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Uw kostbaarheden
zijn goud waard!

3

TE HUUR

per direct beschikbaar

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

KANTOORRUIMTE
180 m2 (turn-key, eigen entree,
alle voorzieningen en parkeerplaatsen)

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn
Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

Op het bedrijventerrein Schinkeldijkje 16 - 18
te Aalsmeer - Amstelveen

020-6439101

www.goudwisselkantoor.nl

Adri van Kessel (li.) toont samen met Berry Verlaan de nog ‘jonge’ Anne Frankboom bij boomkweker Van den Berk

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Eerste nieuwe Anne
Frankboom in De Kwakel
De Kwakel - Zaterdag 20 januari is
de eerste ‘nieuwe’ Anne Frankboom
in De Kwakel geplant wat gezien
kan worden als een wereldprimeur!
Adri van Kessel en Berry Verlaan
hebben gezorgd dat een eerste ‘afstammeling’ naar De Kwakel is gekomen. Deze boom, opgekweekt uit
vruchten van de originele paardenkastanje waar het joodse meisje Anne Frank op uitkeek tijdens haar onderduiktijd in het Achterhuis in Amsterdam, is op een specifieke locatie in het Egeltjesbos geplant. Scoutinggroep St. Joannes uit De Kwakel, van wie Berry Verlaan en Adrie
van Kessel initiatiefnemers zijn wat
betreft de ‘operatie Anne Frankboom’, willen dat de plaats waar de
boom is geplant in het vervolg de
plek wordt waar in De Kwakel de
jaarlijkse 4 mei herdenking i.s.m.
de Scouting Groep St. Joannes kan
plaatsvinden. Met het planten van
de boom heeft De Kwakel een pri-

meur die hopelijk wordt gevolgd
door nog veel meer Anne Frankbomen. “We gaan de plaats markeren door om de boom een fraai sierhek te plaatsen. Dat gebeurt donderdag 25 januari. Op 4 mei hopen
we dat deze plek de vaste herdenkingsplaats gaat worden. Daarvoor
zijn we al bezig om bijvoorbeeld
ook kinderen van de basisscholen
met hun leraren uit te nodigen om
aan de herdenking deel te nemen
en hen van te voren te vertellen wie
Anne Frank was en wat zij voor ons
betekent,” laat Berry weten.
Originele afstammeling
Boomkweker Van den Berk in Sint
Oedenrode kweekt de Anne Frankbomen met gebruikmaking van kastanjes van de oorspronkelijke boom
uit de tuin van het Achterhuis in
Amsterdam. Deze monumentale kastanjeboom was al jarenlang
ziek en sneuvelde tijdens een storm

in 2010. De Stichting Elementree en
de Stichting Wereldboom stellen
zich ten doel het fenomeen ‘boom’,
als symbool van stedelijke vergroening, onder de aandacht te brengen. Op hun initiatief worden de nazaten van de oorspronkelijke Anne Frankboom, met certificaat van
echtheid, door Van den Berk geleverd aan personen en instellingen
die er een passende bestemming
voor hebben. Het Dagboek van Anne Frank, waarin zij als opgroeiend meisje haar gedachten en gevoelens tijdens de onderduikperiode beschreef, is wereldwijd symbool
geworden van de onmenselijkheid
van bezetting en Jodenvervolging
in de jaren 1940-45. Anne Frank zelf
overleefde de oorlog niet, zij overleed waarschijnlijk in het concentratiekamp Bergen Belsen in 1945.
Mooi dat inwoners van De Kwakel
dit initiatief ter herinnering aan haar
hebben vormgegeven.

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

ADVERTEREN?
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Hartelust
10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

GEEN KRANT?

0297-581698

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

OBS de Kajuit naar de
Coolste Baan van Nederland
Uithoorn - Wat een feestje was het
afgelopen vrijdag 19 januari voor
2 groepen van OBS de Kajuit. De
Coolste Baan van Nederland in het
Olympisch Stadion stond speciaal
in het teken van het Univé Coolste
schoolreisje en groep 5 en groep 7
hadden geluk want zij waren hiervoor uitgenodigd.
Door de bus werden zij eind van
de ochtend bij school opgehaald
en naar het Olympisch Stadion gebracht. Daar aangekomen werden
zij naar de Coolste Baan begeleid.

Kinderen die zelf schaatsen hadden konden die direct aantrekken
om de baan uit te proberen die deze dag officieel voor het eerst open
was. De anderen konden na schaatsen geleend te hebben ook lekker
het ijs op. Tussendoor kon er gekeken worden naar een demo van
de shorttrackers waarbij ook Sjinkie
Knegt aanwezig was en dat zag er
erg spectaculair uit.
Sommige kinderen kwamen voor
het eerst in aanraking met schaatsen, anderen hadden al vaker op

Lezing bij NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwennetwerk
Uithoorn organiseert een lezing
door Simina Ruppert op zondag 28
januari 2018 in Dienstencentrum VI-

TA van 14.30 tot 16.30 uur. Simina
Ruppert heeft dit jaar Sergei Rachmaninov centraal staan. Zijn leven
en werken van deze componist die

het ijs gestaan of hebben zelfs
schaatsles maar na afloop bleek
dat veel kinderen de schaatskoorts goed te pakken hadden. Velen gaven al aan nog wel een keertje te willen schaatsen op de Coolste Baan wat ook nog tot en met 28
februari zou kunnen dus een aantal zullen daar binnenkort vast opnieuw te zien zijn. De kinderen werden ook weer met de bus thuis gebracht en kwamen allemaal terug
met enthousiaste verhalen. Een super geslaagde dag!
leefde van 1873 tot 1943. Simina
zal tijdens deze lezing ingaan op de
verschillende stromingen in de muziekgeschiedenis. Voor het bijwonen van deze lezing, is geen muzikale voorkennis vereist, wel belangstelling voor klassieke muziek. Leden NVVH gratis. Niet leden 3 euro.
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BEZORGERS/STERS
Omg. Burg. Kootlaan/Sportlaan (425 kranten)
Omg. Krakeend, Witkopeend (265 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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Uithoorn ontvangt 7,5
miljoen uit SLS fonds
Uithoorn - De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de leefbaarheid in Uithoorn
verbeteren. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst eind vorige week ontvingen wethouder Bouma en Willem Körnmann als vertegenwoordiger van bewoners een cheque
uit handen van bestuursvoorzitter
Bernt Schneiders.

GEZOCHT:

INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

NU BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE
+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES

GEVRAAGD

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Wethouder Bouma is blij met het
geld: “Dankzij het SLS fonds kunnen wij binnen een aantal gemeentelijke projecten extra investeren.
Bijvoorbeeld in de nieuwbouw van
De Scheg maar ook in een extra
goede keuken waar groepen mensen dan zelf kunnen koken. Of een
extra investering in de inrichting
van openbare ruimte in het dorpscentrum. Ik vind het ook mooi om
te zien hoeveel aanvragen van verenigingen en stichtingen zijn gehonoreerd. Er is geld voor de kinderboerdij en cultuurprojecten in De
Hoeksteen. Maar ook voor een vlindertuin, een speelbos en een openluchttheater. Het is goed om te zien
dat SLS het idee van het initiatievenfonds heeft overgenomen. Uit
dat fonds kunnen kleinere initiatieven gehonoreerd worden, ook als ze

nu nog niet in het gebiedsprogramma staan”.
Gebiedsprogramma
Het bestuur van SLS heeft een gebiedsprogramma voor Uithoorn vastgesteld dat is gebaseerd op inbreng
van bewoners en de gemeente. Dat
programma bestaat uit gemeentelijke projecten waar een extra financiele impuls voor komt én uit initiatieven van particulieren die in een participatietraject tot stand zijn gekomen.
De komende maanden wordt het gebiedsprogramma verder uitgewerkt.
SLS fonds
De stichting Leefomgeving Schiphol
heeft als doel het bevorderen van
de kwaliteit van de woon- werken leefomgeving in de Schipholregio. De stichting heeft voor de periode t/m 2020 20 miljoen te verdelen. Dit geld wordt ingezet in gebieden nabij de start- en landingsbanen die zwaar geluidsbelast zijn
èn waar de leefbaarheid onder druk
staat. Uit dit budget krijgt Uithoorn
de bijdrage van 7,5 miljoen. Het
complete gebiedsprogramma van
de vier gemeenten die een bijdrage
uit het fonds ontvangen staat op http://www.leefomgevingschiphol.nl/
nieuws

Aanslagbiljet
gemeentebelastingen 2018

Buitengewone raadsvergadering

In de maand januari ontvangt u, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, een aanslagbiljet voor de woonlasten 2018 (onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng) en de hondenbelasting.
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www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentehuis

Ruimte huren?

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie
Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-20.00 uur
08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten,

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

Sociaal loket

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch spreekuur 0297-513111:
ma. t/m vr.
09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag
13.00-17.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder
spreken?

U kunt een afspraak maken via 0297513151 of een e-mail sturen met uw
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

WWW.UITHOORN.NL

Als we rekening houden met een woning met een gemiddelde woningwaarde van € 252.400, stijgen de woonlasten 2018 voor de eigenaar van een woning met gemiddeld 0,8% (€ 6,44) ten opzichte van 2017. Dit wordt veroorzaakt door een iets hogere afvalstoffenhefﬁng en rioolhefﬁng, de OZB blijft
gemiddeld gezien gelijk.
2017

2018

mutatie mutatie

gemiddelde woningwaarde
(waarde 2018 = 2017+ 8,8%
gemiddelde waardestijging
woningen)

€ 232.000 € 252.400 in €

OZB tarief eigenaar woning

0,1293%

0,1188%

OZB eigenaar woning

€ 300,00

€ 300,00

€ 0,00

0,0%

Afvalstoffenhefﬁng

€ 244,43

€ 247,62

€ 3,19

1,3%

Rioolhefﬁng

€ 228,10

€ 231,35

€ 3,25

1,4%

Totaal (gemiddelde) woonlasten € 772,53

€ 778,79

€ 6,44

0,8%

Betaling
Vanaf 2018 is het mogelijk om de
aanlag gemeentebelasting te betalen op een nieuwe, digitale manier.
Zo staat er vanaf het nieuwe jaar een
QR-code op de aanslag. Ook kan er
direct met iDEAL betaald worden via
de berichtenbox van MijnOverheid of
kan een digitale incassomachtiging
worden afgeven.
Betalen met de QR-code
De QR-code wordt op de aanslag
geprint. Na het scannen met de bank
app wordt u doorverwezen naar een
link in dezelfde omgeving als in de
digitale variant van de betaallink. Op
deze wijze kan snel en efﬁciënt betaald worden met de juiste betalingskenmerken. De andere betaalmogelijkheden blijven in stand. Zoals het
automatisch incasso op papier of telebankieren.
Mogelijkheden in de berichtenbox
van MijnOverheid
Als u heeft aangegeven de aanslag

in %

digitaal te willen ontvangen via de
berichtenbox van MijnOverheid kunt
u kiezen voor betalen met iDEAL.
Een andere mogelijkheid via de berichtenbox is de digitale incassomachtiging. Beide betaalmogelijkheden bestaan alleen voor degene die
zich hiervoor hebben aangemeld via
MijnOverheid.
Meer informatie
Meer informatie over de gemeentelijke belastingen vindt u in de bijsluiter
bij uw aanslag en op www.gemeentebelastingenamstelland.nl, de website van gemeentebelastingen Amstelland. Kijk voor meer informatie over
MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl
Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen
met Gemeentebelastingen Amstelland via (020) 540 48 86 of Via www.
gemeentebelastingenamstelland
vindt u de verdere contact- en adresgegevens. Openingstijden maandag
t/m vrijdag van 8.30-12.30 uur.

Afscheid burgemeester
D.H. Dagmar Oudshoorn-Tinga
Woensdag 21 februari 2018
Buitengewone raadsvergadering, waarin afscheid wordt
genomen van burgemeester
D.H. Oudshoorn-Tinga
Aanvang: 19.00 uur
De bijeenkomst is van 19.00 tot
20.00 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis Uithoorn. U kunt
op deze bijeenkomst niet inspreken. Aanwezigheid in de raadzaal
is voor genodigden, dit vanwege
de beperkte omvang van de raadzaal.
Iedereen uit Uithoorn en de Kwakel kan de burgemeester persoonlijk gedag zeggen vanaf 20.30 uur
eveneens in het gemeentehuis
van Uithoorn. De uitnodiging voor

de afscheidsreceptie vindt u volgende week in deze krant.
Let op: in verband met deze vergadering is de balie van burgerzaken woensdag 21 februari vanaf
17.00 uur gesloten. Er is dus geen
avondopenstelling.

Vraag subsidie aan bij het
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 24 maart 2018 subsidie
aan bij het Burgemeester Kootfonds.
Wie kan subsidie aanvragen
Stichting Burgemeester Kootfonds
verleent financiële steun aan verenigingen, instellingen, organisaties
en personen die binnen de gemeente Uithoorn (Uithoorn én De Kwakel) werkzaam zijn op het gebied van
sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten. Zij kunnen op
grond van hun activiteiten én ﬁnanciële positie, aanspraak maken op steun
van de stichting.
Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan vóór
24 maart 2018 een onderbouwde subsidieaanvraag in via het aanvraagformulier op www.uithoorn.nl.
Stuur ook een zo recent mogelijk inzicht in de financiële positie van de

aanvrager mee. De aanvraag stuurt
u aan Stichting Burgemeester Kootfonds, de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds verleent
in beginsel geen bijdragen in normale
uitgaven. Die moeten betaald kunnen
worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
Beslissing
De subsidieaanvragen worden in april
2018 door het bestuur van Stichting
Burgemeester Kootfonds beoordeeld.
Alle aanvragers krijgen schriftelijk bericht van de beslissing.
Contact
Voor meer informatie, neem contact
op met de heer T.J.J. Schrandt, tel.
(0297) 513185.

O F F I CI ËL E M ED ED EL IN GEN EN BE K E N D MA K IN GE N
De ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de
gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten
bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk leesbaar
taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, belt u dan gerust met
Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl.
U kunt de ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.
PROCEDURE
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de
openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16)
tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en schriftelijk worden ingediend
bij burgemeester en wethouders van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders
vermeld. Voor het verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat
het eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van
een voorlopige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht.

Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling
van het beroepsschrift door de rechtbank worden u grifﬁekosten in rekening gebracht.
Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) worden niet meer
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 januari 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen verbindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend
te maken. U kunt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de gemeente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).
TER INZAGE

Tijdelijk:
- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid Legmeer-West, fase 4,
5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018. Inlichtingen bij Afdeling
wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B. Inzageperiode van
26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens
(0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Bedrijvenweg 35, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van kozijnen (ontvangen 03-01-2018);
- Industrieweg 10, aanvraag voor het maken van een uitrit

De Kwakel
- Bezworen Kerf 13, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een bedrijfs-

-

woning naar een plattelandswoning (ontvangen 05-01-2018);
Noorddammerweg 37, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een brug
(ontvangen 05-01-2018);
Kerklaan, aanvraag evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2018 (ontvangen 9-01-2018)
Egeltjesbos, aanvraag ontvangen voor de 4 mei herdenking (ontvangen op 9 januari
2018)
Poelweg 2, aanvraag evenementenvergunning voor een wooninspiratiedag op 25 maart
2018 (ontvangen 17-01-2018)

Dorpscentrum
- Prinses Irenelaan naast nr. 3, het verlengen van een tijdelijke vergunning voor het tijdelijk wijzigen van de functie van de woonbestemming naar parkeren en groen voor een
periode van maximaal 5 jaar (ontvangen 16-01-2018);
- Wilhelminakade 5, aanvraag aanwezigheidsvergunning van de exploitant van Drinken
& Zo (ontvangen 6 januari 2018)
Meerwijk
- Aanvraag evenementenvergunning voor een lichtjesloop rondom Zijdelmeer op 16 februari 2018 (ontvangen 17-01-2017)

Legmeer
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergunning ontvangen
voor het houden van een foodtruck festival van 14 t/m 16 september 2018 (ontvangen
21 december 2018)
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
- 2017-062113, Achterweg 54, omgevingsvergunning voor het leggen van een brug en het
bouwen van een overkapping (op de brug) (verzonden 18-01-2018);
- 2017-064263, Randweg 121, omgevingsvergunning voor het huisvesten van meerdere afzonderlijke personen (arbeidsmigranten) in de bedrijfswoning (verzonden 18-012018);
- 2017-065428, Boterdijk 119, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning
(verzonden 19-01-2018);
Dorpscentrum
- 2017-0360, Schans 112, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de voorgevel (verzonden 12-01-2018).

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- 2017-067281, Laan van Meerwijk 50, omgevingsvergunning voor het wijzigen van de
voorgevel (verzonden 17-01-2018);
Thamerdal
- 2017-066179, Zijdelveld 29, omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draagmuur (verzonden 15-01-2018).
Zijdelwaard (Europarei)
- 2017-055654, Willem Klooslaan 17, omgevingsvergunning voor het maken van een aanbouw aan de zijkant van het bestaande woonhuis (verzonden 10-01-2018);

Aanvragen milieumeldingen (AIM)
- Wij hebben op 6-1-2018 een milieumelding ontvangen van HHH Fusion BV. Adres bedrijf: Zijdelwaardplein 77, 1422DL UITHOORN voor het starten van een chinees specialiteitenrestaurant.Deze bekendmaking strekt alleen tot informatie.
ALGEMENE VERORDENING ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUREN
VASTGESTELD

De raad van Uithoorn heeft op 21 december 2017 de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Uithoorn (AVOI) vastgesteld. Met de vaststelling van de AVOI wordt de
gewenste uniformiteit bereikt voor handhaving van alle technische, administratieve en veiligheidsbepalingen die de gemeente stelt aan de aanleg, instandhouding en opruiming van
alle ondergrondse infrastructuur middels een verordening die voldoet aan de wettelijke kaders. Ter uitwerking van deze verordening heeft het college van burgemeester en wethouders vastgesteld: het handboek kabels en leidingen Uithoorn; de Schaderegeling ingravingen kabels en leidingen Uithoorn; de Verlegregeling kabels en leidingen Uithoorn. De verordening en de uitwerkingsbesluiten zijn bekend gemaakt via Overheid.nl (Ofﬁciële bekendmakingen).
BEKENDMAKING OPENBARE VERGADERINGEN WELSTANDSCOMMISSIE

Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en wethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wanneer u als geïnteresseerde een vergadering wilt
bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden op telefoonnummer (0297) 513111. Hier kunt u ook
informatie inwinnen over de plaats, het tijdstip, de agenda en het aanvragen van spreektijd.
BEKENDMAKING VERORDENING EN NADERE REGELS
JEUGDHULP 2018 UITHOORN

Op 2 november 2017 heeft de gemeenteraad Uithoorn de verordening Jeugdhulp Uithoorn
2018 vastgesteld. Bij het vaststellen van de verordening zijn ook de nadere regels Jeugdhulp Uithoorn 2018 door het college vastgesteld. De verordening en nadere regels gaan in
per 1 januari 2018. Hiermee wordt het juridische kader gerealiseerd voor het toekennen en
uitvoeren van de jeugdhulp in de gemeente.

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2018

KANDIDAATSTELLING
De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden
van de raad van de gemeente plaatshebben.
2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken aan het adres Laan van Meerwijk 16, bij
het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten
(model H 1) worden ingeleverd.
3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling
(model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke
groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van
de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een
kandidatenlijst. (model H 3-2)
- de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
- de verklaringen betreffende het verbinden van de kandidatenlijsten tot een
lijstencombinatie (model 1 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling op het gemeentehuis kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer
NL741NGB0000161260 ten name van ‘Bestuursdienst Uithoorn, Burgerzaken, Bureau
Verkiezingen’ ,tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de
gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door Bureau verkiezingen, Postbus
8, 1420 AA Uithoorn.
Plaats: Uithoorn. Datum: Maandag 15 januari 2018
De voorzitter voornoemd, D.H. Oudshoorn-Tinga

TER INZAGELEGGING UITWERKINGSPLAN VINCKEBUURT
REGENTES GEBOUW B

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat zij het uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B met identiﬁcatiecode NL.IMRO.0451.UPVinckebuurt2-VG01
heeft vastgesteld.

Toelichting
Om het woningbouwproject Vinckebuurt te kunnen ontwikkelen, heeft de raad op 17 oktober 2013 het bestemmingsplan Vinckebuurt vastgesteld. Binnen dit bestemmingsplan is een
gedeelte van het plangebied rechtstreeks bestemd voor woondoeleinden en een gedeelte
voor ‘wonen – nader uit te werken’. Voor de rechtstreeks bestemde woningen geldt dat deze, voor wat betreft het gedeelte van BPD, reeds worden gebouwd. Gelet op de gefaseerde ontwikkeling en uitvoering van het woongebied zijn in het bestemmingsplan enkele delen van een zogenoemde ‘uit te werken bestemming’ voorzien. Hiervoor geldt dat het college eerst nog een uitwerkingsplan dient vast te stellen, waarin de beoogde ontwikkeling planologisch wordt vastgelegd. Hieraan gelden vanuit het bestemmingsplan een aantal voorwaarden. Daarnaast moet de uitwerking conform de gesloten overeenkomst voldoen aan
het vastgestelde stedenbouwkundig plan. Onderhavig uitwerkingsplan heeft betrekking op
het gedeelte dat BPD ontwikkelt dat is gelegen aan de Wilhelminakade, nabij het bedrijventerrein en de Thamerkerk. Hier wordt een appartementencomplex met parkeergarage mogelijk gemaakt met een maximale bouwhoogte van 18 meter, maximaal vier bouwlagen en
maximaal 12 appartementen.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan
Het ontwerpuitwerkingsplan heeft van 17 november tot en met 28 december 2017 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan is ongewijzigd ten opzichte
van het ontwerp uitwerkingsplan.

Ter inzage
Het uitwerkingsplan en het vaststellingsbesluit ligt vanaf vrijdag 26 januari 2018 tot en met
donderdag 8 maart 2018 ter inzage. Het uitwerkingsplan is digitaal te raadplegen op http://
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het uitwerkingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (26 januari 2018 t/m 8 maart 2018) kan tegen
het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest zich tot het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die het college 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 vaststellingsbesluit 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 vaststellingsbesluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 24 januari 2018
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DIERENHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DIERENARTSEN
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

Start van serie Bätzorgelconcerten

Regio - Liefhebbers van orgelconcerten worden op hun wenken bediend. Zaterdag 27 januari 2018
start de concertcommissie Bätzorgel met een nieuwe serie orgelconcerten op het monumentale orgel in de Janskerk te Mijdrecht. De
commissie streeft er hierbij naar om
jonge en veelbelovende organisten
naar Mijdrecht te halen. Dat is deze keer ook gelukt met Evan Bogerd uit Hasselt (foto). Evan, geboren in 1993, werd voorbereid op zijn

orgelstudie door Herman van Vliet
te Amersfoort. Momenteel studeert
hij zijn master orgel bij Jos van der
Kooy aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. In 2015 speelde hij een serie van vier achtereenvolgende concerten in de Westerkerk te Amsterdam met daarin alle
Fantasieën en Fuga’s van Max Reger. Vervolgens bracht Bogerd in
2016 de zeven Koraalfantasieën van
Max Reger ten gehore in dezelfde
Westerkerk. Tijdens het concert in
Mijdrecht speelt Evan werken van
onder andere C.H.H. Parry, J.S. Bach
en Jan Zwart. Daarnaast ook eigen
improvisaties. Een goede gelegenheid om kennis te nemen en te genieten van de uitvoeringen door deze jonge organist. U bent welkom
op zaterdag 27 januari 2018, aanvang 20.00 uur. De kerk is open
vanaf 19.30 uur. Komt u met de auto
dan kunt u parkeren op het Haitsmaplein bij winkelcentrum De Lindeboom waarna het via de Dorpsstraat vijf minuten lopen is naar de
ingang van de kerk. Bezoek aan het
orgelconcert kost 10,- euro inclusief
koffie of thee in de pauze.
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Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Pianoduo Beth&Flo
fonkelend en speels
Uithoorn - Meteen toen het pianoduo Beth&Flo zondagmiddag in de
Thamerkerk achter de vleugel had
plaatsgenomen, spatten de muzikale vonken al af van meesterlijk pianospel. De Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) wist dat
het duo (Elsbeth Remijn en Claudette Verhulst) succesvol was geweest op Nederlandse podia en
van New York tot Sicilië. In de volle
Thamerkerk zaten de beide pianistes zondag op het podium van de
SCAU. Maar om te beginnen stonden ze, een beetje voorovergebogen. Zo speelden ze het felle en
virtuoos geschreven openingsstuk,
“The Aftermath”, van de jonge Nederlandse componist Ruben Naeff.
Onmiddellijk was duidelijk dat beide musiciennes wat de techniek
van het pianospel en muzikaliteit
betreft sprankelende talenten zijn.
Stormachtig was de toon gezet voor
een fantastische muziekmiddag.
Johannes Brahms
De dames hadden een toegankelijk
programma gekozen. Zowel spelend op de vleugel als met hun vlotte en speelse toelichtingen zorgden ze ervoor dat het publiek een
heerlijke middag had. De muzikale uitbeelding van de kangoeroes in
het “Carnaval der dieren” van Camille Saent-Saëns werd zelfs verlevendigd met hupse hupjes vanaf
de pianobank. Een wals van Johannes Brahms voor piano vierhandig
werd even onderbroken door een
liefdesliedje, waarbij bleek dat Beth

en Flo tijdens het spelen ook lieflijk en glaszuiver konden zingen. De
gebaarde bezoeker in de zaal, die
enige gelijkenis met Brahms bleek
te vertonen, werd zelfs onverwacht
de geadresseerde van dat liefdesliedje. Door de charmante manier
waarop dat gebeurde zal hij dat helemaal niet erg hebben gevonden.
Het overige publiek trouwens ook
niet. Dat de initialen van de toegezongen muziekliefhebber in de
zaal ook J.B. bleken te zijn, was toeval. De “Hongaarse dansen” van
Brahms en de “Slavische Dansen”
van Dvorak hoor je meestal in de
versie voor orkest, maar oorspronkelijk zijn ze wel voor piano vierhandig geschreven. Zo klonken ze
nu. Ook deze muziek was een kolfje naar de vaardige handen van de
pianistes.
Enthousiast applaus
Na de pauze klonken twee delen uit de “Six Morceaux” van Serge Rachmaninov en twee “Ave Maria’s”, van Camille Saent Saëns en
Alexander Rosenblatt, met fraaie
vocale inbreng van de dames. Met
de “Danse Macabre” van Saent Saens en “Alice in Wonderland” van
Rosenblatt eindigde het officiële
programma. Gelukkig had het duo
voor de pauze niet alle delen van
het “Carnaval der dieren” gespeeld.
Daardoor kreeg het enthousiast applaudisserende publiek het vrolijke
laatste deel van het “Carnaval” nog
als toegift. De dit jaar vijfentwintigjarige SCAU is te

OPLAGE: 15.100
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
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en woonplaats. Anoniem ingezonden
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Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

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

Stilte van de mist
Dichte mist maakt ons rumoerige land stil. De natuur wordt
een schim, verdwijnt en verschijnt weer. Mist maakt de wereld klein en intiem. Wat is mist?
Het zijn waterdruppels die zweven in de lucht als aerosol: een
mengsel van vloeistofdruppels
in een gas. Dit gebeurt door afkoeling van heel vochtige lucht
of door vermenging van zeer
koude en warme vochtige lucht.
Mist: het zijn wolken boven de
grond. Mist ontstaat vaak rond
zonsopkomst of zonsondergang
en heel vaak in de buurt van water. Zoals de Eskimo’s heel veel
verschillende soorten sneeuw
benoemen zo hebben wij heel
veel soorten mist: grondmist,
mistbanken, stralingsmist, slootmist, zeemist, regenmist, ijsmist
(van ijskristallen in de lucht), industriële mist. Mist kan het hele jaar voorkomen maar toch
het meest in het najaar en in de
winter vooral als er minder wind

Regio – Café Drinken & Zo onderscheid zich van de meeste café’s Bij Drinken & Zo hebben ze
24 soorten speciaal bier, waarvan
6 op de tap. En heel belangrijk: het
bier wordt goed getapt! Er zijn 6 uitstekende wijnen, per glas, of per
fles. ’n Kleine kaart, met o.a.’n hele goede biefstuk, hamburger of sa-

té. Géén Nederlandstalige zangers
maar de 60-70-en 80 jaren muziek! Regelmatig optredende bands
met lekkere Rock, Blues of Soul!
Zoals komende zondag 28 januari, dan treedt Big Monti Amundson
(U.S.A.) met zijn band op! Dit mag
je niet missen! Aanvang 16.00 uur,
tot ong. 20.00 uur! Iedereen moet

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Bilderdijkhof 1
Uithoorn
Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

Weekagenda Vita Welzijn
Bingo

Op vrijdag 9 februari organiseren
de leerlingen van het Alkwin college een gezellige bingo, met leuke prijzen. De bingo zal starten
om 13.30 tot 16.00 uur. Natuurlijk
is de bingo niet compleet zonder
een kopje koffie met wat lekkers.
De loten zijn 1,- per stuk of er is
nog een leuke actie van 5,- euro
voor 6 loten. Al het geld wat word
opgehaald bij de bingo is voor het
goede doel: A Day 4 A Change.
Dit initiatief is opgezet om mensen in ontwikkelingslanden een
kans te bieden om een eigen bedrijf op te starten. Wij hopen jullie allemaal te zien op 9 februari
om 13.30 uur bij de Bilderdijkhof!
LichtjesLoop

Zondag live muziek bij
Drinken en Zo

staat. Minder daglengte en minder zon dragen dan ruim bij aan
de mistvorming. Er treden bij
mist grote regionale verschillen
op. Iedereen zal het wel ervaren hebben; loop of fiets je in de
dichte mist dan zie je geen hand
voor ogen; opeens sta je weer in
het volle licht en is het helder.
Even later zit je weer in dichte
mist. Op autowegen is minder
mist door de warmte van de auto’s en de luchtwervelingen die
door het verkeer worden veroorzaakt. Stralingsmist komt het
meest voor. Het ontstaat door
het afkoelen van het landoppervlak in de nacht. En dan vooral
tijdens de lange nachten in de
winter. Warmte lost de mist op.
Ga ook eens de mist in. Wandelen in de mist is mooi en mysterieus. Het is stilte en het is verrassend. Do

Op vrijdag 16 februari organiseren wij een leuke lichtjes loop.
Een initiatief voor jong en oud.
Deze lichtjes loop is een rondje
om het Zijdelmeer. De deelname
is gratis. Wees creatief, de meest

maandag weer werken dus het
wordt niet laat. Monti Amundson oftewel Big Monti doet bij blueskenners die de jaren 90 hebben meegemaakt zeker een belletje rinkelen.
Met The Blubinos bracht de Amerikaanse gitarist en zanger, succesvolle albums als The Mean Eighteen (1991) en I See Trouble (1996)

originele, creatieve deelnemer
wint een leuke prijs. Wij verzamelen bij het gemeentehuis Uithoorn om 18.30 uur. De start zal
om 19.30 uur zijn. Info en aanmelden op www.uithoornvoorelkaar.nu
VoorLichtingsBijeenkomst

3 keer per jaar wordt er door vrijwilligers, de iPadcursus “Zilveronline” (voor ouderen) gegeven. Deze cursus heeft als doel
om ouderen over de drempel te
krijgen naar de digitale wereld,
waarin ook zij komen te staan.
Op donderdag 22 februari 2018
zal de eerste cursus van het nieuwe jaar weer van start gaan. Om
een beeld te geven van wat de
cursus inhoudt, zullen de docenten een openbare voorlichtingsbijeenkomst houden, op donderdag 8 februari 2018 van 10.00 tot
12.00 uur. Graag even aanmelden als u wilt komen.

uit. Het leverde hem vergelijkingen
op met Stevie Ray Vaughan en Johnny Winter. Ondanks dat Big Monti niet het zelfde commerciële succes behaalde als bovengenoemde
legendes bouwde hij wel een stevige live reputatie op in de VS en Europa. Kortom dit is wat Café Drinken
& Zo is! Een café met indentiteit!
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Bewoners willen Schiphol
uitbreiden met banen in zee
Regio – Zestig bewonersgroeperingen in de Schipholregio, waaronder
ook die uit Aalsmeer en Uithoorn vertegenwoordigd in het Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn roepen de Minister van Infrastructuur en Waterstaat op om een onderzoeksproject op te starten naar
alternatieven voor het doorgroeien
van de luchthaven Schiphol op de
huidige locatie. De bewoners constateren dat Schiphol vastloopt en
de luchthaven Lelystad niet kan
voorzien in de behoefte aan luchthavencapaciteit op lange termijn.
Als niet snel begonnen wordt aan
het onderzoek naar alternatieven
voor het doorgroeien van Schiphol
vrezen zij een onomkeerbare verslechtering van het leefmilieu voor
bewoners in de wijde omgeving van
Schiphol. Uitbreiding van het aantal banen vinden zij onacceptabel.
Daarnaast stellen zij dat onbeheerste groei van de luchtvaart het halen
van de klimaatdoelstellingen in gevaar kan brengen. De Minister van
Infrastructuur en Waterstaat wordt
opgeroepen om op korte termijn
een onderzoek op te starten naar
de behoefte van Nederland aan
luchtvaart op de lange termijn en
naar opties om de daarvoor nodige
luchthavencapaciteit beschikbaar
te maken. Gevreesd wordt dat een
vastlopende luchtvaart zal leiden tot
draconische maatregelen zoals het
afschaffen van milieuregels, maximaal concentreren van geluidshinder en afbreken van woonwijken.
De bewoners willen dat bij dit onderzoek de wetenschap, het bedrijfsleven maar ook de bewoners in
de omgeving van luchthavens betrokken worden.

re en wenselijke optie. De uitbreiding zou gefaseerd moeten plaatsvinden waarbij de mogelijkheid
wordt opengehouden om op lange termijn de hub Schiphol te verplaatsen. Banen in Zee zien de opstellers als haalbaar wanneer deze
worden gecombineerd met renderende voorzieningen zoals een buitenhaven voor Amsterdam, de aanlanding en opwekking van groene energie en terreinen voor bedrijfsgebouwen en woningbouw.
Eén of meer van de bestaande banen van Schiphol kunnen dan gesloten worden zodat er meer ruimte komt voor woningbouw. ‘Vlucht
naar Voren’ is op dinsdag 23 januari om 13.30 uur aangeboden aan de
voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in de Statenpassage van het
gebouw van de Tweede Kamer. Het
Bewonersplatform Luchtvaart Lange Termijn is een tijdelijk overlegplatform van bewonersorganisaties rond Schiphol die een duurzame luchtvaart met behoud van een
gezond leefmilieu nastreven. Alle
aangesloten organisaties zijn onafhankelijk en hebben een eigen signatuur. Het platform is een initiatief
van de VGP (Vereniging Gezamenlijke Platforms).

Opel ADAM R2 raceauto
bij Van Kouwen Opel!
Regio - Van Kouwen Opel heeft dit
jaar een spectaculaire verrassing
tijdens The Big Event! Kom naar de
Opel vestiging in Amsterdam Zuidoost en maak kans op een rit met
rallycoureur Timo van der Marel in
de Opel ADAM R2! Om mee te doen
komt u van 22 januari t/m 10 februari naar de showroom van Van Kouwen Opel in Amsterdam Zuidoost.
Daar staat de ADAM R2. Laat uw
gegevens achter d.m.v. het deelnameformulier en wordt één van de
3 winnaars van een spectaculaire
ronde over een racecircuit naast Timo in de ADAM R2! The Big Event
is van 29 januari t/m 3 februari. The

Big Event is een terugkerend inruilspektakel waarbij u 2000,- euro
meer inruil voor uw auto ontvangt,
500,- euro gratis brandstof en 250,euro gratis accessoires bij aankoop
van een nieuwe Opel. Dit aanbod
is alleen geldig van 29 januari t/m
3 februari bij alle Opel vestigingen
van Van Kouwen in Amsterdam en
Aalsmeer. Van Kouwen Opel vestigingen zijn geopend van maandag
t/m vrijdag van 8.30 tot 18.00 uur en
op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
In Amsterdam Zuidoost bent u ook
op zondag welkom van 11.00 tot
16.00 uur. Meer informatie vindt u
op www.vankouwen.nl.

Afscheid van wijkagent
Jeroen van der Hoorn

Banen in Zee
In het rapport “Vlucht naar Voren” worden de verschillende mogelijkheden belicht om Nederland
van voldoende luchthavencapaciteit te voorzien voor de (zeer) lange termijn. Indien de regering luchtvaartgroei mogelijk acht zonder de
klimaatdoelstellingen in gevaar te
brengen, noemen zij de uitbreiding
van Schiphol met banen op een
‘IJ-vlakte’ voor de kust als haalba-

Aflevering 47

Uithoorn - Vanaf 27 januari wordt
het werkgebied van wijkagent Jeroen van der Hoorn in Uithoorn,
overgenomen door een collega die
nu wijkagent is in Amsterdam Zuidoost. Zijn naam is Radjin Kalikadien. Jeroen: “ Ik ben 7 jaar wijkagent geweest in het gebied Zijdelwaard-Noord en Europarei. Ik heb er
met veel plezier gewerkt en door samen te werken met netwerkpartners
de leefbaarheid in de wijk zien verbeteren. Beiden waren wij toe aan
een nieuwe uitdaging en hierdoor is
de ruiling tot stand gekomen”. Op bijgaande foto Jeroen en zijn opvolger
Radjin. Contact krijgen met de nieuwe wijkagent kan door het algemene
nummer 0900-8844 te bellen en via
de site www.politie.nl via “mijn buurt”.
De nieuwe gegevens zullen daar ook
zo snel mogelijk worden bijgewerkt.

Thamen Cultuurdag:

Tijd om te ontdekken
Regio - Vrijdag 19 januari organiseerde Thamen de jaarlijkse Cultuurdag. In de 3e klas krijgen alle
leerlingen een half jaar lang, 2 uur
per week Culturele Kunstzinnige
Vorming. Het wisselen van de groepen is de gelegenheid om nog meer
te ontdekken over Kunst en Cultuur
in de breedste zin van het woord.

1905 DRECHTDIJK, …TOEN
Het loopbruggetje over de Kleine-Drecht naar het Fort. De boerderij
links is “De Eensgezindheid”. Voor 1884 was de Kleine-Drecht nog
veel breder, waar nu de Drechtdijk ligt was ook water. De mensen
liepen voor die tijd over vlonders op een drassig pad en transport
ging per boot of in de winter over het ijs. De huidige boerderij “De
Eensgezindheid” stamt uit 1865 en daarvoor stond er al een oude
boerderij die gesloopt werd en herbouwd. Deze ansichtkaart stamt
uit 1905 toen er werd gestart met de bouw van het fort De Kwakel,
als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Deze stelling staat op
de werelderfgoedlijst van Unesco.

2017 DRECHTDIJK, … NU
Het bruggetje ligt er al jaren bijna op dezelfde plek als toen. Jan
Zijerveld (Gzn) woont nog steeds in het woongedeelte van de oude
boerderij “De Eensgezindheid”. Een in het oog springende plek aan
de Drechtdijk, want huis en tuin zien er altijd perfect onderhouden
uit met mooie kleurrijke bloemen en bomen. Deze oude historische plek is daardoor in zomer en winter een prachtig plaatje voor
fotografen.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com
(foto’s: Stichting De Kwakel
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Leerlingen konden 2 workshops
kiezen uit een aanbod van 19, waaronder Braziliaans drummen, taart
versieren, Pop Art, tekenen met
BramBam, sieraden maken, Multi Culti koken, Maskers, Scrap Heap
challenge, theater, Fonoscoop bouwen enz enz. De workshops vonden

plaats in gymzaal, keuken, en lokalen. En ook in en om het Skills Lab
bruiste het van activiteit. Leerlingen leren op deze manier ontdekken waar ze goed in zijn en/of waar
ze plezier in hebben. Even een dagje
zonder boeken. Ook voor docenten
is het een kans om eens een ander
talent te laten zien. De docent Nederlands blijkt heel goed te kunnen
dansen en de docent Verzorging organiseert met medewerking van
DUO PLANT een workshop bloemschikken! De leerlingen gingen tevreden naar huis met een professionele tekening, een hip schilderij, bloemstuk of een prachtig versierd taartje!

Waarom deze bushalte weg?
Met ingang van de nieuwe
dienstregeling is de halte Brusselflat weggehaald. Buslijn 170
is veranderd in nummer 347. Ik
ben boos en verbijsterd, het is te
bizar voor woorden. Hier staan 3
flats en laagbouw waar veel Ouderen wonen, zoals ik (74 jaar).
De afstand tussen 2 haltes moet
zijn 300 meter, dan is 600 meter
te ver om te lopen. Ik ben (oud
en stijf, maar nog geen tachtig),
ik loop goed, er zijn veel mensen

in deze omgeving die dat niet
kunnen. Met slecht weer liep ik
door de boxgang naar de halte
en kwam droog over. Ik schepte
altijd op: het was een taxi aan
huis, zo een goede verbinding
naar Amstelveen en Amsterdam.
Wij willen onze halte terug en
wel zo spoedig mogelijk, Amstelveen heeft bus 199 ook teruggekregen, dus….. wij ook!
Mw. A. Rewinkel
Uithoorn

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

De gewonde agent en de
scheldende scholieren
Dit is niet de titel van een nieuw
stripverhaal over Ollie B.Bommel,
maar de situatieschets van een
naargeestig, Uithoorn onwaardig, dorpstafereel. Dinsdag 9
januari. Zijdelweg. Een motoragent moest gewond per ambulance naar het ziekenhuis na een
forse aanrijding met een auto.
Toen ik in de Nieuwe Meerbode
het bericht over dit ongeval en
de situatie eromheen las, moest
ik meteen denken aan de jeugdEHBO-lessen die ik als vrijwilliger mag geven aan groepjes
enthousiaste en gemotiveerde
leerlingen van basisschool ’t
Startnest. Kinderen van 10 en 11
jaar leren al in de eerste les wat
ze moeten doen als ze zien dat
een meneer of mevrouw, familielid of medeleerling, gewond is.
Natuurlijk niet zo maar de weg
op rennen als de gewonde tussen het langsrazende verkeer
op straat ligt. Dat snappen ze
meteen. Is het veilig, dan ga je
helpen. Je vertelt wie je bent en
dat je hulp aanbiedt. Je vraagt
de gewonde wat er is gebeurd
en of hij of zij pijn heeft. Zie je
een motorfiets op de weg liggen en een kapotte autoruit, dan
weet je al iets over de aard van
het ongeluk. Je bent vriendelijk
en meelevend. Je zorgt dat 112
wordt gewaarschuwd. Regels
die deze jonge kinderen al vanzelfsprekend vinden als vormen
van normaal, gewenst, goed en
nuttig gedrag.
Tienjarigen weten al hoe het
hoort
Vrijdagmiddag liet ik mijn EHBOklasje het bericht over het ongeval van de motoragent op de
Zijdelweg lezen. Toegestroomde
scholieren boden daarbij kennelijk geen hulp. Geen medeleven met de gewonde agent
die misschien ook vader is van
pubers zoals zij. Maar honende
en kwetsende opmerkingen
voor een hulpeloos, toevallig

geüniformeerd, slachtoffer. Een
gemotoriseerde politieman die
gewoon aan het werk was. En
tegelijk een collega van bijvoorbeeld de jonge agenten met wie
vrijwilligers van ons Uithoornse
Reanimatieteam enkele maanden geleden binnen enkele minuten na de 112 melding bij een
meneer met een hartstilstand
arriveerden. De agenten tilden
de patiënt met onze teamleden
onmiddellijk uit zijn stoel. Ze
hielpen met de reanimatie en direct werd de meegebrachte AED
aangesloten. Meneer is na deze
succesvolle reanimatie, mede
dank zij de hulp van die ijlings
toegesnelde politiecollega’s van
de gewonde motorrijder, geopereerd en goed hersteld. Hij is terug in de kring van zijn familie.
Deze hartpatiënt had ook de opa
van de scheldende scholieren
kunnen zijn. Of misschien was
de agent wel op weg om een
crimineel aan te houden die met
een babbeltruc bij de oma van
een der scheldende scholieren
aan de deur was geweest.
EHBO-cursus ter lering
De honende scholieren hebben
daar kennelijk niet over nagedacht. Wat de basisschoolkinderen in mijn EHBO-les vonden
van het gedrag van hun oudere
medescholieren? Ze konden
dat gedrag niet begrijpen, zo
jong als ze zijn. Het is goed dat
mensen van de politie op de
school van deze leerlingen hun
schandelijk gedrag meteen met
hun directeur erbij corrigerend
hebben besproken. Laat ze een
jeugd-EHBO-cursus volgen, zou
ik de directeur willen adviseren.
Dan leren ze meteen hoe ze zich
wel zouden kunnen gedragen en
nuttig maken tegenover iemand
die gewond is. Ook als het toevallig een onfortuinlijke politieagent is.
Bob Berkemeier

Maatschappelijke ruimtes Thamerdal en Zijdelwaard behouden
Het zal u als lezer van deze krant
niet ontgaan zijn: er is afgelopen
november eindelijk een besluit
genomen over de gymnastiekaccommodaties in het dorp
die niet meer voldoen: Bovenboog in Thamerdal en De Scheg
in Zijdelwaard. Uiteindelijk is er,
door de gehele gemeenteraad,
voor nieuwbouw bij De Scheg
én het Duet gekozen. Drie punten vielen op bij deze keuze; een
eventueel onderzoek naar nóg
een sporthal (op de Randhoorn),
de bestemming van Bovenboog
(deze is er uit gehaald) én de
toekomst van (de gebruikers
van) de huidige maatschappelijke ruimtes zoals deze er zijn
in Bovenboog en ‘t Buurtnest.
Met name dit laatste punt was
voor mij belangrijk, bij De Scheg
was het vanaf het begin af aan
de bedoeling van het college om
dit te integreren in het nieuwe
plan. Bij Bovenboog was dit erg
onduidelijk en was het voorstel
ook wezenlijk anders dan het
voorstel van maart 2017. Hoewel
er binnen de gemeenteraad enige discussie is geweest over nut
en noodzaak van deze ruimtes,
staan gelukkig voor beide wijken
de ruimtes nu in de plannen. Zowel Bovenboog als ‘t Buurtnest
zijn weliswaar oude gebouwen
die misschien niet meer helemaal voldoen, dit betekent niet
dat ze zomaar kunnen verdwijnen: ze zitten allebei bijna vol
als het gaat om de benutting
van de ruimtes. Maatschappelijke ruimtes zijn onmisbaar voor
(kleinschalige) initiatieven, als
ontmoetingsplek voor dorpsgenoten en voor de levendigheid in

de buurt. Ik zou graag zien dat er
in alle wijken een wijkcentrum of
huis van de buurt komt, maar laten we in ieder geval zorgen dat
de huidige, drukbezette locaties,
niet verdwijnen. Een aantal van
de instanties die nu gebruik maken van met name Bovenboog
vult taken in die onmisbaar zijn
voor de zorg en preventie in de
gemeente, sommigen zelfs in
opdracht van de gemeente. Niet
alleen zouden wij als gemeente
een goede huisvesting voor
deze organisaties moeten willen, dit is zelfs onze plicht. Dat
wil niet zeggen dat dit inhoudt
dat de gemeente ook de huur
betaalt, maar wel dat er een
huur gevraagd wordt waar geen
winst op gemaakt wordt, zodat
deze ook op te brengen is voor
organisaties waarvan we willen dat er zoveel mogelijk geld
in de (ontwikkeling van) activiteiten gaat zitten. Een nieuw
multifunctioneel gebouw zoals
gepland naast het Duet kan efficiënter ingericht worden dan
Bovenboog. Door verbetering
van de kwaliteit van de ruimtes
kan de kwantiteit wellicht omlaag door meerdere gebruikers
van één ruimte gebruik te laten
maken. De invulling laat nog
even op zich wachten – hier zijn
de gesprekken net voor opgestart – maar ik ben in ieder geval
blij dat we als Uithoorn een goed
aanbod aan laagdrempelige
maatschappelijke ruimtes houden, al kan het natuurlijk altijd
beter...
Jeroen Brink
Lid raadscommissie Leven
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Dijkwoningen kunnen profiteren van lagere WOZ-waarde
Geldt landelijk door arrest van de Hoge Raad
Regio - Een dezer dagen valt de aanslag Wet Onroerend
Zaakbelasting (WOZ) bij veel mensen met een koopwoning
weer op de deurmat. De meeste huizenbezitters accepteren de op de aanslag vermelde WOZ-waarde van hun huis
en eventueel bijbehorende grond met de daarvoor te betalen belasting. Toch is het altijd zinvol de waarde en het
te betalen bedrag goed na te kijken en/of te onderzoeken
en de vraag te stellen: klopt alles wel? Helemaal als er veranderingen in de WOZ-waarde zijn doorgevoerd. Zo bleek
onlangs dat de heer Jan Uithol, inwoner van Uithoorn, bij
nadere beschouwing en verder onderzoek er ook achter
kwam dat woningen die op of langs dijken zijn gebouwd,
mogelijk kunnen profiteren van een lagere WOZ-waarde
(vrijstelling) omdat delen van grond rondom de woning
niet in de WOZ mogen worden meegerekend. Die kunnen namelijk deel uitmaken van het aangrenzende dijklichaam. In principe geldt dat tevens voor woningen in een
woonkern die aan een weg, straat of laan liggen die aangelegd is op een (veen)dijklichaam. Voorbeeld: woningen
aan het Zijdelveld, de Thamerlaan, Thamerweg, Amsteldijk-Zuid en de Vuurlijn in Uithoorn, dan wel de Irislaan
en de Gerberalaan in De Kwakel. Voor De Ronde Venen
de Mennonietenbuurt, Amstelkade, De Hoef Oostzijde en

Westzijde, maar ook in de woonkernen Vinkeveen, Wilnis
en Mijdrecht om er enkele te noemen. Aan het eind van
dit artikel worden meer locaties genoemd. Het kan zijn dat
de WOZ in de afgelopen tijd(en) al op basis van het voorgaande is berekend. Maar in veel gevallen blijkt dat niet
zo te zijn.
Waterverdedigingswerk
Uithol vertelt desgevraagd dat hij hier lucht van had gekregen en dat hij op verder onderzoek was uitgegaan. “Er
zullen veel inwoners zijn met een woning langs de dijk die
dit gegeven over het hoofd zien. Enkelen zijn er inmiddels
wel achter gekomen, maar het merendeel weet het waarschijnlijk niet. En wat meer is, het is een eerlijke zaak,” aldus Uithol. “Bewoners van een dergelijk huis hebben recht
op korting op hun WOZ dan wel teruggaaf van delen van
reeds betaalde WOZ-aanslagen van voorgaande jaren als
de grond rond hun huis inderdaad onderdeel van een dijklichaam uitmaakt. Dat moet natuurlijk wel eerst aangetoond worden. Ambtenaren die de heffing WOZ-belasting uitvoeren hebben tot voor kort misschien nooit geweten dat dit een gegeven is, omdat het kortgeleden pas
door gerechtelijke uitspraken naar buiten is gekomen.” Jan

Uithol kwam daar achter toen hij bij zijn onderzoek stuitte op het Maatschap WOZ Juristen uit Rotterdam dat zich
diepgaand met de uitwerking van de WOZ-waarden bezighoudt. Een van de aspecten betrof woningen die aan of in
de buurt van een functionerende dijk/waterkering liggen
waarover het Waterschap zeggenschap heeft. “Een deel
van het perceel waar de woning op staat kan behoren tot
een zogenaamd ‘waterverdedigingswerk’ zoals een dijklichaam formeel wordt genoemd. Dat bestaat uit een kernzone (middendeel) en een beschermingszone (binnen en
buitendeel) tot aan de teen van de dijk,” legt mr. Adam
Bakker van het Maatschap WOZ uit. “Om kort te gaan, het
geheel valt volgens de wet onder de supervisie en beheer
van het Waterschap. Er mag niet zomaar door wie dan ook
– zelfs de gemeente niet zonder overleg - gegraven of iets
aangelegd worden in of op, dan wel langs een dijk, zonder toestemming van het Waterschap.” Uit uitspraken van
o.a. de Rechtbank Rotterdam en recent van de Hoge Raad
blijkt dat percelen grond rond een woning die behoren tot
zowel de kernzone als de beschermingszone (binnen- en
buitenzijde) van een waterverdedigingswerk niet onder de
WOZ vallen en dus vrijstelling genieten. De grond waarop
de woning staat valt echter wel onder de WOZ.

Irislaan De Kwakel

Thamerlaan Uithoorn

Thamerweg Uithoorn

Mennonietenbuurt Amstelhoek

Padmosweg Wilnis

Herenweg Wilnis

Komt u ook in aanmerking?
Kernvraag is natuurlijk wanneer is er sprake van een dijkwoning? Men zou daar zelf al eens een kort onderzoek
naar kunnen doen en dat is al snel te zien. Namelijk wanneer een stuk grond voor, opzij of achter de woning, zoals
bijvoorbeeld de tuin met opstallen, deel uitmaakt van de
kernzone of de beschermingszone van een dijk. De website van AGV (Waternet) kan u daarbij al een stuk op weg
helpen door de ‘legger’ in beeld te brengen. Daarin staan
de kernzone en de beschermingszone aangegeven met
de locatie van de huizen (zie onderaan dit artikel). U kunt
meteen zien in welke zone de woning valt.

Terugwerkende kracht
“Het zou best kunnen zijn dat de gemeente Uithoorn er al
weet van heeft via Gemeentebelastingen Amstelland aan
wie Uithoorn de belastinginning heeft uitbesteed. De uitspraak van de Hoge Raad geldt echter voor alle gemeenten in Nederland! Dus behalve Uithoorn ook voor onze
naburen als Aalsmeer en De Ronde Venen om voor het gemak dicht bij huis te blijven. En als het bezwaar geheel of
gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, mag het teveel aan
betaalde belasting tevens van vier voorgaande jaren worden teruggevraagd. Bovendien is een lagere WOZ-waarde
prettig voor de bepaling van de jaarlijkse waterschapslasten die door dit arrest van de Hoge raad ook lager zijn en
met terugwerkende kracht aangepast en teruggevraagd
kunnen worden tot wel vier jaar terug. Dan moet de waarde overigens wel met meer dan 20% verlaagd worden.
Tot slot heeft het zijn uitwerking op de inkomstenbelasting vanwege het eigenwoningforfait! Nog afgezien van de
wettelijke rente over de bedragen die men kan terugvorderen. Dat kan dus aardig in het voordeel van de bewoners oplopen voor wie een beetje zijn best doet,” vervolgt
Uithol. Uit stukken die in het bezit zijn van deze krant blijkt
dat bij bewoners aan de Irislaan in De Kwakel de WOZwaarde van hun pand met tienduizenden euro’s is teruggeschroefd omdat delen van hun grond onderdeel blijken
te zijn van de dijkwaterkering langs de Ringvaart aldaar.
Men kwam daar via Jan Uithol en Maatschap WOZ Juristen achter en heeft vervolgens bezwaar aangetekend tegen de onterecht oplegde (te hoge) WOZ. Uiteindelijk is
dat gegrond verklaard.

Andere locaties
Locaties die mogelijk ook in aanmerking komen voor een
verlaging van de WOZ-waarde – voor zover dit aantoonbaar is en nog nooit is doorgevoerd - zijn in Uithoorn: Amstelstraat (13 en 22); Amsteldijk Noord (2 tot 32A en 64
tot 109); Blomstraat (5 tot 11); Dorpsstraat (2 en 2A en 34
en 36); Schans (108 tot 114); Thamerlaan (2 tot 41); Thamerweg 3 tot 10, 18 tot 21 en 24 tot 68); Vuurlijn (Park
Krayenhof en Industrieterrein); Vuurlijn 30A tot 34); Zijdelveld (11-70). In De Kwakel: Gerberalaan (59 tot 87); Irislaan (33 tot 63) en Ringdijk (3 tot 16, 21 tot 91 en 101
tot 199). Ook de woningen aan het Jaagpad langs de Amstel komen er voor in aanmerking. Voor De Ronde Venen
gelden de woningen aan de Amstelkade (34 tot 126); De
Hoef Westzijde en Oostzijde; Kromme Mijdrecht, Mennonietenbuurt, de Ruige Kade (1 tot 31) en Nessersluis (1 tot
22). Maar ook de woningen langs bijvoorbeeld de Ringvaart in Vinkeveen en Wilnis, Padmosweg, Herenweg, Bozenhoven, De Rondweg, Hofland, Rietveld en Wijde Blick
liggen (deels) in dijkbeschermingszones.
Zie hiervoor de website van AGV:
waternet.maps.arcgis.com/home/index.html
Kies voor de ‘Legger waterschap Amstel Gooi en Vecht’
met de rode lijnen. De legger laat zich vergroten en verkleinen door te scrollen en door erop te klikken te verschuiven naar de gewenste locatie. De huizen zijn, veelal inclusief de huisnummers, zichtbaar binnen de zones.

En in hoeverre u dan in aanmerking komt voor een WOZvrijstelling, wordt na het indienen en onderbouwen van
het bezwaar door het Maatschap WOZ Juristen door de
heffingsambtenaar uitgesproken. Aan het einde van dit
artikel staan de locaties met de nummers van (dijk)woningen die ervoor in aanmerking zouden kunnen komen.
Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie
wenden tot het Maatschap WOZ Juristen, Postbus 8064,
3009AB Rotterdam t.a.v. A. Bakker. Tel. 06-83716808, email: info@woz-juristen.nl, website: www.woz-juristen.nl.
Het geheel vindt plaats op basis van ‘no cure no pay’. Er
zijn voor de bewoner(s) bij gegrond bezwaar geen kosten
aan verbonden. De kosten voor deze juridische bijstand
worden vanwege het Besluit Proceskosten bestuursrecht
door de Gemeentebelastingen Amstelland vergoed. Maar
degenen die zelf al weten wat het oppervlak is van het
perceel wat mogelijk binnen een dijkzone valt en waarvoor een WOZ-vrijstelling geldt, kunnen natuurlijk ook eigenmachtig een bezwaarschrift indienen. Voor zover dit
tot op heden nog niet aan de orde is geweest.
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KDO JG1 ontwaakt laat
uit winterslaap

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 18 januari vond er na een dag van hevige
storm weer de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse plaats. Ondanks het slechte weer gingen deze
avond toch nog 42 deelnemers de
strijd met elkaar aan.
De eerste prijs werd deze avond,
net als vorige week, nipt gewonnen
door een vrouwelijke deelneemster
namelijk Anneke Lebesque met een
totaalscore van 6969 punten. Bedroeg het verschil tussen de nummer 1 en 2 vorige week nog 10 punten nu was dit slechts 2 punten. Anneke proficiat.
Met de tweede prijs ging Gerrit Vink
er vandoor. Hij miste met 6967 punten op een haar na de overwinning.
Derde werd dit keer Cor de Beer
met een nog altijd respectabel puntenaantal van 6899. De poedelprijs
viel deze avond Corrie Compier ten
deel. Ondanks haar poging hogerop

te eindigen moest zij met 5114 punten genoegen nemen met de laatste plaats. Als troost mag zij volgende week een flesje wijn in ontvangst
nemen.
De marsenprijzen, bestaande uit
door DUO plant verzorgde prachtige boeketten bloemen, gingen deze avond naar To van der Meer, Gaby Abdesselem, Ada van Maarseveen en Willem Hogervorst terwijl
de cadeau bonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Maus
de Vries, Anneke Lebesque, Jo Smit
en Ria Verhoef. De flessen wijn behoefde deze avond als marsenprijzen niet te worden uitgereikt. Deze
gaan weer in de kluis voor de volgende keer.
De eerstvolgende kaartavond wordt
gehouden op donderdag 25 januari
in de Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Uithoorns duo wint
koppeldriebanden
Regio - Het Hans van Eijk koppeldriebanden toernooi in gemeenschapshuis De Springbok te De
Hoef is afgelopen weekend zeer geanimeerd en onder grote publieke
belangstelling verlopen.
Dit toernooi werd vrijdagavond en
zaterdag voor de 10e maal in successie gehouden en beide dagen
kwamen twaalf koppels aan de
start, waarmee het toernooi wederom volledig was volgeboekt. Opnieuw is gebleken dat dit biljartevenement inmiddels een onmisbare plaats heeft ingenomen in de
regio en ieder jaar nog toeneemt
in populariteit. Er werd op drie tafels gespeeld in een poule van vier
koppels, waarvan de indeling vooraf bij loting werd vastgesteld. De zes
poulewinnaars plaatsten zich voor
de kwartfinale, die op zaterdag later
in de middag werd afgewerkt. Vrijdagavond was op twee tafels sprake van een close finish tussen twee
koppels, die ieder vier wedstrijdpunten behaalden. Zodoende moest in
deze poules het carambole-percentage de doorslag geven. Dit viel uit
in het voordeel van de koppels Paul
Schuurman/John Vrielink (90,19%)
en Paul Huzemeier/Nick van de
Veerdonk (96,29%), die zich daardoor kwalificeerden voor de kwartfinale. Deze kwalificatie viel ook ten
deel aan het Kwakelse koppel John
van Dam/Rik van Zanten, dat met
drie overwinningen schier ongenaakbaar was. Op zaterdagmorgen
werd de voorronde vervolgd met
opnieuw spetterende resultaten. Op
tafel 1 gaven de duo’s Robert Daalhuizen/Jim van Zwieten en Jos Lugtigheid/Jan van Veen elkaar niet
veel toe met ieder twee overwinningen, doch het hogere scoringspercentage van eerstgenoemd koppel
gaf de doorslag voor een plaats in
de kwartfinale. Op de andere tafels
was er eveneens voldoende spanning, doch de koppels Bert Loogman/Jacques de Leeuw en Bart de
Bruyn/Jos Spring in ’t veld waren
uiteindelijk toch superieur met ieder drie overwinningen. Zodoende

viel ook hen op overtuigende wijze een klassering voor de kwartfinale ten deel. Aansluitend vonden op zaterdag de finalewedstrijden plaats. In de kwartfinale kwamen via loting de volgende ontmoetingen tot stand: Huzemeier/Van de
Veerdonk tegen Schuurman/Vrielink; De Bruyn/Spring in ’t veld tegen Daalhuizen/Van Zwieten en Van
Dam/Van Zanten tegen Loogman/
De Leeuw. Eerstgenoemde koppels
hadden relatief weinig moeite om
zich te klasseren voor de halve finale. Het duo Loogman/De Leeuw
maakte als beste verliezer eveneens
zijn opwachting in de halve finale.
Het lot wees uit dat de sterke Kwakelse formaties Van Dam/Van Zanten en De Bruyn/Spring in ’t veld elkaar ontliepen en het moesten opnemen tegen respectievelijk Huzemeier/Van de Veerdonk en Loogman/De Leeuw. Op beide tafels
ging de strijd volkomen gelijk op
met fraaie staaltjes techniek en precisie. Uiteindelijk moesten beiden
echter het onderspit delven tegen
de vertegenwoordigers uit De Ronde Venen en zodoende genoegen
nemen met een 3e plaats.
In de finale was het paar Huzemeier/Van de Veerdonk blijkbaar moe
gestreden, want tegen clubgenoten
Loogman/De Leeuw was geen enkel kruit gewassen. In een regelmatige cadans werkte laatstgenoemd
koppel zich naar de eindoverwinning om uiteindelijk de sterk begeerde wisselbeker in ontvangst te
mogen nemen. Deze wisseltrofee
alsmede de bekers en de bloemen
voor de prijswinnaars werden overhandigd door Connie van Eijk.
Dit koppeldriebanden toernooi werd
mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Dé Biljartmakers Portengensebrug, Lutis Ventilatietechniek
Vinkeveen en Kwaliteitsslagerij Eijk
& Veld De Kwakel.
Inmiddels heeft zich voor volgend
jaar al een belangrijke nieuwe sponsor aangediend, nl. het door Paul
Huzemeier geleide bedrijf Dutch
Handshake Recycling.

Groots regionaal
driebandentoernooi 2018
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café
“De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van elke pool (van 4)
plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich voor de
halve finale en uiteindelijk wordt er
met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De
bedoeling is om de kampioen van
vorig jaar Ad Wolf uit Kockengen te
verslaan , wat echt niet mee zal vallen. Dit toernooi zal mede gesponsord worden door Restaurant De
Haven,Herenweg 276, 3645 DX Vinkeveen, tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde
data, maak dit dan telefonisch kenbaar.

Voorronden: zondag 28 januari ,zaterdagen 3-10-17-24 en de zondagen 4 - 25 februari aanvang14.00
uur.Zaterdag 3 en 17 maart en zondag 4 en 18 maart aanvang 14.00
uur. Indien u bij de eerste twee van
de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag 24 maart, zondag 25 maart, zaterdag 7 april en zondag 8 april de
aanvang is om 14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 14 april en zondag 15 april
aanvang 14.00uur En de finale vindt
plaats op zaterdag 21 april en zondag 22 april, aanvang 14.00 uur direct gevolgd door de prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen 15 euro per persoon. Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in
elke ronde.

Oprichter David Chung (met zwarte band) samen met zijn leerlingen

Eerste taekwondotoernooi voor
cliënten Ons Tweede Thuis
Uithoorn - Uithoorn biedt op zondag 28 januari een podium voor het
allereerste ‘special needs’ taekwondo toernooi in Nederland. Vijftien
cliënten van Ons Tweede Thuis uit
Uithoorn, De Kwakel, Amstelveen,
Aalsmeer en Amsterdam doen mee.
Ook kinderen uit het speciaal basis
onderwijs in deze regio doen mee.
De pers is van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Wethouder Sport in Uithoorn Ria
Zijlstra opent het unieke toernooi,
dat tevens de officiële start is van de
Uithoornse stichting Special Needs
Nederland. De stichting zet zich in
voor de zwakkeren in de samenleving die vaak de drempel om te
sporten te hoog vinden.
Zoals dementerende ouderen of
mensen met een downsyndroom.
Maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme die soms in de reguliere sport tegen problemen aanlopen wil de oprichter van de stichting David Chung een kans bieden
te trainen en vooral plezier te hebben in sport.
Sport voor iedereen toegankelijk
Wethouder Zijlstra verricht de feestelijke opening. Daarbij zijn een lint
en een Koreaans zwaard, regelma-

tig gebruikt in de Koreaanse vechtsport, de belangrijkste hulpmiddelen.
Ria Zijlstra: ‘ik ben trots dat de
stichting zich in Uithoorn heeft gevestigd. Het is belangrijk dat iedereen in Uithoorn kan sporten, dus
ook mensen met een achterstand of
beperking. Sporten verbindt, schept
een gevoel van saamhorigheid en
zorgt voor teamspirit. Dus wil je dat
voor iedereen toegankelijk maken.
Mooi dat David Chung dit zo oppakt.’
Hard getraind
De 15 deelnemers van Ons Tweede Thuis die op 28 januari meedoen
hebben hard getraind voor het toernooi en hebben er zin in. Ze krijgen
na afloop allemaal een medaille.
Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme en niet-aangeboren
hersenletsel.
Het toernooi op zondag 28 januari begint om 16.00 uur, inloop is om
15.30 uur. Locatie is de brede school
Legmeer aan de Randhoornweg 39,
1422 WX, Uithoorn.
David Chung is voor meer informatie te bereiken via info@chungdokwan.nl / 06-25433375

Klaverjasavond bij Legmeervogels
Uithoorn - Nog een paar nachtjes
slapen en de laatste vrijdag van de
maand januari 2018 is al weer in het
zicht. Ja, bij de echte liefhebbers is
het uiteraard bekend, de laatste vrijdag van de maand is de klaverjasavond bij Legmeervogels. Ook op
deze vrijdag, 26 januari 2018 is het
weer feest klaverjassen. Deze keer
is de aanvang van de wedstrijden
gesteld op 20.05 uur. Er worden 4
rondjes gespeeld van 16 spelletjes.
Ook op deze vrijdag is er geen tombola en is er direct na het klaverjas-

sen de prijsuitreiking. En ook bekend is dat u de auto/fiets/brommem/moter/scootmobiel /elektrische fiets, auto, motor of brommer
mag parkeren op het terrein. Let wel
op er is geen paal om uw voertuig
weer aan op te laden, komt u met
een elektrisch voertuig zorg dat u
accu goed is opgeladen.
Wilt u eens gezellig klaverjassen als
gevorderden of als beginnen u bent
van harte welkom aanstaande vrijdag 26 januari 2018 bij Legmeervogels.

Onvoorspelbaarheid troef bij BVK
Regio - Bij de Bridgevereniging De
Kwakel lijken sommige leden er alles aan te doen om de geloofwaardigheid van schrijver dezes onderuit te halen.
Schrijf je een paar de ene week de
hemel in, dan hoef je er niet gek van
op te kijken als datzelfde paar de
week erna met een flinke klap weer
op aarde landt met een beklagenswaardige resultaat. Andersom gebeurt dat trouwens ook regelmatig
en dat maakt het wel zo leuk om er
kond van te doen.
Neem vorige week. Er werd in de Alijn een mogelijke machtsovername
aangekondigd, want Christa en Rita
speelden iedereen zoek en leken na
2 weken al bijna niet meer in te halen. Deze week presteerden zij het
echter om laatste(!!!) te worden, al
moet daarbij gezegd worden dat zij
die laatste plaats met nog 2 andere paren deelden, want ook de echtparen Kooyman en van Beem scoorden exact hetzelfde.
Volgens Christa was het wel eens
goed weer met beide benen op de
grond te staan.
Aan de bovenkant van de daguitslag vinden en Jaap en Geke Ludwig met 62,5%. Truus Langelaan en
Elly van Nieuwkoop werden 2e met
61,46% en ook de nummers 3 Mar-

go Zuidema en Francis Terra deden
goede zaken met 60,07%
B-lijn
In de B-lijn een uithaal van Wil van
der Meer en Cor Hendrix, die met
de dagtopscore van 67,26% opzien baarden. Met een score van
64,4% ben je normaal gesproken 1e,
maar voor Agnes de Kuijer en Ans
Nieuwendijk was dit dus deze keer
niet genoeg en viel hen daardoor
‘slechts’ de 2e plaats ten deel.
Loes Schijf en Anneke Karlas lieten
zich met 56,25% ook weer eens van
een van hun vele goede kanten zien.
Het was genoeg voor de 3e plaats.
Addie en Hetty sloten hier de rij.
C-lijn
Ook in de C-lijn is van enig consistent scoren weinig sprake. Atie
Doeswijk en Huub Zandvliet scoorden 2 avonden onder de 50%, nu
werden zij met 61,81% 1e. Riet Wesselingh en Janny Snabel wisselen
matige scores ook met knappe scores af en deze week hadden zij zo’n
knappe score. Hun 61,46%, leverde
hen de 2e plaats.
Ria en Hans Broers herstelden zich
met 58,68% goed van hun optredens in de voorgaande weken en zij
werden hiermee 3e.

De Kwakel - De eerste wedstrijd in
de voorjaarscompetitie stond afgelopen zaterdag op het programma.
Een thuiswedstrijd tegen WMC uit
Heerhugowaard. Aangezien de tegenstander maar met 7 spelers was
werd er met veel ruimte op het veld
gespeeld. KDO leek in het begin het
beste daarmee om te kunnen gaan.
Er werd goed gecombineerd en er
waren ook een aantal goede doelpogingen van Thomas en Feroz. Alleen de keeper van WMC ben je niet
zomaar voorbij. Die moet echt uitgespeeld worden. In een combinatie
lukte het ook bijna maar de laatste
pass was meestal niet goed genoeg.
Uit twee snelle counters scoorde
WMC tweemaal. Waar KDO steeds
op de goede keeper stuitte scoorde
WMC wel. Bij de rust was het 0-3 na
een hoop gerommel voor het doel
van KDO. In de 2e helft moest KDO

wel uit de winterslaap komen want
ze stonden in het begin stevig onderdruk. Keer op keer kwam de tegenpartij richting het doel van Daniel. Uiteindelijk na 10 minuten kwam
KDO aan voetballen toe en werd
het ook gevaarlijk voor het doel van
WMC. Er kwam meer passie in het
spel van KDO en de zijkanten van
het veld werden weer benut. Hierdoor kwamen toch een paar kansen waarbij de keeper van WMC al
op het verkeerde been stond. Dylan
kwam net een teen te kort en Manisha schoof de bal langs de verkeerde kant van de paal. Door het
aanvallende spel kwam laatste man
Harm vaak alleen te staan tegenover meerdere aanvallers. Het was
dan ook niet vreemd dat door deze
aanvallende speelstijl KDO nog een
tegen doelpunt kreeg te verwerken.
KDO JG1-WMC JG1 0-4.

Uithoorns Mooiste
Regio - A.s. zondag 28 januari vindt
weer Uithoorns grootste evenement
plaats. Gelet op het grote aantal
voorinschrijvingen, meer dan 325,
verwacht de organisatie tussen de
1600 en 1700 deelnemers aan de
start. Sportpark de Randhoorn zal
op deze dag helemaal in het teken
staan van dit geweldige loopevenement. Zo zullen alle deelnemers aan
de G-run worden opgevangen in
het clubhuis van AKU en daarnaast
maakt de organisatie graag gebruik
van het nieuwe clubhuis van wielerclub UWTC, daar zullen alle businessteams en de vele sponsors worden opgevangen. De businessloop
mag zich ook verheugen in een toenemende belangstelling, 22 teams
hebben zich hiervoor aangemeld.
Alle andere lopers schrijven zich in
in het clubhuis van Legmeervogels.
AKU mag blij zijn met zulke goede
‘buren’.
Parcoursen aangepast
De verwachting leefde bij de organisatie dat de tijden waarop de bussen van Connexxion over de busbaan rijden, niet veel zouden veranderen en werd er vanuit gegaan dat
de tijden en parcoursen gelijk konden blijven. Tot schrik van de organisatie bleek eind december dat de
dienstregeling drastisch was veranderd, in plaats van 4 bussen rijden er nu 16 bussen per uur over de
busbaan. Dat betekende dat de tijd
tussen 2 bussen te kort was om alle lopers door te laten en dat alleen
bij de Zijdelweg de busbaan gepasseerd kon worden. Met veel gepuzzel is het uiteindelijk wel gelukt om
voor alle lange afstanden een veilig en aantrekkelijk parcours te realiseren. Van alle nieuwe kruispunten zijn digitale tekeningen gemaakt
en worden de 60 verkeersregelaars
komende week allen opnieuw geinstrueerd op hun nieuwe taak.
De starttijd van de 5 km is hierdoor
wel veranderd van 11.00 uur naar
11.03 uur , de andere starttijden zijn
onveranderd.

Voor de G-run en de GeZZinsloop
voor kinderen is het parcours hetzelfde gebleven.
Wegafsluitingen
Het zal niemand verbazen dat met
zo’n groot loopevenement een aantal wegen/wijken tijdelijk afgesloten
worden voor het verkeer, met name Legmeer-West zal langere tijd
afgesloten zijn. Alle omwonenden
zijn op de hoogte gebracht van de
tijden waarop straten zijn afgesloten/gehinderd en deze week zal er
een overzicht staan van alle afsluitingen in de plaatselijke krant en op
de website van AKU.
Omwonenden zullen geen last hebben van auto’s die een parkeerplek zoeken. Naast de grote parkeerplaats van de Randhoorn heeft
de organisatie een aantal bedrijven op de Noorddammerweg en de
Randweg bereid gevonden om auto’s op hun terrein te laten parkeren. Er wordt een tijdelijke brug over
de sloot gelegd die er voor zorgt dat
deelnemers vanaf de Noorddammerweg direct naar de kantine van
Legmeervogels kunnen lopen.
Programma
10.15 uur: 1 kilometer G-run
10.30 uur: Jos van der Berg AH
1 kilometer GeZZinsloop
11.03 uur: van Schie
5 kilometer loop
11.08 uur: Takii 10 kilometer loop
11.08 uur: Vakantiemakelaar
10 Engelse mijlen

Wegafsluitingen tijdens
‘Uithoorns Mooiste’
Regio - Tijdens het loopevenement
‘Uithoorns Mooiste’ zijn in overleg en met goedkeuring van de gemeente Uithoorn op zondag 28 januari een aantal wegen tijdelijk afgesloten i.v.m. de veiligheid van de
lopers en de omwonenden. Dat levert op bepaalde momenten enige
hinder op voor de omwonenden, in
veel gevallen zijn omleidingen mogelijk en in noodgevallen kan in
overleg met de verkeersregelaars
een weggebruiker wel langs de afsluiting rijden. Er zijn op een aantal punten langs het parcours borden geplaatst met informatie over
de verkeershinder.

11.00-13.00 uur
•
Weegbree en Wikke kunnen de wijk verlaten via Wederik, Zonnedauw en Zegge
maar wel met hinder.
•
11.00-11.15 uur

Koningin Maximalaan
•
wel wachttijden tussen 11.20-11.40 uur
•
wachttijden 11.15-13.00 uur
•
11.00-12.00 uur

De Kwakel
•

Overzicht van de afsluitingen
Legmeer-West

11.20-11.45 uur
•
•

•
sportpark Randhoorn 10.00-13.00 uur

afsluiting, wel wachttijden 11.20-11.45
uur

•

“Start met Sporten” voor volwassenen
Uithoorn - Ben jij op zoek naar een
sportmoment, waarbij van alles aan
bod komt? Kom dan naar Start met
Sporten! Een laagdrempelige activiteit waar plezier in bewegen voorop staat en waar er gekeken wordt
naar jou als persoon en jij kan ontdekken wat het beste bij jou past.
Videt Uithoorn en Brijder werken
samen om dit concept neer te zetten in Uithoorn. Samen met de deelnemers wordt er op zoek gegaan
naar wat het beste bij de persoon
past en wat bewegen eigenlijk met
jou als persoon doet. Het mooie is

dat de groep uit maximaal 12 deelnemers bestaat en dat de lessen
worden aangepast aan de behoefte van de deelnemers. Hierdoor
wordt er maatwerk geleverd. “Start
met Sporten” is voor volwassenen.
De lessen vinden plaats op dinsdag
van 13.30 – 14.30 uur in en rondom het Videt gebouw (Arthur van
Schendellaan 57). De kosten hiervoor zijn 5 euro per maand. Is dit iets
voor jouw? Kom dan vooral een keer
langs voor een gratis proefles.
Heb je nog meer informatie nodig?
Kijk op www.videt-uithoorn.nl.

Noorddammerweg 10.00-13.00 uur

•

Randhoornweg 10.00-14.00 uur

•

•

Watsonweg 11.15-13.00 uur

•

weg en Randweg 11.00-11.30 uur

•

11.20-11.50 uur
•
•

wachttijden 11.15-11.35 uur
•
alleen afgesloten richting Randweg. Tot
13.00 uur wijk verlaten via Haas en parkeerplaats richting Koningin Maxinmalaan.

Meerwijk
•
11.40-12.35 uur
•
11.40-12.35 uur

•
•

•

Legmeer
•
t/m Buitendijks van 11.00-13.00 uur
•

12.15 uur

geen afsluiting wel wachttijden

Uithoorn
•
Watsonweg 11.40-12.45 uur

