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‘Sporten op
kunstgrasvelden is veilig’

Weet jij wat je
moet doen als elke
seconde telt?

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

28 DECEMBER 2016

Gemeente Uithoorn neemt advies RIVM over:

KORT NIEUWS:

Uithoorn - De KNV EHBO afdeling Uithoorn verzorgt al diverse
jaren de cursus reanimatie/AED
(Automatische Externe Defibrillator). In deze cursus van twee
avonden van 2,5 uur leer je reanimeren en een AED correct
te bedienen. In Nederland krijgen meer dan 300 mensen per
week een hartinfarct buiten het
ziekenhuis, waarbij ze moeten
worden gereanimeerd. De overlevingskans is in Uithoorn momenteel ongeveer 25%. Hoe eerder je begint met reanimeren hoe
hoger de overlevingskans. Wordt
een AED (= Automatische Externe Defibrillator) gebruikt, dan
stijgt de overlevingskans. Dit kan
oplopen tot een overlevingskans
van 70–75%. JIJ kunt iemand een
kans geven! Aanmelden kan via
het inschrijfformulier op de website http://ehbo-uithoorn.nl/cursus-bls-aed.html. Data van cursussen: 31 januari, 7 februari.
De locatie is: De Scheg, Art van
Schendelaan 100A in Uithoorn.
Kosten 50 euro. Neem voor meer
informatie contact op met onze secretaris Ria van Geem:
ehbouithoorn@kabelfoon.net of
0297-560160.
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Toch ‘Park & Ride’ bij
tramtracé N201?
Uithoorn/Amstelveen - Het ziet er
naar uit dat er toch een ‘Park & Ride’ (parkeervoorziening) gaat komen nabij het toekomstige tramtracé van de Uithoornlijn ter hoogte
van de N201. Maar dat zal niet meteen bij de McDonalds achter het
Shell tankstation zijn. Het tramtracé op de voormalige spoorbaan ligt
namelijk een stuk westelijker, ongeveer 500 meter verder het land in en
in de route zal geen extra lus komen
naar de Zijdelweg. Om die reden zal
er een weg achter het huidige parkeerterrein van de nieuwe McDo-

nalds naartoe moeten worden getrokken. In die richting is reeds een
aanzet gemaakt, maar dat loopt nu
nog dood en is afgesloten met een
boom als roadbloc. Met deze Park &
Ride ligt het tevens in de bedoeling
dat op die locatie een (extra) tramhalte komt! Iets wat vorig jaar al een
grote wens was van veel inwoners
van Uithoorn in de wijken Zijdelwaard en de Legmeer. Gelet op de
afstand van de trambaan tot de Zijdelweg zal het enthousiasme van
die wens wat getemperd worden als
het allemaal al doorgaat. Het plan

om op die locatie een Park & Ride te
realiseren is niet zomaar uit de lucht
komen vallen. In de gemeenteraad
van Amstelveen (het gaat om Amstelveens grondgebied) is een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld in gesprek te gaan met de
Stadsregio Amsterdam en de gemeente Uithoorn om te bekijken in
hoeverre een en ander kan worden
gerealiseerd. Dit staat vermeld in de
Stadsregio nieuwsbrief over de Uithoornlijn van december dit jaar. Nu
maar afwachten wat er gaat gebeuren.

Uithoorn – Het gemeentebestuur
van Uithoorn heeft na aanleiding
van de uitslag van het onderzoek
naar kunstgrasvelden het volgende persbericht gestuurd: “Na de uitzending van Zembla van 5 oktober
2016 over kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat, is
onrust ontstaan over mogelijke gezondheidsrisico’s van het sporten
op deze velden. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) heeft naar aanleiding daarvan een uitgebreid onderzoek gedaan naar het sporten op kunstgras
met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan.
Het RIVM concludeert dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten en
het sporten op rubbergranulaat niet
schadelijk is voor de gezondheid.
Ook al zou een andere norm gehanteerd worden – die voor consumentenproducten – dan nog zou het advies hetzelfde zijn. De gemeente
Uithoorn neemt het advies van het
RIVM over, net zoals de Vereniging
Sport en Gemeenten (mede namens
VNG), GGD GHOR, het ministerie
van VWS en de KNVB.
Rubbergranulaat
Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer
kennis over rubbergranulaat op
sportvelden en eventuele effecten
op de gezondheid. Op basis van een

literatuuronderzoek heeft het RIVM
alle relevante wetenschappelijke
publicaties beoordeeld. Deze bevindingen zijn gecombineerd met het
veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het
rubbergranulaat. In een ander onderdeel van het uitgebreide onderzoek is in een lab gekeken in welke
mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen.
Denk hierbij aan huidcontact of het
inslikken van het granulaat.
Toekomst
Voor de te gebruiken methoden en
selectie van stoffen is ook gekeken
naar de aanpak en resultaten van
internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter
toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden nu
tot de conclusie dat het veilig is om
op kunstgras met rubbergranulaat
te sporten. Bij de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden in de toekomst
laten wij ons, net zoals andere gemeenten zich dat voornemen, goed
informeren over de kennis van de
gezondheids- en milieueffecten van
andere infillmaterialen, alsmede van
de gevolgen voor bespeelbaarheid
en de financiële consequenties ervan.

Uw kostbaarheden
zijn goud waard!
Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

Wintermarkt De
Morgenster groot succes

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

www.goudwisselkantoor.nl

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Nieuwe instroom bij Brandweer
met vreugde begroet
Uithoorn - Traditiegetrouw organiseerde de Vrijwillige Brandweer Uithoorn ook dit jaar haar korpsavond.
Die vindt in een feestelijke en informele sfeer plaats in de brandweerkazerne aan de Zijdelweg. Het
wordt gezien als de afsluiting van
het jaar waar – voor zover mogelijk
– alle leden en oud-leden van de
brandweer aanwezig zijn. Dit jaar
was de korpsavond op woensdag 21
december. Tijdens die avond wordt
teruggekeken op wat er het afgelopen jaar zoal is gebeurd waarbij
de brandweer betrokken was. Verder worden plannen en verwachtingen uitgesproken voor het komende jaar, maar ook mutaties doorgevoerd en behaalde certificaten, diploma’s en oorkonden aan de verschillende brandweermannen en
-vrouwen uitgereikt. Daarnaast
wordt stilgestaan bij de viering van
langjarige jubilea in dienstverlening. Wilfred van Randwijk, clustermanager Zuidflank, waartoe behoren de brandweerkorpsen van Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen,
heette alle aanwezigen van harte welkom op de avond. Daaronder
ook de Sectormanager Operatione-

le Dienst Amsterdam-Amstelland,
Harm Blok en burgemeester Dagmar Oudshoorn.
Meer menskracht nodig
Na zijn welkomstwoord ging Van
Randwijk kort in op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar 2016
en het wat er voor 2017 op het programma staat. In 2016 moest de
brandweer Uithoorn 245 keer uitrukken bij grote en kleine calamiteiten. Dat is bijna vijftig keer minder dan in 2015. Een goed teken.
De woning- en bedrijvenbezoeken die in het kader van brandveilig wonen vorig jaar, maar ook dit
jaar weer zijn uitgevoerd, beginnen
hun vruchten af te werpen. Preventie blijkt een nuttig instrument
te zijn en kan vaak brand voorkomen. ‘Brandveilig leven’ is de slogan in een samenwerkingsverband
tussen brandweer en gemeente die
steeds verder gaat. Nieuw in het
beleid voor dit jaar is dat bij uitrukken vier brandweermensen opdraven in plaats van zes. ‘Uitrukken op
maat’ wordt dat genoemd. Het blijkt
in de praktijk goed te functioneren.
Ook de piketregeling met zes per-

Uithoorn – Afgelopen zondag was
er bij ATC De Morgenster een wintermarkt. En dit was een groot succes. De hele middag kwamen er familieleden, vrienden en andere geinteresseerden zelfgemaakte spullen kopen.
‘Het hele jaar worden hier bij De
Morgenster spullen gemaakt. En
deze kunnen altijd bij ons gekocht
worden. Maar voor de wintermarkt
maken we speciale items die wat

meer met de kerst en de winter te
maken hebben zoals houten kerstbomen, kransen en kerstkaarten,’
aldus een van de medewerksters.
‘Het is niet alleen leuk dat we veel
dingen kunnen verkopen, maar het
is ook goed voor de cliënten. Ze leren met klanten om te gaan, hoe
een kassa werkt en om onder druk
te werken. Deze werkervaringen
kunnen ze gebruiken bij een baan
in de buitenwereld.’

sonen voor de weekenden is dit jaar
van start gegaan en ook dat blijkt
dankzij de inzet van het korps prima te verlopen. Van Randwijk prees
de inzet van de professionele bezetting, maar schatte de inzet van
de vrijwilligers minstens zo hoog in.
Vervolg elders in deze krant.

Geen krant?

0297-581698

Cursus EHBO Kind
Uithoorn/De Kwakel - De afgelopen 2 maandagavonden zijn alle
EHBO’ers van EHBOvereniging Camillus weer bijgeschoold op het gebied van reanimatie en het gebruik
van het AED apparaat. Om dit goed
te kunnen oefenen waren er verschillende poppen van baby tot schoolkind tot volwassenen. Camillus heeft
vorig jaar een mooie donatie ontvan-

gen van de Sinterklaas actie. Hiermee
kon onder andere een nieuwe oefenAED worden aangeschaft. En hiermee is al druk geoefend! Hopelijk is
het niet nodig, maar er zijn in elk geval weer goed geoefende EHBO’ers
in de buurt die weten hoe ze reanimatie moeten toepassen en het AED
apparaat kunnen bedienen. Het kan
levensreddend zijn!

Scholenmarkt 18 januari
Zit je in groep 8 en wil je weten naar
welke scholen je straks allemaal
kunt gaan? Kom dan met je ouders/
verzorgers naar de Scholenmarkt in
Uithoorn!

Gem

e e nte U i t h o o r
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GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N
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

Op 18 januari 2017 houden meerdere scholen voor voortgezet onderwijs uit de omgeving (Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen) een Scholenmarkt in het
Alkwin Kollege in Uithoorn (Weegbree 55). Je bent tussen 18.15 en
19.45 uur van harte welkom.
Op deze informatiemarkt kun je met
docenten en enkele leerlingen van
verschillende scholen praten. Zo
krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Tijdens de Scholenmarkt
maken de scholen ook bekend wanneer hun open dagen zijn.
Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis

maken met onderstaande scholen
voor het voortgezet onderwijs
Uithoorn
- Alkwin Kollege
- Thamen
- Praktijkschool Uithoorn
Aalsmeer
- Wellantcollege Groenstrook
- Wellantcollege Westplas Mavo
Amstelveen
- Amstelveen College
- Herman Wesselink College
- Panta Rhei
Ronde Venen
- Veenlanden College
Meer informatie
Via www.uithoorn.nl linkt u door naar
de bovengenoemde scholen en
vindt u meer informatie over de stap
naar het voortgezet onderwijs.

?

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

Vuurwerkzakken

Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl

Maatregelen afval en vuurwerk
rond de jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij
een aantal maatregelen treffen
voor het veilig laten verlopen van
de jaarwisseling. Welke maatregelen dat zijn leest u hier.

Burgerzaken
en klantcontactcentrum
Nieuwjaarsdag
valt dit jaar in het weekend. Dit heeft geen gevolgen
•voor
Op donderdag
22 decembervan
open
telefonisch te bereiken
vanafhet
11.00
uur.
de openingstijden
hetengemeentehuis,
wel voor
schei•dingsdepot.
Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
• Op dinsdag 10 januari open tot 14.00 uur.
Afwijkende openingstijden Burgerzaken /
Openingstijden
scheidingsdepot
met kerst en oudjaar
Klantcontactcentrum
/ receptie
•- Kerstavond
(24januari
december)
vanaf
Dinsdag 10
2017
tot 15.30
14.00uur
uurgesloten
open.
• Op tweede kerstdag (26 december) hele dag gesloten.
•Openingstijden
Oudjaarsavond (31scheidingsdepot
december), vanaf 15.30
gesloten.
metuur
oudjaar
- Oudjaarsavond (31 december 2016), vanaf 15.30 uur gesloten.
Afvalkalender
Kijk
op de afvalkalender
voor afwijkende ophaaldata tijdens de feestdagen via
Afspraak
maken
www.uithoorn.nl
ofproducten
www.recyclemanager.nl
Voor een aantal
en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken. Ons afsprakensysteem houdt
Afspraak
rekeningmaken
met de afwijkende openingstijden.
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig online een
afspraak
Afval maken. Ons afsprakensysteem houdt rekening met de afwijkende
openingstijden.
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval op
www.uithoorn.nl

Meer informatie over de openingstijden: www.uithoorn.nl

pakkingen en lege flessen zijn niet
te voorkomen. Maar óók het samen
opruimen van vuurwerkafval is onderdeel van het feest. Zo is de buurt
snel weer schoon en worden ongelukken met niet afgegaan vuurwerk
voorkomen. Om ervoor te zorgen
dat we 2017 met schone en veilige
straten beginnen, ruimt de gemeente vuurwerkafval op. Maar, u kunt
daarbij ook helpen. Pak de bezem
en veeg de straat schoon. Een kleine
moeite. Bovendien voorkomen we
dat vuurwerk dat niet is afgegaan de
volgende dag gevonden kan worden
door kinderen. En dat voorkomt gevaarlijke situaties. Onze reinigingsdienst is blij met uw hulp. Zij kunnen
dankzij uw hulp sneller UW STRAAT
schoon vegen.

Afvalbakken
De gemeente verwijdert alle openbare afvalbakken in de week van 26
tot 30 december 2016. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste
aan de beurt. De gemeente plaatst
de bakken in de week van 2 tot 6 januari 2017 weer terug.

Alle ondergrondse
containers dicht op
31 december
Alle ondergrondse containers worden op 31 december vanaf 10.00
uur afgesloten. Er mag niets naast
de containers worden geplaatst.
Op 1 januari worden alle containers
weer geopend. Wij adviseren u om
zelf ook maatregelen te treffen om
vuurwerkschade te voorkomen. Dit
kunt u doen door bijvoorbeeld aanhangers en afvalcontainers weg te
halen.

dommen vernield. Jij of je ouders
betalen bovendien de aangerichte
schade. Ben je jonger dan 18 jaar,
dan krijg je een alternatieve straf via
bureau Halt.
Controle
Het beveiligingsbedrijf VMB en politie surveilleren in en rondom Uithoorn en De Kwakel. Zij houden onder andere in de gaten of er sprake
is van vandalisme. De politie controleert of vuurwerk wel volgens de regels wordt afgestoken. Veiligheid is
belangrijk. Ook tijdens de Oud en
Nieuw viering.
Klachten
Klachten over vuurwerk kunt u melden bij de politie. Bij spoed of heterdaad 112 en anders via het algemene nummer 0900 – 8844.

Gemeente Schoon:
opruimen van vuurwerk
doe je samen
De jaarwisseling is een gezellig en
leuk feest en daar hoort het samen
vuurwerk afsteken zeker bij. Vuurwerk afsteken is leuk maar geeft ook
veel troep. Vuurwerkresten, soms
met gevaarlijk korte lontjes, ver-

Afsteken en opruimen
vuurwerk
Op 29, 30 en 31 december mag u,
als u 16 jaar of ouder bent, vuurwerk
kopen bij de erkende verkoopadressen. Legaal vuurwerk mag worden
afgestoken op 31 december 2016
vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1
januari 2017.
Boete
De boete voor het afsteken van
vuurwerk buiten de gestelde tijden
is € 100,-. Je kunt een boete krijgen
als je prullenbakken, verkeersborden of andere gemeentelijke eigen-

WWW.UITHOORN.NL

Bij alle verkooppunten van vuurwerk
in de gemeente worden vuurwerkzakken uitgedeeld. Deze zakken zijn
tijdens openingstijden ook af te halen op het scheidingsdepot. De openingstijden zijn: maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur
(kerst- en oudjaarsavond tot 15.30
uur) en met uitzondering van feestdagen.

Wijziging wijkindeling
inzameling afval
Voor de inwoners die in 2016 ingedeeld waren in de wijk ‘Bedrijventerrein’, verandert er iets in inzameling
van afval en grondstoffen. Zij krijgen
een brief thuis. De woningen aan de
Burgemeester Brautigamlaan, de
Burgemeester van Meetelenstraat,
de Thamerweg t/m huisnummer 30
en de Wilhelminakade (vanaf de
busbaan) zijn voor de inzameling ingedeeld bij ‘De Regentes’.
Afval- en grondstoffenkalender
De afval en grondstoffenkalender
2017 is als uitklapblad in de gemeentegids verwerkt. De gemeentegids wordt rond januari / februari
bij u thuis bezorgd. Gemeentegids
niet ontvangen? Dan kunt u een gemeentegids of afval- en grondstoffenkalender ophalen bij het gemeentehuis of het scheidingsdepot. De informatie is digitaal beschikbaar via
www.recyclemanager.nl en vanaf januari 2017 op www.uithoorn.nl
Aanbieden minicontainers en
PMD-zakken
Minicontainers of zakken met plastic
en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) kan men uitsluitend aanbieden vanaf de avond vóór
de inzameldag tot 7.30 uur op de inzameldag. De inzameling van PMD
is voor alle hoogbouw op woensdag.
App
Via www.recyclemanager.nl kunt u
de app of een kalender per postcode

downloaden. Ook is te zien waar de
dichtstbijzijnde tuingroendepots en
ondergrondse containers voor textiel
en glas zijn.
Vragen
Bij vragen, of problemen met de inzameling, kan de gemeente gebeld
worden via nummer (0297) 513 111.

Kerstbomen ophalen
De kerstbomen kunnen op de volgende dagen op de opstelplaatsen
worden aangeboden. Dit is gratis en
de bomen hoeven niet aangemeld
te worden.
Maandag 2 en 9 januari
- De Legmeer, Legmeer-West en
Kootpark Laag- en hoogbouw
Dinsdag 3 en 10 januari
- Europaﬂats Hoogbouw
Woensdag 4 en 11 januari
- Zijdelwaard (m.u.v. Europaﬂats)
Laag- en hoogbouw
Donderdag 5 en 12 januari
- Thamerdal, Dorpscentrum, De
Regentes en Meerwijk-Oost
Laag- en hoogbouw
Vrijdag 6 en 13 januari
- De Kwakel, Meerwijk-West, Park
Krayenhoff, Bedrijventerrein
Laag- en hoogbouw

Frituurvet
Bakt u tijdens de jaarwisseling zelf
oliebollen? Gooi als u klaar bent het
oude frituurvet in de afvalbak of in de
recyclecontainer. Vet, frituurvet en
olie veroorzaken verstoppingen in het
riool. Tip: giet het terug in een plastic
ﬂes of leeg pak melk en doe het in de
vetrecyclecontainer! Deze staan op
het scheidingsdepot en in de E-Markt
in De Kwakel. Klein restje in de pan?
Veeg het weg met keukenrol!
Waarom goed rioolgebruik?
Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Afvalwater in het riool wordt gezuiverd zodat het weer schoon terug kan in de
natuur. U kunt zelf bijdragen aan een
goed werkend riool en schoon water door het riool alleen te gebruiken
waarvoor het bedoeld is!

FRITUURVET?
Niet in het riool!
Vet, frituurvet en
olie veroorzaken
verstoppingen
in het riool.
Tip: giet het terug
in een plastic fles
of leeg pak melk
en doe het in de
vet-recyclecontainer!

nietinhetriool |

@nietinhetriool |

www.nietinhetriool.nl

Houd ons water schoon

Het gemeentebestuur wenst u
een veilige en ﬁjne jaarwisseling.
En een goed 2017.

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 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 Noorddammerweg 11. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling Bestemmingsplan Noorddammerweg 44 en hogere waarde Wet
geluidhinder. Inzageperiode van 2 december 2016 t/m 12 januari 2016. Inlichtingen bij Duo+ Vergunningen, A. Stevens (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

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

Bedrijventerrein Uithoorn
- Anthony Fokkerweg 20, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een autoshowroom met poetshal en bandenopslag. Ontvangen 9 december 2016.

De Kwakel
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een
tuinbouwkas. Ontvangen 19 december 2016.
- Hoofdweg 151, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
warmteopslagtank. Ontvangen 19 december 2016.
- Poelweg 40, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een
laadkuil. Ontvangen 19 december 2016.
- Noorddammerweg nabij 1, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning. Ontvangen 20 december 2016.
- Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg ten behoeve van nieuwbouwwijk “De rietkraag”. Ontvangen 12
december 2016.
Dorpscentrum
- Prins Hendriklaan 14, aanvraag omgevingsvergunning voor het herstellen van
de fundering. Ontvangen 16 december 2016.
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.

Bedrijventerrein Uithoorn
- C. Verolmelaan 160-166, 168 en 174. Verklaring van geen bezwaar aan The
Society Shop B.V. voor het houden van een snuffelmarkt / magazijnverkoop
van 29 maart t/m 1 april en van 27 t/m 30 september 2017.
- Nijverheidsweg 8, omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfspand. Bezwaar: t/m 2 februari 2017.
De Kwakel
- Boterdijk 23, verklaring van geen bezwaar voor het realiseren van een uitweg.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar voor UHC Qui Vive voor het organiseren van een recreantentoernooi met aansluitend een feestavond op zaterdag 8 april 2017.
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof,
Park Krayenhoff, Buitendijks).
- Evenementenvergunning aan Buurtbeheer De Legmeer voor het organiseren
van een Kerstmiddag op zaterdag 17 december 2016 van 12.00 tot 16.00 uur.
Bezwaar t/m: 23 januari 2017.
- Kruitschuur, instemmingsbesluit voor CIF Operator B.V. voor het uitbreiden
van het telecommunicatienetwerk.
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Ganzendiep 3, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen. Bezwaar: t/m 1 februari 2017.

Thamerdal
- Burgemeester Brautigamlaan 12 t/m 24, omgevingsvergunning voor het oprichten van 7 eengezinswoningen. Bezwaar: t/m 31 januari 2017.
Zijdelwaard (Europarei)
- Romeflat 1a, omgevingsvergunning voor het gebruiken van de ruimte als
schoonheidssalon. Bezwaar: t/m 31 januari 2017.
KLEDING, TEXTIEL EN SCHOENEN

Voor oude kleding en textiel is vaak een tweede of zelfs een derde leven mogelijk.
Tweedehands kleding of textiel van goede kwaliteit krijgt vaak een tweede eigenaar. Kapotte kleding of textiel kan als grondstof dienen voor bijvoorbeeld isolatiemateriaal, poetsdoeken of papier. Gooi kleding en textiel dus niet in de duobak,
maar breng het naar het kringloopcentrum Ceres. Een andere mogelijkheid is om
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Geslaagde Kerstdrive BVK
De Kwakel - In een sfeervol Dorpshuis De Quakel werd op donderdag
22 december de traditionele Kerstdrive gespeeld, waarbij in 3 flink
door elkaar gehusselde lijnen alle
paren dezelfde spellen kregen voorgeschoteld. Bij zo’n ‘Top-integraal’
drive is de uitslag van tevoren moeilijk te voorspellen, wat lang niet altijd zijn het de ‘toppers’ van de vereniging die met de hoofdprijzen er
vandoor gaan. Bij binnenkomst van
het Dorpshuis werden de leden muzikaal onthaald door een door beheerder Edward Verburg ‘beschikbaar gesteld’ , in Dickens kledij gestoken trio dat een aantal stemmige Kerstliederen ten gehore bracht,
een geste die een aantal leden erg
waardeerde.
Gedicht
Voorzitter Nico Koning opende de
avond met een gedicht waarin de
overeenkomsten tussen bridge en
het gewone dagelijks leven werden
beschreven, een aantal dames ging

met koffie, thee en wat lekkers daarbij rond, waarna rond 20.00 uur het
startschot werd gegeven. Tussen de
bedrijven door gingen de net als de
meeste leden in feestkleding gestoken bardames de zaal rond met bitterballen en andere lekkernijen en er
hing mede daardoor toch een ogenschijnlijk wat ‘lossere sfeer’ dan op
de reguliere speelavonden.
Wisselvallig
Die sfeer zorgde voor zeer wisselvallig prestaties bij soms heel bizarre spelverdelingen, want sommige paren trekken zich daar blijkbaar aan op, terwijl andere paren het
wel lijken te geloven en wat ‘avontuurlijker’ gaan bieden (op zijn ‘Jan
en Jaaps’ als het ware). Soms lijdt
dat tot een onverwacht succes,
soms is een enorme zeperd het resultaat, waar op dergelijke avonden overigens niet al te zwaar aan
getild wordt. De Kerstdrive werd dit
jaar gewonnen door Tiny en Adriaan
Kooyman met een score van 62,4%.

Bridgeclub De Legmeer
met kerstdrive het jaar uit
Uithoorn - Traditioneel wordt het
jaar met een bridgeavond waarin alle lijnen de zelfde spellen voorgeschoteld krijgen, afgesloten. De
veer en veertig paren komen dus in
één klassement en dan eerste worden betekent dus een wel heel goede kerst. Deze eer viel ten beurt aan
Marijke van Praag, die zich voor deze stunt verzekerd had van gerenommeerd BVU speler Henk Stolwijk, door met een bijna onwaarschijnlijk percentage van 63% te finishen. Of dit bij Ger ook zo goed
is overgekomen is natuurlijk wel de
vraag! Voorlopig onverdacht in dit
opzicht zijn wel de nummers twee,
Anneke & Bram van der Zeeuw, die
vanuit de C- lijn 61,31% scoorden,
hoewel, soms even in Rusland geweest? Gerda Schavemaker & Jaap
Kenter beantwoordden meer aan
de normale verwachting en werden
met 60,52% als vaste A- lijn spelers derde. Ook Tini Lotgerink & Janet Vermeij wrongen zich met een
zestiger van 60,42% toch wel onverwacht keurig in de top, waarna Nel
& Adriaan Koeleman met 59,33% als

vijfde volgden.
Netjes
Tom de Jonge & Herman Vermunicht
eindigden netjes op zes met 59,03%
en Marjan Wille, ook met een partner switch, veroverde met Henriëtte Omtzigt en 58,83% plek zeven.
Op acht treffen we dan Ger Quelle
& Gijs de Ruiter aan, toch wel een
beetje beneden hun stand eigenlijk,
met 57,34%, waarna de club kampioenen Cees Bergkamp & Ruud Lesmeister pas als negende kwamen
met 57,24%. De top tien werd afgesloten door Johan Le Febre & Wim
Slijkoord die met hun 57,04% nog
vier en dertig paren achter zich lieten. Volgende keer even rust en de
parencompetitie wordt weer op 4
januari hervat. Wilt u een goede
start maken in 2017, kom dan kaarten bij Bridgeclub de Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.45 uur in
Dans & Partycentrum Colijn aan de
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

het mee te geven aan een kledinginzamelaar voor een goed doel. De gemeente
Uithoorn verleent vier maal per jaar een vergunning aan charitatieve instellingen
om huis aan huis textiel in te zamelen. Vaak doen zij dit door een plastic zak te
verspreiden. Hetzelfde geldt voor oude schoenen. Breng ze bij Ceres of naar een
inzamelpunt bij schoenmaker of schoenwinkel. Daarnaast staan er bij winkelcentra in Uithoorn en De Kwakel kledingcontainers.
Hieronder treft u het schema aan van verleende vergunningen voor kledinginzamelingen voor de periode 2017-2019.
Verdeling 2017 tot en met 2019
2017
Maart
Juni
September
December

Make-a-Wish Nederland
Nierstichting Nederland
Stichting Serviam
Stichting CliniClowns Nederland

2018
Maart
Juni
September
December

Stichting Serviam
Nederlandse Hartstichting
Stichting Save the Children
Stichting Kuren met reuma

2019
Maart
Juni
September
December

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp
Kovamo
Stichting Serviam
Stichting Sociaal /Medische Hulpverlening aan Oost -Europa

AANVRAGEN SUBSIDIE BIJ BURGEMEESTER KOOTFONDS

De doelstelling van Stichting Burgemeester Kootfonds is het verlenen van ﬁnanciële steun aan instellingen en personen die binnen de gemeente Uithoorn werkzaam zijn op het gebied van sport, cultuur en sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Subsidieaanvraag voor 24 maart 2017
Verenigingen, instellingen, organisaties en personen die menen op grond van hun
activiteiten in Uithoorn en De Kwakel èn hun ﬁnanciële positie aanspraak te kunnen maken op steun kunnen vóór 1 april een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Daartoe behoort ook een zo recent mogelijk inzicht in de ﬁnanciële positie van de aanvrager. De aanvraag moet worden gericht aan: Stichting Burgemeester Kootfonds, t.a.v. de heer T.J.J. Schrandt, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Beoordeling subsidieaanvragen
Het Burgemeester Kootfonds verleent in beginsel geen bijdragen in normale uitgaven. Die moeten bekostigd kunnen worden uit de normale inkomsten, zoals contributies en dergelijke.
De subsidieaanvragen worden in april door het bestuur van Stichting Burgemeester Kootfonds beoordeeld. Alle aanvragers worden schriftelijk in kennis gesteld
van de beslissing
Meer info?
Voor informatie kunt u bellen met de heer T.J.J. Schrandt (0297) 513111.
BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2017

Het college maakt, volgens het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de Gemeenteraad in haar vergadering van 22 december 2016 heeft besloten tot vaststelling van:
-

Verordening Forensenbelasting 2017
Verordening Grafrechten 2017
Verordening Hondenbelasting 2017
Verordening Liggelden 2017
Verordening Marktgelden 2017
Verordening Afvalstoffenhefﬁng 2017
Verordening Precariobelasting 2017
Verordening Rioolaansluitrecht 2017
Verordening Onroerende zaakbelastingen 2017
Verordening Rioolhefﬁng 2017
Verordening Algemene Rechten 2017
Verordening Toeristenbelasting 2017

De datum van ingang van de hefﬁng is 1 januari 2017. De verordeningen zijn vanaf
1 januari 2017 digitaal te raadplegen op www.ofﬁcielebekendmakingen.nl

WWW.UITHOORN.NL
Zij mochten, onder luid applaus uit
de zaal, als eersten een keuze maken aan de fraai opgemaakte prijzentafel waarop tientallen kerstbroden, flessen wijn en bonbons uitgestald stonden.
Tweede plaats
De 2e plaats was voor ‘A’ paar Bep
Verleun en Ria van Zuylen met
60,21%. Ook voor hen applaus, maar
het grootste applaus was voor Ria
Bulters en Ans Nieuwendijk voor
hun 3e plaats met precies 60%,
waarmee zij het hoogst eindigende
paar waren dat normaal in de C lijn
uitkomt. Op 4 een paar dat in de vorige parencyclus was gepromoveerd
naar de B lijn en nu even liet zien
dat dat geen toeval was. Wim Maarschalk en Ton Scholte wisten met
59,58% de gerenommeerde A paren
Nelly Vork-Andre Verhoef (5e met
59,38%) en Kitty en Huub van Beem
(6e met 56,25%) achter zich te houden. De top 10 werd gecompleteerd
door de paren Helen Conijn-Herman Koperdraad (7), Tonny Godefroy-Harrie Rubens (8), Nel BakkerHans Wagenvoort (9) en Toos Boerlage- Annie Lauwers (10). Al me al
kunnen we terug kijken op een geslaagde avond, waarvoor dank een
bestuur en organisatie.

Achtste ALS Rummikubtoernooi De Kwakel
De Kwakel - Voor de 8e keer alweer
vindt op 13 januari 2017 het ALS
Rummikubtoernooi plaats in de kantine van sv KDO aan de Vuurlijn in
de Kwakel. De opbrengst komt ten
goede aan onderzoek naar de oorzaak van deze dodelijke ziekte en
middelen die deze dodelijke ziekte
een halt toe kunnen brengen en liever nog de wereld uit kunnen helpen. Dit toernooi vindt weer plaats
in de KDO-kantine, inschrijven vanaf
19.30 uur, deelname bedraagt €10,. Start toernooi is om 20.00 uur. En
ook dit jaar zijn er hele mooie prijzen
te winnen met rummikub, maar ook

met de loterij, die tijdens het toernooi wordt gehouden. Deze prijzen
zijn beschikbaar gesteld door winkeliers en bedrijven in Uithoorn, De
Kwakel en omgeving. De afgelopen
7 edities van het ALS Rummikubtoernooi hebben bij elkaar al ruim
€50.000,- opgebracht. Nieuw dit jaar
is dat de winnaar van het Rummikubtoernooi naast de hoofdprijs ook
een jaar lang een wisselbeker meekrijgt, waarin de namen van de vorige winnaars in gegrafeerd wordt en
waar zijn of haar naam aan toegevoegd wordt. Deze beker is beschikbaar gesteld door Peter Brouwer en

Pieter Koppenol, die op de zondagen
voor Rick FM de voorbeschouwingen en verslagen van de wedstrijden
van diverse sporten voor hun rekening nemen. Dit jaar wordt er niet
geflyerd in De Kwakel, maar hebben we de volgende aktie gestart.
Ga naar facebookpagina ALS Rummikubtoernooi de Kwakel, maak een
kopie van deze pagina en hang hem
op voor een (goed zichtbare) raam
aan de straatkant. Uit de deelnemers hieraan wordt een mooie prijs
verloot. Bij de winkeliers/horeca in
De Kwakel worden collectebussen
neergezet. Kunt u niet deelnemen
aan het toernooi en wilt u toch iets
bijdragen, dan kunt u daar uw bijdrage in doen. Alle beetjes helpen.
U kunt ook doneren op www.alsacties.nl/actie/het-8e-als-open-rummikubtoernooi.

Gratis kabaaltJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Feestelijke Kerstdrive BVU
Uithoorn - Maandag 19 december werd de Kerstdrive gespeeld in Sporthal de Scheg. Na een traditionele terugblik
van voorzitter Hans Wagenvoort werd een topintegraal gespeeld uit de boeken van de heer Westra. Diverse leden
hadden gezorgd voor lekkere hapjes die tijdens het bridgen werden geserveerd. De feestcommissie, aangesterkt
met leden uit Mijdrecht e.o., spinoff van de beginnerscursus van Hans, had een prijzentafel neergezet waar je u tegen zegt. Er werd gespeeld in twee lijnen van 16 paren,
maar beide lijnen speelden dus dezelfde spellen met leuke
mogelijkheden maar ook diverse valkuilen.
De winnaars kwamen uit de B-lijn: Marjan & Ben wonnen
overtuigend met 66,17%. Nummer 2, ook uit de B, werden
An & Bert Pronk (63,25%). De nummers 3 t/m 10 kwamen
uit de A-lijn: Ans Breggeman & Lia scoorden 60,1%, Lambert Koeter & Huib van Geffen 59,61% en de vijfde plaats
was voor Tineke van der Sluijs & Anke Reems met 55,46%.
De BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo
geven wij ook bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil
leren kennen, dan kunt u zich bij de BVU opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen en de
sfeer te proeven. Voor nadere informatie, opgeven en/of
lid worden van de BVU kunt u contact opnemen met Hans
Wagenvoort tel. 06 53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar:

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6 regels

3

G
R
A
T
I
S

Weekblad de Nieuwe Meerbode

Anselmusstraat 19 - 3641 AM Mijdrecht
of gewoon digitaal lekker vanaf de bank via www.meerbode.nl
GRATIS kAbAALTjES WORDEN GEPLAATST
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder
opgaaf van redenen, worden geweigerd.
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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

Kerst op de Vuurvogel
Uithoorn - Nadat Sinterklaas weer
naar Spanje was vertrokken kwam
de Vuurvogel weer in Kerstsfeer. De
school werd mooi versierd en in alle klassen werd gewerkt binnen het
thema van ‘De Vreedzame School’,
‘wij hebben hart voor elkaar’. Ook
buiten de klassen stonden de kinderen voor elkaar en voor anderen klaar. Zo werd er door de kinderen in de bovenbouw geholpen met
knutselen en Kerststukjes maken
in de onderbouw. Ook maakte elke
klas Kerstkaarten die werden rondgedeeld onder de bewoners van ‘Het
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UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
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André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
OPLAGE: 14.900
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL
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Hooge Heem’. Enkele leerlingen van
groep 8 brachten deze kaarten naar
de bewoners die er zeer blij meer
waren. Elke ochtend stond er een
Kerstkoor uit verschillende klassen
klaar om iedereen een warm welkom
te heten met een lied. Van Engels
naar Frans of gewoon Nederlands,
het klonk allemaal prachtig! Ook keken de leerlingen van De Vuurvogel
n vol spanning uit naar het jaarlijks
kerstdiner. Op woensdagavond 21
december was het zover. De kinderen zagen er prachtig uit en hadden
hun mooiste kleding aangetrokken.
Ze hadden de heerlijkste gerechten
gemaakt, alles was even lekker! Terwijl de kinderen in de klassen genoten van de lekkernijen, genoten de
ouders van een heerlijk drankje in
de hal van de school. De hele school
was prachtig versierd. Het was een
zeer geslaagde avond.

Weekagenda
Vita Welzijn
Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Sportief het nieuwe jaar in bij
Vita-Amstelland!!
In de Bilderdijkhof
Stoelhonkbal:
maandag 11.45–12.45 uur
Vitaal Bewegen:
maandag 13.00–15.00 uur (2 gr)
Bewegen op muziek:
woensdag 13.30–15.00 uur
Gymnastiek:
donderdag 09.15–11.15 uur (2 gr)
Koersballen:
vrijdag 09.30–11.30 uur
Stoelyoga (nieuw): v/a vrijdag
6 januari, 13.15–14.15 uur
(20,- voor 10 keer, 2,50 per keer)
Dorpshuis `de Quakel’,
Kerklaan 16, De Kwakel
Gymnastiek: 10.00–11.00 uur
Buurthuis Ponderosa,
Plesmanlaan 27 Uithoorn
Gymnastiek: 11.15–12. 15 uur

Klaverjassen
De Kwakel - Op zaterdag 31 december organiseert de activiteitencommissie van het dorpshuis weer
een kaartmiddag. Het is mogelijk
om vanaf 13.00 uur in te schrijven
voor zowel pandoeren als klaverjassen. Het kaarten begint om 13.30
uur en de inschrijfkosten zijn 2,50
euro. Adres: Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopUITHooRN@
mEERboDE.Nl

Henk Bos veertig jaar
zwemonderwijzer
Mijdrecht - Met ingang van 2017
viert Henk Bos het feit dat hij dan
40 jaar in het zwemonderwijs werkzaam is. Sinds 2010 bij Optisport in
het Veenweidebad. Henk is geboren en getogen Mijdrechtenaar. Hij
begon medio jaren zeventig van de
vorige eeuw zijn loopbaan in dienst
van de gemeente als toezichthouder bij het voormalige zwembad
Blijdrecht. Dat had toen zelfs nog
een buitenbad met een ligweide. Het
stond de afgelopen jaren leeg totdat
het gesloopt werd. Op de plek is nu
nieuwbouw van woningen gerealiseerd. Na zijn opleiding als zwemonderwijzer gaf hij vanaf 1977 les
aan (school)kinderen. Henk is 58
jaar en moet volgens de regels nog
bijna tien jaar alvorens hij met pensioen kan. “Dat pensioen hoeft voor
mij nog niet hoor, ik heb nog zoveel
plezier in mijn werk. Zelfs na veertig
jaar doe ik nog steeds graag wat hij
moet doen; zwemonderwijzer is een
leuk vak en elke dag weer anders
want je werkt met mensen. In mijn
geval voornamelijk met kinderen die
overdag hier komen zwemmen. Niet
alleen het lesgeven is leuk, maar ook
te merken dat kinderen plezier hebben in het water,” geeft Henk aan die
eraan toevoegt dat wat hem betreft
het (verplichte) schoolzwemmen
weer mag terugkomen. Hij wijst op
de vele verdrinkingen die er jaarlijks
plaatsvinden bij ongelukken waarbij water in het geding is, maar ook
bij vrij zwemmen gedurende de zomermaanden in zee, meren en kanalen door mensen die de zwemkunst
nauwelijks machtig zijn. ”Vooral voor
kinderen van nieuwe Nederlanders
die nooit zwemles hebben gehad is
het belangrijk dat ze in een waterrijk land als het onze goed kunnen
zwemmen. Maar eigenlijk geldt dat
voor alle kinderen, ook die hier geboren en getogen zijn. In mijn beleving is dat een must. Het zou mooi
zijn als dat landelijk weer werd ingevoerd en dan kon onze gemeente het ook weer invoeren. Maar ja,
ik snap het wel, aan alles hangt een
prijskaartje.”
Koud water?
Bij Optisport geeft hij alle werkdagen zwemles aan kinderen, hij heeft
een aqua-vitaal groep (zwemles en
oefeningen voor een aparte club
ouderen) en sinds kort ook peutersurvival wat overlevingstechniek inhoudt voor kinderen vanaf 2 jaar die
te water raken en (nog) niet (goed)
kunnen zwemmen. “Bij de ouderengroep kunnen er nog wel een paar
bij,” merkt Henk droogjes op die dat
gezellige groepje graag wat groter
zou zien in de natte omgeving….
Henk heeft zijn collega’s ook vanuit
het voormalige Veenbad uit Vinkeveen zien instromen toen het nieuwe zwembad in 2010 in gebruik
werd genomen. “In de achterliggende jaren zijn er wel wat veranderingen geweest in de presentatie, de
zwemprogramma’s en het management,” vervolgt Henk.”De opstart
verliep niet vlekkeloos, maar Intussen is alles op zijn pootjes terecht
gekomen. Zo hebben we vaak he-

le leuke programma’s tijdens de vakantieperioden en rond de jaarwisseling. Kijk maar eens op de webside.” (www.optisport.nl/veenweidebad) Henk is daar duidelijk blij mee.
Het is tenslotte ook ‘zijn zwembad’.
Henk: “Behalve lesgeven functioneer ik ook nog altijd als toezichthouder bij de verschillende zwemactiviteiten, zorg ik waar nodig voor de
hygiëne en veiligheid, pleeg ik onderhoud en je bent natuurlijk het
aanspreekpunt van mensen die komen zwemmen en recreëren in het
zwembad. Als zwembad ben je gebonden aan wettelijke eisen buiten die welke we zelf stellen aan het
programma. Dat betekent dat je altijd met collega’s bepaalde delen van
het zwembad onder toezicht hebt.
Wat je vaak hoort is dat mensen nog
al eens klagen dat het zwemwater in
het wedstrijdbad zo koud is. Toch is
de watertemperatuur daar altijd minimaal 27 graden, vaak zelfs hoger.
Wist je dat het maar een paar graden verschilt met bijvoorbeeld het
recreatiebad? Dat zou je niet zeggen en toch is het zo. Iedereen zegt
het koud te vinden in de gang naar
de kleedhokjes als je uit het water komt. Dat komt omdat het water in het wedstrijdbad, maar ook in
het doelgroepenbad en recreatiebad
‘warmer’ is dan de temperatuur in
de gang. Maar zo voelt het niet aan
als je uit het water komt. Veel mensen ervaren het als ‘koud’, maar anderen weer niet. Dat komt omdat het
menselijk lichaam bij iedereen anders reageert. Stel dat het zwemwater in het wedstrijdbad op 30 graden
of meer zou worden gebracht. Behalve dat dit niet lekker is om in te
zwemmen zou het alleen maar nóg
kouder aanvoelen in de gang.” Aldus
de uitleg van Henk.
Begaan met het vak
Henk is vandaag de dag volledig in
dienst van Optisport. Op deze locatie telt de organisatie ongeveer 70
medewerk(st)ers voor alle sport-,
yoga- en zwemactiviteiten, waarvan er 17 voor alleen het zwemgedeelte zijn. Het is echter één bedrijf. Henk valt organisatorisch onder de teamleider zwemzaken Co
Compier die daaraan uitleg geeft:
“Behalve het aansturen van mensen worden In gezamenlijk overleg
werk- en zwemroosters opgesteld,
wordt toekomstig beleid uitgestippeld wat weer in brede kring met elkaar wordt besproken en dergelijke.
Henk maakt daar ook deel van uit en
heeft daarin zijn aandeel met ideeën
en voorstellen. Het is dus een wisselwerking. Wij hebben respect voor
Henk dat hij na al die jaren nog altijd met veel passie en plezier kinderen les geeft en zich ook inzet bij andere activiteiten. Er zijn maar weinig
mensen te vinden die zo begaan zijn
met dit vak,” aldus Co. Henk wordt
er verlegen van bij zoveel loftuitingen, maar hij verdient het volgens
zijn collega’s. Met zoveel plezier in
zijn werk haalt hij de vijftig ‘dienstjaren’ jaren misschien wel. “Ik beloof
niks”, reageert Henk lachend. Hij
heeft de tijd als het hem gegeven is.

2017 in aantocht
Bij het uitkomen van deze laatste 2016-editie van de Nieuwe
Meerbode hebben we de Kerstmis alweer achter ons en maken we ons op voor de jaarwisseling. Nog een paar dagen te
gaan. Hopelijk kijkt u terug op feestelijke Kerstdagen en heeft
u de gelegenheid gehad om dit samen met familie, vrienden en
dierbaren te kunnen vieren. Het blijft tenslotte toch een feest
van verzoening en ‘vrede op aarde’. Helaas werd dat laatste wederom weer eens wreed verstoord door de verschrikkelijke gebeurtenis op de Berlijnse Kerstmarkt. Het is een vurige wens
dat deze vormen van terrorisme in 2017 kunnen worden beteugeld. We kunnen er niet omheen om aan het einde van het jaar
terug te zien op dit soort gebeurtenissen, terwijl er toch ook
veel positiefs in de wereld gebeurt. Het zou fijn zijn als die in de
nieuwsoverzichten zouden overheersen.
In Uithoorn
Eind november was er gezellige drukte aan de Wilhelminakade;
de winkeliersvereniging van het Oude Dorp had een kunstschaatsbaan bij de Evenementensteiger laten aanleggen en
deze met leuke kraampjes in winterse sfeer aangekleed. De
jonge jeugd kon naar hartenlust oefenen, terwijl de overige
bezoekers genoten van dit gezellige schouwspel. Uiteraard hopen we op de mogelijkheid om de ijzers op natuurijs onder te
binden; dit voorproefje smaakt naar meer. In het eerste weekeinde van december vond er een Winterbraderie op het Amstelplein plaats. Dat was goed besluit, gezien het aantal bezoekers en de goede sfeer rond het plein. Een evenement dat niet
onvermeld mag blijven is het Kerstconcert in de Burcht van de
X-Mas Vocals onder leiding van Ferdinand Beuse. Een sfeervol
muzikaal evenement in de sfeer van Charles Dickens. Een aanrader voor volgend jaar.
Wat brengt ons het nieuwe jaar?
Er staat ons een bijzonder interessant en spannend jaar te
wachten. Op 20 januari zal Donald Trump zijn intrek in het Witte Huis gaan nemen en de hele wereld kijkt met spanning uit
naar de gevolgen die dat met zich mee zal brengen. In het kielzog van deze Amerikaanse ontwikkelingen staan ons diverse
verkiezingen in Europese landen te wachten; op 15 maart gaat
Nederland naar de stembus en in Duitsland en Frankrijk staan
ook belangrijke verkiezingen op het programma. Het is te hopen dat de uitkomsten van deze verkiezingen (politieke) stabiliteit teweeg brengen, hoewel de vele voorspellingen vaak anders doen geloven en het electoraat heeft aangetoond dat gevoelens onder de bevolking in het stemgedrag tot uitdrukking
worden gebracht. De Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn daar voorbeelden van. Vast staat dat we deze
week nog een hele lading terugblikken, beschouwingen, voornemens en voorspellingen over ons heen gegoten zullen krijgen. Laten we er rustig onder blijven, het verstand gebruiken
en ons niet gek laten maken door populistische uitspraken en
zienswijzen. In die zin wens ik u en allen die u dierbaar zijn namens de verenigde ondernemers van Uithoorn en De Kwakel
een heel goed, gezond en succesvol 2017 toe. Dat uw wensen mogen uitkomen en zakelijke doelen gerealiseerd worden
en wij aan het einde van 2017 alleen maar op positieve ontwikkelingen kunnen terugblikken. Onze wens om de achterban nog sterker te maken kan worden verwezenlijkt wanneer
zich meer ondernemers bij één van de ondernemersverenigingen aansluiten. Een goed voornemen voor 2017. Samen staan
we sterker!
Mijn rol als voorzitter van de Stichting Uithoorn in Bedrijf nadert
een eind; na vier plezierige en interessante jaren wordt het tijd
om het stokje over te dragen. Over mijn opvolging wordt nog
nagedacht en ook houdt de SUB zich aanbevolen voor kandidaten die het ondernemersklimaat in
Uithoorn en De Kwakel een warm hart
toedragen. U kunt dat kenbaar maken
door middel van een mailtje naar: info@
subuithoorn.nl
Tot slot dank ik de redactie van de Nieuwe Meerbode hartelijk voor het plaatsen van deze maandelijkse column.
Tot volgend jaar!
Jelle Schmidt
Voorzitter Stichting Uithoorn
in Bedrijf

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 22 december vond de laatste klaverjasavond
van dit jaar in de Schutse plaats
waaraan door 47 liefhebbers werd
deelgenomen. De winnaar, na drie
rondjes spelen, werd deze avond,
Richard v.d. Bergh met een totaal
van 5560 punten. Als 2e eindigde Cor Beer met 5389 punten. Tineke de Munck legde beslag op de
3e plaats met een totaal van 5350
punten. De poedelprijs ging ditmaal
naar Joke Veenhof met een totaalscore van slechts 3465 punten.
De marsenprijzen waren deze avond

voor Corrie Compier, Anneke Lebesque, Mia Kenter, Tineke de Munck,
To v.d. Meer, Jo Smit, Gerrie Ruimschoots, Bep Groeneveld(2x) , Hans
Heere, Gaby Abdesselem, Jack v.d.
Veer, Cor de Beer en Tinus Smit.
Na afloop werden alle deelnemers
en vrijwilligers verrast met een tas
met lekkernijen zodat niemand met
lege handen naar huis ging.
De eerstvolgende klaverjasavond in
het nieuwe jaar vindt plaats op Donderdag 5 januari in de Schutse aan
de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Take Four saxofoonkwartet speelt voor ouderen
Uithoorn - Afgelopen week heeft
het saxofoonkwartet Take Four gespeeld voor ouderen in een verzorgingstehuis. De afgelopen weken heeft dit kwartet, bestaande uit
4 dames op saxofoon, de kerstliederen weer gerepeteerd en tijdens
een kerstlunch ten gehore gebracht.
De aanwezige ouderen genoten er
zichtbaar van en uiteraard werden
de klassieke meezingers vrolijk meegeklapt, op de tafel getikt, of gezongen. Het kwartet speelt enkele keren per jaar sfeervolle muziek op 4
verschillende saxofoons. De samenklank van deze warme instrumenten komt prachtig tot z’n recht in de

mooie arrangementen. De dames
spelen klassieke nummers, maar ook
moderne muziek en kunnen op die
manier op verschillende festiviteiten
of gelegenheden muzikale ondersteuning gev. De dames spelen alle 4
in het KnA Orkest, wat aankomende
11 februari een prachtig winterconcert ten gehore gaat brengen in de
Schutse in Uithoorn. Tijdens dit concert worden ook de 40, 50 en 60+
nieuwe muzikanten die in het Middelbare Muzikale Meesters project
afgelopen september begonnen zijn
met spelen voor het eerst onderdeel
van het orkest en laten ze horen wat
ze tot op heden hebben geleerd.
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Nieuwe instroom bij Brandweer met vreugde begroet
vervolg van de voorpagina
Hij uitte zijn waardering voor een ieder die zich van zijn
en haar beste kant heeft laten zien bij de verschillende
kleine en grote incidenten. “De brandweer van Uithoorn
wordt geprezen om haar inzet, kennis en kunde, materieel en professionaliteit. Er wordt over Uithoorn gepraat
en dat is prettig te horen,” merkte Van Randwijk op. Waar
volgens hem op gelet moet worden is dat er voldoende
mensen beschikbaar moeten blijven om de diverse taken
uit te voeren. Dat vergt meer menskracht. Hij was blij met
zes nieuwe vrijwilligers die een aanstelling in tijdelijke
dienst krijgen. Omdat aan de andere kant ook collega’s
het korps om uiteenlopende redenen verlaten, blijft het
personeelsbestand naar verhouding toch magertjes. Van
Randwijk wees er verder op dat de brandweer in beweging is en dat betekent dat men veranderingen kan
blijven verwachten. Dat moet wel opgevangen kunnen
worden. “De kracht van deze kazerne uit zich in het feit
dat die op orde is, het materieel goed inzetbaar en divers
is met goed geoefende en gemotiveerde manschappen.
Een kazerne waar de samenleving van Uithoorn en De
Kwakel volgend jaar absoluut weer op kan rekenen als
de nood aan de man komt. Namens de korpsleiding wil ik
een ieder bedanken die hierbij betrokken is,” besloot Van
Randwijk zijn betoog.

Willem Treur verlaat eveneens het korps

Waardering
Burgemeester Oudshoorn constateerde dat Van Randwijk in zijn voordracht het gras al voor een deel voor haar
voeten had weggemaaid, maar onderschreef de woorden van de clustermanager en stak de loftrompet over
het brandweerkorps niet onder stoelen of banken. “Wat
ik niet genoeg kan benadrukken is de waardering die
ik voor jullie allemaal heb,” zo sprak zij. “Met te weinig
mensen toch zorgen voor de nodige veiligheid in Uithoorn door een geweldige inzet als vrijwilliger. Daar mag
je trots op zijn. De gemeente koestert in die zin ook de
ondernemers met schildjes die hun personeel als vrijwilliger bij de brandweer te pas en te onpas moeten missen in geval van calamiteiten. Toch hoop ik ook komend
jaar op weinig uitrukken, want hoe minder uitrukken hoe
veiliger het is in Uithoorn.” Aldus burgemeester Oudshoorn. Samen met Wilfred van Randwijk en operationele
dienstverlener kazerne Uithoorn Nico Theuns reikte zij
vervolgens diploma’s en oorkonden uit aan manschappen die door cursussen te volgen een vaste aanstelling
kregen of een stapje hoger in de hiërarchie zijn gekomen
in de vorm van een bevordering. Maar meer nog om
een volgend specialisme op hun naam te hebben kunnen bijschrijven om de effectiviteit in het bestrijden van
brand en hulpverlening te vergroten. Daardoor kunnen
ze breder worden ingezet. Ze werden stuk voor stuk naar

voren geroepen om hun papieren met een felicitatie in
ontvangst te nemen wat gepaard ging met een feestelijke bos bloemen. Vanzelfsprekend waren daarbij ook de
nieuwe manschappen die zich na hun eerste opleiding
presenteerden. Voorts waren er twee jubilarissen die door
de burgemeester werden gedecoreerd als dank voor hun
langdurig dienstverband, Dat waren Johan Bruines, 35
jaar in dienst en Chris Ekelschot, 30 jaar bij de brandweer
(die en passant zijn 50e verjaardag vierde tevens met eervol ontslag ging). Zij kregen hun decoratie door de burgemeester opgespeld. Vanwege eervol ontslag werd ook
afscheid genomen van nog enkele korpsleden waaronder
Arie Bijl, Jan Brand, Willem Treur en Ellen Wormgoor. Zij
werden hartelijk bedankt voor hun inzet en het korps zal
hen node missen. Tot slot werd in een informele sfeer
onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig met elkaar nagepraat. Want ook hoort traditiegetrouw
bij de korpsavond. Sinds 2009 is het brandweerkorps van
Uithoorn onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Amsterdam-Amstelland. Men treedt effectief op
bij branden, ongelukken en andere calamiteiten zoals
wateroverlast. Het korps is eveneens voorbereid op het
bestrijden van rampen en het beheersen van grootschalige crisissituaties. Tevens ontpopt de brandweer zich ook
steeds meer als de reddende engel in gevallen waarbij
reanimerend met een AED moet worden opgetreden.
Wees trots op de Vrijwillige Brandweer Uithoorn!

Johan Bruines, gedecoreerd vanwege 35 jaar trouwe dienst, samen met burgemeester Oudshoorn

Chris Ekelschot werd door burgemeester Oudshoorn gedecoreerd omdat hij 30 jaar in dienst is
en tevens met eervol ontslag gaat

Ellen Wormgoor heeft afscheid genomen

Wilfred van Randwijk, clustermanager Zuidflank

Ook Jan Brand is met eervol ontslag gegaan

‘Oudgediende’ Arie Bijl vertrekt ook
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Afscheid van de
conciërge van de
Vuurvogel

Met de Kerstvakantie voor de deur moest er op de Vuurvogel eerst afscheid worden genomen van hun trouwe conciërge ‘meneer Erik’. Erik
gaat na de vakantie genieten van zijn pensioen, maar dat mocht natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan! Na een interview met de krant
was er een gezellige receptie georganiseerd. Vele ouders en kinderen
kwamen meneer Erik gedag zeggen. Het team van de Vuurvogel zong
een mooi lied en overhandigde Erik verschillende cadeaus. Zo had iedereen een gepersonaliseerde bierfles gemaakt en kwam er een heuse PHV-KIST op tafel. Niet de voor de BedrijfsHulpVerlening waar Erik
veel voor gedaan heeft, maar voor de PensioensHulpVerlening voor
de komende periode! Na alle gezelligheid kwam ook Erik zijn definitieve laatste werkdag. Alle klussen werden afgerond en overgedragen
en daarna was het tijd voor Erik zijn ereronde langs de klassen, maar
dan wel in stijl. Erik is namelijk actief bij de atletiekvereniging en daarom hebben de kinderen Erik naar de finish gejuicht en heeft hij glorieus de eindstreep gehaald!
Dag meneer Erik, geniet van jouw welverdiende pensioen!
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Uithoorn

maart

februari

januari

JAAROVERZICHT
De muziekvereniging KnA viert op 16 januari haar 100-jarig bestaan. Het KnA gebouw achter het Legmeerplein is uitgegroeid tot
hét muziekgebouw in Uithoorn.
Radio Rick FM opent op 10 januari boven Dorpshuis De Quakel
haar nieuwe radiostudio’s. De verhuizing en inrichting heeft 50.000
euro gekost.
Luchthaven Schiphol viert dit jaar haar 100e verjaardag. De wieg
van de luchthaven stond in 1916 op de plaats waar nu SchipholOost is. Oprichter was luchtvaartpionier Albert Plesman.
Maurits Voorhorst (38) is de nieuwe gemeentesecretaris van de
gemeente Uithoorn. Hij volgt zijn collega de Vries op die een poosje als interim heeft gefungeerd.
Voor inwoners van Uithoorn ook belangrijk: het is nog steeds onduidelijk waar en wanneer er nu 130 km/u mag worden gereden
op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam v.v.
De nieuwe locatie van Radio Rick FM in het dorpshuis De Quakel
is door wethouder Hans Bouma officieel geopend.
Het bekende Uithoornse bouwbedrijf UBA Bouw viert zijn 50-jarige bestaan.
Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel lanceert een nieuwe
website waar ondernemers, verenigingen en inwoners hun evene-

Het nieuw te bouwen cultuurcluster Confucius aan de Waterlijn is
terug bij af. Er is te weinig belangstelling voor de appartementen
en er zijn geen ondernemers te vinden die de commerciële activiteiten willen exploiteren.
De voetgangers hebben bij de oversteekplaats tussen de Dorpsstraat en de Schans groen licht. Voorrang dus op het verkeer op de
N196. Dat wordt mondjesmaat gedoseerd. Voor het verkeer staat
het licht permanent op rood totdat zich een voertuig meldt. Doel:
ontmoedigen om via de Irenebrug v.v. door het centrum van Uithoorn te rijden.
De gemeenteraad vindt de uitbreiding van vliegbewegingen op de
Aalsmeerbaan onacceptabel. Het brengt veel meer geluidsoverlast
en ongezonde fijnstof uitstoot met zich mee voor de inwoners van
Uithoorn en De Kwakel. Het college moet hiertegen ‘actie’ gaan
voeren bij het kabinet, de Tweede Kamer en Schiphol.
Werklui zijn bij het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis onveilig bezig geweest. Ze waren niet aangelijnd, wat wel een
wettelijke verplichting is. De gemeente heeft de fout toegegeven
en heeft toegezegd daar beter op te zullen letten.

Er zijn erg veel reacties op de plannen van Stadsregio Amsterdam om de tramlijn van Amstelveen naar Uithoorn-centrum door
te trekken. Voor- en tegenstanders hebben via e-mail gereageerd.
Er komt een nieuwe OV-concessie Amstelland-Meerlanden in
2018. Het college van B&W en de gemeenteraad hebben er kennis
van genomen en aanvullingen toegevoegd bij het Plan van Eisen
(PvE). Het eventueel doortrekken van de tramlijn van Amstelveen
naar Uithoorn maakt deel uit van de nieuwe concessie.
Uithoorn heeft er twee varianten ‘eigen bier’ bij: Uithoorn bier
Blond en Dubbel, gebrouwen door Brouwerij SpierBier in Mijdrecht. Jos van den Berg van AH Amstelplein is de initiatiefnemer.
De gemeente zet het Rietveld monument De Hoeksteen in de verkoop. De bibliotheek zal moeten gaan verhuizen naar een andere
(tijdelijke) lokatie.
De mogelijke komst van de tramlijn naar Uithoorn blijft onderdeel
van discussie. Voor- en tegenstanders van de tram komen voor de
laatste keer aan het woord in de krant.
Mirande Lingerie viert 50-jarig bestaan met modeshows.
Het college van burgemeester en wethouders heeft een verkeersbesluit genomen voor een tijdelijke (her)inrichting van de Koningin
Máximalaan vanaf de Dorpsstraat tot de kruising bij de Laan van

menten op kunnen agenderen. Verder is er ene nieuwe promotiefilm ‘Zo mooi is Uithoorn’ op de site gezet. Doel promotie van Uithoorn aan de Amstel in brede zin.
UBA Bouw is in opdracht van BPD Ontwikkeling uit Haarlem gestart met de bouw van de eerste huizen van de nieuwe woonwijk
De Regentes op het voormalige (gesaneerde) terrein van de vroegere Campina Melkfabriek grenzend aan de Burg. van Meetelenstraat.
Bij de Thamen Scholengemeenschap wordt een onderwijsrobot
gepresenteerd, te vergelijken met Zora, de zorgrobot.
Er is een spetterende start van het DrinkwaterProject bij basisschool De Kwikstaart in Uithoorn.
De Stichting Uithoorn & De Kwakel (SPUK) brengt Uithoorn met
een nieuwe website en promotiefilms positief in beeld. Zie www.
uithoornaandeamstel.nl.
Inwoners zijn boos en verontwaardigd over de plaatsing van nieuwe witte plaatsnaamborden van De Kwakel die doen vermoeden
dat De Kwakel een wijk van Uithoorn is in plaats van een zelfstandig dorp.
De renovatie van winkelcentrum Zijdelwaard is afgerond. Allen de
openbare ruimte moet nog door de gemeente worden afgewerkt.
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Winkelcentrum Amstelplein is al volop bezig om in september het
25-jarig bestaan te gaan vieren. In de aanloop daartoe worden in
de komende maanden tot en met augustus allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Er is een website gelanceerd waarop men kan zien waar in Uithoorn een ruimte te huur is voor sport, spel, ontspanning, een
feestje of educatief programma. Bijvoorbeeld in buurthuizen, scholen, kerken, etc.
De roestkleurige plantenbakken rond winkelcentrum Zijdelwaard
zijn hinderlijke obstakels. Ze staan in de weg, moeilijk zichtbaar
’s avonds en veroorzaken schade aan auto’s.
Afgelopen jaar is 20 procent van de verkeersborden in Uithoorn
verwijderd omdat ze nutteloos waren geworden, het straatbeeld
ontsierden en het verkeer nodeloos in de war brachten.
‘De tram is een ongenode gast in een rustige woonwijk’. Zo denken veel inwoners van Uithoorn langs het tracé over de plannen
van Stadsregio Amsterdam de Amstelveenlijn door te willen trekken naar Uithoorn centrum.
Veel inwoners van Uithoorn willen dat de voormalige burgemeesterswoning aan de Raadhuisstraat behouden blijft als het Amstelplein te zijner tijd wordt verbouwd.
Het interim ANBO bestuur Uithoorn/De Kwakel stapt op.
Het Participatieplatform Sociaal Domein in Uithoorn zoekt nieuwe
leden.

plein via de Irenebrug wordt toegelaten, moet het bestemmingsverkeer Oude Dorp en de Meerwijk dan straks ‘omrijden’ over de
N201 en de Amsterdamseweg v.v.?

Meerwijk. Doel is om het doorgaand verkeer door het oude dorpscentrum te weren. Het verkeersbesluit ligt zes weken ter inzage en
er mogen zienswijzen op worden ingediend.
In het kader van duurzaam omgaan met energie heeft de gemeente Uithoorn twee nieuwe elektrische auto’s van het merk Nissan,
type Leaf, in gebruik genomen. De gemeente wil met het elektrisch
rijden een bijdrage leveren aan een betere lucht- en leefkwaliteit
in de gemeente.
Is Eindhalte N201 een optie voor de toekomstige Uithoornlijn die
dan niet door Uithoorn tot aan het Oude Spoorhuis gaat rijden.
Ruim 70 vrijwilligers zijn in Uithoorn bij 13 aangemelde klussen in
de weer geweest in het kader van NLDoet.
De inrichting van de openbare ruimte rond winkelcentrum Zijdelwaard zal in de eerste week van mei zijn afgerond.
De nieuwe kinderspeeltoestellen in Park Krayenhoff zijn in gebruik
genomen.
Politie en inwoners gaan het in kader van Burgernet samen inbrekers aanhouden.
Kinderboerderij De Olievaar is vanaf Goede vrijdag elke woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.00 tot 16.30 uur.
Als er op termijn uitsluitend bestemmingsverkeer voor het Amstel-
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april

Donderdag 31 maart overhandigde een delegatie van inwoners tijdens de raadsvergadering een petitie met meer dan 1.100 handtekeningen aan burgemeester Dagmar Oudshoorn. De petitie heeft
betrekking op de tegenstanders van de Uithoornlijn die de komst
van de tram niet zien zitten.
De gemeenteraad heeft de aanbeveling tot herbenoeming van
burgemeester Dagmar Oudshoorn-Tinga goedgekeurd. De bestuurstermijn van de burgemeester loopt op 20 mei af. Als de minister van Binnenlandse Zaken de aanbeveling overneemt blijft zij
ook de komende jaren burgemeester van Uithoorn.
Een nieuw te plaatsen ondergrondse afvalcontainer op de hoek
van Rosmarijn en de Raai in de Legmeer was te groot voor die
hoek en werd zonder aankondiging verplaatst naar Reigersbek.
Een aantal (oudere) bewoners moet nu een stuk verder lopen om
hun restafval te dumpen.
De brug over de Amstel bij Vrouwenakker krijgt een stevige onderhoudsbeurt waardoor die tien dagen voor alle verkeer is gestremd.
De politieke partij Gemeentebelangen (GB) heeft een nieuwe bestuur met als voorzitter Robert Timmers die jarenlang raadslid is

mei

Horeca ondernemer Han Nollen van café Drinken & Zo beklaagt
zich over de omzetderving van ondernemers door de aanleg van
de Waterlijn.
Harry Egbers van buurthuis Ponderosa heeft een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Hij is daarbij benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje Nassau. Nog vijf andere inwoners van Uithoorn kregen
een Koninklijke Onderscheiding, waaronder mevrouw Woelinga
(1919) als oudst gedecoreerde persoon in Nederland.
Ondanks het slechte weer kan de viering van Koningsdag in zowel
Uithoorn als De Kwakel toch als een geslaagd evenement worden
gezien.
Door een felle uitslaande brand is de bakkerij van ambachtelijke bakker Versteeg aan de Burg. Van Meetelenstraat geheel verwoest.
Teerdestillatiebedrijf Koppers Netherlands aan de Molenlaan/Amsteldijk-Noord is in een jaar tijd geheel ontmanteld en laat een opgeruimd terrein achter waarop andere bedrijfsactiviteiten (stort of
opslag) mogelijk zijn.
De renovatie van het Winkelcentrum Zijdelwaard is afgerond en
ook de buitenruimte is klaar. Het bestuur van de winkeliersvereniging zegt klaar te zijn voor de toekomst. Er worden openingsfesti-

geweest. Het huidige raadslid Sjaak Verhaar zit ook in het bestuur
en fungeert als contactpersoon.
Het eerste elftal van voetbalclub Legmeervogels is kampioen geworden en promoveert naar de eerste klasse Zondagafdeling
KNVB.
Na maanden van behelpen door consumenten die maar moelijk
hun auto konden kwijtraken bij winkelcentrum Zijdelwaard is aannemingsbedrijf Van Amerongen bijna klaar met de inrichting en
bestrating.
De gemeente en kringloopwinkel Ceres ondertekenen een prestatieovereenkomst voor ene milieuvriendelijke verwerking van afval.
De gemeente De Ronde Venen heeft bezwaar aangetekend tegen
het verkeersbesluit van Uithoorn om doorgaand verkeer via de Irenebrug en de N196 bij het Amstelplein te weren.
Er zijn twee Uithoornse schonen die in de finale staan van de Miss
Beauty verkiezing of Noord-Holland’.
In de gemeente Uithoorn verzorgt SamenZonneEnergie voor de
vijfde keer een groepsaankoop voor zonnepanelen. Inwoners kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven om deel te nemen aan
deze groepsaankoop.

viteiten gehouden voor volwassenen en kinderen.
Het onderzoek naar de mogelijke aanleg van de Uithoornlijn is
weer een stapje verder. Er zijn overal metingen verricht waaruit
blijkt dat de geluidsnorm ‘nergens wordt overschreden’.
De ontwikkeling van het Schansgebied is weer terug bij af. De ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel (onderdeel van Van Wijnen
Projectontwikkeling West B.V.) heeft de opdracht terug gegeven
en de overeenkomst met het Bisdom Haarlem ontbonden. Struikelblok zijn de twee kerktorens Waaraan voorwaarden zijn gesteld om
die te behouden. Dat blijkt financieel niet haalbaar.
Stichting Help de Zwerfkat aan de Thamerweg bestaat 30 jaar en
organiseert een bijzondere Open Dag.
Bewoners van het Herman Gorterhof zijn furieus over de gemeentelijke plannen de parkachtige omgeving te gaan herinrichten, mogelijk met een appartementencomplex.
De Uithoornse inwoonster Stella Dorrestein is uitgeroepen tot Miss
Beauty Noord-Holland 2016.
De gemeente Uithoorn en de Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
hebben een convenant ondertekend waarbij de gemeente per 1
januari 2016 de voedselbank financiële ondersteuning biedt tot
maximaal 7.000 euro per jaar.

In het kader van SamenZonneEnergie hebben zich 449 inwoners
uit Uithoorn ingeschreven voor de collectieve inkoopactie voor
zonnepanelen. Uit de hele provincie Noord-Holland waren er in
totaal 4.285 inschrijvingen binnengekomen bij het consumentencollectief iChoosr.
Wederom brengt Stadsregio Amsterdam informatie naar buiten
over het mogelijk verlengen van de tramlijn van Amstelveen-Westwijk naar Uithoorn centrum. Het doortrekken van de tram naar
Uithoorn komt steeds dichterbij. De Stuurgroep Uithoornlijn heeft
samen met het college van B&W van Uithoorn gekozen voor de
variant ‘tram’ over het reeds aangekondigde tracé. In juni wordt
nog een consultatieronde gehouden waarbij alle inwoners van Uithoorn en de regio voor de laatste keer hun mening kenbaar kunnen maken over de plannen. Er komt ook nog een inloopbijeenkomst in de Thamerkerk.
Wethouder Polak blijft bij zijn plan om doorgaand verkeer over de
Prinses Irenebrug via het centrum te weren. Daardoor is de kans
groot dat na afhandeling van de ingediende bezwaarschriften het

juni
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stukje Koningin Máximalaan tussen de Dorpsstraat en de kruising
met de Laan van Meerwijk (tijdelijk) wordt heringericht.
Omdat er te weinig aanloop is willen de marktkooplieden de markt
verplaatsen. Het Amstelplein achter het winkelcentrum heeft de
voorkeur.
Het Alkwin Kollege viert deze maand zijn 50-jarige bestaan. Bijna
duizend leerlingen en honderd personeelsleden hebben in de studio’s in Aalsmeer genoten van een schitterend feest. Ook is er een
reünie waar iedereen met een verleden op het Alkwin welkom is.
In dorpshuis De Quakel werden de huisvestingsmogelijkheden
voor tijdelijke arbeidsmigranten door vertegenwoordigers van de
gemeente uit de doeken gedaan. Wethouder Polak kreeg het vuur
na aan de schenen gelegd door een ‘volle zaal’ inwoners die bezorgd zijn over de komst van zoveel (500) vreemdelingen in hun regio. Men vreest overlast en een wildgroei aan containerwoningen
op terrein waarvoor in het vigerende bestemmingsplan geen toestemming geldt.
Zo’n veertig veteranen bezochten de bijeenkomst in het gemeentehuis in het kader van Veteranendag.

Wethouder Ria Zijlstra heeft namens de gemeente het convenant
voor het vervolg van de ITK (Internationale Taaklas) ondertekend.
De ITK is nu twee jaar in bedrijf voor immigratiekinderen van af
groep 3 die de Nederlandse taal nieuw goed of nauwelijks beheersen en wordt gezien als een verrijking voor Uithoorn.
Er was een matige belangstelling voor de inloopavond in de Thamerkerk over de keuze voor de tramvariant in inzake de Uithoornlijn. Gelet op alle commotie over het onderwerp was er meer van
verwacht.
Drie leden van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) gaan jureren op
het EK Atletiek in Amsterdam.
De sociale werkvoorziening AM-Groep maakt een doorstart waardoor 50 Uithoornaars hun werk behouden.
Veel bedrijven uit De Ronde Venen zijn tegen het besluit van Uithoorn om doorgaand verkeer te weren op het stukje N196 tussen
de Dorpsstraat en de kruising met de Laan van Meerwijk. Zij vrezen veel congestie op de N201 die het extra verkeer dan niet kan
verwerken. Daardoor gaat het in De Ronde Venen (nog meer) vastlopen.
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De nieuwbouwwijk Park Krayenhoff is bijna afgebouwd. Van het
appartementencomplex Stellingzicht is het hoogste punt bereikt
en de laatste tien woningen nabij het Gezondheidscentrum worden nu ook gebouwd. Dan is de wijk ‘af’.
De gemeentelijke begroting voor 2017 (ook wel Kadernota genoemd) is door de gemeenteraad zonder al te veel politiek gestrubbel na een avond vergaderen aangenomen.
Het Rode Kruis afdeling Uithoorn/De Kwakel organiseert samen
met het Hoge Heem voor de negende keer de succesvolle Rolstoelvierdaagse.
De Noorddammerweg is deze en komende maand een aantal weken afgesloten voor alle gemotoriseerde verkeer vanwege het aanbrengen van een nieuw wegdek. De voor inwoners van De Kwakel
belangrijke ontsluitingsweg veroorzaakt veel overlast voor hen die
naar hun werk in Uithoorn/Aalsmeer en verder via de N201 moeten.
De gemeente Uithoorn laat een flinke groei in de toename van het
aantal zonnepanelen zien in zowel de gemeentelijke, zakelijke als

Het besluit om nieuwe woningen te mogen bouwen op het voormalige terrein van de Vleeschhoek onder de naam ‘Allure aan de
Amstel’ laat zeker nog tot eind van dit jaar op zich wachten.
De Straatsburgflat aan de Europarei wordt ‘duurzaam’ gesloopt.
De komst van de tramlijn heeft vooralsnog geen prioriteit bij de politiek. Sterker nog: drie partijen zijn in principe tegen de komst van
de Uithoornlijn. Ook al omdat het de gemeente anderhalf miljoen
euro zal gaan kosten als bijdrage in de aanleg. En dat geld heeft
Uithoorn niet.
Precariobelasting (op kabels en leidingen in gemeentelijke grond)
moet de gemeentelijke begroting van een structureel tekort redden...
De grote dorpse projecten van het Masterplan staan voorlopig in
der ijskast.
De gemeente Uithoorn blijkt een nijpend tekort te hebben aan sociale huurwoningen.

particuliere sector. In totaal zijn er dit jaar al 1.500 panelen bijgekomen.
De Rabobank Regio Schiphol Coöperatiefonds schenkt 35.000 euro aan voedselbanken.
De Vuurlijn-West wordt vanaf de Ringdijk tot aan de Mijnsherenweg een ‘fietsstraat met de auto te gast’. Halverwege komt de druk
met (vracht)auto’s bereden eenrichtingsweg Poelweg daarop uit
met een T-kruising. Dat worden veel ‘gasten’ tussen de fietsers.
Amstelring Zorg staat op de ‘zwarte lijst’ van de IGZ als een van
de slechtst presterende zorginstellingen. Met name op de afdeling
dementie heersen zorgelijke (wan)toestanden.
Deze maand wordt voor de 17e keer de All American Sunday georganiseerd op het evenemententerrein aan de Randhoornweg. Heel
veel bijzondere motorfietsen, Amerikaanse oldtimers, live rockmuziek, drankjes, hapjes en nog veel meer zorgen er voor dat dit
Amerikaans aandoend evenement elk jaar weer een trekpleister
van jewelste is.

juli
augustus
september
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De woonlasten voor de bewoners in Uithoorn/De Kwakel blijven
de komende jaren stijgen. In 2016 met 2,1 procent, in 2017 met 2,4
procent en in 2018 en 19 met 2,7 procent. De afspraak in het coalitieakkoord was dat de verhoging van de OZB gelijke tred zou houden met het inflatiepercentage. Die is op dit moment 0,0 procent.
Ook Aalsmeer gaat doorgaand verkeer weren door het centrum.
De Burgemeester Kasteleinweg wordt vanaf de kruising met de
N231 tot aan de Aalsmeerderbrug over de Ringvaart heringericht.
Dit heeft ook consequenties voor Uithoorn/De Kwakel en voor
weggebruikers uit De Ronde Venen. De huidige busbaan en het
fietspad langs de Koningin Máximalaan en het kruispunt met de
N231 worden daartoe door de Provincie NH en de gemeente Uithoorn aangepast. De werkzaamheden vangen medio 2017 aan.
Het samenwerkingsverband DUO+ tussen de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen verloopt nog allesbehalve soepel.
Er moet steeds meer geld bij, terwijl de organisatie tot doel heeft
om met elkaar goedkoper uit te zijn in het bedrijfsproces van be-

Europarei afgebroken en rest er nu nog een steenhoop die op een
milieuvriendelijke manier wordt afgevoerd. Nog twee flats zullen
zijn voorbeeld volgen. Op de geruimde lokaties wordt t.z.t nieuwbouw van woningen gepleegd.
Het wegdek van de Heijermanslaan is weer egaal bestraat. Omdat
vorig jaar de riolering is vervangen en de straat daarna werd ‘opgevuld’ met grond en meteen van bestrating werd voorzien, heeft
dit onvoldoende kunnen inklinken. Na een jaar waren straatdelen
verzakt. Dat is nu verholpen.
Volgens de eigenaar van een perceel grond aan het Zijdelveld
heeft de gemeente onzorgvuldig gehandeld met de procedures
voor asbestverwijdering naast zijn perceel bij de buren en de sloot
waarvan hij claimt dat die tot zijn eigendom behoort.
Burgemeester Oudshoorn is in de eerste ronde van TV-programma
Heel Holland bakt al ‘uitgebakken’. Zij voldeed met haar (overigens
lekkere) baksels helaas niet aan de door de jury gestelde kwaliteit
van haar bakproducten.

sturen. Het ziekteverzuim is (te) hoog evenals de werkdruk en er is
onderbezetting bij de lokale gemeenten.
De RK Burgh-kerk bestaat dit jaar 50 jaar en de Emmaüs Parochie
viert haar 10-jarig bestaan.
Het 41e Polderfeest in De Kwakel was weer een fantastische happening. Het is bijzonder te noemen hoe dat elk jaar weer door het
feest comité wordt georganiseerd. Een groot compliment waard!
Burgemeester Dagmar Oudshoorn neemt deel aan het NPO1-TV
programma ‘Heel Holland bakt’ van Omroep MAX. Koken en bakken is haar hobby.
De Consultatieronde over de Uithoornlijn leverde te weinig reacties
op: slechts 363. Terwijl er al anderhalf jaar veel commotie is over
de mogelijke aanleg van de tramlijn van Amstelveen-Westwijk naar
Uithoorn oude dorp.
De Tropical Day en Tropical Night zijn wederom hoogtepunten in
het zomerse evenementenaanbod van de Uithoornse horeca.
In een paar weken tijd is de hele voormalige Straatsburgflat aan de

De gemeente treft geen blaam bij de astbestprocedure zoals die is
uitgevoerd bij perceel Zijdelveld 56. Tegen de wijze waarop die is
gehanteerd werd door de eigenaar van het naastliggende terrein
bezwaar aangetekend.
De Provincie Noord-Holland heeft plannen om een nieuwe vrije
busbaan in twee richtingen aan te leggen over de voormalige
N196 tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid.
Winkelcentrum Amstelplein viert deze maand haar 25-jarig bestaan met leuke acties waarmee prachtige prijzen zijn te verdienen
en aantrekkelijke aanbiedingen.
Het bestuur van Galerie Fort aan de Drecht heeft een kunstwerk
ter nagedachtenis aan de ontwerpen van De Hoeksteen, architect
Gerrit Rietveld, geschonken aan de gemeente Uithoorn. Het werd
symbolisch overhandigd aan wethouder Ria Zijlstra.
De VVD Uithoorn/De Kwakel vindt het doortrekken van de tramlijn van Amstelveen naar Uithoorn de beste optie als HOV, maar
wil wel een directe busverbinding tussen Uithoorn en Amstelveen
behouden. Ook dat er pendelbussen komen vanuit de woonwijken
naar de toekomstige tramhalte bij het busstation.
Met 37 fantastisch mooi versierde karren en 760 deelnemers was
de Kwakelse Kermisoptocht weer een unieke beleving.

De gemeente Uithoorn moet even ‘bijpinnen’ om de begroting
2017 voor het samenwerkingsverband DUO+ sluitend te maken.
Het gaat hier om 3 miljoen euro waarvoor de reservepot moet worden aangesproken.

De stichting Behoud goed Openbaar vervoer Uithoorn (BOV-Uithoorn) wil actie voeren tegen de komst van de Uithoornlijn.
Jetze Plat uit Vrouwenakker heeft met groot vertoon van macht op
de Paralympics in Rio de Janeiro een gouden medaille gewonnen
op de triatlon voor sporters met een beperking.
Woensdag 28 september is er een inspraakavond over de Uithoornlijn. In feite start vanaf dat moment de besluitvorming of de
tramlijn al dan niet aangelegd wordt.
De bibliotheek die nu nog in gebouw De Hoeksteen is gevestigd
gaat op korte termijn tijdelijk verhuizen naar de voormalige schoenenzaak van De Zwart in de Dorpsstraat te Uithoorn. De bibliotheek krijgt in 2019 een permanente plaats in het nog te bouwen
cultuurcluster Confucius aan de Wilhelminakade.
Er wordt een nieuwe vrijliggende HOV-busbaan aangelegd tussen Uithoorn Poelweg, dwars door Aalsmeer over de Burgemeester Kasteleinweg tot aan de Fokkerweg/hoek N196 bij Chipshol. De
contracten daarvoor werden deze maand getekend tussen de Provincie-Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten
Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. De eerste bussen moeten voorjaar 2019 van de nieuw baan gebruik kunnen maken.

• 28 december 2016

Uithoorn

december

november

oktober

JAAROVERZICHT
De verpaupering slaat toe rond de Schanskerk. Het onkruid groeit
welig, er liggen stenen en het verval van het complex is duidelijk
te zien. Het Bisdom Haarlem is eigenaar van het complex en hoort
voor onderhoud te zorgen. De gemeente zegt daar niet verantwoordelijk voor te zijn alleen dat de veiligheid wordt gehandhaafd.
Een tram is niet nodig. Dat is teneur van 19 insprekers tijdens de
hoorzitting in het gemeentehuis over (mogelijke) de komst van de
Uithoorn tramlijn.
Uitvoering van verkeersplan De Kwakel wordt zichtbaar aan het
wegennet in en rond De Kwakel. Er zijn verkeersveilige maatregelen genomen in het centrum en de Noorddammerweg is opgeknapt. De Vuurlijn-West is veranderd in wat een fietsstraat moet
worden met de auto te gast.
De directie van de bibliotheek Amstelland en de eigenaar van het
voormalige pand van modehuis Blok in de Dorpsstraat 43 van Uithoorn, hebben een overeenkomst getekend dat de bibliotheek
twee jaar van die locatie gebruik kan maken. Per 1 januari verhuist
de bieb van de Hoeksteen naar dit tijdelijke onderkomen.
Tijdens de commissievergadering Wonen en Werken in het gemeentehuis kwam de Uithoornlijn aan de orde. Al snel bleek dat
de voorkeursvariant – het doortrekken van de tramlijn van Amstel-

Qua Kunst & Ambacht in De Kwakel is voor de 18e keer met succes georganiseerd en trok veel belangstelling van bezoekers die
afkomstig waren uit de hele regio. Aan het evement namen 13
ondernemingen deel die op zaterdag en zondag hun deuren voor
kunst en ambacht hadden geopend.
De Kwakelse Veiling heeft in twee dagen tijd ruim 54.000 euro opgebracht.
Het voortbestaan van de Weekmarkt staat op het spel. De marktkooplieden willen naar een andere standplaats in plaats van op het
parkeerterrein achter de COOP waar geen ‘loop’ is. Het Amstelplein achter het winkelcentrum heeft de voorkeur maar dat stuit op
bezwaren van wethouder Polak. De winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard willen de markt daar niet. De vraag rijst: waar dan?
Kinderen van de Dolfijn brengen burgemeester Dagmar Oudshoorn een (gezond) ontbijtje op het gemeentehuis. Doel van de
actie in het kader van yet Nationaal Schoolontbijt is een gezond
ontbijt te promoten alvorens kinderen naar school gaan.
Onder grote belangstelling is Sint Nicolaas met zijn kleurrijke medewerkers in uithoorn aangekomen. De boot met het gezelschap
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gesteld voor de verkoop over twee avonden. Men hoopt weer een
bedrag van boven de 60.000 euro binnen te halen. Het geld is bestemd voor het verenigingsleven.

veen-West naar Uithoorn centrum - overeind blijft. Wethouder Polak liet dit in alle toonaarden weten ondanks doorinwoners ingebrachte andere varianten die goedkoper zouden zijn.
De commissie Beroep en Bezwaar heeft nog steeds geen uitspraak
gedaan over de bezwaarschriften die zijn ingediend aangaande
het verkeersbesluit over de N196, het stukje weg tussen de Prinses
Irenebrug en de kruising met de Laan van Meerwijk.
Na anderhalf jaar soebatten, informatie- en inloopavonden, overleg met inwoners, petities en een consultatieronde of de Uithoornlijn er nu wel of niet moet komen als een HOV, heeft de gemeenteraad beslist: de tram mag er komen. Dat duurt nog wel even voordat die er is. Pas in 2022 is de planning. Dan kan er tussentijds nog
veel gebeuren.
Dankzij het gebruik van de reserves presenteert de gemeente Uithoorn een sluitende begroting voor 2017. Het ‘spaarpotje’ moet
echter wel weer nodig aangevuld. De bodem komt in zicht.
De Kwakelse Annie Bartels (75) gaat voor de 65e keer als vrijwilligster mee op de Henry Dunant van het Rode Kruis. Samen met andere verzorgende gaat zij zich inzetten om gehandicapte patiënten
aan boord een leuke vakantie van een week te bieden.
De Kwakelse Veiling gaat er weer voor. Er zijn 600 kavels samen-

kwam over de Amstel aangevaren en meerde rond 10 uur af bij de
evenementensteiger aan de Wilhelminakade.
De plannen voor een nieuw dorpscentrum zijn danig gewijzigd.
Winkelcentrum Amstelplein wordt niet uitgebreid maar gerevitaliseerd. Wat betreft de omgeving ligt de nadruk op een gezellig
nieuw dorpscentrum waar woningbouw de voorkeur geniet met
minder winkels, meer horeca en ruimte voor recreatie. De COOP
wil wel uitbreiden. Ontwikkelaar Synchroon wil het gebied rondom
deze super gaan herontwikkelen. April 2017 moet er een plan liggen. Doorgaand verkeer blijft hoe dan ook geweerd worden uit het
(nieuwe) centrum.
Er zijn plannen om toch een P&R te realiseren nabij het Shell tankstation/McDonalds aan de Zijdelweg/N201. Een en ander zou
aansluiten bij het voornemen om de tramlijn van Amstelveen-West
naar Uithoorn door te trekken.
De gemeente Amstelveen heeft plannen om bij de N201/Zijdelweg
een nieuwe P&R te realiseren.
Basisschool De Kajuit is een ‘duurzame school’ geworden door
energiebesparende maatregelen, LED-verlichting en het plaatsen

Politieman Dennis Borghols is de nieuwe buurtregisseur (wijkagent) van de wijk Thamerdal en het Industriegebied-Noord.
De wintermarkt op het Amstelplein die in de plaats is gekomen van
de kerstmarkt was sfeervol, gezellig en is druk bezocht. Ook vanuit
De Ronde Venen waren er talloze bezoekers.
De gemeente plaatst ondernemers en bedrijven voor het voetlicht
die werknemers zonder dralen de mogelijkheid bieden hun werk
bij de Vrijwillige Brandweer te doen als noodsituaties daartoe aanleiding geven.
Als de gemeente Uithoorn doorgaand verkeer over de Prinses Irenebrug en het centrum van het Oude Dorp gaat weren, moet het
verkeer vanuit De Ronde Venen bij een afgesloten aquaduct ver
omrijden. Hetzelfde geldt bij de afsluiting van de Waterwolftunnel.
Als Aalsmeer op termijn doorgaand verkeer gaat weren over de
Burg. Kasteleinweg moet het verkeer zijn weg ook maar binnen-

door zien te zoeken om op zijn bestemming te komen. Afsluiten
van de doorgangen in de N201 veroorzaakt dus veel verkeersproblemen.
De fracties in de gemeenteraad wachten de nieuwe plannen voor
het dorpscentrum eerst af alvorens commentaar te leveren en
daarop aanvullingen te geven. Eind maart 2017 kan er een bespreekplan op tafel liggen.
Bewoners aan het Thamerlint pleiten bij de gemeenteraad om geen
OV over de Prins Bernhardlaan en Thamerlaan toe te staan. Hun
verzoeken zijn genegeerd door de coalitiepartijen die een door het
CDA en Ons Uithoorn ingediende motie daarvoor te verwerpen.
De heer Quinten Foppe is aangesteld als de nieuwe directeur van
DUO+, het uitvoeringsorgaan van de gemeenten Uithoorn, OuderAmstel en Diemen.

van 74 zonnepanelen op het dak.
Er rijden fietsers op de rijbaan voor auto’s naar de nieuwe McDonalds achter het Shell benzinestation aan de Zijdelweg/N201. De
gemeente Amstelveen, de provincie en wegbeheerders zijn vergeten een fietspad aan te leggen naar het nieuwe fastfood restaurant.
De coalitiepartijen hebben vooralsnog geen bezwaar tegen een
openbaar vervoer verbinding met autobussen over het Thamerlint. Dit tot grote schrik en verontwaardiging van de aanwonenden.
Het is een 30 km regime en verboden voor vrachtwagens en landbouwverkeer. Grote stadbussen mogen dan wel?
Ziekenhuis Amstelland heeft gezondheidscentrum De Waterlinie
als complex verkocht aan een vastgoedorganisatie. Het ziekenhuis
wil zich meer op haar kerntaken gaan richten. De Waterlinie blijft
wel normaal in bedrijf als gezondheidscentrum met (medische)
ondersteuning van Ziekenhuis Amstelland.
Stichting Sinterklaasaktie heeft er altijd veel werk aan om Sint Nicolaas en zijn gevolg weer naar uithoorn te krijgen en bezoeken af
te leggen. Daar zijn 200 vrijwilligers voor in de benen.

