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Tiresia Prosecco Frizzante
Italiaans mousserende wijn

DEZE WEEK:
Informatief

3 flessen à 75 cl.

DROOG

Goede wensen

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Deze actie is geldig van woensdag 27 december
t/m zondag 31 december 2017.
Prijs-, druk- en zetfouten voorbe houden.

Inkoop Verkoop Veiling
Verpanden Beleggen

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

www.goudwisselkantoor.nl

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541
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Jubilarissen en het kader samen in beeld. V.l.n.r. Nico Theuns, Harm Balk, Hans Veldhuis, Robin Jonkman, Harm
Weering, Lionel Smit, burgemeester Dagmar Oudshoorn en commandant Leen Schaap

Korpsavond Brandweer
Uithoorn in teken van manifest
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 oudleden van de brandweer aanwezig
zijn. Dit jaar was de korpsavond op
woensdag 20 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. Op deze avond waren tevens
aanwezig behalve burgemeester
Dagmar Oudshoorn ook comman-

dant Brandweer Amsterdam-Amstelland Leen Schaap, clustermanager Zuidflank Hans Veldhuis (waartoe behoren de brandweerkorpsen
van Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen) en sectormanager Harm Balk.
‘Clusteradviseur’ Nico Theuns trad
op als woordvoerder en blikte na
een welkomstwoord nog even terug op de diverse activiteiten waarvoor het korps in Uithoorn zich dit
jaar ten volle heeft ingezet. Niet alleen binnen de eigen gemeente maar ook ter ondersteuning van
collega korpsen bij calamiteiten elders in Amsterdam-Amstelland tot
in het westelijk havengebied toe.
Theuns liet weten dat er dit jaar 283
meldingen om hulp en assistentie
bij de brandweer zijn binnengekomen. Daaronder bijvoorbeeld voor
30 woningbranden, maar ook grote bedrijfsbranden in Amsterdam en
bij 27 reanimaties. Daarnaast allerlei andere hulpverlening, zoals bij

verkeersongevallen en n.a.v. automatische brandmelders. Theuns
wees op het feit dat het korps volgend jaar een spannend jaar tegemoet kan zien waarbij het ‘manifest’
leidend is. Dat houdt kortgezegd in
dat tussen de korpsleden een dusdanige ‘cohesie’ moet ontstaan wat
het onderlinge samenwerkingsverband en het snel en adequaat reageren op calamiteiten ten goede
moet komen. Verder dat de proef
met TS4 zal worden gecontinueerd
waarbij bij het uitrukken in het vervolg slechts 4 personeelsleden op
een wagen worden gepositioneerd
in plaats van zes. Dat houdt in dat
men sneller kan uitrukken want er
hoeft niet meer gewacht te worden
op de laatste twee… Dat dit een
sterk beroep doet op de inzet, vaardigheden, kennis en kunde van de
manschappen zal duidelijk zijn.
Vervolg elders in deze krant.
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Gaslek in Churchilflat na koperdiefstal
Uithoorn - Groot alarm bij de
brandweer woensdagavond. Er
was een gaslekkage ontstaan in de
Churchillflat in Uithoorn. Na onderzoek bleek de lekkage te zijn ontstaan door koperdiefstal. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld
in afwachting van het gasbedrijf en
deze heeft de gastoevoer stopgezet. De Churchillflat staat leeg en op

de nominatie om gesloopt te worden. Er staan echter nog geen hekken om heen. Net als in 2014 met de
Straatsburgflat, die inmiddels wel al
gesloopt is, ontstaat er veel baldadigheid en criminaliteit. De politie
heeft een onderzoek ingesteld.
Foto’s: KaWijKo Media /
Vivian Tusveld

Hartelust
10 0 % s e r v ice !

best of electronics!

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

Miele specialist

Eigen technische dienst

ADVERTEREN?
IN DE

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

GEEN KRANT?

0297-581698

Aanleg HOV-busbaan AalsmeerSchiphol-Zuid vertraagd
Regio - De aanleg van de busbaan
HOV Uithoorn/Aalsmeer – Schiphol-Zuid en de reconstructie van
de N196 en de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer, lopen vertraging op.
De vertraging komt door de vondst
van lage concentraties PFOS en
PFOA verontreiniging (fluorverbindingen) in de bodem van het hele
werkgebied. Voordat de provincie
Noord-Holland het project kan aanbesteden moet er eerst een oplossing komen voor de grond die vrijkomt in het werk. De provincie kan
niet zeggen hoeveel vertraging het
project oploopt. De stoffen PFOS
en PFOA zijn sinds de jaren zestig wereldwijd op grote schaal gebruikt, bijvoorbeeld in blusschuim
en brandvertragers. De aangetroffen concentraties zijn laag. Volgens
de richtlijnen van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu

(RIVM) zijn deze lage concentraties
niet schadelijk voor de omgeving.
Planning
Het is op dit moment niet te zeggen
wat de gevolgen zijn voor de planning. De start van de werkzaamheden waren gepland in februari komend jaar. Omdat er geen landelijk beleid bestaat voor het verwerken van met PFOS/PFOA verontreinigde grond, is kort geleden een
provinciaal saneringsbeleid vastgesteld. De betrokken gemeenten maken nu beleid waarin zij aangegeven onder welke voorwaarden de
grond binnen hun gemeente mag
worden hergebruikt. Inmiddels
heeft de gemeente Haarlemmermeer dit beleid vastgesteld, de gemeenten Aalsmeer en Uithoorn zijn
hier nog mee bezig. Op basis van
deze nieuwe beleidsregels kan worden gewerkt aan een oplossing voor

de grond die vrijkomt bij de aanleg
van de busbaan en de reconstructie van de N196/Burgemeester Kasteleinweg. Verschillende scenario’s
worden op dit moment verkend en
onderzocht. De provincie houdt de
omgeving en andere geïnteresseerden de komende tijd op de hoogte
met de nieuwsbrief en via de website www.hovasz.nl.

Kaartmiddag
De Kwakel - Op zondag 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. Adres: Dorpshuis De Kwakel,
Kerklaan 16, De Kwakel.

Nieuwjaarsconcert KNA
Uithoorn - Op zaterdag 6 januari spelen de muzikanten van het
KnA Orkest tijdens het Nieuwjaarsconcert in De Schutse. Het
concert heeft een klassiek tintje;
mooie stukken zoals: de Ouverture uit Dichter und Bauer, een Suite en L’Arlesienne, Slavische Dansen en de Champagner Polka. Maar
ook wat lichtvoetiger werk zoals de
Efteling Highlights en The Nutcracker Swing. Het concert zal geopend
worden door de jongste leerlingen
van Twirlteam Starlight en een optreden van het leerlingenorkest van
KnA. Het concert start om 20.00 uur
en de zaal gaat open om 19.30 uur.

Kaarten zijn aan de deur verkrijgbaar voor €10,00, donateurs van
KnA betalen €7,50.

Altijd wel iemand in de buurt!
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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

Gemeentehuis

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

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie

Gem

Zonder afspraak:
ma., di., do.
woensdag
vrijdag

13.00-16.30 uur

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen
welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

e e nte U i t h o o r
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

n

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

GEMEENTENIEUWS

Sociaal loket

Redactie

Communicatie,
C O L OTeam
FO
N
bekendmakingen@duoplus.nl

(Wmo, jeugd, werk & inkomen en
schuldhulpverlening)
Telefonisch
spreekuur 0297-513111:
www.uithoorn.nl
ma.
t/m vr.
09.00-10.30 uur
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
Inloopspreekuur:
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
woensdag
uur
7 dagen per week, 24 uur13.00-17.00
per dag

Gemeentewerf en
scheidingsdepot

Gemeentewerf
Gemeentehuis en
scheidingsdepot
Laan van Meerwijk 16

Ruimte huren?

ma.,
vr., za.
1423wo.,
AJ Uithoorn
0297-513111

09.00-12.30 uur

ma., di., wo., do.
vrijdag

08.30-17.00 uur
08.30-12.00 uur

ma., wo., vr., za.

09.00-12.30 uur
13.00-16.30 uur

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

Openbare vergaderingen

welstandscommissie
Werk
inUithoorn
uitvoering
Postbus
8, 1420 AA
Een onafhankelijke welstandscommissie
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum
/receptie
HERINRICHTING
Zonder afspraak: OPENBAAR
GEBIED
HET08.30-17.00
PROJECT
ma., di.,RONDOM
do.
uur
woensdag
08.30-20.00 uur
L
A
LAA
vrijdag
08.30-12.00 uur
Voor
het woonrijp maken
en de herinrichting
van het(reisdocumenten,
openbaar gebied
Burgerzaken
rijbewijzen
en verklaringen)
voor
het project
‘ elene warthlaan’
Met afspraak:
moet
boom (Italiaanse
Els) gema.,een
di., do.
08.30-14.00
uur
kapt
worden. De boom staat
nabij bij
woensdag
08.30-13.00
uur
vrijdag
Zonder afspraak:
woensdag

17.00-20.00 uur
08.30-12.00 uur

adviseert burgemeester en wethouders
over het uiterlijk en de plaatsing van
bouwwerken.
Wilt unaast
een vergadering
wiltRode
groenstrook
de woning
bijwonen of meer informatie? meld u aan
denbachlaan
nr.
39.
De
boom
moet
via 0297-513231.

gekapt worden voor de aanleg van
Commissievergaderingen
riolering.
Hiervoor komt geen nieuwe
Kijk voor actuele commissievergadeboom
opinformatie
deze locatie.
In het openringen en
over de raad
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
baar
gebied nabij de nieuwbouwVia twitter:worden
www.twitter.com/
locatie
zes nieuwe bomen
RaadUithoorn
aangeplant. Dit zijn Sierkersen.

Burgemeester of wethouder
spreken?

Gooi frituurvet
13.00-17.00 uur in de
Sociaal loket
vetrecyclecontainer
(Wmo, jeugd, werk & inkomen en

schuldhulpverlening)
Telefonisch
0297-513111:
Bakt
u tijdensspreekuur
de jaarwisseling
zelf
ma. t/m vr. Gooi als u klaar
09.00-10.30
uur
oliebollen?
bent het
Inloopspreekuur:
oude
frituurvet
in
de
vetrecycleconwoensdag
13.00-17.00 uur

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

Redactie

Waarom
goed rioolgebruik
Team Communicatie,
bekendmakingen@duoplus.nl
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.

tainer. Van gebruikt frituurvet en bakolie kan biobrandstof worden gemaakt. Vet, frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Giet
het terug in een plastic es of leeg pak
melk en doe het in de vetrecyclecontainer. Deze staan op het scheidingsdepot en in de E-Markt (Kerklaan 10) Meer informatie
in De Kwakel. Klein restje in de pan? Meer informatie op de website nietVeeg het weg met keukenrol.
inhetriool.nl
Speciaal voor mensen met hoge
zorgverzekering.
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Scholenmarkt
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bekendmakingen
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Uithoorn.
In deze
staan ofﬁ
ciële mededelingen en
bekendmakingen
dievoor
vooractuele
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Collectieve aanvullende
verzekering

Kerstbomen ophalen

Scholenmarkt Uithoorn

De Buurtverbinding, online
burenhulp in De Ronde Venen
en Uithoorn
De website “De Buurtverbinding”
heeft als doel vraag en aanbod in
buurten bij elkaar te brengen. Burenhulp is van alle tijden. Er zijn veel
mensen die het leuk vinden om iets
voor een ander te doen. Maar hoe
weten zij wie hulp nodig heeft? En
hoe weet u wie het leuk vindt om u
te helpen? Voor deze vragen biedt
de website uitkomst. Wat voor de
één lastig kan zijn, is voor een ander soms een kleine moeite. Het is
makkelijk om hulp te vragen via De
Buurtverbinding, want alleen mensen die willen helpen reageren op
uw vraag. Voor buren en inwoners is
het bovendien een mooie manier om
elkaar (weer) te ontmoeten.
Op deze manier kunt u gemakkelijk

hulp zoeken of aanbieden vanuit uw
eigen huis. Krijgt u een reactie op uw
vraag of aanbod, dan wordt u op de
hoogte gesteld middels een e-mail.
Het gebruik van De Buurtverbinding
is gratis. Ook is de hulp die gegeven
wordt geheel kosteloos. Eventuele
materiaalkosten en/of vervoerskosten regelt u onderling. Als u niet zeker weet of uw vraag wel thuishoort
bij De Buurtverbinding of als u hulp
nodig hebt bij het gebruik maken van
de website, dan kunt u altijd contact
opnemen met de helpdesk. Telefoonnummer: (0297) 587 600, www.
debuurtverbinding.nl.
De Buurtverbinding is een initiatief
van Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat, dat onderdeel uitmaakt van Uithoorn Voor Elkaar
www.uithoornvoorelkaar.nu
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Rnet-lijnen
rijden: 340 tussen

Haarlem en Mijdrecht, 342 tussen
Uithoorn Busstation en Schiphol Plaza en 347 tussen Uithoorn Busstation en Amsterdam Centraal. Deze
laatste twee lijnen rijden ’s nachts als
N42 en N47 door. De andere buslijnen die in Uithoorn gaan rijden zijn
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Openingstijden tijdens de
feestdagen
Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen
Burgerzaken / KlantContactCentrum / receptie:
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.
Afwijkende openingstijden Scheidingsdepot
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018: hele dag gesloten
Afspraak maken
Voor een aantal producten en diensten kunt u heel eenvoudig
online een afspraak maken via www.uithoorn.nl
Ons afsprakensysteem houdt rekening met de feestdagen.

Gebruik Wmo-vervoer
tijdens de feestdagen
Wilt u tijdens de feestdagen gebruik maken van van het Wmo-vervoer? Dan raden wij u daarom aan
uw rit op tijd te bestellen, bij voorkeur een week tot minimaal 2 dagen van te voren als u zeker wilt zijn
van uw vervoer. Wanneer u later be-

stelt, geldt de regel vol=vol. Op oudejaarsavond rijdt het Wmo-vervoer
tot 20.00 uur ’s avonds. Op ieuwjaarsdag begint het Wmo-vervoer te
rijden op de normale tijd. Dit is om
07.00 uur ‘s morgens. itten kunt u
reserveren via tel. (020) 460 54 61.

Openingstijden tijdens de
feestdagen

Maatregelen
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en vuurwerk
Burgerzaken / KlantContactCentrum
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017 hele dag gesloten
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Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen

- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.
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Vuurwerk
afsteken?

Arriva verzorgt het busvervoer tussen Uithoorn Busstation via De Kwakel en Alphen aan den Rijn NS-Station. Hier blijft buslijn 147 2x per uur
rijden. Syntus verzorgt het busvervoer tussen Uithoorn en Mijdrecht en
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langsbrengen bij het scheidingsdepot. In een schone straat begint het
nieuwe jaar mooier en veiliger.

Opruimen van vuurwerk
doe je samen!

Wanneer kopen?
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Welke leeftijd?
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Werk in uitvoering
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Afvalbakken
Alle afvalbakken in de gemeente worden vanaf 25 tot 31 december 2017
weggehaald. De afvalbakken bij winkelcentra zijn als laatste aan de beurt.
Wij plaatsen de bakken in de week
van 2 tot 6 januari 2018 weer terug.
Alle ondergrondse containers
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers wor-

18:00 - 02:00
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Hou je aan de regels
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Beperk overlast!

!!!!!!!!! !!!! !!! !!! !! !!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!!
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!

We wensen iedereen een
feestelijke jaarwisseling toe!

Afsteken vuurwerk
18.00 en 02.00 uur. Hou je aan de regels en voorkom een HALT-straf (als
je 18 jaar of jonger bent). Meer informatie lees je op www.halt.nl.

den op 31 december vanaf 10.00 uur
afgesloten. 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 van straat weg te halen en het
afval niet naast de ondergrondse
containers te plaatsen.

Op 28, 29 en 30 december mag je
vuurwerk kopen. In Uithoorn koop je
vuurwerk bij Van der Schaft Tweewielers in de Dorpsstraat en bij Blom en
Blom Fietsexperts aan de Arthur van
Schendellaan. De minimumleeftijd
voor het kopen van vuurwerk hangt af
van het soort vuurwerk dat je koopt.
Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk voor meer informatie hierover. Je mag alleen vuurwerk
afsteken op oudjaarsavond tussen
afvalkalender uw straat op en kijk in
welke wijk u bent ingedeeld.

Wijziging wijkindeling
afvalinzameling
In 2018 zijn een aantal straten in een
andere wijk ingedeeld. Dit heeft te
maken met de routes die de afvalinzamelaar moet rijden. Zoek op de

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender 2018 wordt dit jaar
weer bij u thuis bezorgd. De afvalkalender ligt ook op het gemeentehuis
en het scheidingsdepot en kunt u
downloaden via www.uithoorn.nl/afval

App
Voor 2018 is er geen aparte app met
informatie over afvalinzameling. De
inzameldagen kunt u nu terugvinden op de afvalkalender (die u thuis
op kunt hangen) of kijk op www.uithoorn.nl/afval.

Maatregelen rondom 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.

Afsteektijden vuurwerk

Overlast
Klachten over vuurwerk kunt u melden bij de politie. Bij spoed of heterdaad 112 en anders via het algemene nummer 0900 - 8844. Meer informatie via www.vraaghetdepolitie.nl of
www.politie.nl

O FFI CI ËLE M EDEDELI NG EN EN BEKENDM AKI NG EN
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:
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode van
17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en
werken, R. Noorhof (0297) 513 111.
- Ontwerpbestemmingsplan Burg. Van Meetelenstraat 16-20. Inzageperiode
van 30 november 2017 t/m 10 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en
werken, A. Stevens (0297) 513 111.
- Vaststelling bestemmingsplan en Besluit hogere waarde geluid LegmeerWest, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018.
Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.
INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING

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

De Kwakel
- Steenwycklaan kavel 03, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning (ontvangen 05-12-2017).
- Naast Vuurlijn, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 42 woningen (ontvangen 06-12-2017).
- Steenwycklaan kavel 05, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning (ontvangen 07-12-2017).
- Steenwycklaan kavel 06, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten
van een woning (ontvangen 07-12-2017).
- Iepenlaan naast nr.15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van
een woning (ontvangen 13-12-2017).

Dorpscentrum
- Koningin Julianalaan 27, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf ontvangen van de exploitant van Lorenzo Grillroom (ontvangen 8 december 2017)
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Laan van Meerwijk 50, aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van
de voorgevel (ontvangen 12-12-2017).
- Eems 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woning
aan de voorzijde, (ontvangen 06-12-2017).
Thamerdal
- Zijdelveld 29, het verwijderen van een draagmuur (ontvangen 06-12-2017);

plannen 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, tele-

TER INZAGE

Tijdelijk:
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 7’. Inzageperiode van 2 november 2017
t/m 13 december 2017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Stevens
(0297) 513 111.
- Ontwerpuitwerkingsplan Vinckebuurt, Regentes gebouw B. Inzageperiode van
17 november 2017 t/m 28 december 20017. Inlichtingen bij Afdeling wonen en

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ BOUWWERK

Zijdelwaard (Europarei)
- Albert Verweylaan 44, het plaatsen van een dakkapel

BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VERLENGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken gebruik van hun
bevoegdheid om op grond van artikel 3.9, lid 2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht de beslistermijn met 6 weken te verlengen voor de hierna te noemen aanvraag:
Dorpscentrum
- Amstelstraat 22, het herstellen van de fundering. (2017-052851)
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
- Amsterdamseweg 19 , omgevingsvergunning voor het plaatsen van een goederenlift, wasplaats, hekwerken en wijzigen entreedeur. (verzonden 14 december 2017).

De Kwakel
- Iepenlaan 11, omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning.
(verzonden 21 december 2017).
- Iepenlaan 14, omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning.
(verzonden 4 december 2017).
- Iepenlaan 24, omgevingsvergunning voor het vergroten van de woning. (verzonden 11 december 2017).
- Steenwycklaan 20, omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning. (verzonden 4 december 2017).
- Steenwycklaan 22, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
(verzonden 21 december 2017).
- Steenwycklaan 30, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
(verzonden 19 december 2017).
- Steenwycklaan 40, omgevingsvergunning voor het oprichten van de woning.
(verzonden 19 december 2017).
- Steenwycklaan 42, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
(verzonden 19 december 2017).
- Steenwycklaan 32, omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning.
(verzonden 18 december 2017).
- Anemoonlaan 1 t/m 59 en Ut Hanenpad 2 t/m 12, omgevingsvergunning voor
het oprichten van 42 woningen. (verzonden 27 december 2017).
- Hoofdweg 8, omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een
bedrijfswoning naar plattelandswoning. (verzonden 14 december 2017).

Dorpscentrum
- Amstelplein, omgevingsvergunning voor het wijzigen van een entree passage
winkelcentrum. (verzonden 20 december 2017).
- Amstelplein. Evenementenvergunning verleend aan Stichting Streekmarkt Uithoorn aan de Amstel voor het houden van een streekmarkt op 23 juni 2018 van
11.00 tot 16.00 uur (verzonden 19 december 2017).
- Amstelplein, Dorpsstraat, Prinses Irenelaan, Marktplein, Wilhelminakade Evenementenvergunning verleend aan Star Promotions voor het houden van een
voorjaarsmarkt op 14 april en 15 april 2018 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden 19 december 2017).
- Amstelplein 67 3H. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 verleend aan de exploitant van Flying Fish Nakamura V.O.F. (verzonden 14 december 2017).
- Schans 108. Exploitatievergunning horecabedrijf (tot 20 december 2020 en
drank- en horecavergunning verleend aan de exploitant van Café De Herbergh
1883 (verzonden 19 december 2017).
Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West)
- Amsteldijk-Zuid 253. Verklaring van geen bezwaar aan Roei en Kano Vereniging Michiel de Ruyter voor het houden van een Nieuwjaarsduik op 1 januari
2018 van 11.00 tot 13.30 uur.
Thamerdal
- Prinses Christinalaan 137, omgevingsvergunning voor het plaatsen van gevelreclame bij de tandartspraktijk. (verzonden 20 december 2017).

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 10 reclameborden van 20 december 2017 tot en met 2 januari 2018 om bekendheid te geven voor Nieuwjaarsvegen. (verzonden 12 december 2017).
- Vergunning verleend aan VVD Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclameborden en 5 spandoeken van 10 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 om bekendheid te geven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. (verzonden
14 december 2017)
VASTSTELLING GEWIJZIGD BESTEMMINGSPLAN LEGMEER-WEST,
FASE 4, 5 EN 6 EN BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
LEGMEER-WEST, FASE 4, 5 EN 6

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 21 december 2017 het bestemmingsplan Legmeer-West, fase 4,5 en 6 als vervat in planidentiﬁcatiecode
.I
O.0 1.
egmeerf f f -V 01 gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast heeft het college het Besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 vastgesteld.
Toelichting bestemmingsplan
In 2005 is besloten om Legmeer-West als bouwlocatie te ontwikkelen. Het uitgangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in LegmeerWest in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelingen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwikkelende partijen een nieuwe stedenbouwkundig plan voor het gebied opgesteld.
Het is de ambitie om voor Legmeer-West fase 4, 5, 6 te komen tot een onderscheidend woonmilieu, opgezet vanuit het landschap en de openbare ruimte. Tevens
is de opzet van het stedenbouwkundig plan zodanig dat het e ibel en gefaseerd
is te ontwikkelen. De verschillende eengezinswoning-t pologieën zijn met elkaar
uitwisselbaar en kleinschalig per buurt/cluster/woonveld te ontwikkelen. En die
buurten/clusters/woonvelden worden “opgehangen” aan één sterke hoofdstructuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van el-

kaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het voorontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:

Toelichting
1. Par. 3.2 Wonen. Over de invulling van het woningbouwprogramma heeft nader overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaars en de gemeente. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt.
2. Par. 5.4 Bodemkwaliteit. De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn toegevoegd. De conclusie is dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor
de bestemmingswijziging.
3. Par. 5.11 Luchtvaart Schiphol is aangepast. Hier is opgenomen dat de wijziging van het Luchthavenindelingbesluit geen invloed heeft op de voorgenomen planwijziging. Dit vanwege het feit dat de wetswijziging pas op 1 januari
2018 in werking treedt en Legmeer-West, fase 4, 5 en 6 is gelegen binnen bestaand stedelijk gebied.
4. Par. 5.12 Water. Aan de waterparagraaf is toegevoegd dat de waterpartij in
het westen van het plangebied middels een duikerverbinding en overstortbak
in verbinding wordt gebracht met het naastgelegen watersysteem, zodat geen
doodlopende watergangen ontstaan. Hiermee ontstaat minder risico op een
slechte waterkwaliteit en ophoping van kroos.
Planregels
5. Artikel 15.1.1 Parkeren. De regeling uit het voorontwerpbestemmingsplan is
weer overgenomen. Dit betekent een parkeernorm van 1,7 parkeerplaats per
woning.

Toelichting besluit Hogere waarde Wet Geluidhinder
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de
situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor verschillende blokken binnen het plangebied Legmeer-West, fase 4, 5 en 6. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder,
artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in
het besluit heeft het college besloten hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het besluit. Het besluit is ongewijzigd ten opzichte van
het ontwerpbesluit.
Ter inzage
Het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad en het Besluit Hogere
waarde liggen met ingang van 29 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarde zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen daarnaast gedurende de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 Uithoorn.
De openingstijden staan aangegeven op de website van de gemeente.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (29 december 2017 tot en met 8 februari 2018) kan tegen het besluit van de gemeenteraad en het Besluit Hogere
waarde beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot
de gemeenteraad respectievelijk het college hebben gewend, belanghebbenden
die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de aad van tate, postbus 2001 , 2 00 E ‘s- ravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een
voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 27 december 2017
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Het college heeft op 21 november 2017 het reglement cameratoezicht MFA de
Legmeer en De Scheg vastgesteld. U kunt het reglement inzien op de www.overheid.nl. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Uithoorn
afdeling vastgoed (0297) 513 111 of per email vastgoed@uithoorn.nl
REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN
GEMEENTE UITHOORN

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Uithoorn d.d. 12 december 2017.

Inleiding
Op grond van artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen houden burgemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Met dit register wordt invulling gegeven aan deze wettelijke verplichting.

Volgens artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet dit register
het volgende vermelden:
a. de deelnemers
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden beheerst
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10,
tweede lid tweede volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
d. het adres en de plaats van vestiging
e. of een openbaar lichaam, een bedrijfsvoeringsorganisatie of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
Naast deze wettelijk verplichte informatie vermeldt dit register tevens: de kernactiviteiten, de vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn in het bestuur en de relatie met de programma’s van de programmabegroting van de gemeente.

Gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Uithoorn in deelneemt:
1. Gemeenschappelijke regeling Duo+
2. Gemeenschappelijke regeling OGZ Amstelland
3. Gemeenschappelijke regeling Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland
4. Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
5. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden werkorganisatie (AM
Match)
6. Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
7. Gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlandenoverleg
8. Gemeenschappelijke regeling Samenwerking belastingen Amstelland
9. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
De volledige teksten van deze gemeenschappelijke regelingen treft u aan op
www.uithoorn.nl.

WWW.UITHOORN.NL

Je blijft
niet mailen

La Spada, fashion for men and women
O.A. KULTIVATE | BALLIN AMSTERDAM | DEUS | PLEASE | NUMPH | ELVY BAGS

als je samen
kunt spelen
SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

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
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 voorzie-

Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Gemeente Uithoorn/ De Kwakel, aanvraag vergunning reclameborden en
spandoeken ten behoeve van Uithoorns Mooiste loopevenement (ontvangen
12 december 2017);
- Gemeente Uithoorn/ De Kwakel, aanvraag vergunning reclameborden ten behoeve van Ledenwerfdagen voor Bibliotheek Amstelland locatie Uithoorn (ontvangen 12 december 2017);

Haal het kind naar buiten!

Mail: info@laspada.nl • Tel: 0297 727 305

04 Nieuwe Meerbode

• 27 december 2017

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
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Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Kees Jan Koedam
Mobiel 06-43294163
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Korpsavond Brandweer Uithoorn in
teken van manifest

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

De manschappen vieren hun vaste aanstelling en hun behaalde diploma’s met bloemen samen met hun commandant
Leen Schaap en burgemeester Dagmar Oudshoorn.
Vervolg van de voorpagina.
Iedereen een uniform
Ook deze Korpsavond gaf burgemeester Dagmar Oudshoorn wederom blijk van een plezierige en vaak
humoristische betrokkenheid bij
dit sterk gemotiveerde brandweerkorps. De burgemeester zei het altijd
een hele eer te vinden om het korps
op deze avond weer toe te mogen
spreken. Mede namens het college en de raad sprak zij haar waardering uit over het vele werk dat dit
vrijwilligerskorps onderneemt om
met inzet en werkplezier de veiligheid en het welzijn van de inwoners
te waarborgen en daar hulp te bieden als het erop aan komt. Brandweercommandant Leen Schaap verraste het gezelschap met de toezegging dat iedereen nu een brand-

weeruniform krijgt. “Er is geld voor,
de uniformen zijn er en het is alleen nog maar een kwestie van aanmeten,” aldus Schaap wat de nodige bijval opleverde. De brandweercommandant ging uitgebreid in op
het manifest, met als kernthema’s
om beter samen te werken, de omgang met elkaar te verbeteren door
‘normaal’ te doen en de communicatie te bevorderen. Hij wees erop
dat 2018 een ingewikkeld jaar kan
worden voor hert korps, onder meer
vanwege alle geplande activiteiten,
het verhogen van het dekkingsplan
overdag, verbetering van opkomsttijden, strategische aanpassingen
en dergelijke. Kortom, er staat veel
te gebeuren.
Jubilea en diploma’s
Behalve de uitreiking van diplo-

ma’s en oorkonden werd natuurlijk
werd ook stilgestaan bij de viering
van langjarige jubilea in dienstverband. Harm Weering is dit keer met
35 jaar koploper die daarbij tevens
uit dienst treedt. Voorts Lionel Smit
die met 20 jaar zijn jubileum viert
en daarvoor een Koninklijke Onderscheiding kreeg waarbij hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen werden hem door burgemeester Dagmar Oudshoorn opgespeld.
Een derde die een jubileum kon vieren was Robin Jonkman met 12,5
jaar in dienst. Net zoals Harm Weering kreeg hij door de burgemeester
een decoratie opgespeld. Voor het
voetlicht kwamen verder Jelle van
den Berg, Ruud Blondeau, Glenn
van Dam, Maarten Everts, Kevin
Giebing, Mike Kraan, Tom Stronk-

horst en Leroy van Tol die allen na
twee jaar in dienst een vaste aanstelling kregen, het Manschap A diploma kregen uitgereikt en bevorderd werden tot Manschap A. Sjoerd van den Helder kreeg een vaste
aanstelling na 2 jaar dienst en Wiebe Posthuma kreeg zijn Manschap
A diploma eveneens uitgereikt; hij
werd net als de anderen bevorderd
tot Manschap A. Het verschil is dat
zijn tijdelijke aanstelling werd verlengd. Bartosz Blaszyk behaalde dit
jaar zijn diploma Bevelvoerder en
een bevordering tot Bevelvoerder
werd zijn deel. Jesse Boswijk ging
met eervol ontslag, terwijl Robbie
van Beek en Niels de Boer als enige
nieuwelingen in dienst kwamen bij
de Uithoornse brandweer. “Daar zijn
we natuurlijk heel blij mee, maar onze wens gaat natuurlijk uit naar nog
meer vrijwilligers als die zich zouden
aanmelden bij de brandweer. We
komen voortdurend mensen te kort.
“Maar ja, vrijwilligers voor de brandweer zijn moeilijk te vinden,” geeft
Theuns toe. Na het officiële gedeelte werd in ene informele en feestelijke sfeer onder het genot van een
hapje en een drankje nog gezellig
met elkaar nagepraat. En daar is de
korpsavond ook voor bedoeld! Sinds
2009 is het brandweerkorps van Uithoorn onderdeel van het regionale samenwerkingsverband Amsterdam-Amstelland, waartoe behoren
de brandweerkorpsen van Uithoorn,
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Diemen en Ouder-Amstel. Het korps
bestaat in totaal uit ongeveer 1.050
personen, van wie ongeveer 450 beroeps, 300 ondersteunend personeel en 300 vrijwilligers. Men treedt
effectief op bij branden, ongelukken
en andere calamiteiten. 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.

Bakker Westerbos bakt weer
heerlijke oliebollen
Mijdrecht - Kwaliteitsbakker Jan
Westerbos staat oudejaarsdag, zondag 31 december, met een opvallende paarse bus die de naam ‘de
Smaakwagen’ draagt weer de hele
dag met zijn overheerlijke oliebollen, appelflappen, appelbollen, appelbeignets, ananasbeignets, berlinerbollen, sneeuwbollen enz, enz
verkoopt. Hij bakt ze zelf, waar u bij
staat. Zijn oliebollenwagen staat in
de buurt van Rendez Vous en wel
van 10.00 uur in de ochtend tot
15.00 uur. U kunt ze natuurlijk ook
in zijn winkel in de Lindeboom kopen, of in zijn winkel in De Kwa-

kel, het is maar net wat u zelf wilt.
Nog even een tip van de bakker:
een oliebol wordt doorgaans gemaakt van eieren, bloem, gist, een
snufje zout en lauwe melk. Een oliebol van 75 gram bevat 135 kilocalorieën. een krentenbol van hetzelfde
gewicht 167 kilocalorieën. Let echter wel op: poedersuiker doet de calorieën van een gemiddelde oliebol
stijgen. Oliebollen bewaar je na het
bakken het beste in een luchtdichte bak of een zak die je luchtdicht
afgesloten hebt. Zo kun je oliebollen gebakken door bakker Westerbos vier dagen bewaren.

Jeugdleden AKU maken zich op voor
nationale D spelen
Uithoorn - Op zaterdag 9 december
gingen de D junioren Bor, Jade en
Esmee naar een indoorwedstrijd in
Alkmaar. In januari zijn de nationale D spelen, om nog wat extra te oe-

fenen op de onderdelen werd er gekozen voor de wedstrijd in Alkmaar.
Bor ging voor horden, sprint en
hoog. Bor liep naar een nieuw pr
ondanks de aangepaste hoogte

naar 84 cm. Een goed begin van de
dag. Op sprint en bij hoog lukte het
niet om een nieuw pr neer te zetten,
maar werden er mooie tijden neer
gezet op de sprint. Jade had zich
voor alle onderdelen ingeschreven :
horden , sprint, kogel en hoog. Jade
is 2e jaars D junior en heeft al wat
ervaring met hordenlopen. Ze zette
dan ook een mooi pr neer. Bij sprint
liep ze bij de snelste 10 meiden
waardoor ze later op de dag ook nog
de halve finale mocht lopen. Helaas
plaatste ze zich niet voor de finale.
Esmee is 1e jaars D pupil, dat betekent dat ze voor de 1e keer horden
ging lopen. Bij de meisjes staan de
horden op 76 cm. Een groot verschil
met de horden van vorig jaar. Nadat
hoogspringen niet zo goed was verlopen als ze wilde,probeerde ze het
met kogel stoten goed te maken.
Meteen de 1e stoot was al een evenaring van haar pr. De laatste stoot
werd een geweldige stoot, waarbij
ze haar pr met ruim 60 cm verbeterde naar 8.23. Dit leverde haar in een
sterk veld een 2e plaats op.
Horden
Na het succes in Alkmaar gingen op zondag 17 december Jade
en Esmee naar hun 2e indoorwedstrijd in Naaldwijk. Vandaag stond
er een meerkamp op het programma met sprint, ver en kogel. Daarnaast kon je ook nog horden lopen.
Jade scherpte haar pr op horden
ook deze week weer aan. Op sprint
was het doel om onder de 9 seconden te lopen, maar deze week zat
dat er helaas niet in. Bij ver lukte het

wel om nu ruim boven de 4 meter te
springen en haar pr aan te scherpen naar 4.11. Aan het einde van de
dag eindigde Jade in een sterk veld
op de 7e plaats. Esmee was 2 dagen voor de wedstrijd gevallen. Niet
echt ideaal om horden te lopen en
dat werd wel duidelijk na de 3e horden. Het ritme was eruit en moeizaam werd de race uitgelopen. Gelukkig had ze bij sprint en ver springen geen last en werden er mooie
resultaten neergezet. Bij kogel wilde
ze graag net als vorige week weer
proberen om ruim boven de 8 meter
te stoten. Ook deze week lukte dat.
Aan het einde van de dag eindigde ze met de meerkamp op een 10e
plek. De dames hebben het goed
gedaan en kunnen zich gaan klaar
maken voor de wedstrijd in Apeldoorn.
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Fietsbrug De Kwakel verplaatst
De Kwakel - De fietsbrug in De Kwakel, in de fietsverbinding over de afwateringssloot tussen de Vuurlijn en het ‘Zwarte Dorp’, is afgelopen donderdag 14 december verplaatst vanaf de aansluiting met de Linie naar die
tegenover Tamboer. Om van de laatste benaming figuurlijk gebruik te maken: er is in het afgelopen jaar veel tam-tam geweest over de verplaatsing
van het fietsbrugje, waarmee 65.000 euro is gemoeid. Alom reeds de vraag
waarom dit noodzakelijk was. Het bedrag is overigens als subsidie beschikbaar gesteld door de Vervoerregio Amsterdam die er vanuit haar organisatie druk op heeft gezet om de verplaatsing te realiseren. Wethouder Marvin
Polak kon niet anders dan er gehoor aan te geven, anders werd de subsidie
ingetrokken, ondanks de democratische inbreng (tegenstand) van bewoners en politieke partijen in de gemeenteraad die daarmee tevens het onderspit hebben gedolven. Achterliggende gedachte van het verplaatsen van
het fietsbrugje is dat dit logischer in de fietsverbinding tussen de Noorddammerweg en de Ringdijk v.v. in De Kwakel zou zijn en vooral veiliger voor
fietsers. Tot voor kort reden schoolkinderen vanuit De Kwakel de route via
het Zwarte Dorp langs de Linie, over de fietsbrug naar de Vuurlijn, achterlangs het gezondheidscentrum en de rotonde in de Koningin Máximalaan
naar het Burgemeester Kootpark/de Legmeer richting het Alkwin Kollege,
de Thamen Scholengemeenschap en terug. Het college en de Vervoerregio zien dat kennelijk liever via de Noorddammerweg en de Koningin Máximalaan v.v.
Niet veiliger
Schoolkinderen naar het Alkwin en Thamen hebben er geen moeite mee.
“We rijden gewoon dezelfde route naar school, maar doen dat nu vanaf de
Tamboer over de Vuurlijn zoals we dat altijd al deden en ook weer terug. Die
vijftig meter verder maakt ons niet uit. Het is niet alleen een route die fietsers wat meer beschutting biedt tegen wind en regen maar voor de meesten van ons ook korter. En we zien het ook niet als onveilig,” aldus enkelen
van hen desgevraagd. “Voor sportactiviteiten bij de Amstelhof en de sportclubs aan de Randhoorn is dat wat anders. Dan ga je vanzelf over de Noorddammerweg.” Dat komt nagenoeg overeen met hoe de plaatselijke bewoners er over denken. “Het effect van een veiliger fietsverkeer van de schooljeugd uit De Kwakel en Kudelstaart naar het Alkwin en Thamen zal niet of
nauwelijks verbeteren.” Verder zeggen bewoners van Tamboer verre van blij
ter zijn met de verplaatsing van de brug en verwachten ongelukken. “In de
oude situatie lag de aanrijroute door een straat met aan één kant drie huizen. Daar is het nu erg stil geworden. Verkeer door de Tamboer heeft aan
beide kanten woningen en geparkeerde auto’s. Dus meer kans op ongelukken. De brug ligt hoog en pal naast ons huis, dus fietsers kijken bij ons de
kamer in wat ten koste gaat van de privacy,” aldus Paul van Roekel. Overigens is de fietsbrug nog niet in gebruik. Er staan nog hekken voor en ook
het fietspad vanaf de Noorddammerweg is er nog niet op aangesloten. Dat
moet dus allemaal nog.
Foto’s: Paul van Roekel
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De Kajuit en de Springschans
verdelen de prijzen

Wandelen bij AKU op
woensdagmorgen

Uithoorn - Zaterdag 16 december
werd het jaarlijkse basisscholentoernooi door V.D.O. tafeltennis georganiseerd. De prijzen werden verdeeld tussen de Kajuit en de Springschans. 36 jongens en meisjes hadden zich verzameld en na een poulefase met in totaal 90 wedstrijden
werden de finales in de namiddag
gespeeld.
De wedstrijden om de derde plek
bij de jongens leverde spannende wedstrijden op, maar het was de
Kajuit 3 met Franklin Bartels, Daniel
Berlips en Gemell Offerman die de
bronzen plak wisten veilig te stellen. De finale tussen de Kajuit en de
Springschans leverde mooie wedstrijden op. Uiteindelijk ging de titel naar de Kajuit want Collin Heine, Carl de Leeuw en Janique Kem-

Uithoorn - Het wandelcentrum bij
de Atletiek Klub Uithoorn heeft het
afgelopen jaar weer veel successen
geboekt op het gebied van het enthousiasmeren van de wandelsport
in ons dorp. Deze successen hebben er toe geleid dat vanaf 3 januari 2018 de mogelijkheid om overdag te kunnen wandelen is uitgebreid naar de woensdagochtend
om 10.00 uur. Vanaf 3 januari wordt
er gestart met een beginnersgroep
wandelaars. Dat betekent dat er nu
twee groepen beginnende wandelaars actief zijn. Zowel op vrijdagals op woensdagochtend om 10.00
uur. Voor de meer ervaren wandelaars zijn er groepen actief om 09.00
uur, eveneens op woensdag en op
vrijdag, daarnaast is er nog een
groep s’avonds actief op woensdag
om 19.30 uur. Waarom zou je gaan
wandelen?

per wisten de wedstrijden te winnen van Troy van der Vuurst, Glenn
Koorn en Luca.
Meisjes
De meisjes kenden een spannende
finale. Veerle Rompelberg wist Tessa van Dijk nipt te verslaan, maar De
Kajuit speelster Fee Grommel pakte uit met een imponerende zege tegen Fleur Riegen om de stand naar
1-1 te trekken. De wedstrijd tussen Esmee Meering en Alana Coenen moest beslissen wie de titel
kon opeisen. Springschans speelster Esmee Meering beslechtte de
wedstrijd in haar voordeel om haar
school de titel te schenken. De derde plek was voor Dewi van Zaal,
Tess Van Tol en Nikki Schut van de
Springschans.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 14 december vond weer de wekelijkse
klaverjasavond in de Schutse plaats.
Hieraan werd deze keer door 45
liefhebbers deelgenomen. De eerste prijs was deze avond voor Jan
de Kuijer met een puntentotaal van
7615. De tweede plaats ging deze
keer naar Piet van der Weijden met
7569 punten terwijl Gerrit Vink met
7229 punten beslag wist te leggen
op de 3e plaats. De minst scorende
deelneemster was deze week Bettie
Verhaegh. Zij eindigde met een totaal van 5207 punten als laatste en
kwam hierdoor in het bezit van de
poedelprijs, zijnde een fles verrukkelijke wijn, welke zij de eerstvolgende klaverjasavond in ontvangst

mag nemen. De marsenprijzen, bestaande uit door DUO plant verzorgde prachtige kerststukjes, gingen deze avond naar Jacqueline van
den Bergh, Gerrie Ruimschoot, Riet
de Beer en Bep Groeneveld, terwijl
de cadeau bonnen, eveneens te besteden bij DUO plant, in deze categorie gewonnen werden door Corrie Compier, Willie van der Hilst, Tinus Smit en Fred Witsel. De flessen
wijn kwamen deze avond als marsenprijzen in handen van Cor de
Beer, Tinus Smit, Gaby Abdesselem
en To van der Meer. De eerstvolgende kaartavond wordt gehouden
op donderdag 21 december in de
Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Belangrijke winst voor
Boule Union Thamen
Uithoorn - Speelronde zeven luidde
een korte winterstop in en afsluiting
van de eerste helft van de Nationale
Petanque Competitie. Voor het eerste team stond de belangrijke ontmoeting net het tweede team van
Grand Cru ’82 in Leidschendam op
het programma. Grand Cru stond in
de tussenstand maar één punt achter BUT 1.
Het team van BUT startte de ontmoeting goed door twee van de drie
doublettenpartijen te winnen. In de
triplettenronde wonnen beide vereniging een partij, waardoor BUT
met een 3-2 voorsprong de afsluitende doublettenronde in ging. Tine Siegel en Henk van Rekum wonnen in snel tempo hun partij, maar
moesten daarvoor wel vechten. Het
werd 13-11.
Met deze overwinning was in ieder
geval een gelijk spel verzekerd. Na
verlies (11-13) van de equipe Niels
van Diemen/Mike van Rekum draaide het dus om de laatste partij. Ook
dit was een gelijk opgaande partij,
waarbij de spelers vaak met dichtgeknepen billen de verrichtingen
van de tegenstander moesten af-

wachten. Het werd uiteindelijk een
13-12 overwinning voor BUT en
daarmee een 5-3 overwinning in de
ontmoeting. Door deze overwinning
is de voorsprong op Grand Cru tot
drie punten gegroeid.
Tweede team
Het tweede en het derde team
speelden in Bodegraven hun thuiswedstrijd tegen respectievelijk De
Goede Worp 4 en Boel de Boule 3.
Het tweede team kreeg totaal geen
grip op de tegenstander en wist pas
in de afsluitende doublettenronde
een partij te winnen. De 7-1 winst
voor De Goede Worp betekende dat
de vijfde plaats overgenomen werd
van BUT door een beter partijensaldo. Ook het derde team startte
slecht. Na de triplettenronde keek
het team tegen een 5-0 achterstand.
Op dat moment werd het team wakker en de afsluitende doublettenronde leverde driemaal winst op. Er
werd nu echt goed gespeeld getuige het feit dat de drie equipes van
Boel de Boule samen maar negen
punten scoorden tegen de 39 van
BU. Jammer, er had meer ingezeten.

Meiden KDO handbal D1
kampioen
De Kwakel - De Meiden van de
KDO handbal D1 zijn halve zaal
kampioen geworden! In het begin
van het seizoen moest het nieuwe
team nog even aan elkaar wennen,
maar nu kunnen de speelsters elkaar feilloos vinden en staan de verdediging als een huis, met dank aan
onze trainer! Het leuke is ook dat het
een echt team is, met allemaal verschillende kwaliteiten, maar ieder-

een scoort ook doelpunten! Omdat ze door de handbalbond plotseling in een andere poule worden
geplaatst (na de kerst), maar ze wel
sinds een paar weken bovenaan
staan, hebben ze besloten dat ze nu
dus halve zaal kampioenen zijn geworden. Ze hebben er gewoon een
feestje van gemaakt! In januari beginnen we vol goede moed in onze
nieuwe poule!

Legmeervogels
klaverjassen gaat vreemd
Uithoorn - Normaal gesproken in
de klaverjasavond bij Legmeervogels op de laatste vrijdag van de
maand. Maar in december 2017 is
dit even gewijzigd. De klaverjasavond, in kerstsfeer, bij Legmeervogels is nu eens op vrijdagavond 22
december 2017. De aanvang is dan
20.04 uur. En verder is er eigenlijk
niets veranderd. Er worden 4 rondes gespeeld. Er is geen tombola. Gelijk na afloop van de 4e ronde de prijsuitreiking. Ook op deze
vreemde vrijdagavond mag u met
de auto/fiets/snorfiets/motor/brommer doorrijden tot aan het clubhuis.
Dus doorrijden tot aan het clubhuis.
Helaas mag uw vervoermiddel niet
in de kantine of de hal geparkeerd
worden. U hebt nog tegoed de uitslag van de maand november 2017.
In de D lijn is eerste geworden met

50,41% punten Gerrit-Jan Ekkelkamp. In de C lijn is de eerste plaats
gegaan naar Johan Zeldenthuis met
71,69%. In de B lijn ging met de eer
strijken Dora v.d. Steen met 74,56%.
In de A lijn is eerste geworden Anneke Lebesque met 75,09%. Het
koppel dat het best heeft gespeeld
is het koppeltje Herman de Jong en
Egbert Verkerk met 24,03% Ook was
er een koppel dat gewoon de 10%
niet weet te halen. Ada van Maarsseveen en Piet v.d. Wijden behaalde
slechts 9,43%. Vrijdag 22 december
is tevens de laatste klaverjasavond
in het jaar 2017 bij Legmeervogels,
een hele mooie gelegenheid om
eens een avond gezellig te komen
klaverjassen bij Legmeervogels.
Het clubhuis van de Legmeervogels
kunt u vinden sportpark Randhoorn,
Randhoornweg 100 te Uithoorn.

Gezondheid
Als je aan je gezondheid wilt werken, hoef je maar de deur uit te lopen en een half uurtje stevig te
wandelen. Dat is goed voor je conditie en je verbrandt er verrassend
veel calorieën mee! Bij AKU kun je
dat doen in groepsverband. Hoe gezond leven is wandelen? Je traint al
je spieren, ook je hartspier. Je hoeft
je geen zorgen te maken over je gewrichten, want door te wandelen
blijven je botten en kraakbeen ook
sterk. Na zo’n twintig minuten (ver-

gelijkbaar met 2.200 stappen) begin
je koolhydraten en vet te verbranden. Met een stevig wandeltempo
verbrand je maar liefst 520 calorieen per uur (5 km). De Japanse arts
Yoshiro Hatano onderzocht hoeveel stappen je per dag moet zetten
om gezond te blijven. Hij kwam uit
op een aantal van ongeveer 10.000
stappen. Omdat je er gemiddeld al
zo’n 6.000 zet met je dagelijkse bezigheden, hoef je nog ‘maar’ 4.000
stappen extra te doen. Dit komt neer
op dagelijks een half uur wandelen
met een snelheid van 5 kilometer
per uur.
Gezellig
Gezellig bijkletsen met een wandelmaatje betekent quality-time. Wandelen zorgt voor afleiding, zeker als
je de natuur in gaat. Je merkt al snel
dat het je hoofd leeg maakt, zodat
je beter bestand bent tegen bijvoorbeeld stress. Als je regelmatig wandelt, ben je niet alleen gezonder
en fitter, maar zit je ook beter in je
vel. Dat voel je niet alleen, je straalt
het ook uit! Met een paar stevige
schoenen en mooie wandelroutes
kun je vele kilometers verslinden.
Ook hoef je er geen techniek voor
aan te leren. Iedereen weet al van
kinds af aan hoe hij moet lopen, zodat de kans op blessures in vergelijking met andere sporten erg klein
is. Voor meer informatie: raadpleeg
onze website www.aku-uithoorn.nl

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 12 december verliep anders dan de Hartenvrouwen zich hadden voorgesteld.
Geen slemmetje werd er geboden,
zelfs geen manche of een deelscore:
niets van dit alles…..Hartenkoningin
was genoodzaakt zich te onderwerpen aan Koning Winter. Vanwege de
situatie op de niet doorgaande wegen en de weersverwachting maandagavond zagen bestuur en TC zich
genoodzaakt het bridgen af te gelasten. Dat kwam sommige dames
niet eens slecht uit want die waren
in verband met de stakingsdag in
het basisonderwijs ‘opgeroepen’ om
de kleinkinderen op te vangen. Hiermee kwam echter wel de zesde ronde van de parencompetitie te vervallen en werd de eindstand vast-

gesteld op grond van vijf gespeelde
rondes. Die eindstand leverde geen
verrassing op voor de top-drie in de
A-lijn. Op één Elly van Nieuwkoop &
Jessie Piekaar met 55,28% gevolgd
door Geke Ludwig & Margo Zuidema met 54,76% en Kitty van Beem &
Janny Streng met 54,56%. Promotie
naar de A-lijn was er voor de eerste vier paren uit de B-lijn. Proficiat Inge Dyrbye & Thea Stahl 56,40%,
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot
54,21%, Ploon Roelofsma & Marja
Slinger 53,69% en Corrie Bleekemolen & Erny Brandsen 52,74%. Waar
promotie plaatsvindt geldt dat ook
voor degradatie. Jammer voor Matty & Loes, Sonja & Ank, Atie & Hans
en Refina & Cathy. Volgend jaar is
de herkansing.

Bewogen avond bij BVK

Damfeestje in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel – Het 90-jarig jubileum van damclub Kunst en Genoegen werd extra luister bijgezet door
de donateurs van de club die hun
onderling toernooi damden. Deze
huis- tuin- en keukendammers waren in grote getale aanwezig, niet alleen om te dammen maar ook om
hun club te feliciteren. Daarnaast
gaven oud leden acte de présence,
met onder andere oud voorzitter, de
94-jarige, Hubert Konst. Ook de inmiddels aan een rolstoel gekluisterde Gerrit Versteeg nam met zichtbaar genoegen nog deel aan het
toernooi.
Gerrit kwam met een fraaie ruiker
voor zijn oude club en ging er uiteindelijk met een fraaie prijs vandoor. Hij moest daarvoor in de C-finale winnen van Martijn Baars en
dat deed Gerrit zeer gedegen. Het
leed van Martijn werd wat verzacht
door zijn zoon Jan die al de deelnemende kinderen te slim af was.
Het overige deelnemersveld ging
met hun handen in het haar het
knock-out systeem in voor hun finales. Wedstrijdleider René de Jong
had het allemaal zeer goed gepland,
de sterkste dammers kwamen boven drijven en gingen na de pauze met elkaar in de strijd. Bij deze

grootmeesters zat niet Joris Voorn,
hij moest zijn titel verdedigen maar
werd in de voorrondes door zijn
broer Joep gewipt. Joris nam nog
wel revanche in de B-poule, hij eiste deze op door Bart Verduin in de
finalepartij te kloppen. De grootmeesters waren inmiddels gereduceerd tot vier dammers, waaronder
Marco Groot en Mike Kouwenhoven, meervoudige winnaars. Marco verloor zijn halve finalepartij en
werd om de derde plaats nog geklopt door runner-up Bart de Bruyn.
De finalepartij om het donateurskampioenschap ging tussen Mike
Kouwenhoven en oud lid Luuk Smit.
Luuk kon met de beker naar Groningen terug door de laatste zinderende partij nipt naar zich toe
te trekken. Vervolgens werd er onder het genot van een hapje en een
drankje nog gezellig na gedamd in
’t Fort. Voorzitter Adrie Voorn werd
tijdens de after party door de dambond onderscheiden voor vijftigjarig lidmaatschap, waarvan bijna vijftig jaar in het bestuur van ‘zijn’ club.
De damclub Kunst en Genoegen die
nog slechts tien leden telt, maar zich
gesteund weet door een geweldige
achterban. Dank en op naar de honderd, Koninklijk.

De Kwakel - De spanning was om
te snijden in Dorpshuis De Quakel
afgelopen donderdag, omdat daar
de beslissingen zouden vallen inzake promotie en degradatie bij de
BVK. Nu zijn er natuurlijk belangrijker zaken in ons aards bestaan om
je druk over te maken, maar dat telde deze avond even niet.
Er stonden immers reputaties op
het spel. In mijn verslagjes blijf ik er
een gewoonte van maken voorspellingen te doen en iedere keer weer
word ik door de realiteit ingehaald
(maar ik blijf er, eigenwijs als ik
soms kan zijn, toch mee doorgaan!)
Zo wist ik vorige week vrij zeker dat
Nelly Vork en Andre Verhoef ook
de 2e cyclus van de parencompetitie zouden winnen. Niet dus, want
Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop wisten hen op de slotavond
toch te passeren door in de A-lijn
met 58,47% de 2e plaats te scoren en daardoor 10% meer te scoren dan Nelly en Andre. In de totaalstand eindigden Truus en Elly met
hun gemiddelde van 56,88% daardoor welgeteld 0,12% hoger. Mooi
gedaan dames. Winnaars van de
laatste avond waren Huub en Kitty
van Beem met 58,68%, terwijl Margo Zuidema en Francis Terra met
57,99% 3e werden. Onderin viel het
doek voor Eefke Backers en Marianne Kamp, Cor Hendrix en Wil van
der Meer en Atie en Wan Overwater.
B-lijn
In de B-lijn trompetgeschal voor
Joop den Blanken met supersub
Adrie Voorn met 56,81%. Elisabeth en Nan v.d.Berg werden net-

jes 2e met 54,86%. De 3e plaats was
voor Atie Doeswijk en Huub Zandvliet met 53,82%. De deze avond niet
aanwezige Corrie en Ruud van der
Peet wonnen de cyclus met 54,47%
gemiddeld en daarmee mogen zij
het weer eens in de A lijn gaan proberen. Riet Doeswijk en Joop den
Blanken eindigden in de totaalstand
als 2e en als 3e paar promoveren
Nel Bakker en Hans Wagenvoort.
De genoemde 3e plaats van Atie en
Huub was niet genoeg om hun degradatieplaats te ontlopen. Met hen
mogen Riet Wesselingh en Janny
Snabel en ook Ria en Hans Broers
de volgende cyclus vanuit de C lijn
het verloren gegane terrein terug
proberen te veroveren.
C-lijn
In de C-lijn de uitschieter van de
avond. Wim Roling was opnieuw invaller in de vaste tanden Ben Terra-Hans Elias, waar laatstgenoemde
deze keer ontbrak.
Wim trok zich op aan Ben en zij
scoorden een heel fraaie 66,94%.
Met 63,40% werden Addie de Zwart
en Hettie Kesting 2e en dat was genoeg voor de 3e plaats in de totaalstand en dus promotie.
Mayke Dekker en Trudy Fernhout haalden dat net niet, ondanks
hun 3e plaats in de daguitslag met
57,92%.
De 1e plaats met 55,26% gemiddeld
was in deze lijn voor Tiny Rijpkema
en Riet Koot. Zij mogen het dus een
lijntje hoger laten zien en dat geldt
ook voor Ria Verkerk en Gerard de
Kuijer.

Verlies voor KDO JG1
De Kwakel - Iedereen was nog in
de winning mood vanwege de laatste 3 wedstrijden maar afgelopen
zaterdag kwam titelkandidaat Delta
Sports bij KDO op bezoek.
De uitwedstrijd was niet goed verlopen het moest deze keer beter. Op
het gras bij KDO ging de wedstrijd
gewoon door. In het begin was KDO
goed in de aanval maar vond men
steeds de keeper van Delta Sports
als sta in de weg voor een voorsprong. Een snelle aanval over links
van Delta Sports waar een goede
voorzet uitkwam was niet te verdedigen. Van dichtbij werd raak ge-

schoten 0-1. Terwijl KDO weer ten
aanval trok was het Delta Sports
wat weer scoorde vanuit de counter. KDO gaf niet op en kwam terug
door een doelpunt van Dylan 1-2.
Het leek er even op of KDO de wedstrijd zou laten kantelen maar de gelijkmaker kwam niet voor rust werd
KDO getrakteerd op 1-3 en een flinke hagelbui. In de 2e helft ging het
ineens heel snel met de doelpunten van Delta Sports. Communicatiefouten leidde vaak tot balverlies
en de score liep op tot een uiteindelijke eindstand van KDO JG1-Delta
Sports JG1 1-8.

12 Nieuwe Meerbode

• 27 december 2017

KDO verspeelt in eerste
helft goed resultaat

Kerstdrive in het Rechthuis voor ABC-bridgers

De Kwakel - Na de afgelasting
van vorige week, mocht KDO 1 afgelopen zondag afreizen naar Den
Haag voor de laatste competitiewedstrijd van het jaar. Tegen het
koninklijke HVV gingen de Kwakelaars op jacht naar een mooie afsluiting van het succesvolle jaar
2017. In de beginfase van de wedstrijd nam de thuisploeg direct het
initiatief in handen en kwam KDO
er nauwelijks aan te pas. Na vijf minuten spelen kreeg HVV zijn eerste
grote kans van de middag, maar de
lob van de Haagse aanvaller ging
naast het doel. Was het ontzag voor
de Haagse ster op het shirt of de
onwennigheid om weer te kunnen voetballen zonder sneeuw? De
Kwakelaars gaven in de eerste helft
niet thuis en wisten zelfs geen enkele kans te creëren, iets wat zeer
ongebruikelijk voor KDO is. In de
25e minuut was een voorsprong
voor HVV dan ook verdiend te noemen. De behendige Haagse spits
omzeilde buitenspel en schoot de
bal onder doelman Jesper Oudshoorn door, 1-0. Een paar minuten hiervoor ontsnapte de nummer
zes van de thuisploeg aan een rode kaart na een keiharde overtreding op Thijs Plasmeijer. Naarmate de rust vorderde, leek KDO zich
iets te kunnen herstellen, maar
werd het in de 40e minuut echter
getrakteerd op een tweede tegentreffer. Een makkelijk gegeven vrije
trap werd door de rechtsbuiten van
HVV vanaf 25 meter bekwaam in de
bovenhoek gekruld, 2-0. Met deze
stand werd even later ook de rust
bereikt.

Regio - Donderdag 21 december
was er voor de leden van de Amstel
Bridgeclub een gezellige Kerstdrive
met lunch. Na een welkomstwoordje door de voorzitter en een korte
uitleg van de spelleider, gingen de
bridgers van start.
Met 20 paren in twee lijnen (rood en
groen) werd een persoonlijke wedstrijd gehouden met een heel andere puntentelling als gebruikelijk. Na
een zelf getrokken aas, heer, boer,
vrouw of 10 in een bepaalde kleur,
moest iedereen individueel zijn
plaats aan een tafel zoeken. Welke partner je kreeg bleef steeds een
verrassing en ook welke tegenstanders je had wist je niet van tevoren.
Snel met de “gekregen” partner de
biedafspraken doornemen dus, wat
een gekwebbel gaf van jewelste, de
kaarten geschut en spelen maar.
Een scorelijst lag op tafel en hoorde bij de punten van je gespeelde
contract. Kon je een manche of slem
spelen, dan was je verzekerd van
een hoge score wanneer je tenminste niet down ging. Echter bij een
laag contract scheelde het puntenaantal weinig met de tegenspelers.
Na vijf ronden te gaan lag het puntenaantal per bridger rond de 1000
punten. Wie zal eerste zijn dit keer?
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Stuk beter
Met alle goede bedoelingen die
besproken werden tijdens pauze, wist HVV alsnog direct na rust
op 3-0 te komen. De wedstrijd leek
hiermee in vroeg stadium beslist te

zijn, maar onder aanvoering van invaller Sven Vlasman kwam KDO in
de loop van de tweede helft gelukkig een stuk beter voor de dag.
In de 62e minuut wisten de Kwakelaars op 3-1 te maken, nadat verdediger Joris Kortenhorst vanuit een
vrije trap van eigen helft fraai wist
te scoren. KDO gooide vervolgens
alle schroom van zich af en ging
volop op zoek naar de 3-2. Zo werd
een kopbal van Sven Vlasman van
de lijn gehaald en zorgde enkele
gevaarlijke corners voor paniek in
de Haagse verdediging.
De Kwakelaars bleven de druk verder opvoeren, mede door het inbrengen van rasaanvaller Rick
Kruit voor verdediger Max Wessels.
Uiteindelijk werd de werklust en
passie van KDO in de 89e minuut
beloond met een tweede treffer. Op
aangeven van Sven Vlasman nam
Rick Kruit de bal vanuit de lucht op
zijn schoen en schoot knap de 3-2
binnen. Deze treffer viel helaas te
laat in de tweede helft, waardoor er
geen kansen meer kwamen op een
3-3 gelijkspel.
Nederlaag
Door deze nederlaag, die werd veroorzaakt door een zeer matige eerste helft, gaat KDO de winterstop
in als nummer tien in de 2e klasse C. Met vier punten voorsprong
op nummer dertien Alphen en vier
punten achterstand op nummer
vier TAC’90, kan het nog alle kanten opgaan voor de Kwakelaars. Na
de winterstop kan trainer Raymond
de Jong hopelijk weer snel volledig
beschikken over o.a. Jesse Stange,
Sven Vlasman en nieuweling Roy
Verkaik.
Hierdoor zal de onderlinge concurrentie op scherp gezet worden,
want zo maar kan resulteren in de
positie bovenin de middenmoot van
2C

Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

J aaro verz ic h t 2 0 1 7

van h et weer in De R o n d e V en en
Elk jaar kijken we uit naar een
mooie zomer of een winter met
schaatsijs. Hoe was dat ook al weer
het afgelopen jaar? Wat waren de
meest spectaculaire weerverschijnselen in De Ronde Venen in 2017?

De m eteo ro lo gisc h e
seiz o en en

In de meteorologie laat men de
nieuwe seizoenen altijd op de eerste van een maand vallen en niet
gelijktijdig met de astronomische
seizoenen. Voor de meteoroloog
begint de lente op 1 maart, de zomer op 1 juni, de herfst op 1 september en de winter op 1 december. De metingen zijn gemakkelijker te doen en te vergelijken wanneer de seizoenen altijd op precies
dezelfde dag en tijd beginnen. Vandaar dat we ons jaaroverzicht starten op 1 december 2016.

W in ter 2 0 1 6 / 2 0 1 7

De winter van 2016/2017 leverde
weliswaar meer winterse verschijnselen op dan zijn drie voorgangers,
maar ook dat mag nauwelijks naam
hebben, want met in Mijdrecht een
gemiddelde maximum temperatuur
van 6,3 graden en een gemiddelde minimum temperatuur van 2,2
graden was de winter als geheel in

onze regio 0,5 à 1 graad te zacht.
De uiterste waarden in Mijdrecht
bedroegen 13,4 graden op 15 februari en -5,2 graden op 22 januari. Dat laatste cijfer geeft wel aan
dat ondanks de 33 vorstnachten
in deze winter het vriezen eigenlijk
niets voorstelde. IJsdagen, waarbij we verstaan dagen, waarop de
temperatuur het hele etmaal onder nul blijft, telden we er vijf. Eveneens vijf sneeuwdagen, een stormdag en een onweersdag. Op 5 december moet Sint het wel koud gehad hebben, immers het vroor die
nacht 4 graden. De Kerst was zacht.
Tegen het einde van de maand
steeg de luchtdruk tot ruim 1045
hPc. Met zo'n uitzonderlijk hogedruk zou je mooi weer verwachten. Echter, zoals vaker in het koude jaargetijde voorkomt, verzamelde zich in een dunne koude grondlaag zoveel vocht dat er mist ontstond, die vijf dagen lang, tot na
Nieuwjaar, bleef hangen en het erg
kil maakte. De temperaturen bewogen zich rond het vriespunt en de
relatieve vochtigheid bedroeg al die
tijd 100%. Januari was drie graden
kouder dan december en daarmee
de koudste louwmaand sinds 2010.
Na eerst een winters speldenprikje
op de 6e met -5,1 graad, kwam er

Springschans in de prijzen
met tafeltennistoernooi
Uithoorn - Op zaterdag 16 december was er weer het jaarlijkse tafeltennistoernooi voor basisscholen
bij VDO. In de gymzaal in de Meerwijk staan meerdere tafeltennistafels waarop de kinderen de hele middag wedstrijden spelen om
3 gewonnen games. Alle kinderen
spelen 5 wedstrijden. Elke wedstrijd
wordt geteld door een ander kind.
Elk jaar doen er wel een aantal
teams van de Springschans mee,
maar dit jaar waren er maar liefst
7 teams. De 2 jongste team kwamen uit groep 5. Dewi, Tess en Nikki
speelden met veel plezier hun potjes
en kregen aan het einde van de dag
een medaille voor hun 3e plaats. De
jongens Mike, Lex en Daan moesten het opnemen tegen de jongens
en meisjes van groep 5 t/m 8. Ze
speelden sportief, maar groep 7 en
8 is nu nog even een maatje te groot
voor ze.
Spelletjes
De jongens van groep 6 en 7 Teun,
Tijmen, Kas, Justin, Choukri, Troy,
Jorn en Yaro kunnen al een goed
spelletje ping-pong spelen. Ze

vanaf de 15e een langduriger (lichte)vorstperiode voor, die tot de 28e
duurde. Niet onvermeld mag blijven de dikke laag ruige rijp die zich
in de nacht en ochtend van de 18e
op gras, struiken en bomen had afgezet en de polders in een prachtig
wit landschap had omgetoverd. De
gehele dag konden wij daarvan genieten, aangezien het bleef vriezen.
Februari had vrijwel dezelfde gemiddelde temperatuur als december. De maand begon zacht, maar
toonde van 8 tot en met 12 winterse trekjes; op de 12e had zich een
sneeuwdek gevormd van 6 cm, na
vier achtereenvolgende sneeuwdagen, al heel wat voor een Hollandse
winter. Maar lang bleef de sneeuw
niet liggen. Dankzij de veelvuldige hogedruk in december, die met
gemiddeld 1028,6 hPc (afwijking
+ 14 hectopascal) in Mijdrecht record hoog uitviel, is de bijdrage van
deze maand aan de winterneerslag
slechts 19 mm geweest. Januari
had met 64 mm de normale som en
februari was met 77 mm duidelijk te
nat (+ 30mm). Totale winterneerslag: 160 mm (normaal 180 mm).
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De lente paste perfect in de opwarmingstrend. Maart en mei waren
zeer zacht, april eerst prima, daarna
kouder. Er viel dit voorjaar minder
regen in onze regio dan normaal:
124 mm (-25 mm). Alle afzonderlijke maanden waren te droog. Maart
zat het dichtst tegen het gemiddelde aan: 58 mm,
april en mei deden nauwelijks voor
elkaar onder: respectievelijk 31 mm
en 36 mm. Met een gemiddelde minimum temperatuur van 7,2 graden
en een maximum temperatuur van
15,9 graden in Mijdrecht was de
lente bijna 2 graden te warm. Maart
deed wat betreft temperatuur nauwelijks onder voor april. De start
van maart verliep wisselvallig met
in de eerste decade bijna 40 mm
regen en een paar keer grondvorst.
Daarna domineerde hogedruk. De
laatste dagen van de maand was
de wind naar het zuiden gedraaid
en liepen de temperaturen flink op.
Op drie dagen wist het kwik tot boven de 20 graden grens te komen;
het werd 21 à 22 graden. Normaal
gesproken komen zulke warme dagen in maart nog niet voor. April
presteerde het om nog één warme
dag binnen te halen, namelijk de
9e met 21,3 graden. Na halverwege de maand moesten we genoegen nemen met op bijna tien dagen een schamele 10 à 12 graden.
Daaronder vielen de Paasdagen en
Koningsdag. Op de 20e werd een
minimum temperatuur afgelezen
van 0,0 graden, de laagste van de
drie lentemaanden. De koelte van

maakten het de tegenstanders van
de Springschans en de Kajuit dan
ook moeilijk. Helaas was het net
niet genoeg om aan het einde van
de dag om de medailles te mogen
spelen.
Bij de jongens- en meisjesteams
was het spannend. De strijd om de
1e , 2e en 3e plaats gingen tussen
De Kajuit en de Springschans.
Bij de jongens ging de 1e plaats
naar de Kajuit en werd het team van
groep 7 met Tiago, Morris en Per
knap 2e. Zij kunnen volgende jaar
nog strijden om de 1e plaats.
De 3e plaats ging na lange spannende games net naar de Kajuit
toe, waardoor Thomas, Amelie en
Gayath helaas zonder medaille naar
huis gingen. Bij de meisjes was de
finale een herhaling van vorig jaar.
Veerle, Fleur en Esmee werden vorig jaar nog 2e.
Ze wilde graag winnen, maar de
strijd ging gelijk op en pas in de
laatste wedstrijd werd duidelijk dat
de Springschans de 1e plaats had
behaald.
Het was een geslaagde dag met
sportieve, leuke wedstrijden.

april werd in mei nog even voortgezet, alhoewel de overdag temperaturen wat omhoog gingen. Daarentegen ook nog een paar koude
nachten met vier graden. De tweede helft van de maand verliep zomers, dankzij een paar hogedrukgebieden. Vanaf de 14e alle dagen
meer dan 20 graden, daarvan waren
er 7 zomers (25 graden en meer) en
2 tropisch (30 graden en meer). De
warmste dag van de lente was 27
mei; op deze dag werd 32,4 graden op de thermometer afgelezen.
Voor mei betekende het net geen
nieuw warmterecord. Dat blijft voor
Mijdrecht staan op 32,8 graden,
waargenomen op 12 mei 1998.
Z o m er 2 0 1 7
Wie een zomervakantie had geboekt
in eigen land in juni zat helemaal
goed, zij die op vakantie gingen in
juli hadden pech en augustus was
ook niet zo geweldig. Al met al was
de zomer van 2017 in onze regio
iets aan de warme kant en nat. Juni
was de op een na warmste zomermaand in De Ronde Venen sinds de
metingen hier begonnen, 35 jaar
geleden. De gemiddelde overdag
temperatuur bedroeg 23,7 graden,
en de nacht temperatuur 14,6 graden. Daarmee scoorde ze iets minder dan juni 2003. De eerste decade
(tien dagen) werd gekenmerkt door
wisselvallig weer met op de 6e veel
wind en op de 9e flinke buien en 22
mm neerslag. Daarna was het tot
en met de 21e geheel droog weer.
Op 19 juni konden we al, naar later
bleek, de hoogste temperatuur van
de zomer noteren: 33,0 graden werd
het. Naar het einde van de maand
toe werd het wat wisselvalliger. Juli
had een normale temperatuur. Deze
was exact dezelfde als juni. Wat opviel in de hooimaand was het grote aantal zware buien in onze regio.
Deze waren over de hele maand
gespreid. Op niet minder dan 7 dagen viel er meer dan 10 millimeter.
Normaal komt zo'n hoeveelheid op
2 dagen in deze maand naar beneden. Op 12 juli viel in Mijdrecht 38
mm en op 30 juli 32 mm. Heel wat
openluchtactiviteiten en sportevenementen hadden hieronder te lijden. De vakantie of een dagje uit
viel soms letterlijk in het water. De
totale neerslagsom bedroeg 174
mm. Daarmee was juli drie keer zo
nat als juni. Ondanks de nattigheid
was juli beslist niet koud; we telden
29 dagen waarop het kwik overdag
20 graden en meer bedroeg, zogeheten warme dagen. Augustus was
vrij normaal wat betreft de temperatuur en neerslag. Alle overdag
temperaturen kwamen deze maand
(net) boven de twintig graden uit.
Normaal heeft de Oogstmaand 22
warme dagen. Noch juli, noch au-

Lunch
Maar eerst heerlijk lunchen voordat de prijsuitreiking plaats vindt.
Ook onze barman Henk schoof hier
gezellig bij aan. Een uitstekend lopend buffet stond klaar. De sfeer
was prima en Joop bedankte tussen
de hapjes door het bestuur voor al
het werk van het afgelopen jaar. Hij
kondigde gelijk de verandering aan
in het bestuur, waarin Els het voorzitterschap over gaat nemen van
Wies. Wies zal de plaats van Lucas
langzaam overnemen als spelleider.
Aan alles komt een eind, dus ook
aan deze gezelligheid. Wies reikte
de 12 prijzen uit.
Ook dit waren prikprijzen, zodat iedereen de kans had gekregen iets
lekkers te winnen.
De 1e prijs was voor Greetje met
1085 punten, gevolgd door Phini
met 1044 punten en Aja die er 1003
had. Daar tussenin waren meer scores en daarna nog meer prijzen natuurlijk, maar na 12 prijzen te hebben weggegeven was de prijzentafel leeg.
Wies wenste alle bridgers een gezond 2018 en Els succes met het
overnemen van het voorzittersstokje. Tot 4 januari weer in het Buurtnest.

Help hersenpatiënten,
word collectant!
De Hersenstichting zet alles op alles om hersenaandoeningen te bestrijden,
zorg voor patiënten te verbeteren en hersenen gezond te houden.
Collecteer mee van 29 januari t/m 3 februari 2018!
www.hersenstichting.nl/collecte

Geef om je hersenen

gustus wist een tropische dag op
te leveren. De eerste twee decaden verliepen wisselvallig, zonder
extreme regenhoeveelheden op te
leveren. De periode 22 tot en met
29 augustus verliep droog met een
aantal zomerse dagen. Op de 30e
was het weer gedaan met het aangename weer. Met 20 mm op de
voorlaatste zomerdag was het kleddernat. Toen waren we misschien
al weer vergeten dat de zomer van
2017 ons 26 zomerse dagen van 25
graden en meer had opgeleverd tegen normaal 18.

H erf st 2 0 1 7

Het laatste seizoen, de herfst, was
zacht en nat. In september viel buitengewoon veel regen en november had slechts twee geheel droge
dagen. Oktober stak wat betreft de
temperatuur, er met kop en schouders bovenuit. De herfstmaand begon overigens verdienstelijk met in
de eerste week zo goed als droog
met temperaturen van 20 tot 23
graden. Vanaf de 8e brak er een
zeer natte periode aan die tot en
met de 16e duurde. In negen dagen
tijd viel in Mijdrecht 150 mm regen.
Dat was al bijna twee keer zoveel
als normaal. De uiteindelijke neerslagsom voor de maand zou uitkomen op 177 mm. September wordt
in de volksmond wel de mei van de
herfst genoemd, vanwege de mooie
dagen die deze herfstmaand nog
rijk kan zijn met zelfs temperaturen boven de 25 graden, zoals vorig
jaar. Dit jaar was daar geen sprake van. Er werd zelfs een dag koude record geboekt, dat was op de
16e met een overdag temperatuur
van slechts 13,4 graden. De tweede
helft van de maand werd het door
hogedrukinvloed tijdelijk wat beter,
maar de laatste dagen verliepen alweer wisselvallig. Met oktober 1995
en 2005 behoorde de wijnmaand
2017 tot de warmste die in de laatste 35 jaar in De Ronde Venen is
voorgekomen; de temperatuurafwijking van normaal bedroeg plus
drie graden. De maand ging zeer
wisselvallig van start; de eerste
tien dagen brachten al 52 mm regenwater bij normale temperaturen
voor de tijd van het jaar. Op de 5e
waaide het stevig. Vanaf 10 oktober
werd een hogedrukgebied boven
het Europese continent bepalend
voor het weer. Met een zuidelijke stroming werd zeer zachte lucht
aangevoerd. Met regelmatig veel
zon was het eerder nazomer dan
herfst. Van 14 tot en met 16 oktober
liep de temperatuur in Mijdrecht op
tot boven de 20 graden; op 16 oktober werd het nog bijna zomers
warm met een maximum temperatuur van 24,8 graden. De volgende
dag was het met 15,2 graden bij-

na tien graden frisser. Dat had ten
dele te maken met bosbranden op
het Iberisch schiereiland. De rook
van deze branden werd met de zuidenwind naar ons land gevoerd en
versluierde grotendeels de zon. Op
20 oktober kwam er een einde aan
het zeer zachte weer. Het novemberweer was meestal zacht en verliep zonder vorst in de weerhut. Wel
vroor het in twee nachten aan de
grond. De luchtdrukverdeling zorgde voor een wisselvallig weertype.
Vrijwel elke dag viel er wel regen.
Deze maand had slechts twee geheel droge dagen te bieden. De totale neerslagsom benaderde de 100
mm, waardoor de herfst dit jaar in
De Ronde Venen met 357 mm het
natste seizoen werd van het meteorologische jaar 2016/2017. Over een
periode van 35 jaar was alleen de
herfst van 1998 in onze contreien
(veel) natter met 422 mm.

S terk verlan gen n aar
d ie o ud erwetse win ters

Noordwest-Europa zuchtte vanaf het midden van de 16e tot halverwege de 19e eeuw onder de
"Kleine IJstijd", een periode waarin naast extreem strenge ook zeer
zachte winters voorkwamen en
ernstige droogte werd afgewisseld
door grote wateroverlast. Tijdens
de Gouden Eeuw vroren zelfs rivieren langdurig dicht, een periode
van drie tot vier weken vond men
normaal. Het dagelijkse leven in extreme koude was verre van makkelijk. Toch konden onze verre voorouders met volle teugen genieten
van allerlei vormen van ijsvermaak.
Het dieptepunt van de Kleine IJstijd
was kort voor 1600. De winter van
1586 - 1587 duurde van december tot en met september. Overal in
West- en Midden-Europa werd het
in de tweede helft van de 16e eeuw
kouder, met meer sneeuw en ijs in
de winter en vanaf 1530 ook koelere zomers compleet met storm en
stormvloeden. Thans zijn de rollen
omgedraaid en neemt de temperatuur - mede door toedoen van de
mens - angstaanjagend snel toe
op aarde. Zeer verontrustend is de
snelheid waarmee de sneeuw en
het ijs smelten op de Noordpool. Zo
neemt de temperatuurstijging op
Spitsbergen dramatische vormen
aan. In 2016 en aan het begin van
2017 lagen de maandelijkse temperaturen op dit eiland in de Noordelijke IJszee 5 tot 10 graden boven
normaal! En dit proces gaat door.
Wat hier aan de hand is geeft wel
aan dat wij de klimaatveranderingen serieus moeten nemen en gepaste maatregelen getroffen moeten worden. Want wie wil nou dat
dit fascinerende gebied op aarde
verdwijnt?

14 Nieuwe Meerbode

• 27 december 2017

PKN-leden willen dat grond niet
verkocht wordt voor uitbreiding
Kerkplein bij Janskerk dupe
van uitbreiding Boni?

Uitbreiding Boni slokt binnen de blauwe omheining veel plein op

Kerkstraat richting Kerkplein
Mijdrecht - Het lijkt allemaal soepeltjes te
gaan bij de renovatie en verbouwing van winkelcentrum De Lindeboom. In gesprekken die
de redactie met de betrokken partijen vaak
heeft en ook wat er in de wandelgangen gonst,
ligt de renovatie op; schema. Er gaat begin volgend jaar gewerkt worden aan de uitbreiding
van supermarkt Boni en er komt een doorsteek
tussen de begraafplaats naast de Janskerk en
het gebouw waar eerder FDC in was gevestigd. Daar gaat een stuk vanaf om de doorsteek
mogelijk te maken waardoor vanaf het Haitsmaplein er ‘zicht’ komt op het Kerkplein voor
de Janskerk. Althans dat is het plan. Een inwoner die de berichtgeving in deze krant over
de renovatie van De Lindeboom nauwlettend
volgt, gaf bij de redactie aan steeds een partij te missen in de beschouwingen. En dat waren de leden van de kerkgemeenschap PKN die
hun diensten in de Janskerk bijwonen. In het
Kerkblad van september jl. zou een ingezonden brief zijn opgenomen waarin werd aangegeven dat veel leden tegen de huidige bouwplannen van de Boni zijn en dat men tegen de
verkoop van de grond van het Kerkplein is. De
grond is eigendom van de kerkgemeente. Reden genoeg om dit eens na te gaan waarna deze krant uiteindelijk de betreffende brief in bezit wist te krijgen. Onderaan de brief staat ook
een aantal namen van de ondertekenaars. Leden van de kerkgemeenschap blijken er op tegen te zijn dat de grond voor dit doel wordt verkocht en hebben dat inderdaad verwoord met
een ingezonden brief in het Kerkblad. Daarin
staat ook dat het kerkbestuur de grond kennelijk toch wil verkopen ondanks de bezwaren
van een zeer groot gedeelte van de leden. Bovendien stelt men dat de kerk waarschijnlijk tekort wordt gedaan in de grondprijs. Geboden
is 272 euro per vierkante meter, waar de grond
volgens beëdigde taxateurs op die locatie tussen de 650 en 1.000 euro waard is.
Opgeslokt
Waarom is men tegen? Mede vanwege de
grondprijs, maar ook omdat het grootste gedeelte van het Kerkplein wordt opgeslokt door
de uitbreiding van de Boni. Men maakt zich
zorgen over de toegang naar de kerk en voorziet problemen als er bijvoorbeeld een begrafenisstoet of een trouwerij voor de ingang van de
kerk moet komen. De Helmstraat is al erg krap
bemeten en staat vol geparkeerde auto’s, terwijl de Kerkstraat een nauwe steeg genoemd
kan worden met een haakse hoek in de Dorpsstraat. Een beetje uitgebreide stoet kan er met
auto’s straks niet meer komen. Daar komt bij
dat de verkeersintensiteit vanaf Hofland tot aan
de Kerkvaart zal toenemen bij de realisatie van
het nieuwe Molenhof en de supermarkt Hoogvliet. Op het Kerkplein zelf, of wat er nog van
over is, vervallen alle parkeerplaatsen. Daar is
geen plaats meer voor. Op het Haitsmaplein
moeten er daarom ca. 30 extra parkeerplaatsen bij komen… Iedereen die naar de kerk wil
of gaat moet zijn vervoermiddel daar parkeren.
Daarnaast wordt overwogen om voor of naast
gebouw Irene tevens een plek vrij te maken om
fietsen te stallen. Hoeveel ‘plein’ blijft er dan
nog over? Voor kerkgangers die slecht ter been
of anderszins beperkt in hun bewegingen zijn is
dit geen doen, ook al omdat de ‘doorsteek’ vanaf het Haitsmaplein niet het aanzien krijgt zoals men is voorgehouden. De bedoeling is dat
kerkgangers via die doorsteek naar de kerk en
terug moeten lopen. Het is echter de vraag of
dat lukt, gelet op de beperkte mogelijkheid om
tijdens de zondagsopening van de winkels of
bij andere activiteiten in de kerk, zoals een concert op zaterdag, op het Haitsmaplein een auto te parkeren. Dat is nu al vaak bijna onmogelijk. Een doorgang via De Lindeboom zelf naar

de kerk zoals vroeger is niet mogelijk omdat er
geen achteruitgang meer is.
Wel of niet verkopen?
Volgens de brief in het Kerkblad is er op 23 mei
dit jaar tijdens een bijeenkomst van de kerkgemeente door het kerkbestuur gesproken over
de mogelijke verkoop van het Kerkplein. Er is
toen door middel van een powerpoint presentatie een uitvoerig plan gepresenteerd. Daarbij zijn zowel de eigenaar van het winkelcentrum, Hoorne Vastgoed, vertegenwoordigd door
de architect, als de gemeente uitvoerig aan het
woord geweest. Op 21 juni daarop is er binnen
de kerkgemeente over gediscussieerd, waarbij veel leden hun zorg uitspraken over de getoonde plannen. De belangrijkste vraag is echter nooit beantwoord of en met welke gemotiveerde redenen men de grond wel moet of wil
gaan verkopen. Volgens de leden is het initiatief
tot verkoop van de grond nooit uitgegaan van
de kerk. Hoorne Vastgoed en ‘zijn klant’ supermarkt Boni willen graag uitbreiden. Zij hebben
aangedrongen op de aankoop van de grond
van de kerk.
Negatieve aspecten
De redactie achterhaalde enkele namen van
leden die de brief mede hadden ondertekend
en vroegen hen om nader commentaar. Onder
andere Jan Steenbergen die wijst op de blauwe omheining die momenteel op het Kerkplein
rond de bouwplaats staat. “Dat staat bijna op
de rand van de grond waarop bij verkoop daarvan de achtermuur van de Boni komt te staan.
Als je dat in ogenschouw neemt kan je constateren dat er inderdaad weinig Kerkplein overblijft. Wij zijn net zoals de meeste kerkleden
op zich niet tegen de renovatie van De Lindeboom zelf. Maar zoals het er nu voorstaat met
de grondverkoop en wat er dan gebeurt, zijn we
dat wel. Dat komt mede door het kerkbestuur
dat op dit gebied niets van zich laat horen. Kennelijk wil men geen overleg met ons en dat nemen wij hen kwalijk, want we zien nu de negatieve aspecten opdoemen die heel veel kerkleden niet willen. Tevens zijn wij van mening dat
wij het winkelcentrum niet hoeven te faciliteren. Het is ook niet in het belang van de bewoners, want aan de andere kant van de straat
komt er nog een supermarkt bij, Hoogvliet,” aldus Steenbergen. Wat anders zou het volgens
hem zijn geweest als het had gegaan om een
zorgcentrum of een buurtcentrum ten algemene nutte. Wat beweegt het kerkbestuur om willens en wetens toch grond te gaan verkopen en
ook nog eens tegen een prijs waarbij men zichzelf tekort doet? En waarom deze merkwaardige keuze van uitbreiding naar achter en het
Kerkplein toe. Om een doorsteek langs de begraafplaats mogelijk te maken? Die wordt toch
niet zoals heel veel kerkleden dat graag willen
zien want het wordt slechts een straatje waar
vrachtwagencombinaties komen lossen en laden. “Zondag 24 december was het koopzondag waarbij de winkels vanaf 10 uur open waren. Onder die omstandigheden loopt het parkeerterrein al snel vol. Dat gaat in de toekomst
elke zondag worden. Dan worden er ook kerkdiensten gehouden. De kerkgangers moeten
dan ook hun auto kwijt op het Haitsmaplein.
Voorts worden de winkels bevoorraad. Dat gebeurt dan in het gangetje naast de begraafplaats. Gegarandeerd dat dit alles overlast gaat
geven voor de kerkgang en dat willen we niet,”
vult Wim den Ouden aan.
Voldongen feit
Freek van Rossum onderschrijft de uitspraken van Steenbergen met recente bouwtekeningen waarop inderdaad is te zien dat er bijna niets meer van het Kerkplein overblijft, maar

er is meer. “Ons werd op 21 mei en 23 juni
verteld dat de muurhoogte van de Boni-aanbouw ongeveer 4 meter zou worden. Uiteindelijk blijkt het 4.85 meter te zijn. Verder zou
er geen verdieping op komen. Nu blijkt dat er
wel een mogelijkheid wordt geboden tot realisering van een verdieping van ca 4 meter. Dat
wordt een bouwwerk van in totaal bijna 9 meter
hoog,” weet Van Rossum. “En dat ga je pal voor
de kerktoren zetten! Terwijl de toenmalige gemeentearchitect nog heeft gewaarschuwd niet
toe te staan het kerkplein te bebouwen, omdat de kerktoren vanuit esthetisch oogpunt niet
opgesloten mag worden door lagere bouwwerken!”
Verder komt er een doorsteek vanaf het Haitsmaplein naar het stukje overgebleven Kerkplein
en die is 3.90 meter breed; een steegje dus. Primair bedoeld voor laden en lossen van vrachtwagens Die moeten vanaf het Haitsmaplein
achteruit dat steegje in rijden. Gegarandeerd
dat er bij donker of mistig weer wel eens een
foutje wordt gemaakt bij het insteken en dat
men op het kerkhof belandt…. Vreemd is ook
dat er dan vanaf de zijkant geladen en gelost
moet worden bij de Boni. Niet via de achterkant
van de vrachtwagen zoals gebruikelijk met een
laad- en losklep?... Bij deze uitbreiding wordt
ook de toegang tot het kerkhof bemoeilijkt bij
een begrafenis. Daar komt bij dat het laden en
lossen strak naast de begraafplaats plaatsvindt
en daardoor de rust verstoort. Niet in de laatste plaats ontbreekt het Kerkplein, of wat daar
nog van over is, na de uitbreiding van de Boni aan allure. “Kortom, de kerk is ingesloten en
biedt geen gastvrij onthaal meer voor de kerkgangers,” laat Freek niet zonder emotie weten.
Waar op 23 mei dit jaar het verzoek van de leden aan het kerkbestuur was om snel te worden geïnformeerd over het verloop van de renovatieplannen, werden de (eerste) bouwtekeningen hen pas begin oktober aangereikt.
In die tussentijd was en is er al weer veel gebeurd zonder dat men van te voren daarvan afwist. “Wij worden dus steeds voor een voldongen feit geplaatst,” aldus Van Rossum.
Beduveld
Gerrit van der Helm vindt het jammer dat de leden van de kerkgemeenschap niet of in onvoldoende mate gehoord of betrokken zijn bij de
plannen. “Dan hadden we kunnen meedenken
met bijvoorbeeld een plan B waarbij het voormalige pand van FDC erbij wordt betrokken. Ik
ben het ook niet eens met de lage verkoopprijs
mocht er sowieso grond verkocht worden. De
gemeente heeft toegezegd dat op het moment
van verkoop het bestemmingsplan zal worden
gewijzigd en wordt er een bouwvergunning afgegeven. Dus wat is het dan geworden? Juist,
bouwgrond en die is veel meer waard. Wij hebben het gevoel dat we aan alle kanten beduveld worden. Wat wij ook niet snappen is dat
het kerkbestuur van onze kerk zegt te handelen in het belang van de kerkelijke gemeente
en dan dit soort zaken doet! Daardoor ontstaat
een conflict binnen de kerkgemeenschap. Jammer dat het zo gaat,” aldus Van der Helm die
van mening is dat de zaak er gewoon ‘sneaky’ wordt doorgedrukt. Volgens ingewijden zijn
er door het kerkbestuur nog geen handtekeningen gezet voor de verkoop van de grond
en is er ook nog geen bouwvergunning afgegeven. Of het kerkbestuur na kennisname van
de zorgen van een groot aantal leden zich nog
eens achter de oren zal krabben om het voorstel alsnog in beraad te houden, lijkt twijfelachtig. Degenen die hun kerk met het Kerkplein
liefhebben en zich verweren tegen de huidige gang van zaken met in het vooruitzicht een
Kerkplein(tje) zonder allure, hebben in elk geval van zich laten horen.

Maquette van het toekomstige Kerkplein zoals de zaken er nu voor
staan. Links de Janskerk met daarachter de begraafplaats en de smalle
doorsteek naar het Haitsmaplein. Het blok rechts is het winkelcentrum
met de uitbreiding van de Boni en de verdieping erop. Onderaan de
Kerkstraat tussen de bebouwing. Het halve cirkeltje voor de kerk wordt
het Kerkplein

Zicht vanaf het Kerkplein door de Kerkstraat naar de Dorpsstraat

De (altijd vol geparkeerde) Helmstraat met uitzicht op de Janskerk

Vanaf het kerkhof naar het Kerkplein
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De nieuwbouwplannen aan de Heijermanslaan achter Winkelcentrum Zijdelwaard vallen bij de omwonenden niet in goede aarde.
De gemeente wil samen met de eigenaar van het Avia benzinestation de oever gaan herontwikkelen en er drie woontorens van 14
meter hoogte neerzetten. Dat stuit op verzet van bewoners aan de
achterliggende Albert Verweijlaan waarvan sommige niet eens op
de hoogte zijn gesteld van de plannen.
Volgens de gemeente en de politie is Oud en Nieuwe in Uithoorn
en omstreken rustig verlopen. Bewoners mailen deze krant iets totaal anders en hebben veel overlast gehad van vandalisme en (illegaal?) vuurwerk. Politie was in geen velden of wegen te bekennen.
De gemeente Uithoorn heeft na analyse van de jaarrekening aan
het einde van 2016 een financiële meevaller kunnen bijschrijven
van vijf ton.
De bibliotheek verhuist deze maand van de Hoeksteen naar de
Dorpsstraat in Uithoorn waar de voormalige schoenenwinkel van
Zwart als het nieuwe (tijdelijke?) onderkomen dient. De winkelruimte is daartoe geheel verbouwd.
Meerdere scholen uit de regio organiseren medio januari een
scholenmarkt in het gebouw van het Alkwin Kollege waaraan negen scholen deelnemen.

AH Jos van den Berg gaat samen met ‘Afgeprijsd’ van NonFoodWasted actie ondernemen tegen onnodige voedselverspilling.
Met de al enkele jaren in de planning zittende aanleg van de rotonde Amstelhoek als sluitstuk van het project ‘Omlegging N201’,
wordt in april een begin gemaakt. Oplevering van de nieuwe situatie medio juni.
Er wordt door de gemeente voor belangstellende inwoners weer
een gratis cursus Politiek Actief aangeboden.
Kaasspeciaalzaak ’Kaas en Zo’ op het Amstelplein is onderscheiden als een gecertificeerde ’foodspecialiteitenzaak’. De winkel met
ondernemer Stijn Melenhorst blijkt gecontroleerd aan honderd
kwaliteitseisen te voldoen.
De korte vorstperiode werd door veel schaatsliefhebbers benut om
de ijzers onder te binden. Dat kon helaas niet op het onderlopen
evenemententerrein. Daar was al het ijs door vandalen al vroeg
stuk gelopen waardoor het schaatsplezier vergald was. Er kon niet
worden geschaatst.
AH Jos van den Berg viert zijn 10-jarig bestaan op het Amstelplein
en doet dat een jaar lang met leuke acties en aanbiedingen.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn is enthousiast over de door de
gemeente georganiseerde cursus Politiek Actief voor burgers en

laat dit uitgebreid in de krant weten. Dat ook burgers enthousiast
zijn blijkt uit het feit dat de cursus binnen korte tijd ‘overtekend’ is
met deelnemers.

De verplaatste bibliotheek naar de Dorpsstraat in Uithoorn is feestelijke (her)opend. De bieb mag tot 1 januari 2019 gebruik maken
van de locatie en zal daarna naar een permanente andere locatie
verhuizen. Waarschijnlijk naar het nog te bouwen cultuurcluster
Confucius 200 meter verderop. Maar daarover moet de gemeenteraad nog een beslissing nemen.
Woningbouwcorporatie Eigen Haard heeft de eerste paal geslagen voor de eerste fase van het nieuwbouwproject ‘tussen de flats’
aan de Europarei. In totaal zullen er 190 nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd in een uiteenlopende variatie voor
huur en koop. In september wordt begonnen met de sloop van de
Churchillflat waarna op termijn ook de Gasperiflat hetzelfde lot zal
ondergaan.
Autorijschool Dokter viert het feit dat eigenaar Freek Dokter al 55
jaar zelfstandig rijschoolhouder is (zonder personeel) en dit ook
nog wil voortzetten. Een unieke ondernemer die soms van zijn
klanten de vijfde generatie les geeft!
Koken aan de Amstel is een groot succes gebleken. Het is een van
de projecten in het kader van Samen aan de Amstel dat tot doel
heeft de sociale verbondenheid tussen inwoners te versterken. Dit
keer heeft een aantal Syrische vluchtelingen voor de inwoners van

Uithoorn en De Kwakel gekookt.
De gemeenteraad kiest na lang willen en wegen toch voor het nog
te bouwen Confucius aan de Waterlijn om de bibliotheek daar permanent in onder te brengen. Dat moet per 1 januari 2019 zijn beslag krijgen. Tot aan dat tijdstip heeft de bieb een tijdelijke huisvesting gekregen in een daarvoor omgebouwde winkelruimte in de
Dorpsstraat.
Na 25 jaar draagt Rinus Verheggen zijn bloemenzaak Zijdelfleur
in winkelcentrum Zijdelwaard over aan zijn opvolgster Ichelle van
Dijke (28). De 63-jarige Rinus meent dat het tijd is voor vernieuwing. Rinus is 44 jaar in de bloemenbranche werkzaam geweest.
De meeste bezwaren op het Verkeersbesluit van 6 maart 2016 van
het stukje N196 tussen de Prinses Irenebrug en de kruising met de
Laan van Meerwijk zijn door het college van tafel geveegd. Ook die
welke door de Bezwarencommissie als ‘ontvankelijk en gegrond’
waren aangegeven.
Het gebouw ‘De Hoeksteen’ – waarin de bibliotheek tot voor kort
zat – krijgt waarschijnlijk een derde leven. Er is een bedrijf met als
naam ’Het Verschil’ die het gebouw wil kopen en het als ‘De Kubus
van Rietveld’ met een veelzijdig gebruik opnieuw allure wil laten
uitstralen. Daarvoor moet het pand wel intern worden verbouwd.

‘What’s Up’ van Sportservice Noord-Holland gaat verder onder de
nieuwe naam ‘Videt’. Vanwege zich uitbreidende sportieve, sociaalmaatschappelijk en culturele activiteiten onder één noemer was dit
een noodzakelijke keuze.
Dorpshuis De Quakel in De Kwakel viert zijn 25 jarige bestaan.
Bewoners en ondernemers presenteren hun visie over het nieuwe dorpscentrum met een ‘Voorstel Langebrug Uithoorn’. Daarbij
wordt de Prinses Irenebrug verlengd als een viaduct tot bijna aan
de kruising met de Laan van Meerwijk.
Huisvesting voor gymnastiekonderwijs in de wijken Thamerdal en
Zijdelwaard is voor het gemeentebestuur een complexe klus.
AH Jos van den Berg bestaat 10 jaar en pakt het hele jaar 2017
groots uit met acties.

De Kwakelse Ondernemers Vereniging gaat met zijn tijd mee en
zorgt tevens dat Dorpshuis De Quakel bij de tijd blijft. De KOV
bood het Dorpshuis ene nieuwe digitale gevelklok aan omdat het
Dorpshuis zijn 25 jarig bestaan viert.
Er wordt door arbeidsmigranten en omwonenden enthousiast gereageerd op de nieuwe huisvesting aan de Poelweg 44A in De
Kwakel. Er wordt geen overlast ervaren en de onderlinge contacten
verlopen goed.
Het Keeztoernooi heeft het fraaie bedrag van ruim 5.000 euro opgebracht. Een en ander is georganiseerd door het Team Samen
Sterker en de Club van 100 van Legmeervogels. Het geld wordt
verdeeld onder twee goede doelen: het eerste betreft een kleinschalig woonproject in Lusaka (Zambia), het andere Kinderboerderij De Olievaar.
Het jubileumjaar van AH Jos van den Berg is gestart met een eerste ballonnenactie waarbij al heel veel prijzen te winnen waren.
Het hele jaar 2017 is het feest bij deze AH waar klanten nog meer
mooie prijzen kunnen winnen tijdens fantastische acties.
Er komen veel reacties binnen op de plannen en ideeën voor de
inrichting van een nieuw dorpscentrum van Uithoorn. Niet alleen
het Voorstel Langebrug Uithoorn boeit veel inwoners maar ook het

ingezette participatietraject door Ons Uithoorn zet aan tot discussie.
Op initiatief van het Taalhuis Uithoorn is deze maand de Taalkamer
Uithoorn van start gegaan. Bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben en die op een informele, laagdrempelige manier met andere mensen in contact willen komen.
Het nog steeds braakliggende deel van de Vinckebuurt zal ook dit
jaar nog niet door Zeeman Vastgoed kunnen worden aangepakt
om nieuwbouw te plegen. Het beslag van de Provincie Noord-Holland blijft van kracht omdat er een vervolg wordt gegeven aan de
juridische procedure.
Het college van B&W zet eigenzinnig de verplaatsing door van de
fietsbrug in De Kwakel tussen de Linie in het Zwarte Dorp en de
Vuurlijn.
De gemeente De Ronde Venen stapt naar de rechter in Amsterdam
vanwege het ongefundeerd ongegrond verklaren van de bezwaren
die zij bij de gemeente Uithoorn heeft ingediend voor het afsluiten
van doorgaand verkeer over de Prinses Irenebrug.
De verplaatsing van de fietsbrug aan de Linie in De Kwakel naar
60 meter verderop bij Tamboer is nog steeds geen gelopen koers.
Het onderwerp is tijdens de commissievergadering Wonen en Wer-

ken voor de tweede keer terug verwezen voor een debat in de raad.
Het was al ter sprake geweest tijdens de raadsvergadering 30 juni
2016.
Er wordt door het college van B&W in overleg met Zeeman Real
Estate BV 1 miljoen euro uitgetrokken voor compensatie en schadeloosstelling van bewoners aan de Wilhelminakade die verwikkeld zijn in een onteigeningsprocedure. Met het afkopen is dat van
de baan.
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Er is in de laatste commissievergadering wéér geen besluit genomen over de verplaatsing van de fietsbrug van de Linie richting Tamboer. De Vervoersregio Amsterdam dreigt de subsidie
terug te draaien als de raad er niet mee akkoord zou gaan. Dat
noemt men een vorm van bestuurlijke chantage.
Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het plan om
woningbouw te realiseren op het bedrijventerrein in het Burgemeester Kootpark-Oost (het Connexxionterrein).
Er zal tot medio juni verkeershinder zijn op de Mijdrechtse Zuwe
in Amstelhoek vanwege de geplande aanleg van de nieuwe rotonde tussen het fort en het benzinestation. Ook de kruising met
de Piet heinlaan zal worden aangepakt. Dat heeft allemaal ook
zijn weerslag op het verkeer van en naar het centrum van Uithoorn over de Prinses Irenebrug.
Wethouder Ria Zijlstra opende onder grote belangstelling het
grondig verbouwde ‘Meerwijk’, een woning voor mensen met
een verstandelijke beperking. Het is onderdeel van Ons Tweede
Thuis.
Kan de nieuwbouw van de drie woontorentjes aan de Heijerman-

slaan toch nog worden aangepast aan de wensen van de omwonenden?
De nieuw aan te leggen rotonde in Amstelhoek zal een vertragend effect hebben op het verkeer naar en van het centrum van
Uithoorn via de Prinses Irenebrug.
De Vereniging Industriële belangengemeenschap (VIB) uit De
Ronde Venen stapt naar de bestuursrechter vanwege het niet
onderbouwd van tafel vegen van een ontvankelijk en gegrond
verklaard bezwaar door het college van B&W van Uithoorn.
Gebouw De Hoeksteen krijgt na de verbouwing een nieuw gezicht en wordt de ‘Kubus van Rietveld’. Oplevering is pas in 2019.
De gemeenteraad gaat uiteindelijk akkoord met de nieuwbouwplannen van drie flats aan de achterkant van Winkelcentrum Zijdelwaard aan de Heijermanslaan.
De Uithoornlijn gaat de volgende fase in, namelijk richting planuitvoeringsfase. Daarin worden onderdelen van de voorkeursvariant nog verder in detail uitgewerkt en er wordt een nieuw participatietraject opgezet. Verder wordt er door de gemeenten een
ontwerp bestemmingsplan gemaakt.

Zes inwoners van Uithoorn hebben in het kader van Koningsdag
een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Vijf van hen werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau, een werd benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Atleten van de Uithoornse Atletiekvereniging AKU gaan in de
nacht van 4 en 5 mei het bevrijdingsvuur in Wageningen ophalen.
Op vrijdag 5 mei rond 10 uur wordt de vuurfakkel bij het gemeentehuis aan de burgemeester overhandigd.
De Herdenking van de Gevallenen op 4 mei heeft in De Kwakel tijdens de bijeenkomst bijna 500 belangstellenden getrokken.
AKU lopers hebben op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Uithoorn gebracht waar bij het gemeentehuis onder ruime belangstelling burgemeester Oudshoorn de fakkel in ontvangst
nam en het bevrijdingsvuur in Uithoorn ontstak.
Restaurant La Musette aan de Wilhelminakade viert haar 30-jarige
bestaan.
Het traditionele en jaarlijks druk bezochte motor- en oldtimer evenement All American Sunday op het evenemententerrein aan de
Randhoornweg mag plotseling niet meer doorgang vinden. Na 17
jaar probleemloos en zonder wanklant georganiseerde evenement
is door de burgemeester voor 2017 het nee opgelegd omdat zijn de

orde en veiligheid rond het gebeuren niet kan garanderen.
Het College van bestuur van de stichting ISIS heeft Mary Krouwel
benoemd tot nieuwe directeur van de RK Scholengemeenschap
Thamen.
Bewoners van Buitendijks zijn gefrustreerd na de informatieavond
over de detailweergave van de Uithoornlijn. Wethouder Polak heeft
zonder inspraak alvast het besluit genomen de kruising met Aan
de Zoom autovrij te maken zodat bewoners ver moeten omrijden
om naar bijvoorbeeld het Zijdelwaardplein en het centrum te kunnen komen.
De fietsbrug in De Kwakel mag verplaatst worden van de Linie
naar de Tamboer. Tijdens de commissievergadering Wonen en
Werken heeft het merendeel van de leden er uiteindelijk toch mee
ingestemd.
Het college van B&W heeft uit negen voorkeursvarianten het plan
‘Dorpshart aan de Amstel’ gekozen als nieuw plan voor het dorpscentrum. Er wordt een éénrichtingsverkeer over de Prinses Irenebrug voorgesteld. Wel vanuit Amstelhoek heen, maar niet terug.
Dat stuit op weerstand van de ondernemers.
De aanleg voor de nieuwe HOV-busbaan van Uithoorn via Aalsmeer naar Schiphol-Rijk gaat komend voorjaar van start. De aan-

bestedingsprocedure voor wie het project mag uitvoeren is ingegaan.

VVD Uithoorn wil een betere doorstroming van het verkeer op de
Zijdelweg dat elke keer in de spits vastloopt richting Amstelveen.
Bewoners rond De Scheg zijn niet blij met de gemeentelijke en
plannen en ideeën van Videt om van het groene gebied een ‘betonnen’ multifunctionele speelplek te maken.
De gemeenteraad van Uithoorn wil een reëlere verdeling van de
kosten die de samenwerkende gemeenten Uithoorn, Diemen en
Ouder-Amstel bijdragen aan de uitvoerende organisatie DUO+.
De grootste betaler is Uithoorn met ruim 14 miljoen euro op jaarbasis. De andere deelnemende gemeenten betalen nog niet de
helft.
In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over het evenement All
American Sunday wat dit jaar niet door Han Nollen van Drinken
& Zo mag worden georganiseerd. Dit ondanks het feit dat het al
17 jaar zonder problemen en calamiteiten doorgang heeft gevonden. De burgemeester geeft in een antwoord waarom de beslissing door haar is genomen.
Volgens de VVD Uithoorn heeft Uithoorn de laatst vijf jaar een
enorme stijging van uitkeringsgerechtigden te verwerken gekregen. Daar moet een beleid op losgelaten worden om dit te veranderen.

Het zelfsturende wijkzorgteam Thamerdal viert haar vijfjarig bestaan binnen de Amstelkring zorg.
Omdat het aantal elektrisch aangedreven auto’s toeneemt, overweegt de gemeente meer publieke laadpalen te gaan installeren.
De gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over het centrumplan van Uithoorn en tekent officieel bezwaar aan tegen de plannen om een eenrichtingverkeer in te stellen over de Prinses Irenebrug.
Het college is vóór de aanleg van een multifunctioneel speelveld in
de Groen-Rode Scheg. Dit ondanks de vele bezwaren van omwonenden.
Het gevoerde participatieproces bij de ontsluiting van de woonwijk Buitendijks in verband met de aanleg van de toekomstige Uithoornlijn wordt door tal van gemeenteraadsleden tijdens een commissievergadering als beneden de maat ervaren.
Verscheidene sportclubs komen in financieel zwaar weer terecht
door de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren op sportcomplexen en bij verenigingen. Die moeten zichzelf meer gaan bedruipen.
Omwonenden bij De Scheg hebben zich faliekant gekeerd tegen
het idee om in het park een betonnen speelkooi te realiseren dat

het huidige groene speelveld zou moeten vervangen.
In een gezamenlijk actie van gemeente, politie en belastingdienst
is een controle uitgevoerd bij bedrijven op het Uithoornse bedrijventerrein Noord. Een en ander in het kader van het tegengaan van
mogelijk ondermijnende activiteiten van de onderwereld binnen de
lokale (legale) industrie.

• 27 december 2017

Uithoorn

september

augustus

juli

JAAROVERZICHT

De gemeente is naarstig opzoek naar locaties die nieuwbouw van
woning mogelijk maken. Een daarvan is het bedrijventerrein ten
westen van gezondheidscentrum Waterlinie, het zogeheten Wapoterrein, waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen. Er is een
initiatiefnemer die delen van het terrein heeft gekocht en beschikbaar stelt voorwoningbouw.
In het gemeentehuis hebben wethouder hans Bouma en Leo
Schouten van Weteringoever Beheer de overeenkomst getekend
voor de ontwikkeling van drie (omstreden) nieuwe woontorentjes
aan de Heijermanslaan achter winkelcentrum Zijdelwaard.
Inwoners van Uithoorn en De Kwakel raken steeds vaker in de knel
door de krapte op de woningmarkt. De gemeente onderneemt actie met het Actieplan Wonen dat op termijn soelaas moet bieden.
Wethouder Rai Zijlstra (DUS!) wil geen nuitstel over de aanleg van
een multifunctioneel sportveld in de Groen-Rode-Scheg ondanks
het bezwaar van 152 omwonenden en sommige partijen in de raad.
Zij is bang dat sponsors zich zullen terugtrekken. Aanpassingen
zijn wellicht mogelijk, maar het huidige concept blijft overeind.
Samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds wil de
gemeente zorgen dat zoveel mogelijk jongeren van arme gezinnen
kunnen blijven sporten of aan culturele activiteiten deelnemen.

In de ruimtelijke Visie Noorder Legmeerpolder is voor het Bedrijventerrein Zuid de installatie van een biomassacentrale en een afvaloverslagstation voorzien in de hoek achter de McDonalds tussen de Zijdelweg en de oude spoorbaan. Buurtbeheer Legmeer
trok aan de bel bij de gemeente want men voorziet de nodige
(stank)overlast als dit doorgaat.
De sloopwoningen aan de Monseigneur Noordmanlaan in De
Kwakel blijven voorlopig nog even bewoond totdat bekend is in
hoeverre er ‘geschoven’ kan worden met bewoners naar een andere (passende) woning in De Kwakel of Uithoorn.
De gemeenteraad accepteert de door de wethouder voorgestelde
verbeterde participatieplannen met de bewoners in het traject van
de ‘ontsluiting van de woonwijk Buitendijks’ en de maatregelen tegen overlast van de toekomstige Uithoornlijn.
De gemeente Uithoorn gaat het beleid over inzameling van restafval verder gestalte geven en verdiepen om zo te komen tot een
hogere scheidingsscore bij huishoudens restafval wordt gezien als
een grondstof voor nieuwe producten en is waardevol om het van
elkaar te scheiden. Dat levert ook weer geld op wat zich vertaalt in
lagere kosten voor de verwerking van (overgebleven) restafval.
Het negatieve financiële resultaat van de jaarrekening 2016

De als hoofdprijs bij AH Jos van den Berg en aangekondigde racefiets in de Tour de France bijlage van deze krant is dit jaar gewonnen door de 13-jarige Martijn Voshart uit Nieuwveen.
De nieuwbouw bij de Europarei vordert gestaag. De bedoeling is
dat bewoners uit de voor sloop bestemde Churchillflater voor het
einde van dit jaar kunnen verhuizen naar een van de nieuwbouw
woningen. Als alle bewoners van de flat onderdak hebben gekregen wordt de flat begin 2018 gesloopt.
Buurtbeheer Zijdelwaard en Europarei organiseren in de zomervakantie allerlei leuke activiteiten voor kinderen tegen de kosten voor
maximaal nog geen euro per activiteit. Sommige spelletjes in het
aanbod zijn zelfs gratis.
In De Kwakel is weer een fantastisch 5-daags durende polderfeest
georganiseerd.
De gemeente Uithoorn organiseert in samenwerking met professionele partijen sociale jeugdhulptrainingen voor kinderen en hun
ouders. Het gaat daarbij om gratis lessen in vaardigheid, weerbaarheid en opvoeding.

Bij Rutgers in Uithoorn, het vroegere Nevcin, heeft korte tijd brand
gewoed in dezelfde procesinstallatie als waar in 1992 de dodelijke
explosie plaatsvond. De brandweer heeft de brand in korte tijd onder controle gekregen. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet
voorgedaan.
Ook dit jaar wordt de bekende Speelweek Uithoorn voor kinderen
van 6 t/m 12 jaar georganiseerd.
Vanaf de Amsterdamse weg in Uithoorn worden tot veler verbazing gemotoriseerde weggebruikers door een verkeersbord richting Amsterdam gestuurd via de ‘route Utrecht’ over de N201. Dat
kan deze drukke provinciale weg in De Ronde Venen niet aan en
ook het verkeer op de A2 staat vaak vast. Beter is via de Waterwolftunnel.
De traditionele Tropical Night in Uithoorn is in een gezellige sfeer
en onder zomerse weersomstandigheden verlopen. Er waren veel
belangstellende bezoekers op de been die zich keurig hebben gedragen. De vijf deelnemende horecabedrijven kunnen terugzien op
een geslaagd evenement.

Pater Alfons Voorn van de Kwakelse Parochie viert zijn 50-jarig
priesterschap.
De Kwakelse Minoek van Serveen is genomineerd om deel te nemen als ‘Koffermeisje’ bij Miljoenenjacht van de :Postcodeloterij.
Wie er zin in heeft kan in het gemeentehuis deelnemen aan het
Groot Uithoorns A2 Dictee. Dit in het kader van de Week van de
Alfabetisering dat door het Taalhuis Uithoorn wordt georganiseerd.
De politieke partij Gemeentebelangen Uithoorn presenteert een
nieuw logo.
Er is veel te zien en te beleven tijdens de Open Monumentendagen in Uithoorn en De Kwakel.
Voor het 116e(!) jaar is de Kwakelse Kinderoptocht gelopen waaraan 230 kinderen hebben deelgenomen.
Voor de 65e keer rijdt de befaamde Kwakelse Kermisoptocht door
De Kwakel en een klein stukje Uithoorn.
Het participatietraject Ontsluiting Buitendijks is afgerond. De om-

gevingsmanager Uithoornlijn heeft antwoord gegeven op de vragen en suggesties van omwonenden wat betreft de inrichting
van de kruising met de tramhalte Aan de Zoom. Het ontwerp bestemmingsplan is met ingang van 21 september ter inzage gelegd
waarop bewoners kunnen reageren.
De wijk Zijdelwaard in Uithoorn heeft er een nieuw kunstwerk
bij. Het staat in de vijver tegenover de Hoeksteen. Het werd onthuld door wethouder Ria Zijlstra in samenwerking met leden van
Buurtbeheer Zijdelwaard.
De verscheidene Buurtbeheren hebben weer gezellige Burendagen georganiseerd op zaterdag 23 september. Zij konden zich verheugen in een forse toeloop van bewoners.
Wereldwinkel de Aardnoot heeft de vredesduif van de Raad van
Kerken Uithoorn-De Kwakel ontvangen. Tonny Jansen, voorzitter
van de Raad van Kerken, speldde het vredesduifje op bij Wietze
Boomsma, voorzitter van het bestuur van de Uithoornse wereldwinkel.
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(645.000 euro) wordt uit het ‘spaarpotje’ van de gemeente aangevuld. ‘Dekken uit de budgetegalisatiereserve’ heet dat.
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De gemeente Uithoorn houdt vast aan het instellen van een eenrichtingsverkeer op de Prinses Irenebrug. Wel van Amstelhoek
naar Uithoorn, maar niet terug.
De gemeente Uithoorn wil een dementievriendelijke gemeente
worden.
De reeds lang aangekondigde renovatie van de Boterdijk in De
Kwakel met het aanleggen van een fietsstraat waar de auto ‘te
gast is’, gaat eindelijk van start. De eerste werkzaamheden staan
gepland voor december dit jaar.
Speelveld De Scheg krijgt gedeeltelijk nieuw kunstgras bij een van
de doelen. Voor vernieuwing bij het andere doel is geen geld bij de
gemeente... Algehele vernieuwing van het speelveld is nog niet aan
de orde zolang er bezwaren lopen tegen het besluit om er een betonnen ondervloer neer te leggen...
Gemeenten en waterschap Amstel, Gooi en Vechtwerken samen
aan een klimaatbestendige regio in de vorm van een ‘stresstest’.
Na jarenlange discussies en overleg met bewonersgroepen en andere betrokken partijen start de gemeente voorjaar 2018 met de
totale renovatie van de Vuurlijn tussen de Noordammerweg en de
Watsonweg.

De bewoners van de Beatrixlaan zijn het beleid van Eigen Haard
spuugzat. Ze wonen al jaren in sloopwoningen tussen beschimmelde muren, lekkende badkamers, geen isolatie en vooral veel
vocht in hun huizen.
Het speelveld in het park achter de Scheg is nu helemaal afgekeurd vanwege de zeer slechte conditie van het veld met veel kuilen en een te laag aangebracht stuk kunstgras bij een van de doelen.
De gemeente Uithoorn wil de MER van Schiphol openbaar. Er zou
gesjoemeld zijn met cijfers en berekeningen.
De door de gemeente en Vervoerregio Amsterdam georganiseerde
inloopavond in de Thamerkerk voor bewoners die willen reageren
op het voorontwerpbestemmingsplan Uithoornlijn en/of daar meer
over willen weten, werd nauwelijks bezocht. Slechts 12 belangstellenden gaven blijk van hun belangstelling.
Het restaurantgedeelte in het Hoge Heem is ‘Huis van de Buurt’
geworden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Het werd
op 12 oktober door wethouder Zijlstra feestelijk geopend.
De raadscommissie heeft weinig kritiek op de plannen voor herinrichting van het centrum van het oude dorp.

Ook dit jaar staat De Kwakel weer in het teken van Qua Kunst &
Ambacht. Op 13 locaties tonen 60 kunstenaars hun kunstwerken
aan liefhebbers die daarvoor een kunstroute kunnen volgen.

De gemeente Uithoorn wint de rechtszaak tegen het Verkeersbesluit dat verschillende partijen hadden aangespannen. Uithoorn wil
via dat verkeersbesluit het doorgaand verkeer via de Prinses Irenebrug door het centrum weren.
De raadscommissie doet niet moeilijk over het Uitvoeringsbesluit
Uithoorn lijn. Samen met een aantal wensen en aanvullingen geeft
zij de gemeenteraad de tools om dit door te sturen naar de Regioraad van de Vervoerregio. Die neemt op 12 december een definitief
besluit om de aanleg van de tramlijn van Amstelveen naar Uithoorn
te laten uitvoeren.
De vraag rijst wat het effect van de door het college voorgestelde
verkeersremmende maatregelen in het centrum is op de economische bedrijvigheid. Anders gezegd: heeft het invloed op de bestedingen in de winkels en bij de horeca in het centrum van het oude
dorp?
Het lijkt erop dat door de geplande verkeersmaatregel waarbij
straks geen doorgaand verkeer over de Irenebrug en de Koningin
Máximalaan meer mogelijk is, het veel drukker zal worden op de
Laan van Meerwijk en het Thamerlint.
Donderdagavond 2 november heeft de gemeenteraad tijdens een
druk bezochte raadsvergadering besloten dat de Prinses Irenebrug

in twee rijrichtingen open moet blijven. Dat betekent dat het idee
van een eenrichtingsverkeer zoals het college dat had voorgesteld
van de baan is. Blijft wel dat doorgaand verkeer zoveel mogelijk zal
worden geweerd, waaronder ook het vrachtverkeer dat geen bestemming centrum heeft en het landbouwverkeer.
Het landbouwverkeer is de dupe geworden van het raadsbesluit
over de Prinses Irenebrug. Dat zal nu moeten omrijden langs De
Hoef, via Vrouwenakker en de N231 vice versa. Een omweg van ongeveer 13 km enkele reis. De oplossing is de Amstel te passeren via
het aquaduct. Maar dat is van overheidswege nog niet toegestaan.
Het college van B&W heeft kans gezien om de gemeentelijke Programmabegroting 2018 sluitend te presenteren aan de gemeenteraad.
De Kwakelse Veiling levert dit jaar ruim 67.000 euro op.
Bewoners aan de Jan Campertlaan ervaren overlast van de sloopwerkzaamheden op het voormalige BMX-terrein van UWTC in het
Libellebos. Er is bovendien sprake van bodemverontreiniging en asbestvervuiling. De gemeente erkend dat er asbest in het spel is,
maar ontkent de bodemverontreiniging.
De gemeentebegroting 2018 biedt perspectief vanwege een betere
financiële positie van de gemeente dit jaar en de komende jaren.

Hét onderwerp wat tijdens het buurtoverleg van BBH de Legmeer
op de agenda stond was de overlast die de luchthaven veroorzaakt,
voornamelijk vanwege geluidshinder en de beperkingen die de omliggende gemeenten worden opgelegd door uitbreidingsplannen.
Op het bedrijventerrein Noord worden door politie, de gemeente en
de belastingdienst regelmatig gerichte controles gehouden om ‘ondermijning’ van goedwillende ondernemers door criminelen tegen
te gaan.
Jan Hazen is de nieuwe lijsttrekker van de VDD Uithoorn-De Kwakel. Hij maakt al jaren deel uit van de VVD fractie in de gemeenteraad.
De gemeenteraad wil dat er voldoende locaties komen om onderdak te bieden aan gymnastiekonderwijs en breedtesport in combinatie met ruimten voor sociaal maatschappelijke functies onder
één dak. Tevens wil het merendeel van de raad een derde sporthal
aan de Randhoornweg naast SV Legmeervogels omdat diverse faciliteiten en nutsvoorzieningen daar reeds aanwezig zijn waarvan
de sporthal kan profiteren.
De honkbal- en softbalvereniging Thamen heeft van het Schipholfonds 6.000 euro subsidie ontvangen om mogelijkheden te realiseren waarbij ook met regen getraind kan worden.

Het sportpark ‘Groen-rode Scheg’ wordt groter dan verwacht met
een uitbreiding van allerlei faciliteiten voor jong en oud.
De gemeenteraad wil unaniem Dat het college voorstellen nader
uitwerkt voor de realisatie van een derde sporthal die dan aan de
Randhoornweg bij SV Legmeervogels zal moeten verrijzen.
De voorzitter van de muziekvereniging KnA, Marco Lesmeister,
gaat op 23 januari 2018 de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro, beklimmen voor War Child.
De gemeenteraad heeft flink gedebatteerd over de faciliteiten voor
gymnastiekonderwijs in de woonwijken en de breedtesport waarvoor een derde sporthal dringend nodig is. De raad gaf opdracht
aan het college om daarvoor een voorstel uit te werken. De opzet
van deze nieuwe sporthal, gepland aan de Randhoornweg bij SV
Legmeervogels, mag echter niet ten koste gaan van de nieuwbouw van sporthal De Scheg.
Leden van het bewonerscomité ‘Geen beton in het gazon’ hebben een bezwaarschrift over de speelvoorzieningen in het park
‘De Groen-Rode Scheg’ ingediend bij het College van B&W in Uithoorn.
En toen viel er halverwege december ineens een dik pak sneeuw
in Nederland waar Uithoorn en De Kwakel ook niet aan ontkwa-

men. Veel overlast, maar ook heel mooi. Binnen een week was alles jammer genoeg weer weggesmolten. Helaas, te vroeg dus voor
een witte kerst...

