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Gemeente Uithoorn

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

t.h.v. Coop supermarkt
Prinses Irenelaan, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054

T/M ZATERDAG 6 JANUARI

AANBIEDINGS 
10-DAAGSE

MATRASSEN • SLAAPSYSTEMEN • BOXSPRINGS 

LEDIKANTEN • BEDTEXTIEL • KUSSENS • DEKBEDDEN 

LINNENKASTEN • KINDERBEDDEN • ACCESSOIRES 

PYJAMA’S & HOMEWEAR • BADGOED • EN MEER...

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

• voor De Hoef

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

• voor De Hoef
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

ALS KWALITEIT
BELANGRIJK IS!

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Deze actie is geldig van woensdag 27 december 
t/m zondag 31 december 2017. 

DEEN Hollandse balletjes, 
satéballetjes, mini kipsaté 

of kipsticks
2 schalen 
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Tiresia Prosecco Frizzante

Italiaans mousserende wijn
3 � essen à 75 cl.
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Uithoorn - Traditiegetrouw orga-
niseerde de Vrijwillige Brandweer 
Uithoorn ook dit jaar haar korps-
avond. Die vindt in een feestelij-
ke en informele sfeer plaats in de 
brandweerkazerne aan de Zijdel-
weg. Het wordt gezien als de af-
sluiting van het jaar waar – voor zo-
ver mogelijk – alle leden en oud-
leden 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 ge-
beurd waarbij de brandweer be-
trokken was. Verder worden plan-
nen en verwachtingen uitgesproken 
voor het komende jaar, maar ook 
mutaties doorgevoerd en behaalde 
certifi caten, diploma’s en oorkon-
den aan de verschillende brand-
weermannen en -vrouwen uitge-
reikt. Op deze avond waren tevens 
aanwezig behalve burgemeester 
Dagmar Oudshoorn ook comman-

dant Brandweer Amsterdam-Am-
stelland Leen Schaap, clustermana-
ger Zuidfl ank Hans Veldhuis (waar-
toe behoren de brandweerkorpsen 
van Uithoorn, Aalsmeer en Amstel-
veen) en sectormanager Harm Balk. 
‘Clusteradviseur’ Nico Theuns trad 
op als woordvoerder en blikte na 
een welkomstwoord nog even te-
rug op de diverse activiteiten waar-
voor het korps in Uithoorn zich dit 
jaar ten volle heeft ingezet. Niet al-
leen binnen de eigen gemeen-
te maar ook ter ondersteuning van 
collega korpsen bij calamiteiten el-
ders 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 binnengeko-
men. Daaronder bijvoorbeeld voor 
30 woningbranden, maar ook gro-
te bedrijfsbranden in Amsterdam en 
bij 27 reanimaties. Daarnaast aller-
lei andere hulpverlening, zoals bij 

verkeersongevallen en n.a.v. au-
tomatische brandmelders. Theuns 
wees op het feit dat het korps vol-
gend jaar een spannend jaar tege-
moet kan zien waarbij het ‘manifest’ 
leidend is. Dat houdt kortgezegd in 
dat tussen de korpsleden een dus-
danige ‘cohesie’ moet ontstaan wat 
het onderlinge samenwerkingsver-
band en het snel en adequaat re-
ageren op calamiteiten ten goede 
moet komen. Verder dat de proef 
met TS4 zal worden gecontinueerd 
waarbij bij het uitrukken in het ver-
volg 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, vaar-
digheden, kennis en kunde van de 
manschappen zal duidelijk zijn.

Vervolg elders in deze krant.

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

Regio - De aanleg van de busbaan 
HOV Uithoorn/Aalsmeer – Schip-
hol-Zuid en de reconstructie van 
de N196 en de Burgemeester Kas-
teleinweg in Aalsmeer, lopen vertra-
ging op. 
De vertraging komt door de vondst 
van lage concentraties PFOS en 
PFOA verontreiniging (fl uorverbin-
dingen) in de bodem van het hele 
werkgebied. Voordat de provincie 
Noord-Holland het project kan aan-
besteden moet er eerst een oplos-
sing komen voor de grond die vrij-
komt in het werk. De provincie kan 
niet zeggen hoeveel vertraging het 
project oploopt. De stoffen PFOS 
en PFOA zijn sinds de jaren zes-
tig wereldwijd op grote schaal ge-
bruikt, bijvoorbeeld in blusschuim 
en brandvertragers. De aangetrof-
fen 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 plan-
ning. De start van de werkzaamhe-
den waren gepland in februari ko-
mend jaar. Omdat er geen lande-
lijk beleid bestaat voor het verwer-
ken van met PFOS/PFOA veront-
reinigde grond, is kort geleden een 
provinciaal saneringsbeleid vastge-
steld. De betrokken gemeenten ma-
ken nu beleid waarin zij aangege-
ven onder welke voorwaarden de 
grond binnen hun gemeente mag 
worden hergebruikt. Inmiddels 
heeft de gemeente Haarlemmer-
meer dit beleid vastgesteld, de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn zijn 
hier nog mee bezig. Op basis van 
deze nieuwe beleidsregels kan wor-
den gewerkt aan een oplossing voor 

de grond die vrijkomt bij de aanleg 
van de busbaan en de reconstruc-
tie van de N196/Burgemeester Kas-
teleinweg. Verschillende scenario’s 
worden op dit moment verkend en 
onderzocht. De provincie houdt de 
omgeving en andere geïnteresseer-
den de komende tijd op de hoogte 
met de nieuwsbrief en via de websi-
te www.hovasz.nl.

Aanleg HOV-busbaan Aalsmeer-
Schiphol-Zuid vertraagd

Uithoorn - Op zaterdag 6 janua-
ri spelen de muzikanten van het 
KnA Orkest tijdens het Nieuw-
jaarsconcert in De Schutse. Het 
concert heeft een klassiek tintje; 
mooie stukken zoals: de Ouvertu-
re uit Dichter und Bauer, een Sui-
te en L’Arlesienne, Slavische Dan-
sen en de Champagner Polka. Maar 
ook wat lichtvoetiger werk zoals de 
Efteling Highlights en The Nutcrac-
ker Swing. Het concert zal geopend 
worden door de jongste leerlingen 
van Twirlteam Starlight en een op-
treden 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 verkrijg-
baar voor €10,00, donateurs van 
KnA betalen €7,50.

Nieuwjaarsconcert KNA

Uithoorn - Groot alarm bij de 
brandweer woensdagavond. Er 
was een gaslekkage ontstaan in de 
Churchillfl at in Uithoorn. Na onder-
zoek bleek de lekkage te zijn ont-
staan door koperdiefstal. De brand-
weer heeft de situatie veiliggesteld 
in afwachting van het gasbedrijf en 
deze heeft de gastoevoer stopge-
zet. De Churchillfl at staat leeg en op 

de nominatie om gesloopt te wor-
den. Er staan echter nog geen hek-
ken om heen. Net als in 2014 met de 
Straatsburgfl at, die inmiddels wel al 
gesloopt is, ontstaat er veel balda-
digheid en criminaliteit. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

Foto’s: KaWijKo Media / 
Vivian Tusveld

Gaslek in Churchilfl at na koperdiefstal

Kaartmiddag
De Kwakel - Op zondag 31 de-
cember organiseert de activiteiten-
commissie van het dorpshuis weer 
een kaartmiddag. Het is moge-
lijk om vanaf 13.00 uur in te schrij-
ven voor zowel pandoeren als kla-
verjassen. Het kaarten begint om 
13.30 uur en de inschrijfkosten zijn 
�2,50. Adres: Dorpshuis De Kwakel, 
Kerklaan 16, De Kwakel.
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Gemeente Uithoorn

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 

 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
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen 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 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

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.

Openingstijden tijdens de 
feestdagen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
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-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 biblio-
theek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van het ge-
meentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vinden in 
de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet schrif-
telijk 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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-
ning 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 Am-
sterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank wor-
den u griffi ekosten 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 tref-
fen. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.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 Legmeer-
West, fase 4, 5 en 6. Beroepperiode 29 december 2017 t/m 08 februari 2018. 
Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, R.A. Noorhoff (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren 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 wo-

ningen (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 ont-

vangen 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);

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 be-
hoeve van Ledenwerfdagen voor Bibliotheek Amstelland locatie Uithoorn (ont-
vangen 12 december 2017);

 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 noe-
men 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 goe-

derenlift, wasplaats, hekwerken en wijzigen entreedeur. (verzonden 14 de-
cember 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. (ver-

zonden 11 december 2017).
- Steenwycklaan 20, omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaan-

de 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 Uit-

hoorn 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 Eve-
nementenvergunning verleend aan Star Promotions voor het houden van een 
voorjaarsmarkt op 14 april en 15 april 2018 van 10.00 tot 17.00 uur (verzon-
den 19 december 2017).

- Amstelplein 67 3H. Exploitatievergunning horecabedrijf tot 1 januari 2021 ver-
leend aan de exploitant van Flying Fish Nakamura V.O.F. (verzonden 14 de-
cember 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 Vereni-

ging 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 gevel-

reclame bij de tandartspraktijk. (verzonden 20 december 2017).
Overige bekendmakingen Uithoorn - De Kwakel
- Vergunning verleend aan Centercom B.V. voor het plaatsen van 10 reclame-

borden van 20 december 2017 tot en met 2 januari 2018 om bekendheid te ge-
ven voor Nieuwjaarsvegen. (verzonden 12 december 2017). 

- Vergunning verleend aan VVD Uithoorn voor het plaatsen van 20 reclamebor-
den en 5 spandoeken van 10 maart 2018 tot en met 23 maart 2018 om be-
kendheid 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 or-
dening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 21 de-
cember 2017 het bestemmingsplan Legmeer-West, fase 4,5 en 6 als vervat in pla-
nidentifi catiecode .I O.0 1. egmeerf f f -V 01 gewijzigd heeft vast-
gesteld. 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 uit-
gangspunt bij het vastgestelde stedenbouwkundig ontwerp was om in Legmeer-
West in totaal circa 1000 woningen te realiseren. Door economische ontwikkelin-
gen en de veranderende eisen en wensen op de woningmarkt hebben de ontwik-
kelende 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 onderschei-
dend 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 hoofdstruc-
tuur van openbare ruimte (water+groen+verkeer), maar zijn onafhankelijk van el-

kaar te realiseren. Het stedenbouwkundig plan is de onderlegger voor het voor-
ontwerpbestemmingsplan Legmeer-West, fase 4, 5 en 6.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd ten op-
zichte van het ontwerp:
Toelichting
1.  Par. 3.2 Wonen. Over de invulling van het woningbouwprogramma heeft na-

der overleg plaatsgevonden tussen de ontwikkelaars en de gemeente. De uit-
komsten hiervan zijn verwerkt. 

2.  Par. 5.4 Bodemkwaliteit. De uitkomsten van het bodemonderzoek zijn toege-
voegd. 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 wijzi-
ging van het Luchthavenindelingbesluit geen invloed heeft op de voorgeno-
men 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 be-
staand 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 stel-
len indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volle-
dig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de 
situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreduceren-
de maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om ho-
gere grenswaarden vast te stellen voor verschillende blokken binnen het plange-
bied 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 an-
der 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 inza-
ge. Het bestemmingsplan en het Besluit Hogere waarde zijn digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl en liggen daarnaast gedurende de openingstij-
den 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 fe-
bruari 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 gemeente-
raad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijzi-
ging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzich-
te van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de aad van tate, postbus 2001 , 2 00 E  ‘s- ravenha-
ge. 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

 MA  A LL  L M  AM A  
 M A  L M    
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.over-
heid.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 bur-
gemeester en wethouders een register bij van de regelingen waaraan hun ge-
meente deelneemt. Met dit register wordt invulling gegeven aan deze wettelij-
ke 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 samenwer-

kingsverband 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 gemeen-

schappelijk orgaan is ingesteld. 
Naast deze wettelijk verplichte informatie vermeldt dit register tevens: de kernacti-
viteiten, de vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn in het bestuur en de re-
latie 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-Amstel-

land 
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.

Gebruik Wmo-vervoer 
tijdens de feestdagen
Wilt u tijdens de feestdagen ge-
bruik maken van van het Wmo-ver-
voer? Dan raden wij u daarom aan 
uw rit op tijd te bestellen, bij voor-
keur een week tot minimaal 2 da-
gen van te voren als u zeker wilt zijn 
van uw vervoer. Wanneer u later be-

stelt, geldt de regel vol=vol. Op ou-
dejaarsavond rijdt het Wmo-vervoer 
tot 20.00 uur ’s avonds. Op ieuw-
jaarsdag 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.

Altijd wel iemand in de buurt!
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. Bu-
renhulp 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 an-
der soms een kleine moeite. Het is 
makkelijk om hulp te vragen via De 
Buurtverbinding, want alleen men-
sen 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 vervoerskos-
ten regelt u onderling. Als u niet ze-
ker 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. Tele-
foonnummer: (0297) 587 600, www.
debuurtverbinding.nl. 

De Buurtverbinding is een initiatief 
van Stichting Servicepunt & Tym-
paan-De Baat, dat onderdeel uit-
maakt van Uithoorn Voor Elkaar 
www.uithoornvoorelkaar.nu

Collectieve aanvullende 
verzekering
Speciaal voor mensen met hoge 
zorgkosten en een relatief laag in-
komen biedt de gemeente Uithoorn 
in samenwerking met Zorg en Ze-
kerheid twee collectieve aanvullen-
de verzekeringen tegen ziektekos-
ten aan. 

Een goede ziektekostenverzekering 
is voor iedereen belangrijk. Daar-
naast is een goede aanvullende ver-
zekering van groot belang om de 
meeste kosten geheel of gedeeltelijk 
vergoed te krijgen. In samenwerking 
met Zorg en Zekerheid biedt de ge-
meente Uithoorn twee verzekerings-
pakketten aan: AV-gemeente-Stan-
daard en AV-gemeente-Top.

Geen verplicht eigen risico
De overheid heeft bepaald dat er een 
verplicht eigen risico geldt. Dit houdt 
in dat als u bepaalde medische kos-
ten maakt de eerste € 385,00 voor 
uw eigen rekening komen. Dit eigen 
risico heeft de gemeente in 2018 
meeverzekerd, waardoor u naast uw 
maandelijkse premie geen eigen risi-
co meer hoeft te betalen. 

Voordelen
- De gemeente betaalt mee aan 

uw zorgverzekering.
- U krijgt korting op de basisver-

zekering en op de aanvullende 
zorgverzekering.

- U krijgt ruime vergoedingen voor 
andere brillen/ lenzen, fysiothera-
pie, tandartskosten en de eigen 
bijdrage CAK.

- Zorg en Zekerheid accepteert ie-
dereen, zonder medische keu-
ring.

Voorwaarden voor deelname
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor deze verzekeringen en aan 
welke voorwaarden u moet voldoen? 
Kijk dan op www.uithoorn.nl voor de 
uitgebreide informatie over deelna-
me aan deze verzekeringen of bel 
met de gemeente tijdens het dage-
lijkse telefonisch spreekuur tussen 
09.00 en 10.30 van het Sociaal Lo-
ket op 0297-513111. U kunt ook bin-
nenlopen tijdens het inloopspreek-
uur iedere woensdag tussen 13.00-
17.00 uur. Voor meer inhoudelijke in-
formatie over deze twee pakketten 
kijkt u op www.gezondverzekerd.nl. Werk in uitvoering

HERINRICHTING OPENBAAR 
GEBIED RONDOM HET PROJECT 

L  A LAA
Voor het woonrijp maken en de her-
inrichting van het openbaar gebied 
voor het project ‘ elene warthlaan’ 
moet een boom (Italiaanse Els) ge-
kapt worden. De boom staat nabij bij 

de groenstrook naast de woning Ro-
denbachlaan nr. 39. De boom moet 
gekapt worden voor de aanleg van 
riolering. Hiervoor komt geen nieuwe 
boom op deze locatie. In het open-
baar gebied nabij de nieuwbouw-
locatie worden zes nieuwe bomen 
aangeplant. Dit zijn Sierkersen. 

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

Inhaaldagen afval in verband met 
feestdagen
- Zaterdag 30 december PMD De 

Kwakel, Meerwijk - West, Park 
Krayenhoff,Bedrijventerrein

Afvalbakken
Alle afvalbakken in de gemeen-
te worden vanaf 25 tot 31 decem-
ber 2017 weggehaald. De afvalbak-
ken bij winkelcentra zijn als laatste 

aan de beurt. Wij plaatsen de bak-
ken in de week van 2 tot 6 januari 
2018 weer terug.

Alle ondergrondse containers 
dicht op 31 december
Alle ondergrondse containers wor-
den op 31 december vanaf 10.00 uur 
afgesloten. Op 1 januari worden alle 
containers weer geopend. Wij advi-
seren u om zelf ook maatregelen te 
treffen om vuurwerkschade te voor-
komen. Dit kunt u doen door bijvoor-
beeld aanhangers en afvalcontai-
ners van straat weg te halen en het 
afval niet naast de ondergrondse 
containers te plaatsen.

Afvalkalender
Wij hebben de afvalkalender bij ie-
dereen in onze gemeente huis-aan-
huis bezorgd. Heeft u de afvalkalen-
der (nog) niet ontvangen? Dan kunt 
u deze eventueel ophalen bij het ge-
meentehuis of het scheidingsdepot 
of downloaden via www.uithoorn.nl/
afval. In de afvalkalender ziet u in 
welke wijk uw straat is ingedeeld. 
Een aantal straten zijn in een ande-
re wijk ingedeeld. Let dus goed op. U 
ziet op welke dagen het afval in uw 
wijk wordt opgehaald: PMD (Plastic- 

en Metalen verpakkingen en Drank-
verpakkingen), papier en GF-restaf-
val (Groente, fruit). U vindt hier ook 
de data van de takkendagen en de 
ophaaldagen van kerstbomen.

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

Gooi frituurvet in de 
vetrecyclecontainer
Bakt u tijdens de jaarwisseling zelf 
oliebollen? Gooi als u klaar bent het 
oude frituurvet in de vetrecyclecon-
tainer. Van gebruikt frituurvet en ba-
kolie kan biobrandstof worden ge-
maakt. Vet, frituurvet en olie veroor-
zaken verstoppingen in het riool. Giet 
het terug in een plastic  es of leeg pak 
melk en doe het in de vetrecyclecon-
tainer. Deze staan op het scheidings-
depot en in de E-Markt (Kerklaan 10) 
in De Kwakel. Klein restje in de pan? 
Veeg het weg met keukenrol.

Waarom goed rioolgebruik
Een goed werkend riool is belang-
rijk voor de volksgezondheid. Afval-
water in het riool wordt gezuiverd zo-
dat het weer schoon terug kan in de 
natuur. U kunt zelf bijdragen aan een 
goed werkend riool en schoon wa-
ter door het riool alleen te gebruiken 
waarvoor het bedoeld is.

Meer informatie
Meer informatie op de website niet-
inhetriool.nl 

Opruimen van vuurwerk 
doe je samen!
Veel inwoners van Uithoorn maken 
op 1 januari de straten schoon van 
vuurwerkafval. De gemeente helpt 
hier uiteraard bij. Wij hebben hier-
voor speciale vuurwerkzakken. Bij al-
le verkooppunten van vuurwerk in de 
gemeente worden vuurwerkzakken 

uitgedeeld. Deze zakken zijn tijdens 
openingstijden ook af te halen op het 
scheidingsdepot. U kunt na het op-
ruimen de zakken met vuurwerkafval 
langsbrengen bij het scheidingsde-
pot. In een schone straat begint het 
nieuwe jaar mooier en veiliger.

Kerstbomen ophalen
De kerstbomen kunnen op de volgende dagen op de opstelplaatsen worden 
aangeboden. Dit is gratis en de bomen hoeven niet aangemeld te worden. 

2 en 9 januari De Legmeer, Legmeer-West en Kootpark Laag- 
   en hoogbouw

 januari  Europa  ats
4 en 11 januari  Zijdelwaard, Bedrijventerrein, De Regentes.
5 en 12 januari  Thamerdal, Dorpscentrum, Meerwijk-Oost 
3 en 10 januari De Kwakel, Meerwijk-West, Park Krayenhoff

Scholenmarkt Uithoorn
Zit je in groep 8 en wil je weten naar 
welke scholen je straks allemaal kunt 
gaan? Kom dan met je ouders/ver-
zorgers naar de Scholenmarkt in Uit-
hoorn! 
Op woensdag 17 januari 2018 hou-
den meerdere scholen voor voortge-
zet onderwijs uit de omgeving (Uit-
hoorn, Aalsmeer, Amstelveen en De 
Ronde Venen) een Scholenmarkt. 
Deze vindt in 2018 plaats in het RK 
scholengemeenschap Thamen. 
Schrijf deze datum vast in je agenda. 
Op deze informatiemarkt kun je met 
docenten en enkele leerlingen van 
verschillende scholen praten. Zo krijg 
je een goed beeld van de mogelijkhe-
den. Tijdens de Scholenmarkt maken 
de scholen ook bekend wanneer hun 
open dagen zijn. Kijk voor actuele in-

formatie en de schoolkeuzegids op 
www.uithoorn.nl 

Welke scholen
Op de scholenmarkt kun je kennis 
maken met onderstaande scholen 
voor het voortgezet onderwijs 
Uithoorn
- Alkwin Kollege 
- Thamen 
- Praktijkschool Uithoorn 
Aalsmeer
- Wellantcollege Groenstrook 
- Wellantcollege Westplas Mavo 
Amstelveen
- Amstelveen College 
- Herman Wesselink College 
- Panta Rhei 
De Ronde Venen
- Veenlanden College

G E M E E N T E N I E U W S

Gemeente Uithoorn

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. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum /receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 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
Kijk voor actuele commissievergade-
ringen 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 0297-
513151 of een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking:
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, 
bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

W W W . U I T H O O R N . N L

Afwijkende openingstijden tijdens de feestdagen 
Burgerzaken / KlantContactCentrum / receptie:
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017 hele dag gesloten
- Tweede kerstdag dinsdag 26 december 2016 hele dag gesloten.
- Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2018 hele dag gesloten.

Afwijkende openingstijden Scheidingsdepot
- Eerste kerstdag maandag 25 december 2017: hele dag gesloten
- Tweede kerstdag 26 december 2016: hele dag gesloten 
- 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.

Afval
Kijk voor gewijzigde tijden voor het ophalen van het afval op 
www.uithoorn.nl/afval 

Openingstijden tijdens de 
feestdagen

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De offi ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie 
van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
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-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de 
offi ciële 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 bi-
bliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u vin-
den 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 be-
zwaar 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 bezwaarter-
mijn 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 onge-
daan 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 arron-
dissementsrechtbank (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-
ning 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 griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de presi-
dent van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem rich-
ten. 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 verorde-
ningen en verkeersbesluiten alleen nog digitaal inzien via  www.offi cielebe-
kendmakingen.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.offi cielebekendmakingen.nl?
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 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 
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 Randweg 145. Inzageperiode van 14 december 
2017 t/m 24 januari 2018. Inlichtingen bij Afdeling wonen en werken, A. Ste-
vens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Steenwycklaan kavel 02, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten 

van een woning (ontvangen 27-11-2017).
- Steenwycklaan (kad.nr. A2485), aanvraag omgevingsvergunning voor het op-

richten van een woning (ontvangen 30-11-2017).
- Randweg 121, aanvraag omgevingsvergunning voor planologisch afwijkend 

gebruik (ontvangen 27-11-2017).
- Boterdijk 119, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een wo-

ning (ontvangen 1-12-2017).
Dorpscentrum
- Prinsenhofje 101, aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 

de entree/toegang (ontvangen 4-12-2017).

We wensen iedereen een 
feestelijke jaarwisseling toe!

Beperk overlast!
!!!!!!!!! !!!! !!! !!! !! !!!!!! !!! !!!!!!!!!! !!!! 
!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!!!!

Hou je aan de regels
s!!!s!! !!! ssss!!!!!! ss! !!!! !! !!!!!!s !! !!! !!!!! !!! 
!!!!!!!! s s!!s !!!! !!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!

Afsteektijden vuurwerk
k! !!! !!!!!! !kk!!!!s !!!!!s!! !! !k!!!!!!!!!!! !k!!!! 
s!!!! kk! !! !k!!! kk!! 18:00 - 02:00

Welke leeftijd?
?! !!!!!k!!!!?!!! !!!! !!! s!!!! !!! !kk!!!!s !!!!! 
!! !!! !!! !!!!! !kk!!!!s! !!!! !!!!!!!!!! !!! s!!! !! 
s!!s !! !!!!!!!s!!!!!!!!!!!!?!!!!!!!!!!!?!kk!!!!s

Wanneer kopen?
?! !!!s!!!!!!!! !!! !kk!!!!s ?!!!! k!? k! !! ?! !!?!!!!!! 

Vuurwerk 
afsteken?

Nieuwe bussen bij start 
concessie Amstelland 
Meerlanden op 10 december 2017
Op zondag 10 december 2017 gaat 
de nieuwe busconcessie Amstel-
land Meerlanden van start. Dit is het 
gevolg van de vorig jaar door Con-
nexxion gewonnen aanbesteding. 
Connexxion laat per december 170 
nieuwe bussen instromen. In april 
volgen er nog 100 elektrische bus-
sen. De nieuwe bussen zijn voorzien 
van wifi , oplaadpunten voor mobiele 
apparaten en leeslampjes.

R-net
Met de start van de nieuwe dienst-
regeling verandert er veel. De bus-
lijnen worden voor een groot deel 
opgewaardeerd naar R-net. Dat be-
tekent een hoger frequentie (over-
dag rijden deze bussen 8x per uur) 
en een hogere snelheid, waardoor 
je eerder op je bestemming bent. Dit 
gaat wel ten koste van enkele hal-
tes. De nieuwe bussen die ingezet 
worden zijn voor een groot deel ge-
lede (harmonica) bussen van 18 me-
ter lengte. In Uithoorn gaan drie van 
deze Rnet-lijnen rijden: 340 tussen 
Haarlem en Mijdrecht, 342 tussen 
Uithoorn Busstation en Schiphol Pla-
za en 347 tussen Uithoorn Bussta-
tion en Amsterdam Centraal. Deze 
laatste twee lijnen rijden ’s nachts als 
N42 en N47 door. De andere buslij-
nen die in Uithoorn gaan rijden zijn 
de 174 en de 242. Lijn 174 rijdt van 
het Amstelplein via Uithoorn Bussta-
tion en de Legmeer, via het zieken-
huis Amstelland naar Amstelveen 

Busstation. Buslijn 242 rijdt in de 
spits tussen Mijdrecht via Uithoorn 
Busstation naar Amsterdam Station 
Zuid.

AML fl ex
In de kleinere kernen als Nes aan de 
Amstel wordt de buslijn vervangen 
door vraaggestuurd OV; AML flex. 
Dit is tussen 7.00 en 21.00 uur te re-
serveren tegen regulier OV-tarief. 
Je kunt via een speciale App vra-
gen om opgehaald te worden op een 
bepaalde datum en tijdstip. Je geeft 
aan bij welke bushalte je zult staan 
op dat tijdstip. www.youtube.com/
watch?v=GMKNCXWw5dQ 

Geen contact geld meer in de bus
Reizigers die op de bus een los 
kaartje kopen kunnen dit voortaan 
niet meer met contant geld doen. 
Betalen met pin of creditcard is de 
nieuwe manier van betalen van los-
se ritten of vooraf een ticket kopen in 
een app van Tranzer of Pweep! De 
OV-chipkaart blijft echter het voor-
deligst en het meest gemakkelijk. 
Arriva verzorgt het busvervoer tus-
sen Uithoorn Busstation via De Kwa-
kel en Alphen aan den Rijn NS-Sta-
tion. Hier blijft buslijn 147 2x per uur 
rijden. Syntus verzorgt het busver-
voer tussen Uithoorn en Mijdrecht en 
Breukelen. Vanaf 10 december 2017 
rijdt lijn 130 4x per uur tussen Uit-
hoorn Busstation en Breukelen NS-
station.

Collectieve aanvullende 
verzekering
Speciaal voor mensen met hoge 
zorgkosten en een relatief laag in-
komen biedt de gemeente Uithoorn 
in samenwerking met Zorg en Ze-
kerheid twee collectieve aanvullen-
de verzekeringen tegen ziektekos-
ten aan. Een goede ziektekostenver-
zekering is voor iedereen belangrijk. 
Daarnaast is een goede aanvullende 
verzekering van groot belang om de 
meeste kosten geheel of gedeeltelijk 
vergoed te krijgen. In samenwerking 
met Zorg en Zekerheid biedt de ge-
meente Uithoorn twee verzekerings-
pakketten aan: AV-gemeente-Stan-
daard en AV-gemeente-Top.

Geen verplicht eigen risico
De overheid heeft bepaald dat er een 
verplichte eigen risico geldt. Dit houdt 
in dat als u bepaalde medische kos-
ten maakt de eerste € 385,00 voor 
uw eigen rekening komen. Dit ei-
gen risico heeft de gemeente in 2018 
meeverzekerd, waardoor u naast uw 
maandelijkse premie geen eigen risi-
co meer hoeft te betalen. 

Voordelen
- De gemeente betaalt mee aan uw 

zorgverzekering.
- U krijgt korting op de basisver-

zekering en op de aanvullende 
zorgverzekering.

- U krijgt ruime vergoedingen voor 
andere brillen/ lenzen, fysiothera-
pie, tandartskosten en de eigen 
bijdrage CAK.

- Zorg en Zekerheid accepteert ie-
dereen, zonder medische keu-
ring.

Voorwaarden voor deelname
Wilt u weten of u in aanmerking komt 
voor deze verzekeringen en aan wel-
ke voorwaarden u moet voldoen? 
Kijk dan op www.uithoorn.nl voor de 
uitgebreide informatie over deelna-
me aan deze verzekeringen of bel 
met de gemeente tijdens het dage-
lijkse telefonisch spreekuur tussen 
09.00 en 10.30 van het Sociaal Loket 
op (0297) 513 111. U kunt ook bin-
nenlopen tijdens het inloopspreek-
uur iedere woensdag tussen 13.00 
en 17.00 uur. 

Voor meer inhoudelijke informatie 
over deze twee pakketten kijkt u op 
www.gezondverzekerd.nl. 

Maatregelen rondom de 
jaarwisseling
Tijdens oud en nieuw zullen wij een 
aantal maatregelen treffen voor het 
veilig laten verlopen van de jaarwis-
seling. Welke maatregelen dat zijn 
leest u hier.

Afvalbakken
Alle afvalbakken in de gemeente wor-
den vanaf 25 tot 31 december 2017 
weggehaald. De afvalbakken bij win-
kelcentra 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-

den op 31 december vanaf 10.00 uur 
afgesloten. Op 1 januari worden alle 
containers weer geopend. Wij advi-
seren u om zelf ook maatregelen te 
treffen om vuurwerkschade te voor-
komen. Dit kunt u doen door bijvoor-
beeld aanhangers en afvalcontai-
ners van straat weg te halen en het 
afval niet naast de ondergrondse 
containers te plaatsen.

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

Afsteken vuurwerk
Op 28, 29 en 30 december mag je 
vuurwerk kopen. In Uithoorn koop je 
vuurwerk bij Van der Schaft Tweewie-
lers 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/onder-
werpen/vuurwerk voor meer informa-
tie hierover. Je mag alleen vuurwerk 
afsteken op oudjaarsavond tussen 

18.00 en 02.00 uur. Hou je aan de re-
gels en voorkom een HALT-straf (als 
je 18 jaar of jonger bent). Meer infor-
matie lees je op www.halt.nl. 

Overlast
Klachten over vuurwerk kunt u mel-
den bij de politie. Bij spoed of heter-
daad 112 en anders via het algeme-
ne nummer 0900 - 8844. Meer infor-
matie via www.vraaghetdepolitie.nl of 
www.politie.nl

Werk in uitvoering
ASFALTERINGSWERKZAAM-
HEDEN BOVENKERKERWEG 
AMSTELVEEN
Vanaf maandag 18 december en 
dinsdag 19 december vinden er as-
faltreparaties plaats op de Boven-
kerkerweg. De werkzaamheden zijn 
op de Bovenkerkerweg tussen Za-
gerij en de Burgemeester Wiegel-
weg inclusief de bushaltes aan de 
Burgemeester Wiegelweg en hal-
te Zetterij. Er zullen geen afsluitin-
gen plaatsvinden op de Bovenker-
kerweg maar u kunt hier wel overlast 
van hebben. Alleen de Zagerij word 
tijdelijk afgesloten. Er zijn verkeers-
regelaars aanwezig die de hulpdien-
sten ten alle tijden een vrije door-
gang geven. Voor vragen kunt con-

tact opnemen met de heer Kooiman 
van de Gemeente Amstelveen 06-
51619899

BAGGERWERKZAAMHEDEN 
LIBELLEBOS
Rond 8 januari worden de sloten in 
het Libellebos gebaggerd. Voor we 
dit kunnen doen, maken we de slo-
ten eerst goed bereikbaar. Vanaf 18 
december snoeien we bomen en be-
planting en leggen we veel rijplaten 
in het park neer zodat we de sloten 
goed kunnen bereiken. Gedeeltes 
van het park waar werkzaamheden 
zijn, worden afgesloten voor fi etsers 
en voetgangers. We verwachten dat 
we in maart 2018 klaar zijn met de 
werkzaamheden.

afvalkalender uw straat op en kijk in 
welke wijk u bent ingedeeld. 

Afval- en grondstoffenkalender
De afvalkalender 2018 wordt dit jaar 
weer bij u thuis bezorgd. De afvalka-
lender 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 terugvin-
den op de afvalkalender (die u thuis 
op kunt hangen) of kijk op www.uit-
hoorn.nl/afval.

Vervolg op volgende blz.

La Spada, fashion for men and women

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

O.A. KULTIVATE | BALLIN AMSTERDAM | DEUS | PLEASE | NUMPH | ELVY BAGS 

SHOP GEMAKKELIJK VIA WWW.LASPADA.NL
GRATIS VERZENDING

Je blijft 
niet mailen

als je samen 
kunt spelen

Haal het kind naar buiten!
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer Zijdelwaard-
plein 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 Uithoorn-
Aalsmeer, 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. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Postadres:
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, 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 tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Vervolg van de voorpagina.

Iedereen een uniform
Ook deze Korpsavond gaf burge-
meester Dagmar Oudshoorn weder-
om blijk van een plezierige en vaak 
humoristische betrokkenheid bij 
dit sterk gemotiveerde brandweer-
korps. De burgemeester zei het altijd 
een hele eer te vinden om het korps 
op deze avond weer toe te mogen 
spreken. Mede namens het colle-
ge en de raad sprak zij haar waar-
dering uit over het vele werk dat dit 
vrijwilligerskorps onderneemt om 
met inzet en werkplezier de veilig-
heid en het welzijn van de inwoners 
te waarborgen en daar hulp te bie-
den als het erop aan komt. Brand-
weercommandant Leen Schaap ver-
raste het gezelschap met de toezeg-
ging dat iedereen nu een brand-

weeruniform krijgt. “Er is geld voor, 
de uniformen zijn er en het is al-
leen nog maar een kwestie van aan-
meten,” aldus Schaap wat de nodi-
ge bijval opleverde. De brandweer-
commandant ging uitgebreid in op 
het manifest, met als kernthema’s 
om beter samen te werken, de om-
gang met elkaar te verbeteren door 
‘normaal’ te doen en de communi-
catie 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 opkomst-
tijden, 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 dienstver-
band. 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 Onder-
scheiding kreeg waarbij hij werd be-
noemd tot lid in de Orde van Oran-
je Nassau. De bijbehorende versier-
selen werden hem door burgemees-
ter Dagmar Oudshoorn opgespeld. 
Een derde die een jubileum kon vie-
ren was Robin Jonkman met 12,5 
jaar in dienst. Net zoals Harm Wee-
ring 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-

Mijdrecht -  Kwaliteitsbakker Jan 
Westerbos staat oudejaarsdag, zon-
dag 31 december, met een opval-
lende paarse bus die de naam ‘de 
Smaakwagen’ draagt weer de hele 
dag met zijn overheerlijke oliebol-
len, appelflappen, appelbollen, ap-
pelbeignets, ananasbeignets, ber-
linerbollen, 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 ko-
pen, 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 ge-
maakt van eieren, bloem, gist, een 
snufje zout en lauwe melk. Een olie-
bol van 75 gram bevat 135 kilocalo-
rieën. een krentenbol van hetzelfde 
gewicht 167 kilocalorieën. Let ech-
ter wel op: poedersuiker doet de ca-
lorieën van een gemiddelde oliebol 
stijgen. Oliebollen bewaar je na het 
bakken het beste in een luchtdich-
te bak of een zak die je luchtdicht 
afgesloten hebt. Zo kun je oliebol-
len gebakken door bakker Wester-
bos vier dagen bewaren.

Bakker Westerbos bakt weer 
heerlijke oliebollen 

Korpsavond Brandweer Uithoorn in 
teken van manifest

horst en Leroy van Tol die allen na 
twee jaar in dienst een vaste aan-
stelling kregen, het Manschap A di-
ploma kregen uitgereikt en bevor-
derd werden tot Manschap A. Sjoe-
rd van den Helder kreeg een vaste 
aanstelling na 2 jaar dienst en Wie-
be 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 ver-
lengd. 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 on-
ze 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 brand-
weer zijn moeilijk te vinden,” geeft 
Theuns toe. Na het officiële gedeel-
te werd in ene informele en feeste-
lijke 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 Uit-
hoorn onderdeel van het regiona-
le samenwerkingsverband Amster-
dam-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 be-
roeps, 300 ondersteunend perso-
neel en 300 vrijwilligers. Men treedt 
effectief op bij branden, ongelukken 
en andere calamiteiten. Het korps is 
eveneens voorbereid op het bestrij-
den van rampen en het beheersen 
van grootschalige crisissituaties. Te-
vens ontpopt de brandweer zich ook 
steeds meer als de reddende engel 
in gevallen waarbij reanimerend met 
een AED moet worden opgetreden.

De manschappen vieren hun vaste aanstelling en hun behaalde diploma’s met bloemen samen met hun commandant 
Leen Schaap en burgemeester Dagmar Oudshoorn.

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 nationa-
le D spelen, om nog wat extra te oe-

fenen op de onderdelen werd er ge-
kozen 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 bete-
kent 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 ver-
lopen als ze wilde,probeerde ze het 
met kogel stoten goed te maken. 
Meteen de 1e stoot was al een eve-
naring van haar pr. De laatste stoot 
werd een geweldige stoot, waarbij 
ze haar pr met ruim 60 cm verbeter-
de naar 8.23. Dit leverde haar in een 
sterk veld een 2e plaats op.

Horden
Na het succes in Alkmaar gin-
gen op zondag 17 december Jade 
en Esmee naar hun 2e indoorwed-
strijd in Naaldwijk. Vandaag stond 
er een meerkamp op het program-
ma met sprint, ver en kogel. Daar-
naast 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 secon-
den 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 scher-
pen naar 4.11. Aan het einde van de 
dag eindigde Jade in een sterk veld 
op de 7e plaats. Esmee was 2 da-
gen voor de wedstrijd gevallen. Niet 
echt ideaal om horden te lopen en 
dat werd wel duidelijk na de 3e hor-
den. Het ritme was eruit en moei-
zaam werd de race uitgelopen. Ge-
lukkig had ze bij sprint en ver sprin-
gen 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 eindig-
de ze met de meerkamp op een 10e 
plek. De dames hebben het goed 
gedaan en kunnen zich gaan klaar 
maken voor de wedstrijd in Apel-
doorn.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 21 de-
cember vond de laatste klaver-
jasavond van dit jaar in de Schut-
se plaats. Hieraan werd deze keer 
door 46 liefhebbers deelgenomen. 
De eerste prijs was deze avond voor 
Johan Zeldenthuis met een punten-
totaal van 5685. De tweede plaats 
ging deze keer naar Richard van 
den Bergh met 5676 punten terwijl 
Joke Rietbroek met 5637punten be-
slag wist te leggen op de 3e plaats.  
In plaats van 4 spelrondes werden 
er deze keer maar drie gespeeld. 
Gezien de minimale verschillen was 
het al met al een zeer spannen-
de kaartavond. De minst scorende 
deelneemster was deze week  we-
derom Betty Verhaegh. Zij eindig-
de met een totaal van 2806 pun-
ten als laatste en kwam hierdoor in 
het bezit van de poedelprijs, zijnde 
een fles verrukkelijke wijn. De mar-
senprijzen, bestaande uit door DUO 

plant verzorgde prachtige boeketten 
bloemen, gingen deze avond naar 
Corrie Smit, Dora van der Steen, Ge-
rard Compier en Krijn Voorn,  terwijl 
de cadeau bonnen, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen werden door  Ge-
rard Cordes, Johan Zeldenthuis (2x) 
en Richard van den Bergh.  De fles-
sen wijn kwamen deze avond als 
marsenprijzen in handen van Cor-
rie Compier, Marian van Gestel, Ria 
Verhoefen Douwe Douwstra. Verder 
kregen alle deelnemers en de vrij-
willigers, met dank aan DUO-plant 
en Albert Heijn van het Zijdelwaard-
plein voor hun bijdrage hieraan, een 
met kerstartikelen gevulde bood-
schappentas mee naar huis. 

De eerstvolgende kaartavond wordt 
gehouden op donderdag 11 januari 
in de Schutse, Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur. 

Feestelijke Kerstdrive bij 
de BVU
Uithoorn – Vorige week werd met 
30 paren de feestelijke bridgedrive 
van Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) gespeeld in de barzaal van 
sporthal De Scheg. De prachti-
ge prijzentafel was verzorgd door 
Ellen Hengeveld & Yvonne Splin-
ter de heerlijke hapjes door de 
zusters Thea Slot & Mirjam Nieu-
wenhuizen. In deze top integraal 
wedstrijd werd  verrassend op 
de 1”plaats beslag gelegd door 
Henk v/d Schinkel & Fons Roe-
lofsma met 68,11% de 2” plaats 
was voor Greet & Henk Stolwijk 
met 65,62% op de 3”plaats eindig-
de Tiny Rijpkema & Ploon Roelof-

sma met 64.57%. Het is de BVU er 
veel aan gelegen om zoveel moge-
lijk instroom te krijgen van nieu-
we bridgers. Zo geven we regel-
matig bridgelessen.Bent u een be-
ginnend bridgepaar (of thuisbrid-
gers) dat ook het verenigingsle-
ven wil leren kennen, dan kunt u 
zich bij de BVU opgeven om ge-
heel vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen op de maandag-
avond en de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid wor-
den van de BVU kunt u contact 
opnemen met Hans Wagenvoort 
tel. 06 53 368 948 of via de mail:  
wagenvoorthans@gmail.com.
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De Kwakel - De fietsbrug in De Kwakel, in de fietsverbinding over de af-
wateringssloot tussen de Vuurlijn en het ‘Zwarte Dorp’, is afgelopen don-
derdag 14 december verplaatst vanaf de aansluiting met de Linie naar die 
tegenover Tamboer. Om van de laatste benaming figuurlijk gebruik te ma-
ken: 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 beschik-
baar gesteld door de Vervoerregio Amsterdam die er vanuit haar organisa-
tie 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 bewo-
ners en politieke partijen in de gemeenteraad die daarmee tevens het on-
derspit hebben gedolven. Achterliggende gedachte van het verplaatsen van 
het fietsbrugje is dat dit logischer in de fietsverbinding tussen de Noord-
dammerweg 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, achter-
langs 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 Vervoerre-
gio zien dat kennelijk liever via de Noorddammerweg en de Koningin Máxi-
malaan 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 fiet-
sers wat meer beschutting biedt tegen wind en regen maar voor de mees-
ten van ons ook korter. En we zien het ook niet als onveilig,” aldus enkelen 
van hen desgevraagd. “Voor sportactiviteiten bij de Amstelhof en de sport-
clubs aan de Randhoorn is dat wat anders. Dan ga je vanzelf over de Noord-
dammerweg.” Dat komt nagenoeg overeen met hoe de plaatselijke bewo-
ners er over denken. “Het effect van een veiliger fietsverkeer van de school-
jeugd 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 hui-
zen. Daar is het nu erg stil geworden. Verkeer door de Tamboer heeft aan 
beide kanten woningen en geparkeerde auto’s. Dus meer kans op ongeluk-
ken. 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. Overi-
gens 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

Fietsbrug De Kwakel verplaatst
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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 el-
kaar feilloos vinden en staan de ver-
dediging als een huis, met dank aan 
onze trainer! Het leuke is ook dat het 
een echt team is, met allemaal ver-
schillende kwaliteiten, maar ieder-

een scoort ook doelpunten! Om-
dat ze door de handbalbond plot-
seling 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 ge-
worden. Ze hebben er gewoon een 
feestje van gemaakt! In januari be-
ginnen we vol goede moed in onze 
nieuwe poule!

Bewogen avond bij BVK
De Kwakel - De spanning was om 
te snijden in Dorpshuis De Quakel 
afgelopen donderdag, omdat daar 
de beslissingen zouden vallen in-
zake promotie en degradatie bij de 
BVK. Nu zijn er natuurlijk belangrij-
ker zaken in ons aards bestaan om 
je druk over te maken, maar dat tel-
de deze avond even niet. 
Er stonden immers reputaties op 
het spel. In mijn verslagjes blijf ik er 
een gewoonte van maken voorspel-
lingen 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 parencompe-
titie zouden winnen. Niet dus, want 
Truus Langelaan en Elly van Nieuw-
koop wisten hen op de slotavond 
toch te passeren door in de A-lijn 
met 58,47% de 2e plaats te sco-
ren en daardoor 10% meer te sco-
ren dan Nelly en Andre. In de totaal-
stand eindigden Truus en Elly met 
hun gemiddelde van 56,88%  daar-
door welgeteld 0,12% hoger. Mooi 
gedaan dames. Winnaars van de 
laatste avond waren Huub en Kitty 
van Beem met 58,68%, terwijl Mar-
go Zuidema en Francis Terra met 
57,99% 3e werden. Onderin viel het 
doek voor Eefke Backers en Mari-
anne 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%. Elisa-
beth en Nan v.d.Berg werden net-

jes 2e met 54,86%. De 3e plaats was 
voor Atie Doeswijk en Huub Zand-
vliet 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 pro-
beren. 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 de-
gradatieplaats 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 in-
valler in de vaste tanden Ben Ter-
ra-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 ge-
noeg voor de 3e plaats in de totaal-
stand en dus promotie.
Mayke Dekker en Trudy Fern-
hout 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.

Legmeervogels 
klaverjassen gaat vreemd
Uithoorn - Normaal gesproken in 
de klaverjasavond bij Legmeervo-
gels op de laatste vrijdag van de 
maand. Maar in december 2017 is 
dit even gewijzigd. De klaverjas-
avond, in kerstsfeer, bij Legmeervo-
gels 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 ron-
des gespeeld. Er is geen tombo-
la. Gelijk na afloop van de 4e ron-
de de prijsuitreiking. Ook op deze 
vreemde vrijdagavond mag u met 
de auto/fiets/snorfiets/motor/brom-
mer 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 uit-
slag van de maand november 2017. 
In de D lijn is eerste geworden met 

50,41% punten Gerrit-Jan Ekkel-
kamp. 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 An-
neke 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 Maars-
seveen 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.

Damfeestje in ’t Fort De Kwakel
De Kwakel – Het 90-jarig jubile-
um van damclub Kunst en Genoe-
gen werd extra luister bijgezet door 
de donateurs van de club die hun 
onderling toernooi damden. Deze 
huis- tuin- en keukendammers wa-
ren in grote getale aanwezig, niet al-
leen 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 in-
middels aan een rolstoel gekluister-
de Gerrit Versteeg nam met zicht-
baar genoegen nog deel aan het 
toernooi.
Gerrit kwam met een fraaie ruiker 
voor zijn oude club en ging er uit-
eindelijk met een fraaie prijs van-
door. Hij moest daarvoor in de C-fi-
nale winnen van Martijn Baars en 
dat deed Gerrit zeer gedegen. Het 
leed van Martijn werd wat verzacht 
door zijn zoon Jan die al de deelne-
mende kinderen te slim af was.
Het overige deelnemersveld ging 
met hun handen in het haar het 
knock-out systeem in voor hun fi-
nales. Wedstrijdleider René de Jong 
had het allemaal zeer goed gepland, 
de sterkste dammers kwamen bo-
ven drijven en gingen na de pau-
ze 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 eis-
te deze op door Bart Verduin in de 
finalepartij te kloppen. De groot-
meesters waren inmiddels geredu-
ceerd tot vier dammers, waaronder 
Marco Groot en Mike Kouwenho-
ven, meervoudige winnaars. Mar-
co verloor zijn halve finalepartij en 
werd om de derde plaats nog ge-
klopt door runner-up Bart de Bruyn. 
De finalepartij om het donateurs-
kampioenschap ging tussen Mike 
Kouwenhoven en oud lid Luuk Smit. 
Luuk kon met de beker naar Gro-
ningen terug door de laatste zin-
derende partij nipt naar zich toe 
te trekken. Vervolgens werd er on-
der 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 dam-
bond onderscheiden voor vijftigja-
rig lidmaatschap, waarvan bijna vijf-
tig 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 hon-
derd, Koninklijk.

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 eer-
ste team stond de belangrijke ont-
moeting net het tweede team van 
Grand Cru ’82 in Leidschendam op 
het programma. Grand Cru stond in 
de tussenstand maar één punt ach-
ter BUT 1.
Het team van BUT startte de ont-
moeting goed door twee van de drie 
doublettenpartijen te winnen. In de 
triplettenronde wonnen beide ver-
eniging een partij, waardoor BUT 
met een 3-2 voorsprong de afslui-
tende doublettenronde in ging. Ti-
ne Siegel en Henk van Rekum won-
nen 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 draai-
de het dus om de laatste partij. Ook 
dit was een gelijk opgaande partij, 
waarbij de spelers vaak met dicht-
geknepen 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 thuis-
wedstrijd 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 partijen-
saldo. Ook het derde team startte 
slecht. Na de triplettenronde keek 
het team tegen een 5-0 achterstand. 
Op dat moment werd het team wak-
ker en de afsluitende doubletten-
ronde leverde driemaal winst op. Er 
werd nu echt goed gespeeld getui-
ge 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.

Wandelen bij AKU op 
woensdagmorgen
Uithoorn - Het wandelcentrum bij 
de Atletiek Klub Uithoorn heeft het 
afgelopen jaar weer veel successen 
geboekt op het gebied van het en-
thousiasmeren van de wandelsport 
in ons dorp. Deze successen heb-
ben er toe geleid dat vanaf 3 janu-
ari 2018 de mogelijkheid om over-
dag te kunnen wandelen is uitge-
breid 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 wande-
laars actief zijn. Zowel op vrijdag- 
als op woensdagochtend om 10.00 
uur. Voor de meer ervaren wande-
laars 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?

Gezondheid 
Als je aan je gezondheid wilt wer-
ken, hoef je maar de deur uit te lo-
pen en een half uurtje stevig te 
wandelen. Dat is goed voor je con-
ditie en je verbrandt er verrassend 
veel calorieën mee! Bij AKU kun je 
dat doen in groepsverband. Hoe ge-
zond leven is wandelen? Je traint al 
je spieren, ook je hartspier. Je hoeft 
je geen zorgen te maken over je ge-
wrichten, 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 verbran-
den. Met een stevig wandeltempo 
verbrand je maar liefst 520 calorie-
en per uur (5 km). De Japanse arts 
Yoshiro Hatano onderzocht hoe-
veel 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 be-
zigheden, 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 wandel-
maatje betekent quality-time. Wan-
delen 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 bijvoor-
beeld stress. Als je regelmatig wan-
delt, 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, zo-
dat de kans op blessures in verge-
lijking met andere sporten erg klein 
is. Voor meer informatie: raadpleeg 
onze website www.aku-uithoorn.nl

De Kajuit en de Springschans 
verdelen de prijzen
Uithoorn - Zaterdag 16 december 
werd het jaarlijkse basisscholen-
toernooi door V.D.O. tafeltennis ge-
organiseerd. De prijzen werden ver-
deeld tussen de Kajuit en de Spring-
schans. 36 jongens en meisjes had-
den zich verzameld en na een pou-
lefase met in totaal 90 wedstrijden 
werden de finales in de namiddag 
gespeeld.
De wedstrijden om de derde plek 
bij de jongens leverde spannen-
de wedstrijden op, maar het was de 
Kajuit 3 met Franklin Bartels, Daniel 
Berlips en Gemell Offerman die de 
bronzen plak wisten veilig te stel-
len. De finale tussen de Kajuit en de 
Springschans leverde mooie wed-
strijden op. Uiteindelijk ging de ti-
tel naar de Kajuit want Collin Hei-
ne, Carl de Leeuw en Janique Kem-

per wisten de wedstrijden te win-
nen van Troy van der Vuurst, Glenn 
Koorn en Luca. 

Meisjes
De meisjes kenden een spannende 
finale. Veerle Rompelberg wist Tes-
sa van Dijk nipt te verslaan, maar De 
Kajuit speelster Fee Grommel pak-
te uit met een imponerende zege te-
gen Fleur Riegen om de stand naar 
1-1 te trekken. De wedstrijd tus-
sen Esmee Meering en Alana Coe-
nen moest beslissen wie de titel 
kon opeisen. Springschans speel-
ster Esmee Meering beslechtte de 
wedstrijd in haar voordeel om haar 
school de titel te schenken. De der-
de plek was voor Dewi van Zaal, 
Tess Van Tol en Nikki Schut van de 
Springschans.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 12 decem-
ber verliep anders dan de Harten-
vrouwen zich hadden voorgesteld. 
Geen slemmetje werd er geboden, 
zelfs geen manche of een deelscore: 
niets van dit alles…..Hartenkoningin 
was genoodzaakt zich te onderwer-
pen aan Koning Winter. Vanwege de 
situatie op de niet doorgaande we-
gen en de weersverwachting maan-
dagavond zagen bestuur en TC zich 
genoodzaakt het bridgen af te ge-
lasten. 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. Hier-
mee kwam echter wel de zesde ron-
de van de parencompetitie te ver-
vallen 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 Zuide-
ma met 54,76% en Kitty van Beem & 
Janny Streng met 54,56%. Promotie 
naar de A-lijn was er voor de eer-
ste vier paren uit de B-lijn. Profici-
at Inge Dyrbye & Thea Stahl 56,40%, 
Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot 
54,21%, Ploon Roelofsma & Marja 
Slinger 53,69% en Corrie Bleekemo-
len & Erny Brandsen 52,74%. Waar 
promotie plaatsvindt geldt dat ook 
voor degradatie. Jammer voor Mat-
ty & Loes, Sonja & Ank, Atie & Hans 
en Refina & Cathy. Volgend jaar is 
de herkansing.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 14 de-
cember vond weer de wekelijkse 
klaverjasavond in de Schutse plaats. 
Hieraan werd deze keer door 45 
liefhebbers deelgenomen. De eer-
ste 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 to-
taal van 5207 punten als laatste en 
kwam hierdoor in het bezit van de 
poedelprijs, zijnde een fles verruk-
kelijke wijn, welke zij de eerstvol-
gende klaverjasavond in ontvangst 

mag nemen. De marsenprijzen, be-
staande uit door DUO plant  ver-
zorgde prachtige kerststukjes, gin-
gen deze avond naar Jacqueline van 
den Bergh, Gerrie Ruimschoot, Riet 
de Beer en Bep Groeneveld,  terwijl 
de cadeau bonnen, eveneens te be-
steden bij DUO plant, in deze cate-
gorie gewonnen werden door Cor-
rie Compier, Willie van der Hilst, Ti-
nus Smit en Fred Witsel.  De flessen 
wijn kwamen deze avond als mar-
senprijzen in handen van Cor de 
Beer, Tinus Smit, Gaby Abdesselem 
en To van der Meer. De eerstvol-
gende kaartavond wordt gehouden 
op donderdag  21  december in de 
Schutse, Merodelaan 1 te Uithoorn. 
Aanvang 20.00 uur. 

Verlies voor KDO JG1
De Kwakel - Iedereen was nog in 
de winning mood vanwege de laat-
ste 3 wedstrijden maar afgelopen 
zaterdag kwam titelkandidaat Delta 
Sports bij KDO op bezoek.
De uitwedstrijd was niet goed verlo-
pen 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 voor-
sprong. Een snelle aanval over links 
van Delta Sports waar een goede 
voorzet uitkwam was niet te verde-
digen. Van dichtbij werd raak ge-

schoten 0-1. Terwijl KDO weer ten 
aanval trok was het Delta Sports 
wat weer scoorde vanuit de coun-
ter. KDO gaf niet op en kwam terug 
door een doelpunt van Dylan 1-2. 
Het leek er even op of KDO de wed-
strijd zou laten kantelen maar de ge-
lijkmaker kwam niet voor rust werd 
KDO getrakteerd op 1-3 en een flin-
ke hagelbui. In de 2e helft ging het 
ineens heel snel met de doelpun-
ten van Delta Sports. Communica-
tiefouten leidde vaak tot balverlies 
en de score liep op tot een uiteinde-
lijke eindstand van KDO JG1-Delta 
Sports JG1 1-8.
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Kerstdrive in het Recht-
huis voor ABC-bridgers
Regio - Donderdag 21 december 
was er voor de leden van de Amstel 
Bridgeclub een gezellige Kerstdrive 
met lunch. Na een welkomstwoord-
je 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 wed-
strijd gehouden met een heel ande-
re 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. Wel-
ke partner je kreeg bleef steeds een 
verrassing en ook welke tegenstan-
ders 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 hoor-
de bij de punten van je gespeelde 
contract. Kon je een manche of slem 
spelen, dan was je verzekerd van 
een hoge score wanneer je tenmin-
ste niet down ging. Echter bij een 
laag contract scheelde het punten-
aantal weinig met de tegenspelers.
Na vijf ronden te gaan lag het pun-
tenaantal per bridger rond de 1000 
punten. Wie zal eerste zijn dit keer?

Lunch
Maar eerst heerlijk lunchen voor-
dat de prijsuitreiking plaats vindt. 
Ook onze barman Henk schoof hier 
gezellig bij aan. Een uitstekend lo-
pend 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 voor-
zitterschap 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 ie-
dereen 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 sco-
res en daarna nog meer prijzen na-
tuurlijk, maar na 12 prijzen te heb-
ben weggegeven was de prijzenta-
fel leeg.
Wies wenste alle bridgers een ge-
zond 2018 en Els succes met het 
overnemen van het voorzittersstok-
je. Tot 4 januari weer in het Buurt-
nest. 

KDO verspeelt in eerste 
helft goed resultaat
De Kwakel -  Na de afgelasting 
van vorige week, mocht KDO 1 af-
gelopen zondag afreizen naar Den 
Haag voor de laatste competitie-
wedstrijd van het jaar. Tegen het 
koninklijke HVV gingen de Kwake-
laars op jacht naar een mooie af-
sluiting van het succesvolle jaar 
2017. In de beginfase van de wed-
strijd nam de thuisploeg direct het 
initiatief in handen en kwam KDO 
er nauwelijks aan te pas. Na vijf mi-
nuten 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 kun-
nen voetballen zonder sneeuw? De 
Kwakelaars gaven in de eerste helft 
niet thuis en wisten zelfs geen en-
kele kans te creëren, iets wat zeer 
ongebruikelijk voor KDO is. In de 
25e minuut was een voorsprong 
voor HVV dan ook verdiend te noe-
men. De behendige Haagse spits 
omzeilde buitenspel en schoot de 
bal onder doelman Jesper Ouds-
hoorn door, 1-0. Een paar minu-
ten hiervoor ontsnapte de nummer 
zes van de thuisploeg aan een ro-
de kaart na een keiharde overtre-
ding op Thijs Plasmeijer. Naarma-
te de rust vorderde, leek KDO zich 
iets te kunnen herstellen, maar 
werd het in de 40e minuut echter 
getrakteerd op een tweede tegen-
treffer. 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.

Stuk beter
Met alle goede bedoelingen die 
besproken werden tijdens pau-
ze, 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 in-
valler Sven Vlasman kwam KDO in 
de loop van de tweede helft geluk-
kig een stuk beter voor de dag.
In de 62e minuut wisten de Kwake-
laars op 3-1 te maken, nadat verde-
diger 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 ver-
der opvoeren, mede door het in-
brengen 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 ver-
oorzaakt door een zeer matige eer-
ste helft, gaat KDO de winterstop 
in als nummer tien in de 2e klas-
se C. Met vier punten voorsprong 
op nummer dertien Alphen en vier 
punten achterstand op nummer 
vier TAC’90, kan het nog alle kan-
ten 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 con-
currentie op scherp gezet worden, 
want zo maar kan resulteren in de 
positie bovenin de middenmoot van 
2C

Springschans in de prijzen 
met tafeltennistoernooi
Uithoorn - Op zaterdag 16 decem-
ber was er weer het jaarlijkse tafel-
tennistoernooi  voor basisscholen 
bij VDO. In de gymzaal in de Meer-
wijk staan meerdere tafeltennis-
tafels waarop de kinderen de he-
le 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 kwa-
men 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 moes-
ten 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 

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 span-
nende games net naar de Kajuit 
toe, waardoor Thomas, Amelie en 
Gayath helaas zonder medaille naar 
huis gingen. Bij de meisjes was de 
fi nale een herhaling van vorig jaar. 
Veerle, Fleur en Esmee werden vo-
rig 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.

Geef om je hersenen

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
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Het weerHet 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

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 weerverschijn-
selen 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 eer-
ste van een maand vallen en niet 
gelijktijdig met de astronomische 
seizoenen. Voor de meteoroloog 
begint de lente op 1 maart, de zo-
mer op 1 juni, de herfst op 1 sep-
tember en de winter op 1 decem-
ber. De metingen zijn gemakkelij-
ker te doen en te vergelijken wan-
neer de seizoenen altijd op precies 
dezelfde dag en tijd beginnen. Van-
daar dat we ons jaaroverzicht star-
ten op 1 december 2016.

W in ter 2 0 1 6 / 2 0 1 7
De winter van 2016/2017 leverde 
weliswaar meer winterse verschijn-
selen 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 gemiddel-
de 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 fe-
bruari en -5,2 graden op 22 janu-
ari. Dat laatste cijfer geeft wel aan 
dat ondanks de 33 vorstnachten 
in deze winter het vriezen eigenlijk 
niets voorstelde. IJsdagen, waar-
bij we verstaan dagen, waarop de 
temperatuur het hele etmaal on-
der nul blijft, telden we er vijf. Even-
eens vijf sneeuwdagen, een storm-
dag en een onweersdag. Op 5 de-
cember moet Sint het wel koud ge-
had 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 hoge-
druk zou je mooi weer verwach-
ten. Echter, zoals vaker in het kou-
de jaargetijde voorkomt, verzamel-
de zich in een dunne koude grond-
laag zoveel vocht dat er mist ont-
stond, die vijf dagen lang, tot na 
Nieuwjaar, bleef hangen en het erg 
kil maakte. De temperaturen bewo-
gen 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 

J aaro verz ic h t 2 0 1 7
van  h et weer in  De R o n d e V en en

vanaf de 15e een langduriger (lich-
te)vorstperiode voor, die tot de 28e 
duurde. Niet onvermeld mag blij-
ven de dikke laag ruige rijp die zich 
in de nacht en ochtend van de 18e 
op gras, struiken en bomen had af-
gezet en de polders in een prachtig 
wit landschap had omgetoverd. De 
gehele dag konden wij daarvan ge-
nieten, aangezien het bleef vriezen. 
Februari had vrijwel dezelfde ge-
middelde temperatuur als decem-
ber. De maand begon zacht, maar 
toonde van 8 tot en met 12 winter-
se trekjes; op de 12e had zich een 
sneeuwdek gevormd van 6 cm, na 
vier achtereenvolgende sneeuwda-
gen, al heel wat voor een Hollandse 
winter. Maar lang bleef de sneeuw 
niet liggen. Dankzij de veelvuldi-
ge hogedruk in december, die met 
gemiddeld 1028,6 hPc (afwijking 
+ 14 hectopascal) in Mijdrecht re-
cord 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 winterneer-
slag: 160 mm (normaal 180 mm).

L en te 2 0 1 7
De lente paste perfect in de opwar-
mingstrend. 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 afzonderlij-
ke maanden waren te droog. Maart 
zat het dichtst tegen het gemiddel-
de aan: 58 mm,
april en mei deden nauwelijks voor 
elkaar onder: respectievelijk 31 mm 
en 36 mm. Met een gemiddelde mi-
nimum 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 nau-
welijks 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 fl ink op. 
Op drie dagen wist het kwik tot bo-
ven de 20 graden grens te komen; 
het werd 21 à 22 graden. Normaal 
gesproken komen zulke warme da-
gen in maart nog niet voor. April 
presteerde het om nog één warme 
dag binnen te halen, namelijk de 
9e met 21,3 graden. Na halverwe-
ge de maand moesten we genoe-
gen nemen met op bijna tien da-
gen 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 

april werd in mei nog even voort-
gezet, alhoewel de overdag tempe-
raturen wat omhoog gingen. Daar-
entegen ook nog een paar koude 
nachten met vier graden. De twee-
de helft van de maand verliep zo-
mers, dankzij een paar hogedruk-
gebieden. 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 gra-
den 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 zomer-
maand 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 gra-
den. Daarmee scoorde ze iets min-
der dan juni 2003. De eerste decade 
(tien dagen) werd gekenmerkt door 
wisselvallig weer met op de 6e veel 
wind en op de 9e fl inke 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 op-
viel in de hooimaand was het gro-
te aantal zware buien in onze regio. 
Deze waren over de hele maand 
gespreid. Op niet minder dan 7 da-
gen viel er meer dan 10 millimeter. 
Normaal komt zo'n hoeveelheid op 
2 dagen in deze maand naar bene-
den. Op 12 juli viel in Mijdrecht 38 
mm en op 30 juli 32 mm. Heel wat 
openluchtactiviteiten en sporteve-
nementen hadden hieronder te lij-
den. 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, zoge-
heten warme dagen. Augustus was 
vrij normaal wat betreft de tempe-
ratuur 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-

gustus wist een tropische dag op 
te leveren. De eerste twee deca-
den 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 aan-
gename weer. Met 20 mm op de 
voorlaatste zomerdag was het kled-
dernat. Toen waren we misschien 
al weer vergeten dat de zomer van 
2017 ons 26 zomerse dagen van 25 
graden en meer had opgeleverd te-
gen normaal 18. 

H erf st 2 0 1 7
Het laatste seizoen, de herfst, was 
zacht en nat. In september viel bui-
tengewoon veel regen en novem-
ber had slechts twee geheel droge 
dagen. Oktober stak wat betreft de 
temperatuur, er met kop en schou-
ders bovenuit. De herfstmaand be-
gon 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 neer-
slagsom voor de maand zou uitko-
men 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 temperatu-
ren boven de 25 graden, zoals vorig 
jaar. Dit jaar was daar geen spra-
ke van. Er werd zelfs een dag kou-
de 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 al-
weer wisselvallig. Met oktober 1995 
en 2005 behoorde de wijnmaand 
2017 tot de warmste die in de laat-
ste 35 jaar in De Ronde Venen is 
voorgekomen; de temperatuuraf-
wijking van normaal bedroeg plus 
drie graden. De maand ging zeer 
wisselvallig van start; de eerste 
tien dagen brachten al 52 mm re-
genwater 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 zuidelij-
ke 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 ok-
tober werd het nog bijna zomers 
warm met een maximum tempera-
tuur 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 zui-
denwind naar ons land gevoerd en 
versluierde grotendeels de zon. Op 
20 oktober kwam er een einde aan 
het zeer zachte weer. Het novem-
berweer was meestal zacht en ver-
liep zonder vorst in de weerhut. Wel 
vroor het in twee nachten aan de 
grond. De luchtdrukverdeling zorg-
de voor een wisselvallig weertype. 
Vrijwel elke dag viel er wel regen. 
Deze maand had slechts twee ge-
heel droge dagen te bieden. De to-
tale neerslagsom benaderde de 100 
mm, waardoor de herfst dit jaar in 
De Ronde Venen met 357 mm het 
natste seizoen werd van het meteo-
rologische 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 van-
af het midden van de 16e tot hal-
verwege de 19e eeuw onder de 
"Kleine IJstijd", een periode waar-
in naast extreem strenge ook zeer 
zachte winters voorkwamen en 
ernstige droogte werd afgewisseld 
door grote wateroverlast. Tijdens 
de Gouden Eeuw vroren zelfs ri-
vieren langdurig dicht, een periode 
van drie tot vier weken vond men 
normaal. Het dagelijkse leven in ex-
treme koude was verre van makke-
lijk. Toch konden onze verre voor-
ouders 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 decem-
ber 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 koele-
re zomers compleet met storm en 
stormvloeden. Thans zijn de rollen 
omgedraaid en neemt de tempera-
tuur - 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 tempe-
raturen op dit eiland in de Noorde-
lijke IJszee 5 tot 10 graden boven 
normaal! En dit proces gaat door. 
Wat hier aan de hand is geeft wel 
aan dat wij de klimaatveranderin-
gen serieus moeten nemen en ge-
paste maatregelen getroffen moe-
ten worden. Want wie wil nou dat 
dit fascinerende gebied op aarde 
verdwijnt? 
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Kerkplein bij Janskerk dupe 
van uitbreiding Boni?

PKN-leden willen dat grond niet 
verkocht wordt voor uitbreiding

Mijdrecht - Het lijkt allemaal soepeltjes te 
gaan bij de renovatie en verbouwing van win-
kelcentrum 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 vol-
gend 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 geves-
tigd. Daar gaat een stuk vanaf om de doorsteek 
mogelijk te maken waardoor vanaf het Haits-
maplein er ‘zicht’ komt op het Kerkplein voor 
de Janskerk. Althans dat is het plan. Een in-
woner die de berichtgeving in deze krant over 
de renovatie van De Lindeboom nauwlettend 
volgt, gaf bij de redactie aan steeds een par-
tij te missen in de beschouwingen. En dat wa-
ren de leden van de kerkgemeenschap PKN die 
hun diensten in de Janskerk bijwonen. In het 
Kerkblad van september jl. zou een ingezon-
den brief zijn opgenomen waarin werd aange-
geven dat veel leden tegen de huidige bouw-
plannen van de Boni zijn en dat men tegen de 
verkoop van de grond van het Kerkplein is. De 
grond is eigendom van de kerkgemeente. Re-
den genoeg om dit eens na te gaan waarna de-
ze krant uiteindelijk de betreffende brief in be-
zit wist te krijgen. Onderaan de brief staat ook 
een aantal namen van de ondertekenaars. Le-
den van de kerkgemeenschap blijken er op te-
gen te zijn dat de grond voor dit doel wordt ver-
kocht en hebben dat inderdaad verwoord met 
een ingezonden brief in het Kerkblad. Daarin 
staat ook dat het kerkbestuur de grond ken-
nelijk toch wil verkopen ondanks de bezwaren 
van een zeer groot gedeelte van de leden. Bo-
vendien stelt men dat de kerk waarschijnlijk te-
kort wordt gedaan in de grondprijs. Geboden 
is 272 euro per vierkante meter, waar de grond 
volgens beëdigde taxateurs op die locatie tus-
sen de 650 en 1.000 euro waard is.

Opgeslokt
Waarom is men tegen? Mede vanwege de 
grondprijs, maar ook omdat het grootste ge-
deelte van het Kerkplein wordt opgeslokt door 
de uitbreiding van de Boni. Men maakt zich 
zorgen over de toegang naar de kerk en voor-
ziet problemen als er bijvoorbeeld een begrafe-
nisstoet of een trouwerij voor de ingang van de 
kerk moet komen. De Helmstraat is al erg krap 
bemeten en staat vol geparkeerde auto’s, ter-
wijl de Kerkstraat een nauwe steeg genoemd 
kan worden met een haakse hoek in de Dorps-
straat. Een beetje uitgebreide stoet kan er met 
auto’s straks niet meer komen. Daar komt bij 
dat de verkeersintensiteit vanaf Hofl and tot aan 
de Kerkvaart zal toenemen bij de realisatie van 
het nieuwe Molenhof en de supermarkt Hoog-
vliet. 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 parkeerplaat-
sen 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 
fi etsen 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’ van-
af het Haitsmaplein niet het aanzien krijgt zo-
als 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 con-
cert op zaterdag, op het Haitsmaplein een au-
to te parkeren. Dat is nu al vaak bijna onmoge-
lijk. 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 kerkge-
meente door het kerkbestuur gesproken over 
de mogelijke verkoop van het Kerkplein. Er is 
toen door middel van een powerpoint presen-
tatie een uitvoerig plan gepresenteerd. Daar-
bij zijn zowel de eigenaar van het winkelcen-
trum, 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, waar-
bij veel leden hun zorg uitspraken over de ge-
toonde plannen. De belangrijkste vraag is ech-
ter nooit beantwoord of en met welke gemoti-
veerde 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’ super-
markt 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 blau-
we omheining die momenteel op het Kerkplein 
rond de bouwplaats staat. “Dat staat bijna op 
de rand van de grond waarop bij verkoop daar-
van de achtermuur van de Boni komt te staan. 
Als je dat in ogenschouw neemt kan je consta-
teren dat er inderdaad weinig Kerkplein over-
blijft. Wij zijn net zoals de meeste kerkleden 
op zich niet tegen de renovatie van De Linde-
boom 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. Ken-
nelijk wil men geen overleg met ons en dat ne-
men wij hen kwalijk, want we zien nu de nega-
tieve aspecten opdoemen die heel veel kerkle-
den niet willen. Tevens zijn wij van mening dat 
wij het winkelcentrum niet hoeven te facilite-
ren. Het is ook niet in het belang van de be-
woners, want aan de andere kant van de straat 
komt er nog een supermarkt bij, Hoogvliet,” al-
dus Steenbergen. Wat anders zou het volgens 
hem zijn geweest als het had gegaan om een 
zorgcentrum of een buurtcentrum ten algeme-
ne nutte. Wat beweegt het kerkbestuur om wil-
lens en wetens toch grond te gaan verkopen en 
ook nog eens tegen een prijs waarbij men zich-
zelf tekort doet? En waarom deze merkwaar-
dige keuze van uitbreiding naar achter en het 
Kerkplein toe. Om een doorsteek langs de be-
graafplaats 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 la-
den. “Zondag 24 december was het koopzon-
dag waarbij de winkels vanaf 10 uur open wa-
ren. Onder die omstandigheden loopt het par-
keerterrein al snel vol. Dat gaat in de toekomst 
elke zondag worden. Dan worden er ook kerk-
diensten gehouden. De kerkgangers moeten 
dan ook hun auto kwijt op het Haitsmaplein. 
Voorts worden de winkels bevoorraad. Dat ge-
beurt dan in het gangetje naast de begraaf-
plaats. 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 uitspra-
ken van Steenbergen met recente bouwteke-
ningen waarop inderdaad is te zien dat er bij-
na 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-aan-
bouw ongeveer 4 meter zou worden. Uitein-
delijk blijkt het 4.85 meter te zijn. Verder zou 
er geen verdieping op komen. Nu blijkt dat er 
wel een mogelijkheid wordt geboden tot reali-
sering 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 ge-
meentearchitect nog heeft gewaarschuwd niet 
toe te staan het kerkplein te bebouwen, om-
dat de kerktoren vanuit esthetisch oogpunt niet 
opgesloten mag worden door lagere bouwwer-
ken!”
Verder komt er een doorsteek vanaf het Haits-
maplein naar het stukje overgebleven Kerkplein 
en die is 3.90 meter breed; een steegje dus. Pri-
mair bedoeld voor laden en lossen van vracht-
wagens 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 laat-
ste plaats ontbreekt het Kerkplein, of wat daar 
nog van over is, na de uitbreiding van de Bo-
ni aan allure. “Kortom, de kerk is ingesloten en 
biedt geen gastvrij onthaal meer voor de kerk-
gangers,” laat Freek niet zonder emotie weten. 
Waar op 23 mei dit jaar het verzoek van de le-
den aan het kerkbestuur was om snel te wor-
den geïnformeerd over het verloop van de re-
novatieplannen, werden de (eerste) bouwte-
keningen hen pas begin oktober aangereikt. 
In die tussentijd was en is er al weer veel ge-
beurd zonder dat men van te voren daarvan af-
wist. “Wij worden dus steeds voor een voldon-
gen feit geplaatst,” aldus Van Rossum.

Beduveld
Gerrit van der Helm vindt het jammer dat de le-
den van de kerkgemeenschap niet of in onvol-
doende mate gehoord of betrokken zijn bij de 
plannen. “Dan hadden we kunnen meedenken 
met bijvoorbeeld een plan B waarbij het voor-
malige 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 af-
gegeven. Dus wat is het dan geworden? Juist, 
bouwgrond en die is veel meer waard. Wij heb-
ben het gevoel dat we aan alle kanten bedu-
veld worden. Wat wij ook niet snappen is dat 
het kerkbestuur van onze kerk zegt te hande-
len in het belang van de kerkelijke gemeente 
en dan dit soort zaken doet! Daardoor ontstaat 
een confl ict binnen de kerkgemeenschap. Jam-
mer dat het zo gaat,” aldus Van der Helm die 
van mening is dat de zaak er gewoon ‘snea-
ky’ wordt doorgedrukt. Volgens ingewijden zijn 
er door het kerkbestuur nog geen handteke-
ningen gezet voor de verkoop van de grond 
en is er ook nog geen bouwvergunning afge-
geven. Of het kerkbestuur na kennisname van 
de zorgen van een groot aantal leden zich nog 
eens achter de oren zal krabben om het voor-
stel alsnog in beraad te houden, lijkt twijfelach-
tig. Degenen die hun kerk met het Kerkplein 
liefhebben en zich verweren tegen de huidi-
ge gang van zaken met in het vooruitzicht een 
Kerkplein(tje) zonder allure, hebben in elk ge-
val van zich laten horen.

Kerkstraat richting Kerkplein
Uitbreiding Boni slokt binnen de blauwe omheining veel plein op

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

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
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 De nieuwbouwplannen aan de Heijermanslaan achter Winkelcen-
trum Zijdelwaard vallen bij de omwonenden niet in goede aarde. 
De gemeente wil samen met de eigenaar van het Avia benzinesta-
tion 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 to-
taal anders en hebben veel overlast gehad van vandalisme en (ille-
gaal?) 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 fi nanciële 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 winkel-
ruimte is daartoe geheel verbouwd.

 Meerdere scholen uit de regio organiseren medio januari een 
scholenmarkt in het gebouw van het Alkwin Kollege waaraan ne-
gen scholen deelnemen.

 AH Jos van den Berg gaat samen met ‘Afgeprijsd’ van Non-
FoodWasted actie ondernemen tegen onnodige voedselverspilling.

 Met de al enkele jaren in de planning zittende aanleg van de ro-
tonde Amstelhoek als sluitstuk van het project ‘Omlegging N201’, 
wordt in april een begin gemaakt. Oplevering van de nieuwe situ-
atie 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 onderschei-
den als een gecertifi ceerde ’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 fees-
telijke (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 gemeente-
raad nog een beslissing nemen.

 Woningbouwcorporatie Eigen Haard heeft de eerste paal gesla-
gen voor de eerste fase van het nieuwbouwproject ‘tussen de fl ats’ 
aan de Europarei. In totaal zullen er 190 nieuwe woningen en ap-
partementen worden gebouwd in een uiteenlopende variatie voor 
huur en koop. In september wordt begonnen met de sloop van de 
Churchillfl at waarna op termijn ook de Gasperifl at 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 per-
manent in onder te brengen. Dat moet per 1 januari 2019 zijn be-
slag krijgen. Tot aan dat tijdstip heeft de bieb een tijdelijke huis-
vesting gekregen in een daarvoor omgebouwde winkelruimte in de 
Dorpsstraat.

 Na 25 jaar draagt Rinus Verheggen zijn bloemenzaak Zijdelfl eur 
in winkelcentrum Zijdelwaard over aan zijn opvolgster Ichelle van 
Dijke (28). De 63-jarige Rinus meent dat het tijd is voor vernieu-
wing. 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, sociaal-
maatschappelijk 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 nieu-

we 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 ge-
reageerd 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 op-
gebracht. 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 klein-
schalig woonproject in Lusaka (Zambia), het andere Kinderboer-
derij De Olievaar.

 Het jubileumjaar van AH Jos van den Berg is gestart met een eer-
ste 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 discus-
sie.

 Op initiatief van het Taalhuis Uithoorn is deze maand de Taalkamer 
Uithoorn van start gegaan. Bedoeld voor mensen die het Neder-
lands niet als moedertaal hebben en die op een informele, laag-
drempelige 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-Hol-
land 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 
fi etsbrug 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 fi etsbrug 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 scha-
deloosstelling van bewoners aan de Wilhelminakade die verwik-
keld 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 ge-
nomen over de verplaatsing van de fi etsbrug van de Linie rich-
ting 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 Burge-
meester Kootpark-Oost (het Connexxionterrein).

 Er zal tot medio juni verkeershinder zijn op de Mijdrechtse Zuwe 
in Amstelhoek vanwege de geplande aanleg van de nieuwe ro-
tonde 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 Uit-
hoorn 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 omwo-
nenden?

 De nieuw aan te leggen rotonde in Amstelhoek zal een vertra-
gend 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 ge-
zicht en wordt de ‘Kubus van Rietveld’. Oplevering is pas in 2019.

 De gemeenteraad gaat uiteindelijk akkoord met de nieuwbouw-
plannen van drie fl ats aan de achterkant van Winkelcentrum Zij-
delwaard aan de Heijermanslaan.

 De Uithoornlijn gaat de volgende fase in, namelijk richting plan-
uitvoeringsfase. Daarin worden onderdelen van de voorkeursva-
riant nog verder in detail uitgewerkt en er wordt een nieuw par-
ticipatietraject 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 be-
noemd 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 gemeen-
tehuis aan de burgemeester overhandigd.

 De Herdenking van de Gevallenen op 4 mei heeft in De Kwakel tij-
dens de bijeenkomst bijna 500 belangstellenden getrokken.

 AKU lopers hebben op 5 mei het bevrijdingsvuur van Wagenin-
gen naar Uithoorn gebracht waar bij het gemeentehuis onder rui-
me 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 eve-
nement 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 kun-
nen komen.

 De fi etsbrug 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 dorps-
centrum. Er wordt een éénrichtingsverkeer over de Prinses Irene-
brug 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 Aals-
meer naar Schiphol-Rijk gaat komend voorjaar van start. De aan-

bestedingsprocedure voor wie het project mag uitvoeren is inge-
gaan.

 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 ‘be-
tonnen’ 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 jaar-
basis. 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 gevon-
den. De burgemeester geeft in een antwoord waarom de beslis-
sing door haar is genomen.

 Volgens de VVD Uithoorn heeft Uithoorn de laatst vijf jaar een 
enorme stijging van uitkeringsgerechtigden te verwerken gekre-
gen. Daar moet een beleid op losgelaten worden om dit te veran-
deren.

 Het zelfsturende wijkzorgteam Thamerdal viert haar vijfjarig be-
staan binnen de Amstelkring zorg.

 Omdat het aantal elektrisch aangedreven auto’s toeneemt, over-
weegt de gemeente meer publieke laadpalen te gaan installeren.

 De gemeente De Ronde Venen is teleurgesteld over het centrum-
plan van Uithoorn en tekent offi cieel bezwaar aan tegen de plan-
nen om een eenrichtingverkeer in te stellen over de Prinses Irene-
brug.

 Het college is vóór de aanleg van een multifunctioneel speelveld in 
de Groen-Rode Scheg. Dit ondanks de vele bezwaren van omwo-
nenden.

 Het gevoerde participatieproces bij de ontsluiting van de woon-
wijk Buitendijks in verband met de aanleg van de toekomstige Uit-
hoornlijn wordt door tal van gemeenteraadsleden tijdens een com-
missievergadering als beneden de maat ervaren.

 Verscheidene sportclubs komen in fi nancieel zwaar weer terecht 
door de bezuinigingen die de gemeente gaat doorvoeren op sport-
complexen en bij verenigingen. Die moeten zichzelf meer gaan be-
druipen.

 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 bedrij-
venterrein Noord. Een en ander in het kader van het tegengaan van 
mogelijk ondermijnende activiteiten van de onderwereld binnen de 
lokale (legale) industrie.
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 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 Wapo-
terrein, waar de gemeente haar oog op heeft laten vallen. Er is een 
initiatiefnemer die delen van het terrein heeft gekocht en beschik-
baar 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 ac-
tie 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 Bedrij-
venterrein Zuid de installatie van een biomassacentrale en een af-
valoverslagstation voorzien in de hoek achter de McDonalds tus-
sen 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 an-
dere (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 te-
gen overlast van de toekomstige Uithoornlijn.

 De gemeente Uithoorn gaat het beleid over inzameling van rest-
afval 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 fi nanciële resultaat van de jaarrekening 2016 

(645.000 euro) wordt uit het ‘spaarpotje’ van de gemeente aange-
vuld. ‘Dekken uit de budgetegalisatiereserve’ heet dat.

 De als hoofdprijs bij AH Jos van den Berg en aangekondigde race-
fi ets in de Tour de France bijlage van deze krant is dit jaar gewon-
nen 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 Churchillfl ater voor het 
einde van dit jaar kunnen verhuizen naar een van de nieuwbouw 
woningen. Als alle bewoners van de fl at onderdak hebben gekre-
gen wordt de fl at begin 2018 gesloopt.

 Buurtbeheer Zijdelwaard en Europarei organiseren in de zomerva-
kantie 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 profes-
sionele partijen sociale jeugdhulptrainingen voor kinderen en hun 
ouders. Het gaat daarbij om gratis lessen in vaardigheid, weer-
baarheid 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 on-
der 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 verba-
zing gemotoriseerde weggebruikers door een verkeersbord rich-
ting 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 Waterwolf-
tunnel.

 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 ge-
dragen. 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 ne-
men 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 georgani-
seerd.

 De politieke partij Gemeentebelangen Uithoorn presenteert een 
nieuw logo.

 Er is veel te zien en te beleven tijdens de Open Monumentenda-
gen in Uithoorn en De Kwakel.

 Voor het 116e(!) jaar is de Kwakelse Kinderoptocht gelopen waar-
aan 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 vra-
gen en suggesties van omwonenden wat betreft de inrichting 
van de kruising met de tramhalte Aan de Zoom. Het ontwerp be-
stemmingsplan 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 ont-
huld door wethouder Ria Zijlstra in samenwerking met leden van 
Buurtbeheer Zijdelwaard.

 De verscheidene Buurtbeheren hebben weer gezellige Burenda-
gen georganiseerd op zaterdag 23 september. Zij konden zich ver-
heugen 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 wereld-
winkel.
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 De gemeente Uithoorn houdt vast aan het instellen van een een-
richtingsverkeer 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 fi etsstraat 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 be-
tonnen 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 an-
dere 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 beschim-
melde muren, lekkende badkamers, geen isolatie en vooral veel 
vocht in hun huizen. 

 Het speelveld in het park achter de Scheg is nu helemaal afge-
keurd vanwege de zeer slechte conditie van het veld met veel kui-
len en een te laag aangebracht stuk kunstgras bij een van de doe-
len.

 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 belangstel-
lenden 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 herin-
richting 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 Verkeersbe-
sluit dat verschillende partijen hadden aangespannen. Uithoorn wil 
via dat verkeersbesluit het doorgaand verkeer via de Prinses Irene-
brug 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 Regio-
raad van de Vervoerregio. Die neemt op 12 december een defi nitief 
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 economi-
sche bedrijvigheid. Anders gezegd: heeft het invloed op de beste-
dingen 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 be-
stemming 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 on-
geveer 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 Pro-
grammabegroting 2018 sluitend te presenteren aan de gemeente-
raad.

 De Kwakelse Veiling levert dit jaar ruim 67.000 euro op.
 Bewoners aan de Jan Campertlaan ervaren overlast van de sloop-

werkzaamheden op het voormalige BMX-terrein van UWTC in het 
Libellebos. Er is bovendien sprake van bodemverontreiniging en as-
bestvervuiling. De gemeente erkend dat er asbest in het spel is, 
maar ontkent de bodemverontreiniging.

 De gemeentebegroting 2018 biedt perspectief vanwege een betere 
fi nanciële 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 om-
liggende gemeenten worden opgelegd door uitbreidingsplannen.

 Op het bedrijventerrein Noord worden door politie, de gemeente en 
de belastingdienst regelmatig gerichte controles gehouden om ‘on-
dermijning’ van goedwillende ondernemers door criminelen tegen 
te gaan.

 Jan Hazen is de nieuwe lijsttrekker van de VDD Uithoorn-De Kwa-
kel. Hij maakt al jaren deel uit van de VVD fractie in de gemeente-
raad.

 De gemeenteraad wil dat er voldoende locaties komen om onder-
dak te bieden aan gymnastiekonderwijs en breedtesport in com-
binatie 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 fa-
ciliteiten en nutsvoorzieningen daar reeds aanwezig zijn waarvan 
de sporthal kan profi teren.

 De honkbal- en softbalvereniging Thamen heeft van het Schip-
holfonds 6.000 euro subsidie ontvangen om mogelijkheden te rea-
liseren 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 Kilimanja-
ro, beklimmen voor War Child.

 De gemeenteraad heeft fl ink gedebatteerd over de faciliteiten voor 
gymnastiekonderwijs in de woonwijken en de breedtesport waar-
voor 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 nieuw-
bouw van sporthal De Scheg.

 Leden van het bewonerscomité ‘Geen beton in het gazon’ heb-
ben een bezwaarschrift over de speelvoorzieningen in het park 
‘De Groen-Rode Scheg’ ingediend bij het College van B&W in Uit-
hoorn.

 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 al-
les jammer genoeg weer weggesmolten. Helaas, te vroeg dus voor 
een witte kerst...














	52_ED3_PAG05
	52_ED3_PAG07
	52_ED3_PAG08+09
	52_ED3_PAG11
	52_ED3_PAG13
	52_ED3_PAG16
	52_ED3_PAG17
	52_ED3_PAG19
	52_ED3_PAG21
	52_ED3_PAG23
	52_ED3_PAG24
	52_ED3_PAG25
	52_ED3_PAG26
	52_ED3_PAG27
	52_ED3_PAG28



