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Regio - Schiphol voert van 25 januari 
tot 26 april groot onderhoud uit aan 
de Polderbaan. Tijdens deze werk-
zaamheden is de start- en landings-
baan niet beschikbaar voor vliegver-
keer. Dit heeft gevolgen voor het 
vliegtuiggeluid in de omgeving. Aan 
de Polderbaan wordt grootschalig 
onderhoud uitgevoerd. Daarbij 
wordt een oppervlakte van 600.000 
vierkante meter vernieuwd. Voor het 
onderhoud aan de start- en landings-
baan en omliggende rijbanen wordt 
150.000 ton asfalt aangevoerd en 
verwerkt. Daarbij wordt voor 60% 
gebruik gemaakt van asfalt dat in 
hetzelfde onderhoud wordt verwij-
derd en gerecycled. Naast vernieu-
wing van de oppervlakte wordt 
onder andere 70 kilometer bekabe-

ling aangebracht en worden er 2.100 
baanlampen vervangen door een 
duurzamere LED-variant met een 
langere levensduur. Deze periode 
van groot onderhoud aan de Polder-
baan wordt ook meteen benut door 
Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) om het Instrument Landing 
System (ILS) van de baan te 
vervangen. Een ILS zorgt ervoor dat 
vliegtuigen ondersteund worden om 
in een geleidelijke hoek te dalen naar 
de landingsbaan. 

Aangepast baangebruik 
In de onderhoudsperiode is de 
Polderbaan niet beschikbaar voor 
vliegverkeer. De Zwanenburgbaan 
zal in zuidelijke richting (voor vlieg-
tuigen die vanuit het noorden gaan 

landen) meer in gebruik zijn. De 
Zwanenburgbaan is gedurende het 
onderhoud niet volledig inzetbaar als 
startbaan richting het noorden, 
omdat de taxibanen en opritten aan 
de zuidkant van deze baan niet 
beschikbaar zijn door werkzaam-
heden vanwege de voltooiing van 
het dubbele rijbaanstelsel . Overdag 
zal bij noordenwind het vliegverkeer 
daarom indien mogelijk starten vanaf 
de Zwanenburgbaan, afhankelijk van 
de omstandigheden van het moment 
(zoals het verkeersaanbod, de 
samenstelling van het verkeer en het 
weer), of van de Buitenveldertbaan. 
Voor nachtvluchten in deze periode 
is een onthe�ng aangevraagd voor 
het starten vanaf de Zwanenburg-
baan. Incidenteel kan bij harde 

Polderbaan 13 weken buiten gebruik

Deze actie is geldig t/m zaterdag 16 januari 2021

OP=OP 

Lenor 
Wasverzachter
Alle soorten 500 ml. 

Per stuk 2.99

RUIM

66% 
KORTING

Deze actie is geldig t/m zaterdag 16 januari 2021

1AN

 

Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar 
serieuze BEZORGERS/STERS 

voor omg. Thamerweg 
Uithoorn (200 kranten) en 

omg. Boterdijk, Iepenlaan 
De Kwakel (150 kranten) 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nlDe vader van Jacco heeft Polyneuro-

pathie. Speciaal voor hem kwam 
Jacco in actie. Hij is gaan ‘Everesten’ 
op het Kopje van Bloemendaal. Ever-
esten is net zoveel hoogtemeters 
maken op één en dezelfde klim als 
de Mount Everest hoog is. In totaal is 
hij zo’n 255 keer op en neer gegaan. 
Met deze actie heeft hij ruim € 3.500 
opgehaald!

De ‘Actieheld’ van het Prinses Beatrix 
Spierfonds is een titel voor een vrij-
williger die op een bijzondere wijze 
in actie komt voor mensen met een 
spierziekte. 

Bijzonder
“Het is bijzonder hoeveel mensen 
zich elk jaar weer inzetten voor de 
strijd tegen spierziekten. Omdat ze 
zelf een spierziekte hebben, van 
dichtbij meemaken welke impact een 
spierziekte op iemands leven heeft, 
of omdat ze iets willen betekenen 
voor een ander. We zijn blij met ieders 
geweldige inzet! Ongeacht hoe groot 
de actie is of hoeveel geld iemand 
inzamelt, alle aandacht en opbrengst 
voor de strijd tegen spierziekten 
helpt ons dichterbij ons doel: alle 
spierziekten de wereld uit! Om actie-
voerders in het zonnetje te zetten, ze 

te bedanken voor hun inzet en 
toekomstige actievoerders te inspi-
reren, hebben we de nominatie voor 
‘Actieheld’ in het leven geroepen. 
Heel Nederland kan stemmen op zijn 
of haar favoriete actieheld. Degene 
met de meeste stemmen mag zich-
zelf ‘Actieheld 2020’ noemen”, aldus 
Chantal Luijendijk, Fondsenwerver 
Acties & Events bij het Prinses Beatrix 
Spierfonds. Via een online stemactie 
wordt de winnaar bepaald. In februari 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Stem mee
Vindt u dat Jacco ‘Actieheld 2020’ 
moet worden? Stem dan mee via 
www.spierfonds.nl/help-mee/
actieheldenverkiezing er kan van 
11 januari tot en met 31 januari 
gestemd worden.

Uithoorn - Jacco is door het Prinses Beatrix Spierfonds genomineerd voor 
‘Actieheld 2020’. Elk jaar nomineert het Spierfonds vrijwilligers die op 
een bijzondere wijze in actie komen voor mensen met een spierziekte. 
Jacco heeft ruim € 3.500 ingezameld. 

Jacco uit Uithoorn genomineerd 
voor “Actieheld 2020”

Foto: Olaf Kraak

noordoostenwind de Kaagbaan naar 
het noordoosten (richting 06) 
worden ingezet als startbaan. Een 
aantal werkzaamheden aan het ILS 
kan pas worden uitgevoerd nadat 
het groot onderhoud is afgerond. In 
de periode van zes weken na a�oop 
van het groot onderhoud kunnen 
hierdoor de Polderbaan en de 
Zwanenburgbaan - vanwege de 
werkzaamheden aan taxibanen (26 
apr - 17 mei) en onderhoud aan de 
Zwanenburgbaan zelf (17 mei - 6 
juni) - niet in alle zichtomstandig-
heden worden gebruikt als 
landingsbaan.

Schiphol en LVNL organiseren op 21 
januari tussen 11.00-12.00 uur een 
online informatiesessie voor omwo-
nenden die meer informatie willen over 
de werkzaamheden en/of het e�ect 
daarvan op het vliegtuiggeluid in de 
omgeving. Aanmelden hiervoor kan via 
een e-mail naar buren@schiphol.nl. 
Voor meer informatie of vragen over 
het vliegverkeer tijdens de werkzaam-
heden kunnen omwonenden contact 
opnemen met BAS. Dat is het infor-
matie- en klachtencentrum over het 
vliegverkeer van, naar en op Schiphol. 
Dit kan via tel. 020-6015555 of het raad-
plegen van de website. 
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VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of 
verkoopuithoorn@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of 
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

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
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

AMIVEDI

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen | Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com | www.amivedi.nl
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor vermiste 
en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door middel van de kosteloze regis-
tratie van deze dieren. We zijn het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. 
Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, 
dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat vele huisdieren 
weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/of andere zaken binnen uw 
regio, kunt u telefonisch contact opnemen met het meldpunt Mijdrecht/
Ronde Venen, of met het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Vermist
1686067, 11-1-2021, kat, Kupi, kater, Europese korthaar of huiskat, wit met 
zwart boven het rechter oog, rond en op de oren. Een witte streep over 
de kop. Zwarte vlekken op de rug en dijen, en een zwarte staart. Groene 
ogen. Het linker ooglid is zwart. Heeft aan de rechter flank een olie vlek. !! 
Kupi is op de Herenweg te Vinkeveen uit zijn reismandje ontsnapt, toen 
hij onderweg was naar de dierenarts aldaar. Is niet bekend met die 
omgeving!!

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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

Warme sokken 
voor een 
eend? 
Moeten we kniekousen 
breien voor een reiger? 
Of een kleurige trui met 
capuchon voor een kool-
mees? Hoewel echt lage 
temperaturen deze 
winter nog nauwelijks 
zijn voorgekomen, is dit 
jaargetijde voor met 
name kleine vogeltjes 
een moeilijke periode. In 
de weinige uren daglicht 
moeten ze continu 
schransen om hun 
lichaamstemperatuur 
tijdens de lange winter-
nacht op veertig graden te 
kunnen houden. ’s Morgens hebben ze zoveel vet verbrand, dat ze alweer 
zo’n tien procent lichter zijn. Dan begint een nieuwe dag van hard 
aanpoten om de nacht te overleven. Je helemaal volstoppen en de 
volgende dag weer op gewicht, velen dromen hiervan, deze vogeltjes 
doen dat gewoon, het is zelfs een zaak van leven en dood voor ze. Truien 
of sokken voor ze breien is niet nodig, maar met een voedertafel, 
vetbollen en pindasnoeren maak je ze wel heel erg blij. Je kunt ze daar 
natuurlijk het hele jaar mee verwennen, maar vooral in de winter-
maanden zullen ze je dankbaar zijn. Wees niet bang dat ze er te dik van 
worden, want in tegenstelling tot veel mensen blijven ze zich niet 
volstoppen. Ze kijken wel uit, vette trage vogels worden als eersten 
gegrepen door die lieve kat van hiernaast. 

Maar die dunne pootjes dan? 
Bevriezen die niet in een koude winternacht? 
Nee, want daar zijn ze op gebouwd. Behalve dat hun tenen uit schubben 
bestaan in plaats van huid, bevatten hun poten geen spieren, maar 
slechts pezen die veel minder energie nodig hebben. Daarom hoeft er 
maar weinig bloed doorheen te stromen. En dat bloedsomloopje is 
dusdanig gereguleerd dat het de temperatuur van de pootjes hoog 
genoeg houdt. Dat gaat via een soort warmtewisselaar, zodat het warm-
teverlies minimaal is. En alsof dat allemaal niet ingenieus genoeg is, 
verandert diezelfde warmtewisselaar in de zomer in een afkoelingssys-
teem waardoor vogels juist warmte kwijt kunnen. Want zweten zoals wij, 
nee, dat kunnen ze niet. Ze koelen af door hun snavel open te sperren. En 
dus ook via hun poten. 

Maar eenden die ’s nacht op het ijs staan dan? 
Die weten hun poten op temperatuur te houden door ze om beurten 
onder hun veren tegen hun buik te drukken. Maar het gaat wel eens mis 
en dan vriezen ze vast. Daarom zou het me niet verbazen als eenden 
tijdens zo’n lange winternacht wel eens dromen over warme sokken. 

Jaap Kranenborg

Vogelkleding: Mónica Giron, Ludwig Forum, 

Aken

Regio - Op de Genieweg nummer 8 
in Mijdrecht bruist het ondanks de 
lockdown van de energie. Het daar 
gevestigde Schoonheidsinstituut en 
Skin Concept Store Périne mag nu, 
net als alle andere niet-medische 
contactberoepen, geen behande-
lingen uitvoeren. Maar bijzondere 
tijden vragen om bijzondere initia-
tieven. Ondernemende eigenaar 
Périne Heerooms heeft met haar 
toegewijde team ook nu weer een 
aantal ludieke activiteiten bedacht 
om hun klanten terzijde te staan. Zo 
houdt het instituut dagelijks Skin 
Calls in de speciaal daarvoor inge-
richte SkinCall Studio. Videobellen 
met bestaande klanten, maar ook 
met mensen die nog nooit eerder bij 
Périne zijn geweest. Zij worden te 
woord gestaan door geschoolde en 
zeer ervaren specialistes om huidpro-
blemen te bespreken en te laten zien. 
Van een pukkelige huid door het vele 
dragen van een mondkapje, een 
grauwe, futloze huid door de vele tijd 
achter een scherm tot de aanpak van 
pigment- of verslappingsproblemen. 
‘Alles komt voorbij’, vertelt Périne, ‘en 
we kunnen echt zoveel tips geven 
om thuis alvast de huid goed te 
verzorgen en voor te bereiden. Daar-
door verbetert de huid zichtbaar en 
kunnen we straks, na de lockdown, 
nog sneller en beter resultaat 
bereiken met onze behandelingen. 
Daarnaast beperken wij ons niet tot 
het verzorgen van de huid, maar 
kijken we ook naar voeding en leef-
stijl. Al onze specialistes zijn 
geschoold in de invloed van voeding 
op de huid en kunnen tips en 
adviezen geven om evenwichtiger in 
het leven te komen staan. Daar is in 
deze tijd echt behoefte aan. Zo 
hebben we niet alleen resultaat op 
de huid, maar op het gehele welzijn.’ 
In aanvulling op de leefstijl-adviezen 
is er bij het schoonheidsinstituut ook 
een Skin Concept Store gevestigd 
met Beauty- en Liftestyle Wanna-
haves. In de afgelopen weken heeft 
de Périne Beauty-Express alle bestel-
lingen persoonlijk bij de klanten 
thuisgebracht. Deze Beauty-Express 
is speciaal daarvoor in het leven 
geroepen en heeft thuiszittende 
klanten heel blij gemaakt dat de door 

hun bestelde producten keurig op 
tijd in huis kwamen. En daar gaan ze 
de komende tijd gewoon mee door. 

Perine’s online beauty-veiling
Voor de januari sale heeft Périne ook 
weer iets unieks bedacht: Périne 
online beauty-veiling en sla je slag. 
Wij doen het veili(n)g! 
Vanaf de luie stoel thuis kan er 
geboden worden op diverse huid- en 
make-upverzorgingsproducten, gele-
genheidsverpakkingen van 
topmerken en beauty- en lifestye 
wannahaves die plaats moeten 
maken voor de nieuwe collectie. Stuk 
voor stuk TOPproducten, want dat is 
waar Périne om bekend is. Deze 
online veiling vindt plaats op woens-
dagavondavond 13 januari en 
iedereen kan meedoen door zich 
vooraf aan te melden. Via de Social 
Media van Instituut Périne en Périne’s 
Skin Concept Store zijn filmpjes te 
zien van alle producten die geveild 
worden, zodat de bieders goed voor-
bereid de veiling in gaan. De klanten 
reageerden alvast heel enthousiast 
op de vooraankondiging, want de 
producten die Périne verkoopt zijn 
stuk voor stuk het neusje van de 
zalm. We hebben er echt heel veel 
zin in om te doen, aldus Périne Het is 
best ludiek, maar de reacties zijn zo 
leuk en het is weer eens iets anders 
dan een ‘gewone’ Sale of 
stapelkorting. 

Aanmelden
Périne zit nooit stil en volgt de inno-
vaties in haar vakgebied op de voet. 
Ze brainstormt wekelijks met haar 
team hoe deze innovaties in te zetten 
voor nog betere en snellere resul-
taten. Instituut Périne is niet voor 
niets al meer dan 28 jaar bekend in 
Mijdrecht en wijde omgeving als dé 
plek voor natuurlijke huidverbete-
ring, anti-aging en Beuaty & Lifestyle 
Wannahaves. 
Voor meer informatie en de op 
handen zijnde beauty-veiling is te 
vinden op de nieuws/actiepagina 
van de website: www.perine.nl. Tele-
fonisch contact opnemen kan 
natuurlijk ook via (0297)273121 of 
per mail; info@perine.nl zie ook 
advertentie elders in deze krant.

Bieden op Beauty

Regio - De Uithoornse dorpsdichter 
Gerardo Insua Teijeiro komt, vlak 
voor de verlenging van de lockdown, 
met een bijzondere dichtbundel. 
Naast de verzen die hij schreef als 
dorpsdichter, is hij bijna een jaar lang 
aan het werk geweest aan zijn eerste 
poèma. Het resultaat is een gedicht 
van bijna dertig pagina’s, verdeeld 
over zes hoofdstukken, waarin hij 
een ode brengt aan zijn muze. 
Collega dichters roemen zijn karakte-
ristieke stijl – met veel klankrijm en 
onverwachte invalshoeken, welke 
uiteraard ook in deze bundel te 
vinden is. Uitgever en poëzie-kenner 
Hub Dohmen, die het werkje heeft 
vormgegeven, noemde het reeds 
een ‘echt liefdespamflet’. 
‘Miefie’ is, anders dan zijn eerdere 
twee bundels ‘Theater van het Hart’ 
en ‘Foxtrot met Rijstkorrels’, een privé 
uitgave – en daarom ook niet bij de 
boekhandel verkrijgbaar. Het komt in 
een gelimiteerde oplage van 50 met 
de hand genummerde exemplaren, 

en is enkel verkrijgbaar bij de auteur 
zelf. ‘Miefie’ zal een tientje (ex porto) 
gaan kosten en verschijnt op 17 
januari. Vanwege de lockdown zal er 
uiteraard geen boekpresentatie 
gehouden worden. Contacteer de 
auteur via de Dorpsdichter Uithoorn 
pagina op Facebook, of via industria-
lizedmetal@gmail.com, indien u een 
exemplaar wilt bemachtigen.

Dorpsdichter brengt ode aan 
zijn muze

KerkCafé’s gaan niet door

Uithoorn - KerkCafé Uithoorn is een 
plek voor debat en ontmoeting. Daar-
voor komen mensen bij elkaar, om te 
luisteren en te discussiëren, om samen 
een bak koffie of een drankje te drinken. 
Dit alles kunnen we nu niet waarmaken, 
de huidige coronamaatregelen staan dit 
niet toe. De werkgroep KerkCafé 
Uithoorn heeft daarom besloten om 
definitief een punt achter seizoen 
2020/2021 te zetten en vol gas te geven 
op weg naar het nieuwe seizoen 
2021/2022! Ze starten komende maand 
met de voorbereidingen van hun 
nieuwe programma, zodat ze volgend 
jaar weer een vijf- of zestal prachtige 
KerkCafé’s kunnen neerzetten. U hoort 
van hen! Het nieuwe programma zal 
vanaf juni 2021 te vinden zijn op hun 
website www.kerkcafeuithoorn.nl . Zij 
zijn ook te bereiken via 
kerkcafeuithoorn@gmail.com 





In Nederland gebruiken veel 
overheidsorganisaties uw gege-
vens. Bijvoorbeeld persoonsge-
gevens, gegevens van bedrijven 
of gebouwen. Het is dus belang-
rijk dat al die gegevens kloppen. 
Staat er toch een fout in een regi-
stratie? Dan moet deze snel wor-
den hersteld. Het Meldpunt Fou-
ten in Overheidsregistraties kan 
hierbij helpen.

Meldpunt
Wie een fout wil laten corrigeren, 
meldt dit bij de organisatie waar 
het om gaat. Soms lukt dat niet, 
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk 
is bij welke organisatie iemand 
moet zijn. Daarom is er vanaf 

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

Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

Zoveel mogelijk op afspraak
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak; 
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111: 
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.00 uur

Sociaal loket 
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. Huisbezoeken mogen 
in verband met de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment 
niet gebeuren. Het vrije inloopspreekuur op woensdagmiddag is voor-
lopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het 
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt 
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische 
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

Makkelijk Melden App 
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte 
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App. 
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.

Ruimte huren?
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren? 
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren 

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

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUit-
hoorn

Burgemeester of wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via (0297) 513 111 
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus
- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, 
 informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl

Wist je 
dat?

Om bewoners en onderne-
mers te helpen om meer grip 
te hebben op hun geldzaken, 
is de gemeente Uithoorn aan-
gesloten bij Startpunt Geld-
zaken. Startpunt Geldzaken 
stelt online geldplannen be-
schikbaar voor huishoudens 
in verschillende omstandig-
heden. Het kan onder ande-
re uitkomst bieden voor men-
sen die meer geld over zou-
den willen houden, in finan-
ciële problemen zitten, maar 

ook voor mensen die juist re-
gelmatig geld over houden of 
willen sparen voor de studie 
van (klein)kinderen. Ook zijn 
er plannen beschikbaar voor 
jongeren en ondernemers.

Voordeel van de onli-
ne geldplannen is dat ze 
anoniem ingevuld kun-
nen worden en op een 
tijdstip dat het uitkomt. 
De geldplannen zijn te 
vinden via: 
www.startpuntgeldzaken.
nl/uithoorn 

Doe bij lichte klachten de coronatest 
in de GGD-testbus in Uithoorn.
Gratis en zonder afspraak.

De GGD-testbus staat van 11 januari tot  

25 januari op het Amstelplein en is geopend van 

09.00 tot 12.00 en van 12.45 tot 16.00.

• U hoeft géén afspraak te maken.

• De coronatest is gratis.

•  Neem een geldig legitimatiebewijs mee (paspoort, 

rijbewijs of identiteitskaart).

• Draag een mondkapje.

Taalhuis Uithoorn zoekt 
online taalvrijwilligers!

In deze tijd waar we allemaal afstand moeten houden en contac-
ten moeten vermijden is het best een gepuzzel voor Taalhuis om 
vrijwilligers toch met hun taalmaatjes te kunnen laten oefenen. 
Online werken is ook bij het Taalhuis geïntroduceerd. 
Inmiddels wordt er door een behoorlijk aantal vrijwilligers van 
Zoom of Skype gebruikt gemaakt. “We hebben een onlinetrai-
ning aan onze vrijwilligers gegeven hoe je via Zoom kan wer-
ken met je taalmaatje en dat blijkt perfect te werken”, aldus Ni-
ci en Claudia. 
Ondanks de Coronacrisis is de vraag naar taallessen niet stilge-
vallen en zoekt het Taalhuis veel online vrijwilligers die taalvra-
gers helpen bij het verbeteren van de Nederlandse taal.
Je wordt ondersteund met het online werken, inzet van de juiste 
materialen en instructie op de taaltaak.
Kun je wat van vrije tijd (maximaal 1-2 uur per week) inzetten, 
heb je affiniteit met taal, heb je geduld en empathisch vermo-
gen? Dan verwelkomen we jou graag als online taalvrijwilliger 
bij ons Taalhuis team. Jij kan echt het verschil maken!! Je kunt 
contact opnemen door te mailen naar taalhuis@stdb.nl of door 
te bellen met Claudia Prange of Nici Sonderman via (0297) 
230280. Voor meer informatie van Taalhuis Uithoorn kijk je op 
www.taalhuisuithoorn.nl of op facebook www.facebook.com/
taalhuisuithoorn

Testen zonder afspraak in 
de coronatestbus
Bewoners van uit de gemeen-
te Uithoorn met lichte klachten 
kunnen zich tussen 11 en 24 ja-
nuari zonder afspraak, gratis en 
dichtbij huis laten testen op coro-
na. Bij het winkelcentrum Amstel-
plein staat de landelijke GGD co-
ronatestbus waar per dag maxi-
maal 125 testen kunnen wor-
den afgenomen. De inzet van de 
bus betreft een proef waarbij de 
GGD onderzoekt of de testbereid-
heid groter wordt als we mogelij-
ke drempels (afspraak maken, af-
stand tot de testlocatie) verlagen. 

Hoe werkt het?
De mobiele en kleinschalige test-
locatie bestaat uit een hiervoor 
omgebouwde touringcar. De bus 
wordt door één bezoeker tegelijk 
betreden, waarna de test wordt 
uitgevoerd. Andere bezoekers 
wachten buiten de bus totdat zij 
aan de beurt zijn. Buiten de bus 
kunnen bezoekers met mond-

kapje op, op voldoende afstand 
wachten. Gastheren- en vrouwen 
ontvangen de bezoekers en be-
antwoorden eventuele vragen. 
Ook worden bezoekers dringend 
verzocht de testuitslag thuis af te 
wachten.
De bus is bedoeld voor bewoners 
uit de gemeente Uithoorn en is 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 12.45 tot 16.00 uur. 

Waarom de gemeente 
Uithoorn?
De testlocaties in Amsterdam zijn 
voor sommige bewoners best ver 
weg. Door dichtbij huis en zonder 
afspraak mensen een test aan te 
bieden, willen we bewoners nog 
meer stimuleren zich bij klachten 
te laten testen. Testen is naast 
het naleven van de coronamaat-
regelen (afstand houden, han-
den wassen) belangrijk om verde-
re verspreiding van het virus te-
gen te gaan. 

Wandelen, fietsen, roeien, hard-
lopen, skaten, wat je sport of be-
weging ook is, leg je prestatie vast 
en win een prijs! De foto, video of 
digitale afdruk van je prestatie 
kun je tot 1 februari insturen naar 
sportbeleid@uithoorn.nl Voor ie-
dere 25e inzender is er een prijs. 
Denk bij het uitvoeren van je chal-
lenge wel aan de coronamaatre-
gelen en houd voldoende onder-
linge afstand.

Project Uithoorn in beweging
Het project ‘Uithoorn in bewe-

ging’ vloeit voort uit het sportak-
koord. Sporten kan wel, maar is 
beperkt mogelijk en er mogen 
geen groepslessen en wedstrij-
den plaatsvinden. Door alle coro-
namaatregelen is het vooral las-
tig voor de doelgroep 18+ om te 
sporten. Maar individueel en met 
gepaste afstand is er nog rede-
lijk veel mogelijk. Daarom wordt 
er een challenge georganiseerd 
die het bewegen wil stimuleren. 
Wil je meedoen of wil je meer in-
formatie? Kijk op www.uithoorn.
nl/uithoorninbeweging. 

#Uithoorninbeweging

Nieuw meldpunt fouten in 
overheidsregistraties

Doe de gratis HuisScan
Het Regionaal Energieloket werkt 
samen met de gemeente Uit-
hoorn om u zo goed mogelijk te 
helpen bij het verduurzamen van 
uw woning. Als inwoner van de 
gemeente Uithoorn kunt u daar-
om een gratis HuisScan doen. 
Met de HuisScan ziet u in twee 
minuten welke duurzame maat-
regelen u kunt treffen voor uw wo-
ning, hoeveel dit kost, in hoeveel 
jaar u dit heeft terugverdiend en 
hoeveel energie u kunt besparen. 
De HuisScan bestaat uit vier stap-
pen. U geeft als eerste uw post-
code op. De website haalt de ge-
gevens van uw woning op, zoals 
het oppervlakte en de bijzonde-
re eigenschappen. Hierna beant-
woordt u vragen over uw woning. 
Deze antwoorden worden mee-
genomen in de berekening. Bij de 
derde stap worden alle gegevens 
samengevoegd tot een persoon-
lijk advies. 

Dit advies is helemaal gratis. Als 
laatste stap kunt u het adviesrap-
port opslaan en naar uw e-mail 
sturen. Hiermee kunt u de resul-
taten altijd weer bekijken. 

Doe de scan
Het stappenplan is heel eenvou-
dig en is een kwestie van doen. 
De HuisScan doet u op www.re-
gionaalenergieloket.nl/huisscan. 

nu het Meldpunt Fouten in Over-
heidsregistraties (MFO). 

Waar vind je het MFO?
Het MFO vind je op www.rvig.nl/
mfo. Op deze website staan 3 for-
mulieren: voor burgers, bedrijven 
en (semi) overheidsorganisaties. 
Die kunnen daarmee online een 
melding doen.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 

2020’ en besluit hogere waarden. Inzageperiode van donderdag 10 de-
cember 2020 t/m woensdag 21 januari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de 
Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan “Wapo-terrein” en het ontwerpbesluit voor 
een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. Inzageperio-
de van donderdag 10 december 2020 t/m woensdag 21 januari 2021. 
Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling wonen en werken, (0297) 
513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27. Inzageperiode van don-
derdag 10 december 2020 t/m 21 januari 2021. Inlichtingen bij mevr. M. 
Harberink, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel en het ont-
werpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluid-
hinder. Inzageperiode van donderdag 24 december 2020 t/m 3 febru-
ari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, 
(0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, Drechtdijk 125 en het 
ontwerpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluid-
hinder. Inzageperiode van donderdag 24 december t/m 3 februari 2021. 
Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 
111.

• Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit 
voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken). 
Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen 
bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• WABO Ambtshalve actualisering van voorschriften uit de omgevings-
vergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van 
Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer: 
9178126. Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. In-
lichtingen bij loket.odnzkg.nl of via 088-567 0200.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-110390 Vuurlijn 78, het plaatsen van 3 vlaggenmasten. (ontvan-

gen 18-12-2020);

• 2020-11883 Drechtdijk 38, het verbreden van de brug. (ontvangen 21-
12-2020).

Uithoorn
• 2020-109773 Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek 

tussen 2 gebouwen. (ontvangen 17-12-2020);
• 2020-109985 Wiegerbruinlaan mast 16, het plaatsen van lichtmastre-

clame. (ontvangen 17-12-2020);
• 2020-110384 Vinckenbuurt Allure aan de Amstel, het bouwen van 37 

woningen. (ontvangen 18-12-2020);
• 2020-110403 Thamerlaan 19, het plaatsen van een dakterras. (ontvan-

gen 19-12-2020);
• 2020-110408 Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, nieuwe kozij-

nen en vervangen oud dakkapel. (ontvangen 19-12-2020);
• 2020-110879 Wilhelminakade, 10782, 10753, 10754 kadastraal B, het 

aanvragen van een nieuwbouwplan Wilhelminakade. (ontvangen 21-
12-2020);

• 2020-111246 Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeerplaats 
op eigen terrein. (ontvangen 22-12-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-101451, Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel op het 

voordakvlak (vergunningsvrij 22-12-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-092268, Anemoonlaan 61, 63, 65, 67 en UT Hanenpad 14, 16, 18, 

20, het oprichten van 8 woningen (verzonden, 29-12-2020);
• 2020-098372, Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B 

ruimte. (verzonden 30-12-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-104809, Vuurlijn 13A, het bouwen van een woning (verzonden 24-

12-2020).
Uithoorn
• 2020-095337, Industrieweg 6, het vervangen van 2 lichtreclames (ver-

zonden 18-12-2020)
• 2020-097921, Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (verzon-

den 22-12-2020)
• 2020-099609, Frees 22, het vervangen van een draagmuur en het uit-

breiden van de hal (verzonden 22-12-2020)
• 2020-088073, voor Marktplein 11, het tijdelijk plaatsen van een tent ten 

behoeve van een winterterras voor een periode tot en met 31 maart 
2021 (23-12-2020)

• 2020-093958, Langs de Baan 3, het vergroten van de woning (verzon-
den 28-12-2020)

• 2020-099592, Amsterdamseweg, het realiseren van een tijdelijke jon-
geren ontmoetingsplek tot uiterlijk 31 januari 2023 (verzonden 5-1-
2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2020-113102, Industrieweg 20, het aanvragen van een drank en hore-

cavergunning en een exploitatievergunning. (ontvangen 30-12-20).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-110573, Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning speelauto-

maten 2021 (verzonden 05-01-2021); 
• 2020-111578, Wilhelminakade 3, aanwezigheidsvergunning speelauto-

maten 2021 (verzonden 05-01-2021).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ZIJDELVELD, NAAST NUM-
MER 66C’ EN BESLUIT HOGERE WAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het bestemmingsplan 
‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ ongewijzigd is vastgesteld en een hogere 
waarde voor de nieuw te bouwen woning is vastgesteld. 
Toelichting bestemmingsplan
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en 
de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het 
plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen 
en twee-onder-een-kapwoningen.
De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze 
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. 
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is steden-
bouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed 
woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast num-
mer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.
Toelichting hogere waarden
De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de 
Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrens-
waarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffi ngswaarde van 
63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente heeft voor 
deze woning een hogere waarde vastgesteld.
Ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit voor 
het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen van-
af 14 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn 
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catie-
code NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VG01. Daarnaast liggen de stuk-
ken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstij-
den van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze web-
site www.uithoorn.nl. 

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden in-
gesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad 
en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het 
college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de ge-
meenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp. 
Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. 
Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van 
een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voor-
zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afl oopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treden de beslui-
ten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Uithoorn, 13 januari 2021 

KENNISGEVING, WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, BESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een beschik-
king ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
afgegeven. 
De beschikking betreft 
• het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevings-

vergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stich-
ting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI), Industrieweg 16 te 
Uithoorn, om zo te kunnen voldoen aan de actuele wet- en regelgeving. 
Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voor-
schriften aan de vergunning verbonden. Zaaknummer: 9178126

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ont-
werp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op de website loket.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200.
Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van 
het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u op-
genomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit.
Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet 
op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige 
voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de ge-
noemde rechtbank. 
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoem-
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behan-
delen van het beroep en het verzoek worden griffi ekosten in rekening ge-
bracht.
Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure ‘Be-
zwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van 
de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedu-
res kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lo-
kaal tarief).

WIJZIGING WET GEMEENTELIJKE SCHULDHULPVERLENING (WGS)
Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeente-
lijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulp-
verlening in werking. Hiermee wordt vroegsignalering van betalingsach-
terstanden een wettelijke taak en is gegevensdeling in de wet vastgelegd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 
besloten om aan te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering 
en de directeur van Duo+ mandaat te verlenen om besluiten te nemen die 
voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente Uithoorn sluit met het 
BKR en vaste lastenpartners in het kader van vroegsignalering van schul-
den. De directeur Duo+ geeft het recht van onder-mandaat aan de team-
leider Sociaal domein en de klantmanager. Het mandaat gaat in per 1 ja-
nuari 2021.

VERORDENING BESLISTERMIJN SCHULDHULPVERLENING 
UITHOORN 2021
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn 
de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 vastge-
steld. In de verordening is opgenomen dat het college binnen 8 weken na 
het eerste gesprek, een besluit op de aanvraag schuldhulpverlening neemt. 
Het opstellen van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uit-
hoorn 2021 is noodzakelijk om rechtmatig uitvoering te kunnen geven aan 
de regels op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 
Inwerkingtreding
De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Uithoorn 2021 treedt in 
werking vanaf 1 januari 2021. De stukken zijn vanaf 23 december 2020 te 
zien op www.overheid.nl.

Snoeien en kappen van 
bomen
Vanaf december zijn wij begon-
nen met het snoeien van bomen 
en het knotten van wilgen. Van-
uit de boomveiligheidsinspec-
tie (VTA; Visual Tree Assesment) 
worden ook bomen gekapt. Als 
een boom is gekapt, blijft een af-
gezaagde boomstam over. De-
ze worden in de aankomende tijd 
weggehaald, de grond wordt aan-
gevuld en er worden jonge bomen 
terug geplant.

Heesters
Ook gaat de gemeente een aantal 
heesters (lage beplanting) snoei-
en. De locaties van de heesters 
staan op www.uithoorn.nl/werki-
nuitvoering. In de Legmeer zijn 
we vanaf 11 januari begonnen 
met het snoeien van verschillen-
de heesters in het oude gedeel-
te van Legmeer. Dit is in overleg 
met Buurtbeheer De Legmeer be-
sproken.

Laat uw reactie achter 
op de hondenkaart op 
UithoornDenktMee.nl
Vergeet u niet tot vrijdag 15 janu-
ari uw reactie door te geven op de 
hondenkaart op www.Uithoorn-
denktmee.nl? Bekijk hier de hon-
denkaart en geef een reactie over 
de locaties waar honden wel of 
niet mogen komen, honden wel 
of niet moeten worden aangelijnd, 
uitwerpselen wel of niet moeten 

worden opgeruimd. Mocht u vra-
gen hebben over de handhaving, 
vragen wij u dit apart te mailen 
naar gemeente@uithoorn.nl on-
der vermelding van hondenbeleid. 
De reacties worden bekeken op 
inhoud en mogelijkheden. Het re-
sultaat hiervan komt ook op www.
uithoorndenktmee.nl te staan.

Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent fi nanciële steun 
aan verenigingen, instellin-
gen, organisaties en personen 
die binnen de gemeente Uit-
hoorn (Uithoorn én De Kwa-
kel) werkzaam zijn op het ge-
bied van sport, cultuur en so-
ciaal-maatschappelijke acti-
viteiten. Zij kunnen op grond 

van hun activiteiten én fi nanci-
ele positie, aanspraak maken 
op steun van de stichting. Her-
kent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2021 een on-
derbouwde subsidieaanvraag. 
Kijk op voor alle voorwaarden 
en het aanvraagformulier op 
www.uithoorn.nl. Zoek op de 
term ‘Kootfonds’. 

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds

WWW.UITHOORN.NL
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ACHTER DE SCHERMEN BIJ

Mijdrecht –“Niemand verwacht een grote kruidenmix, 
specerijen en sauzen onderneming te vinden in deze 
omgeving!” Zo begint Mari-Jon Keijlewer van Natural 
Spices het gesprek. Het groeiende familiebedrijf gericht 
op natuurlijke smaakversterkers heeft meer nieuwe 
medewerkers moeten aannemen. De Nieuwe Meer-
bode deelt een kijkje in de keuken waar het om lekker, 
gezond, duurzaam en gemakkelijk draait, met als nieuw 
hoofdstuk: de kruidenmixen voor thuis!
Een grote klant als de horeca mist het bedrijf door de 
coronacrisis. Toch is het nooit tot volledige stilstand 
gekomen in 2020. Om iedereen goed gemotiveerd aan 
het werk te houden is er flink geïnnoveerd binnen het 
bedrijf. Zo is een mooie samenwerking tot stand 
gekomen met TV chefkok London Loy en zijn de 
ontwikkelingen voor de consumentenlijn in een 
stroomversnelling gekomen. Daar is Mari-Jon als voor-
malig CEO van een uitzendbureau ingedoken. Ze was 
toe aan een nieuwe uitdaging, die haar man en direc-
teur van het bedrijf Yvo Keijlewer kon aanbieden. In 
haar nieuwe rol binnen HR en Marketing voor het 
bedrijf, heeft zij samen met haar schoonvader Yvan 
Keijlewer een consumentenmerk ontwikkeld. “We 
hebben onze dromen, dat we een nieuwe webshop en 
consumentenmerk willen hebben, kunnen verwezen-
lijken. En dat is absoluut gelukt! Mijn schoonvader doet 
de Research & Development dat stil kwam te liggen, 
omdat alles ‘on hold’ werd gezet. Daardoor ontstond 
wel het perfecte moment om smaakmixen voor de 
consument te bedenken. Het traject om een mix te 
maken is best lang. Smaakpanels, voedingsdeskun-
digen, het bestuderen van de trends e.d. behoren alle-
maal tot dit traject. Als uiteindelijk het eerste potje 
wordt verkocht gaat dat onder luid gejuich. In deze 
moeilijke tijd met soms weinig perspectief, brengt dat 
enorm veel energie!”

Veilig 
Naast de grote drijfveer, was het in 2020 heel belangrijk 
dat het personeel veilig kon werken. 
Zo werden per direct noodscenario plannen gemaakt 
over wat er verwacht kon worden en wat er zou 
kunnen gebeuren. Dat betrof ook besmettingen bij de 
medewerkers. De teams van de verschillende afde-
lingen waren in clusters gesplitst, zodat bij een besmet-
ting maar één cluster wegviel in plaats van een hele 
organisatie. Voor andere sectoren betekent corona dat 
mensen meer op thuisblijven zijn aangewezen. 
Met het heersende virus kan het extra helpen om je 
gerechten met de juiste vitamines klaar te maken, 
vertelt Mari-Jon.“Wij hebben met onze basic krui-
denmix samenstellingen gemaakt die je minimaal 
nodig hebt als ‘topkok’ in je eigen keuken. Denk aan 
kaneel, gebroken peper of piramidezout. De ontwikke-
ling van hoe en wat je produceert wordt veel belang-
rijker voor mensen. Iedereen wil weten wat men eigen-
lijk in zijn of haar mond stopt en waar het vandaan 
komt. 
Wat nog lang niet iedereen weet is dat gezond eten vrij 
gemakkelijk kan zijn. Met de grote omslag naar 
gezonde voeding hebben kruiden daar een grote 
invloed op. Dat leidt tot een minder gebruik van zout 
en suiker en bovendien is dat minder belastend voor

het milieu. Het blijkt wel lastig te zijn om je weg daarin 
te vinden in de supermarkt. Dat horen wij ook van onze 
jonge medewerkers. Door het werk bij ons leren zij hoe 
smaken versterkt kunnen worden door andere smaak-
toevoegingen. En dat delen zij weer met hun ouders.”

Twintig man
Op dit moment werkt twintig man personeel bij 
Natural Spices, waar diverse werkzaamheden worden 
verricht. Een voorbeeld is het productiewerk. Volgens 
Mari-Jon wordt dit binnen de maatschappij als onder-
gewaardeerd werk gezien. “Als ik jongeren mag advi-
seren, zou ik ze zeker aanmoedigen om bij dit soort 
functies te kijken. We hebben veel mensen in dienst die 
het leuk vinden om dit als baan erbij te doen. Een 
aantal studeren voor laboratoriumwerk, maar konden 
tijdens de eerste golf daarvoor niets verrichten. Zij 
werken nog steeds voor ons, omdat het heel divers 
werk is waarbij echt de handen uit de mouwen kunnen 
worden gestoken. Van kruidenmengsels maken tot 
potjes vullen of betrokken zijn bij de sales van de 
webshop. En neem nou een volwaardig sausmede-
werker. Het is belangrijk om in deze functie de tempe-
ratuur tijdens de productie goed in balans te houden. 
Dat is een ingewikkeld proces, maar zeker leuk om te 
leren! Eén ding staat wel vast. Op wat voor afdeling je 
ook werkt, je zult aan het einde van de dag flink naar 
onze producten ruiken, zoals knoflook, kerrie of 
rozemarijn.”

Tweede Huis
Niet alleen vast en studerend personeel werkt bij 
Natural Spices. In samenwerking met organisatie Ons 
Tweede Huis biedt het bedrijf ook ruimte voor mede-
werkers met een arbeidshandicap. Door geduld, struc-
tuur en de juiste ondersteuning aan te bieden obser-
veren zij mooie persoonlijke ontwikkelingen voor deze 
arbeidskrachten. “Ik vind het belangrijk om in je bedrijf 
een gezonde afspiegeling van de maatschappij te 
hebben. Dat maakt het team sterker en mensen meer 
tolerant naar elkaar. Het gaat er om dat iedereen hier 
het beste uit zichzelf en uit het product kan halen. Het 
is prachtig hoe Ons Tweede Huis zoveel doet voor de 
mensen die deze organisatie begeleiden. Wij mogen 
zulke fijne mensen van hun ontvangen. Uiteraard ligt 
de werkdruk anders voor deze mensen dan voor regu-
liere medewerkers, maar daar kunnen wij de ruimte 
voor aanbieden.” 

En wat zijn de smaaktrends voor 2021? 
“Met onze speciaal mix vangen wij een aantal trends in 
ons assortiment. De smaak van de Aziatische Yuzu 
citrusvrucht kom je nu veel tegen in de wereld van de 
voeding. Het is een hele specifieke smaak dat tussen 
sinaasappel, citroen en gember in zit. Dat verwerken 
wij in onze sauzen en marinades voor diverse 
bedrijven. Ook Koreaanse Kimchi, waar we onze eigen 
‘twist’ aan geven en het Marokkaanse kruidenmengsel 
Ras el hanout vallen in de smaak op dit moment. Dat 
laatste betekent in het Arabisch ‘alles in de keuken’ en 
dat hebben wij vertaald naar onze Hurry Curry en 
Habibi Veggie mix. Dat is heerlijk om bloemkool in de 
oven samen met olijfolie een beetje knapperig te 
maken. Pittig is eveneens in trek. Dat hebben wij nog 
niet zoveel, maar we komen wel met specials met Cari-
bische verrassingen.” 
www.naturalspices.eu/ Telefoon: 0297 - 254 109
E-mail: klantenservice@naturalspices.nl

Natural Spices: “De smaakmaker 
waaraan iedereen kan ruiken 
wat voor werk je doet!”
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LEZERSPOST

In de editie van deze krant dd. 16 december jl. maakte 
de gemeente bekend dat B & W heeft ingestemd met 
het definitieve ontwerp van het dorpscentrum van 
Uithoorn. “Een belangrijke stap op weg naar een vrien-
delijk, groen en veilig Dorpshart aan de Amstel”, zo 
jubelde het college. Het artikel werd opgesierd door 
een sprookjesachtige impressie met bloemen en 
bomen, met (daar nog) zorgeloze fietsers op een 
prachtige, in rood asfalt uitgevoerde fietsstrook met 
naastliggend trottoir. De gemeente droomt verder: “Via 
het Zijdelveld kunnen de fietsers dan veilig naar het 
centrum fietsen”. Tot zover het droomscenario van de 
gemeente.

De werkelijkheid
Want hoe anders is de werkelijkheid?!
Het artikel maakt nergens melding van de aanwezig-
heid en de bereikbaarheid van de bevoorradingssluis 
van het winkelcentrum Amstelplein. Want wie goed 
oplet ziet in de impressie van de gemeente verlaagde 
stoepranden. En juist daar schuilt het grote gevaar!
Die stoepranden verraden de route waar al het toeleve-
ringsverkeer van het winkelcentrum de fietsstrook en 
het trottoir per bezoek tweemaal moet kruisen. Hier-
door ontstaan de alom gevreesde en beruchte dode-
hoeksituaties die al zovele dodelijke slachtoffers 
hebben geëist.

Reden voor de fietsstrook
De geschetste fietsstrook is een verhaal op zich.
De reden voor de voorgestelde invulling van het 
verkeersplan is de aan te leggen rotonde op de kruising 
Laan van Meerwijk/Maximalaan/Thamerlaan, uitge-
voerd met éénrichting fietsverkeer. De gemeente 
vreest dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als 
fietsers komende uit richting Aalsmeer deze rotonde 
niet ronden maar rechtdoor (ongeveer 20 meter,de 
diameter van de rotonde) richting Prinses Irenebrug 
gaan fietsen. Enkel en alleen daarom (!) wil men het 
fietsverkeer vanaf de kruising Maximalaan/Zijdelweg/
Watsonweg met bestemming centrum en Prinses 
Irenebrug verplichten over het Zijdelveld en langs het 
winkelcentrum te fietsen. Het Zijdelveld is echter 
onderdeel van de populaire, recreatieve wandelroute 
van het “Rondje Zijdelmeer”. Het wordt dan ook 
omschreven als één van de van de oudste en karakte-
ristieke lanen van Uithoorn. Een smalle, rustige laan 
waar wandelaars, fietsers en sporters veilig kunnen 
bewegen. Daar bevinden zich op het één kilometer 
lange Zijdelveld langs de bebouwde zijde echter ook 
40 auto-uitritten, 15 kleinere uitritten, 12 parkeer-
vakken haaks op de weg en aan de overzijde meer dan 
100 parkeerplaatsen in de rijrichting en 9 haaks op de 
weg. De explosieve groei van het gebruik van elektri-
sche en racefietsen zal een desastreuze uitwerking 
hebben op de veiligheid en leefbaarheid aldaar.

Fietspad Hilversum- Heemstede
Het bestaande fietspad langs de Maximalaan maakt 
deel uit van de 40 kilometer lange twee-richtingen 
fietsverbinding tussen Heemstede en Hilversum. 
Alleen de gemeente Uithoorn vreest dat een stukje van 
ongeveer 20 meter twee-richting fietsverkeer in de 30 
km zône meer gevaar oplevert dan het vrachtverkeer 
zoals hierboven omschreven en de chaotische 
gevolgen voor het Zijdelveld bij elkaar opgeteld. Terwijl 
langs het bestaande, vrij liggende fietspad langs de 
Maximalaan geen enkel obstakel aanwezig is.
Met de bewering van B & W dat fietsers via het Zijdel-
veld veilig naar het centrum kunnen fietsen slaat het 
college de plank dan ook volledig mis. Want dat kan 
alleen over de al bestaande route.

B & W hardleers
Bovendien blijkt B & W uitermate hardleers. Op 9 
oktober 2019 publiceerde de gemeente haar plannen 
voor het dorpscentrum met dezelfde impressie als bij 
de bekendmaking van het definitieve ontwerp in de 
editie van 16 december jl. Die impressie is de reden 
geweest om in een gesprek op 21 november 2019 bij 
enkele wethouders en ambtenaren de alarmklok te 
luiden over de levensgevaarlijke omstandigheden die 
daar op de loer liggen. Omdat de verantwoordelijk 
wethouder al direct verklaarde niet onder de indruk te 
zijn is op 4 december 2019 ook een schriftelijke versie 
van die waarschuwing aan B & W gestuurd. Daarin staat 
o.a. letterlijk: “met name het 2x diagonaal kruisen van 
vrachtverkeer met de fiets/wandelroute nabij de 
ingang en de uitgang van die vrachtsluis levert, met 
name door de zogenoemde dode hoek situaties, een 
ontoelaatbaar gevaar op voor fietsers en voetgangers. 
Om die reden willen wij hierbij vastleggen dat de route 
voor fiets- en voetgangersverkeer, naar onze stellige 
mening, onder geen voorwaarde langs de zuidzijde van 
de N 196, ter hoogte van de laad- en losplaats van 
Winkelcentrum Amstelplein kan worden toegepast”. Nu 
is pijnlijk duidelijk geworden dat daarmee niets is 
gedaan.

Drama rood asfalt
In december 2016 en daarna werd de gemeente op de 
hoogte gebracht van het gevaar van het rode asfalt op 
de kruisingen met de Vuurlijn. Na talrijke meldingen 
maar niet eerder dan na een ongeval met dodelijke 
afloop 3 jaar later, stelde de gemeente een intern 
onderzoek in naar de handelswijze van de gemeente. 
De commissie intern onderzoek maakte gehakt van de 
gemeentelijk communicatie en organisatie. Deson-
danks veegt B & W nu zelf, door haar instemming met 
het definitieve ontwerp, opnieuw alarmerende 
signalen onder het vloerkleed. En zijn fietsers en voet-
gangers weer het kind van de rekening! Er moet kenne-
lijk eerst weer een dodelijk slachtoffer te betreuren zijn 
voordat de ernst van de situatie door dringt.

Oplossing ligt voorhanden
In Amstelhoek (buiten de bebouwde kom) en bij het 
Gezondheidscentrum De Waterlinie (binnen de 
bebouwde kom) liggen al rotondes met een naastlig-
gend twee-richtingen fietspad en zijn volkomen veilig 
gebleken. De rotonde bij de Waterlinie kan één op één 
gekopieerd worden in het verkeersplan Uithoorn. Deze 
oplossing heeft alleen maar voordelen: De infrastruc-
tuur in Amstelhoek is hier al op ingesteld en hoeft dus 
niet te worden aangepast. De Prinses Irenebrug hoeft 
niet te worden verbouwd. Het bestaande fietspad kan 
onveranderd in gebruik blijven. Het Zijdelveld kan haar 
rustieke en veilige uitstraling behouden. De veilige 
bevoorrading van het winkelcentrum is hiermee 
gewaarborgd. Burgemeester en Wethouders kunnen 
weer rustig gaan slapen.

W. Wahlen uit De Kwakel

Verkeersplan Uithoorn: 
een horrorinrichting !

Uithoorn – Vrijdagmiddag is op de 
Zijdelweg een Canta autootje (een 45 
km wagentje) in brand geraakt. 
Hoewel de brandweer snel ter 
plaatse was konden ze niets anders 

meer van het (kunststof )autootje 
redden. Hij brandde helemaal uit. De 
brandweermannen hebben de over-
blijfsels aan de kant gezet en het 
fietspad schoon gemaakt.

Canta autootje totaal uitgebrand
Foto Jan Uithol

Uithoorn – In de nacht van 
donderdag op vrijdag jl. werden 
omstreeks 01.30 alle hulpdiensten 
gealarmeerd voor een auto te water 
bij de flat Madelief in de Legmeer. Ter 
plaatse bleek er een auto de bocht uit 
gevlogen te zijn en via een grasveld 

en een kleine boom in de vijver te zijn 
beland. Alle inzittenden waren eruit 
en stonden met een nat pak op de 
kant waar ambulance medewerkers ze 
hebben nagekeken. De gealarmeerde 
brandweer en de auto van het Trau-
mateam konden al snel retour.

Auto te water in de Legmeer

VRAAG HET DE BURGEMEESTER

In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Allereerst wil ik u een heel goed, maar bovenal 
gezond 2021 wensen. Gezondheid is ons 
grootste goed. En dat is in 2020 nog eens goed 
duidelijk geworden. Het virus brengt veel leed 
met zich mee. Voor de één nog meer dan voor 
de ander. Nog steeds raken veel mensen 
besmet. Ook hier, in onze dorpen. Het is duide-

lijk dat we Corona nog niet de baas zijn. Voor mezelf heb ik dus allang 
besloten dat ik het vaccin ga halen zodra ik aan de beurt ben. Het is 
ontzettend belangrijk dat de reguliere zorg weer door kan gaan. Dat 
(ziekenhuis)behandelingen weer door kunnen gaan, in plaats van uitge-
steld moeten worden. Het is belangrijk dat we weer stapje voor stapje 
terug kunnen gaan naar ons normale leven. Daarom ga ik die prik halen. 
Ik heb het volste vertrouwen in de wetenschap en dus in de betrouwbaar-
heid van de vaccins. 

Oogstjaar
In 2022 gaan we weer kiezen voor een nieuwe gemeenteraad die vervol-
gens weer de wethouders benoemen. Dat betekent dat de huidige raad 
met de drie wethouders nog één vol jaar in deze samenstelling aan het 
roer staan. Het laatste jaar is vaak het ‘oogstjaar’. En dat zal u ook gaan 
merken. De verschillende wethouders zullen stuk voor stuk in de diverse 
media tonen wat gerealiseerd is of binnenkort wordt. Denk aan het 
opknappen van het centrum Uithoorn en het dorpscentrum in De Kwakel. 
Denk aan het meer zichtbaar worden van kunst en cultuur. Denk aan initi-
atieven op het gebied van afvalverwerking en op het gebied van duur-
zaamheid. Denk aan ‘meer menselijke maat’ bij hulp op het sociale vlak 
om maar een paar voorbeelden te noemen. 

Oproep
Tot slot doe ik graag een oproep aan u. Op 17 maart 2021 zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Vanwege Corona kan stemmen op een aantal loca-
ties in onze gemeente nu verdeeld over drie dagen. We hebben uw hulp 
hard nodig op de stembureaus. U zorgt er samen met de andere leden 
van het bureau dat de verkiezingen goed en veilig verlopen. Meer infor-
matie is te lezen op onze website www.uithoorn.nl/verkiezingen.
Blijf gezond, zorg goed voor uzelf en voor uw naasten. En kijk in deze tijd 
nog wat meer naar elkaar om. 

Pieter Heiliegers, burgemeester

‘Volste vertrouwen in de 
wetenschap’
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Uithoorn - Enkele bewoners aan het Zijdelveld hebben een leuk initiatief genomen door overal voor de woningen zgn. 
“lichtpuntjes” te plaatsen. Bordjes met leuke en opbeurende spreuken om medebewoners en wandelaars een hart 
onder de riem te steken in deze moeilijke Corona en Lockdown tijd. Inmiddels worden de spreuken op de bordjes veel 
gelezen, gewaardeerd en ook gefotografeerd.

Leuk initiatief van 
bewoners Zijdelveld

Foto’s Jan Uithol
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Regio - Tijdens de periode kerst en 
oud-en-nieuw zijn veel jongeren 
bezig met het vieren van deze feest-
dagen. Familieleden worden 
ontvangen en familieleden en 
vrienden worden opgezocht. Zij 
denken dan niet aan school en ook 
niet aan sport.
Afgelopen jaar, 2020, ging dat 
anders, want door de corona crisis 
konden er veel gezellige (familie) 
uitjes niet doorgaan. Ook het 
afsteken van vuurwerk werd door de 
regering verboden. De jeugdinstruc-
teurs bij Michiel de Ruyter besloten 
om op zaterdag 2 januari 2021 toch 
instructie te geven aan jeugdleden 
onder de 18 jaar oud. Normaal wordt 
dit niet gedaan omdat veel jeugd-
leden de eerder genoemden feesten 
vieren. Nu veel jongeren met hun ziel 
onder de arm liepen werd er 
besloten om roei-instructie te geven. 

In de visie van de jeugdinstructeurs 
is het beter om afleiding te bieden 
dan dat jongeren kattenkwaad 
uithalen. 
Het was mistig op 2 januari en eigen-
lijk twijfelachtig of er wel geroeid 
mocht worden, want met te veel mist 
mag er niet geroeid worden. Het was 
vrij koud, maar daar heeft de instruc-
teur die langs de kant mee fietste, 
meer last van dan de roeiers. Te zien 
was dat de roeiers er echt zin in 
hadden, want ze deden zichtbaar 
hun best. Met name Julian Croes, hij 
roeide in een éénpersoonsboot, 
maakte erg mooie halen. Dat gaat 
wat beloven voor het komende roei-
seizoen, als we verlost zijn van de 
corona crisis. Met een tevreden 
gevoel zaten de instructeurs thuis na 
het geven van de instructie.
Meer over roeien en kanoën is te 
vinden op de website www.mdr.nu

Instructie voor jeugdroeien 
tijdens de kerstvakantie

Regio - Ondanks de beperkingen 
door het coronavirus kun je dit jaar 
wel meedoen aan Uithoorns 
Mooiste-de loop en wandeling, al is 
het dit jaar wel een virtuele editie. 
Uithoorns Mooiste maakt dit jaar 
weer deel uit van het Zorg en Zeker-
heidcircuit en het circuit bestaat ook 
nu weer uit 8 lopen die door de 
bekende verenigingen in de regio 
worden georganiseerd. 
De animo voor de eerste loopevene-
menten van het circuit was erg groot 
en moesten veel mensen teleurge-
steld worden omdat het aantal 
belangstellenden het aantal van 500 
overschreed. 
Ook in onze regio is de animo om de 
loopschoenen aan te trekken en 
jezelf in een loopwedstrijd te testen, 
blijkbaar groot, aangezien ook het 
aantal inschrijvingen voor Uithoorns 
Mooiste vorige week de 500 had 
bereikt. Dat betekent dat we ‘vol’ 
zitten en inschrijven niet meer moge-
lijk is. Je kunt je nog wel inschrijven 
voor de wedstrijden van het Zorg en 
Zekerheid circuit die de komende 
maanden nog worden 
georganiseeerd

Zorg en Zekerheid circuit virtueel
Het Z en Z circuit is dit jaar volledig 
digitaal. Je kunt je nu al inschrijven 
via de website van het circuit voor 
een, meer of alle lopen van het 
circuit. Vervolgens moet je de app 
Racemap downloaden ( je vind die 
onderaan de 8 lopen van het circuit 
op de website) en krijg je een paar 
dagen voor de loop een e-mail met 
instructies en een startnummer. 
Als je dat nummer invoert in de app, 
ben je tijdens de loop te volgen. Wie 
een loop heeft afgerond krijgt een 
digitaal certificaat en na een week of 
twee per post een medaille. Wie aan 

zes van de 8 lopen meedoet krijgt 
een herinnerings T-shirt.
Voor elke loop is een periode van 
zestien dagen vastgesteld waarin je 
de afstand waarvoor je hebt 
gekozen, ongeveer 5, 10 of 15 kilo-
meter, aflegt. Om veel reizen te voor-
komen i.v.m. corona kun je elke loop 
van het circuit vanuit je eigen omge-
ving starten en lopen.
Het inschrijfgeld per loop is € 3,-, dat 
zijn met name de kosten van de app 
en de technische ondersteuning. Alle 
andere kosten neemt sponsor Zorg 
en Zekerheid op zich.

Uithoorns Mooiste- de loop en 
–wandeling
De periode waarin je Uithoorns 
Mooiste kunt lopen is 23 januari tot 
en met 7 februari. Je kunt, zoals 
aangegeven, vanuit huis of elke 
andere plek starten in je eigen omge-
ving op een voor jou interessant 
parcours.
Om de sfeer van de Uithoorns 
Mooiste zoals je dat gewend bent in 
de afgelopen jaren, een beetje te 
proeven richt AKU een aangeklede 
start- en finish plek op sportpark de 
Randhoorn in (vergelijkbaar met de 
Kooyman Polderloop van dit jaar) 
met boog, vlaggen, banners, etc. 
Je kunt dus vanuit deze vertrouwde 
plek starten en het van de afgelopen 
jaren bekende parcours over een van 
de 3 afstanden volgen. Je vindt deze 
parcoursen op de website van AKU.
Hoewel er voor onze sponsors door 
deze virtuele editie veel minder 
publiciteit is te halen, wordt AKU ook 
dit jaar weer door een aantal vaste 
sponsors gesteund: Kooyman Sier- 
en tuinproducten, Intersport 
Twinsport, Takii, Auto Berkelaar en 
van Schie grond-, weg- en 
waterbouw.

Uithoorns Mooiste 2021 
‘Volgeboekt’

Regio - Afgelopen weekend zijn de 
trainingen voor de jeugd (pupillen, 
aspiranten & junioren) gestart op 
zaterdagmiddag en op zondag 
stonden de 18+ teams op de velden. 
Juist nu, met de 1,5 meter richtlijnen, 
vereist dat van de trainers/coaches 
wat meer voorbereiding op de trai-
ning, maar iedereen was na afloop 
heel enthousiast en alles is ook goed 
verlopen. 
Waar de honk- en softbal spelers en 
speelsters normaal in de gymzalen 
aan hun voorbereiding beginnen, is 
Thamen op zoek gegaan naar een 
alternatief. Gelukkig was Qui Vive 
bereid veld 4 beschikbaar te maken 
en samen met de slagkooien bij 
Thamen zorgde dat voor een zeer 

gevarieerde training. Komend 
weekend trainen de teams weer. 
Altijd al een keer willen kijken of 
honkbal/softball iets voor jou is? 

Thamen trainingen zijn begonnen!
Kom dan rustig meetrainen. 
Aanmelden kan via de website of 
stuur een berichtje naar Linda op 
06-51679394.

De Kwakel - Afgelopen zondag zijn 
de topverkopers van de Grote Club-
actieloten van KDO handbal in het 
(winterse) zonnetje gezet tijdens de 
Winter Wonder Outdoor Training. 
De actie leverde maar liefst €2.141,- 
op voor de club, dus dit zijn met 
recht TOPverkopers! 

Uitreiking topverkopers Grote Clubactie

De Kwakel - Afgelopen zondag is de 
handbaljeugd (B t/m F) van KDO op 
gepaste afstand bij elkaar gekomen 
op het sportpark van KDO voor een 
Winter Wonder Outdoor Training. 
Alle benodigde ingrediënten waren 
aanwezig: een winters weertje, 
vrolijke jongens en meiden en een 
sneeuw- en ijshandbalcircuit. 
Het circuit bestond onder andere uit 
ijspegelkegelen, sneeuwballen 
gooien en droogschaatsen. 
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de 
foto’s op onze facebookpagina @
KDOhandbal.

Goed verzorgd
Uiteraard werd er goed gezorgd voor 
de hardwerkende sportende 
kinderen, want koek en zopie werd in 
de pauze geserveerd. De jongste 
groep ontving een echt Winter 
Wonder Diploma en kwam dus niet 
met lege handen thuis!

Sfeervol en sportief
Door de huidige coronaregels is het 
niet mogelijk voor de handballeden 
van KDO om in de zaal te trainen en 
te handballen. De trainers bedachten 
dit sfeervolle en sportieve evene-

KDO jeugd in winterse sferen
ment, zodat de jeugd de kans kreeg 
om aan de handbalskills en de team-
spirit te werken.

Bootcamp voor senioren
Zondag 17 januari wordt er ook voor 
de andere leden (A-jeugd, senioren 
en recreanten) een coronaproof-
evenement georganiseerd. Zij gaan 
bootcampen onder leiding van 
Jarcha van Dijk. 
Helaas is door de coronamaatregelen 
publiek niet toegestaan. Het evene-
ment is alleen voor leden en 
aanmelden is verplicht.

Handbal, een winterse versnapering en gezelligheid tijdens de Winter Wonder Outdoor Training!

Op de foto het bestverkopende 

team, de E1. 

Zij verdienen een waardebon voor 

het eten van een patatje met iets 

lekkers in de kantine, als de 

coronasituatie dat weer toelaat.
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Regio - De PK Sport Bosdijkloop, die 
op 21 februari 2021 in Vinkeveen zou 
plaatsvinden, gaat NIET door. De 
organisatie, Toer Trim Club De Merel 
heeft helaas moeten besluiten om 
deze hardloopwedstrijd te 
verplaatsen naar 2022. Het zal voor 

iedereen duidelijk zijn dat het coro-
navirus hiervan de oorzaak is. 
De gezondheid van alle deelnemers, 
vrijwilligers en supporters gaat 
boven alles en hierdoor vinden wij 
het niet verantwoord om de Bosdijk-
loop in 2021 te organiseren. 

We kijken er naar uit om iedereen 
begin volgend jaar weer te mogen 
verwelkomen bij de 43e editie van de 
PK Sport Bosdijkloop op zondag 20 
februari 2022 in Vinkeveen. 
Meer informatie op: 
www.ttcdemerel.nl.

Bosdijkloop 2021 afgelast

Vinkeveen - Op 14 januari 1961 is de 
Vinkeveense korfbalvereniging De 
Vinken opgericht. Op initiatief van 
het onderwijzersechtpaar Wolfert en 
de uit Hilversum afkomstige elektri-
cien Arnold Scholten is eind 1960 
een begin gemaakt met het organi-
seren van trainingen voor wat later 
een bloeiende korfbalvereniging 
werd. Al in de eerste weken na de 
oprichting nam het ledental gestaag 
toe en in de loop der jaren is De 
Vinken uitgegroeid tot een korfbal-
club met een groot sociaal karakter 
en vaak ‘dorpoverstijgende’ sportieve 
successen.

Gezellig
De Vinken heeft zich de afgelopen 
jaren in de dorpsgemeenschap 
gemanifesteerd als een gezellige 
sportclub, gedragen door veel vrijwil-
ligers en aaneengesmeed door een 
stevige familie- en vriendschaps-
band. Ouders van jeugdleden, tegen-
woordig heel vaak zelf oud-korfbal-
lers, vinden het prettig dat de sociale 
cohesie van de korfbalclub zo 
kenmerkend is; zij laten hun eigen 

kinderen graag naar de altijd gezel-
lige en vertrouwde club gaan. 
De creativiteit van het clubkader 
staat al vele decennia garant voor 
bijzondere en ook voor het dorp 
geslaagde acties. We denken hierbij 
aan het succesvolle stratentoernooi 
‘de Vinkensportweek’, de met histori-
sche verhalen gelardeerde ‘Vinke-
veen Agenda’, de schoolkorfbaltoer-
nooien en natuurlijk ook het alom 
gewaardeerde verenigingsmagazine 
‘Op het Vinkentouw’. 

Digitaal Jubileum
Het 60-jarig jubileum wordt groots 
gevierd bij de club. Donderdag 14 
januari organiseert de jubileumcom-
missie een feestelijke digitale bijeen-
komst voor alle leden. Mariska Meul-
stee, lid van de jubileumcommissie: 
“De omstandigheden dwingen ons 
helaas tot een aantal aanpassingen 
in het feestprogramma. De eerder 
geplande aftrap met een oudejaars-
viering in onze kantine moesten we 
afblazen. We vieren daarom de 
opening van het jubileumjaar op de 
oprichtingsdatum, tijdens een online 

verjaardagsfeest met een superbingo 
en een miniquiz. Alle leden hebben 
thuis een feestpakket ontvangen met 
de nodige versnaperingen om digi-
taal te proosten. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond Covid-19 staan 
er voor 2021 diverse andere feeste-
lijkheden op het programma. Het 
einde van het jaar hopen we dan 
groots af te sluiten met een 
oudjaarsfeest.”
De Vinken is 60 jaar oud, maar jong 
van hart en klaar voor de toekomst. 
Naast de uitbreiding van de kunst-
grasvelden is ook het clubgebouw 
het afgelopen jaar volledig gereno-
veerd. Uitgerust met zonnepanelen 
en dubbel glas is het gebouw een 
voorbeeld van duurzaamheid. Strak 
in de nieuwe verf is de kantine, 
vooral door de inzet van eigen leden, 
een mooi thuishonk geworden. Die 
grote betrokkenheid staat symbool 
voor de inzet van het clubkader bij 
De Vinken. 
De immer enthousiaste leden van de 
korfbalclub staan te popelen om, 
zodra dit weer kan, alle clubactivi-
teiten weer op te pakken.

Korfbal De Vinken 60 jaar

Vinkenvoorzitter Kelvin Hoogeboom heeft feestpakketten voor het hele gezin 

ontvangen.

De jubileumfeestpakketten voor de leden staan klaar in het ‘Vinkennest’.

Regio - Het zal niemand verbazen 
dat Uithoorns Mooiste dit jaar heel 
anders zal verlopen dan we altijd 
gewend zijn. I.v.m. de risoco’s van 
extra besmettingen is het niet 
verantwoord om grote groepen 
mensen voor een loopevenement bij 
elkaar te brengen.
Maar we weten ook dat het in deze 
tijd juist heel belangrijk is om regel-
matig te blijven bewegen. Zorgverze-
keraar Zorg en Zekerheid wilde 
daarom als sponsor van het Zorg en 
Zekerheidcircuit heel graag dat het 
circuit deze winter in aangepaste 
vorm wel door zou gaan en heeft er 
met de 8 verenigingen voor gezorgd 
dat er voor atleten van jong tot oud 
8x een loop kon worden 
georganiseerd.
Atletiekvereniging AKU kan in het 
circuit natuurlijk niet ontbreken en 
organiseert ook dit jaar weer 
Uithoorns Mooiste. Voor de lange 
afstanden wordt een virtuele loop 
georganiseerd waarbij lopers via een 
app op elk gewenst moment en op 
elke plek hun favoriete afstand 
kunnen lopen. Voor de jeugd t/m 11 
jaar wordt wel een echte loop geor-
ganiseerd, de AH Jos van den Berg 
kidsrun.

Kidsrun op 31 januari op de 
wielerbaan van UWTC
Uithoorns Mooiste stond voor dit jaar 
gepland op zondag 31 januari en 
deze datum willen we graag 
aanhouden voor de kidsrun. Het 
parcours is dit jaar de wielerbaan van 
UWTC, waarbij iedereen een rondje 
van 1160 meter loopt. Startpunt is de 
achterzijde van het clubhuis van 
AKU.
We willen voorkomen dat er teveel 
kinderen en volwassenen gelijktijdig 
op en rond het sportpark de Rand-
hoorn bij elkaar komen, daarom zijn 
er 4 tijdstippen waarop er gestart 
wordt, 10.00u., 10.30u., 11.00u. en 
11.30u. Je moet je daarom wel van te 
voren opgeven zodat we weten 

hoeveel kinderen er op elk startmo-
ment aanwezig zijn en we waar 
nodig evt. kinderen kunnen vragen 
om op een ander tijdstip te starten. 
Je kunt je aanmelden via contact@
uithoornsmooiste.nl. Je geeft via 
deze mail je naam door en het tijd-
stip waarop je wil starten.
Het is helaas i..v.m. corona niet 
mogelijk dat ouders of andere 
belangstellenden mee kunnen lopen 
zoals ze gewend zijn en kunnen hun 
kind ook niet aanmoedigen op de 
wielerbaan. Zij moeten dus buiten 
het hek blijven, het is niet anders. 
Trainers van AKU begeleiden 
kinderen bij de ingang van het hek 
naar de start.
Omdat er in 4 groepen wordt gestart, 
worden er dit jaar geen prijzen voor 
de eerste 3 bij de jongens en meisjes 
uitgereikt, elke deelnemer krijgt 
natuurlijk wel een mooie 
herinnering.

Van te voren aanmelden
Met Zorg en Zekerheid vindt AKU 
het heel belangrijk dat onze jeugd 
blijft bewegen en daar plezier in 
heeft. Daarom hopen we dat, 
ondanks de beperkingen waar we 
mee te maken hebben, heel veel 
jeugd aan de de start verschijnt.
Zorg er wel voor dat je je van te 
voren aanmeldt via  
contact@uithoornsmooiste.nl.

Speciale AH Jos van den 
Berg kidsrun












