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G E M E E N T E R A A D N I E U W S

COLOFON

Gemeente Uithoorn

Zie voor de agenda’s de website: uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl
witter: Volg de raad RaadUithoorn. 

Contact met de raad via de griffie, tel. 0297-513963 of griffie uithoorn.nl

BELANGRIJKE MEDEDELING!
Op 28 januari 2021 is de eerste raadsvergadering van 2021. 
In tegenstelling tot eerdere berichten begint deze vergadering om 18.30 uur 
(dus niet om 19.30 uur). De agenda blijft ongewijzigd.

LET OP! 
De vergadering is openbaar maar de publieke tribune is gesloten. 
Inspreken is wel mogelijk. Aanmelding vooraf (tot uiterlijk 12.00 uur op 
28 januari 2021) bij de griffie (griffie@uithoorn.nl) is daarvoor vereist.
De vergadering is live te volgen via de website van de raad.

Bij Van Zaal Transport kan het!
Info: www.vzt.nl/vacatures
Tel. 0297-513086 • 06-82428915

Op zoek naar een écht leuke baan?

Deze actie is geldig t/m zaterdag 30 januari 2021

Robijn Wasmiddel 
of Wasverzachter
Alle soorten. Per stuk van 2.79 tot 8.39

Prijsvoorbeeld:
Wasverzachter Morgenfris 2 liter
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Bekijk advertentie 
verderop in deze krant     

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

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN

Bekijk advertentie 
verderop in deze krant     

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

GRATIS TAXATIE

GOUD, ZILVER 
EN MUNTEN
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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 

De Kwakel omg. Iepenlaan 
(80 kranten)

Uithoorn omg. Elsschotlaan 
(230 kranten)

Uithoorn omg. Potgieterlaan 
(200 kranten) 

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Op donderdag 28 januari wordt 
besloten of het College door mag 
gaan met het Haalbaarheidsonder-
zoek. In het raadsvoorstel wordt 
gesproken over een voortzetting van 
de communicatie middels de 
gemeentepagina en de site 
Uithoorndenktmee.nl. De wijze van 
communicatie via deze media is in 
het verleden steeds eenzijdig 
geweest. Alleen het standpunt van 
de gemeente werd benoemd en er 
werd niets gezegd over de plannen 
voor een Legmeerbos. Buurt Beheer 
Legmeer vraagt zich af of de 
gemeente in de toekomst van plan is 
hierin verandering te brengen. Er is al 
veel over gepraat en geschreven de 

laatste jaren, maar nog even een blik 
terug:

2017
In september 2017 kreeg Buurtbe-
heer De Legmeer gelegenheid een 
subsidieaanvraag te doen bij de 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
met de bedoeling voor de verbete-
ring van de leefomgeving meer 
groen te realiseren in Legmeer West 
en haar directe omgeving. Zoals 
bekend neemt de leefbaarheid in de 
Legmeer sterk af door een enorme 
toename van overlast door vliegver-
keer van Schiphol, wat na Coronatijd 
weer losbarst, gepaard gaande met 
veel geluidsoverlast en verslechte-

ring van de luchtkwaliteit. Een 
groene long in de wijk, de oude 
spoordijk, gaat verdwijnen door de 
komst van de sneltram. Voor de 
aanleg van het spoor zijn op het 
traject door De Legmeer in 
september jl. ca. 135 bomen gekapt. 
Alle struiken zijn gerooid en daarmee 
is een heel ecosysteem met een 
grote mussenkolonie en andere 
fauna weg! Er komt een 3 meter 
hoog geluidsscherm langs de tram-
baan waardoor het uitzicht van de 
woningen sterk gaat veranderen. Tot 
slot is de gemeente Amstelveen 
bezig om aan de noordzijde van De 
Legmeer het bedrijventerrein 
Amstelveen Zuid te ontwikkelen. 
Hierdoor zal het groene uitzicht 
verdwijnen door uitzicht op 9 tot 12 
meter hoge bedrijfsgebouwen. 
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn – Donderdagavond a.s. zal de gemeenteraad weer gaan praten 
over de toekomst van het Legmeerbos. Alles zou afhangen van het ‘haal-
baarheidsonderzoek’ dat de gemeente heeft laten uitvoeren.

Wat gaat de gemeenteraad morgenavond 
besluiten over het Legmeerbos?

Uithoorn – Tijdens de commissiever-
gadering Wonen en Werken afgelopen 
week, sprak raadslid Daan Noordanus 
van de VVD zijn zorgen uit over de 
diverse ‘ongelukjes’ die er meerder-
malen ontstaan bij de bouw van 
bouwplan de Reede in Uithoorn dorp: 
“De werkzaamheden aan de Reede zijn 
gestart. Hartstikke mooi, hebben we 
binnenkort een nieuwe bibliotheek 
aan de boulevard aan de Amstel. 
Alleen zijn er de afgelopen periode 
een aantal schades ontstaan aan nabu-
rige panden. Daar is wel snel op gerea-
geerd door brandweer, politie en 
gemeente, maar ook deze week was 
het weer kantje boord en is er schade 
ontstaan aan de openbare ruimte. 

Daan Nordanus VVD bezorgd over 
‘schades’ bij bouw bibliotheek

Buurtbewoners beginnen zich een 
beetje zorgen te maken over de veilig-
heid in en rond hun woning. Ik vind 
die zorgen ook volledig terecht. Dus 
daarom vraag ik het college, kunt u 

misschien een kleine sluier wegnemen 
over hoe dit soort processen gaan en 
hoe hier specifiek mee wordt omge-
gaan?’, aldus Noordanus.
Vervolg elders in deze krant.
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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

Regio - In deze tijd waarin veel leer-
lingen uit groep 8 weer een keuze 
moeten maken voor een middelbare 
school: een gesprek met brugklas-
leerling Roos, haar moeder Petra en 
met brugklascoach, Titia Haupt-
meijer. Roos kreeg vorig jaar een 
advies vwo van haar basisschool en 
koos voor het VeenLanden College in 
Vinkeveen. Wat maakte dat je voor 
het VeenLanden College in Vinke-
veen gekozen hebt?
Roos: “Eigenlijk wilde ik naar het 
VeenLanden College in Mijdrecht, 
maar toen ik de eerste keer op locatie 
Vinkeveen was, vond ik dat zo leuk, ik 
had er gelijk een goed gevoel bij. De 
kleine school en dat je een persoon-
lijke coach krijgt, het sprak me heel 
erg aan.”
Petra: “We hebben ons goed voorbe-
reid op de overstap. Wij zijn al op 
open avonden geweest toen Roos 
nog in groep 7 zat. Zo had ze langer 
de tijd om een keuze te maken.” 
Titia snapt het enthousiasme van 
Roos voor het kleine karakter van de 
school: “Ja, op een kleine school zijn 
korte lijnen, die heb ik ook met mijn 
collega’s, dat is heel prettig. Maar het 
contact dat ik met mijn leerlingen 
kan hebben bij dit type onderwijs 
vind ik bijna nog fijner. Iedere week 
heb ik een gesprekje met de leerling, 
daar is echt tijd voor gemaakt in het 
programma en dat maakt dat je ze 
allemaal heel goed leert kennen en 
weet waar ze staan in hun leerproces. 
Zo kun je als coach alle leerlingen 
goed begeleiden. We beginnen elke 
dag samen met de hele groep, we 
bespreken dan de dag, eventuele 
roosterwijzigingen en de leerlingen 
maken daar hun planning. Soms 
hebben we het ook over wat er in het 
nieuws was. Zo’n begin van de dag 
legt de basis voor een goed contact 
met je klas.”

Valt niet vtegen
Roos zit nu een half jaar op school en 
het valt niet tegen. Ze vindt het heel 
fijn en overzichtelijk: 
“Je kent bijna alle docenten en ze zijn 
gemakkelijk te bereiken. Dat vind ik 
echt een voordeel.”
Wat vindt Roos eigenlijk van het 
gepersonaliseerde onderwijs dat op 
de locatie Vinkeveen van het Veen-
Landen College wordt gegeven? 
Roos: “Toen het me op de open 
avond werd uitgelegd, vond ik het 
best ingewikkeld, maar als je er mee 
gaat werken, wordt het snel duide-
lijk.” Haar moeder beaamt dat. Petra: 
“In het begin keken we met Roos 
mee en we dachten: hoe gaan we dat 
aanpakken: de manier van plannen; 
hoe moet ze in deze leeromgeving 
aan het werk? Maar dat ging zo snel. 
In het begin had ik best mijn beden-
kingen over onderwijs dat uitsluitend 
digitaal is, maar daar ben ik van 
teruggekomen. Zeker nu, we hadden 
het online-onderwijs niet echt 
kunnen voorzien natuurlijk, maar het 
vormde voor deze kinderen en dus 
ook voor Roos geen enkel obstakel 
meer. Ze waren het al gewend, dat 
ging heel natuurlijk eigenlijk.” Roos: 
“Ik vind het fijn dat je alles op één 
plek hebt. Als ik denk: dat moet ik 
nog even aan mijn coach vragen, dan 
heb ik een ruimte binnen de leerom-
geving om dat even te noteren. Je 
raakt geen brie�es kwijt.”

Wat is dat eigenlijk: 
Gepersonaliseerd onderwijs?
Titia: “Iedere leerling heeft eigen 
doelen. Daardoor werken ze heel 
doelgericht. Niet alle leerlingen 
hoeven alles te doen en te volgen. 
Een leerling maakt keuzes in het 
maken van de opdrachten. Daarnaast 
bestaat er de mogelijkheid een 
bepaald vak op een hoger of juist 
lager niveau te volgen.”
Roos: “Zoals vandaag bijvoorbeeld: 
klasgenoten die het onderwerp lastig 
vonden deden mee, maar ik kon 
onderhand andere opdrachten 
maken. Je maakt keuzes in wat je wel 
en niet volgt.”
Omdat Roos vwo doet, heeft ze meer 
of andere doelen dan klasgenoten 
die havo of mavo doen. Dat is het 
enige wat Roos soms lastig vindt, 
vertelt Petra: “Haar vriendinnen zijn 
dan al klaar met een onderwerp en 
zijn dan vooruit aan het werken. 
Omdat Roos vwo doet en meer 
doelen heeft, moet zij dan nog even 

door.” Roos doet al haar vakken op 
vwo-niveau. In haar klas zijn er nog 6 
leerlingen die de vakken op haar 
niveau volgen. Titia vraagt aan Roos 
of ze dat lastig vindt? Roos: “Nee, er 
zijn ook nog veel havo leerlingen en 
die doen ook veel dezelfde 
opdrachten. Ik vind het juist wel fijn 
die verschillende niveaus, je leert van 
elkaar. Mijn vriendin doet mavo en zij 
is heel goed in techniek en in 
tekenen. Ik ben goed in wiskunde, 
dus we kunnen elkaar goed helpen”, 
aldus Roos.

Contact met school
Petra is als ouder erg blij met het 
contact dat ze heeft met school. 
“Voor ons als ouders was dat echt 
een openbaring. Je wordt zo meege-
nomen in het proces. Zo is er ook een 
gesprek met Roos, coach en ouders 
op gezette tijden. En dan nog de 
tienminutengesprekken natuurlijk, 
dan kun je een gesprekje hebben 
met een vakdocent op verzoek.” 

Reflectie
Voor het gesprek tussen Roos, Titia 
en haar ouders had Roos zich goed 
voorbereid. Roos: “Ik had een Power-
Point gemaakt met daarin mijn resul-
taten, maar ook hoe ik het op school 
vond en hoe het gaat op school. 
Tijdens dat gesprek ging ik dat met 
mijn ouders en mijn coach 
bespreken.” Titia: “Ja, dat had je heel 
goed gedaan. Je leert natuurlijk ook 
bij de wekelijkse coach-gesprekken 
om terug te kijken op de week. We 
hadden toen nog een paar vragen 
voor je en op basis van ons gesprek 
kwamen we toen op een paar 
afspraken en doelen voor de 
komende periode, hè Roos?” Roos en 
haar moeder knikken. Petra: “Wij 
wisten niets van die PowerPoint af en 
dat vonden we zo grappig. Bij zo’n 
gesprek worden ze gedwongen naar 
zichzelf te kijken, ze moeten toch 

“Wij zijn een school voor alle leerlingen…”

even nadenken over de vraag: hoe 
gaat het nou met mij? Als je daar 
samen over praat, helpt dat ze bij 
hun ontwikkeling.” 

Overstap naar locatie Mijdrecht
Voor Roos die vwo doet zal in de 
bovenbouw het moment aanbreken 
dat ze haar opleiding op locatie Mijd-
recht af gaat maken. Petra: “Wij als 
ouders vinden dat natuurlijk best 
spannend. Maar we hebben er wel 
vertrouwen in dat Roos met het 
gepersonaliseerde onderwijs zoveel 
vaardigheden opdoet, dat het goed 
komt. Ze is dan natuurlijk ook weer 
wat ouder.” Titia: “Wij geven natuurlijk 
gewoon regulier onderwijs op locatie 
Vinkeveen, mavo, havo en atheneum. 
Het beeld bestaat vaak dat de school 
in Vinkeveen vooral is voor leerlingen 
die extra zorg behoeven. Het feit dat 
leerlingen bij ons op school veel 
persoonlijke begeleiding krijgen 
door de vorm van onderwijs werkt 
dat beeld misschien in de hand. Maar 
eigenlijk gaan leerlingen onder 
begeleiding juist zelf aan de slag met 
hun eigen doelen en leren ze die 
plannen. Wij zijn een school voor alle 
leerlingen, ook voor leerlingen met 
een vwo-advies.” Petra: “Roos kan 
goed leren, maar vindt de persoon-
lijke aandacht ook heel fijn. Ik merk 
dat ze groeit en ze krijgt een goede 
basis mee. Ik kijk met vertrouwen 
naar de toekomst.” Nog een advies 
voor kinderen uit groep 8 die nu een 
school moeten kiezen? Roos: 
“Kinderen moeten gewoon kiezen 
wat ze zelf het meest fijne vinden. 
Voor mij was dat locatie Vinkeveen 
van het VeenLanden College.” Petra: 
“Luister vooral naar je kind. En als je 
een kind hebt dat een vwo advies 
krijgt, dan is locatie Vinkeveen een 
prima plek om te starten, ook al is dat 
misschien niet waar je het eerst aan 
denkt bij zo’n advies. Voor Roos was 
dat de beste keuze.”

Mijdrecht/Uithoorn - Bij Poelier-Trai-
teur van Egmond uit Mijdrecht en 
Uithoorn, is het vanaf nu mogelijk 
om online te bestellen en te laten 
bezorgen of af te halen. Hiermee 
speelt Van Egmond in op de corona-
crisis en zorgen zij ervoor dat 
iedereen veilig, makkelijk en snel 
kwaliteitsproducten van de vakman 
in huis kan halen. Eigenaar Sebas-
tiaan Strubbe legt uit: ‘Mensen 
hebben online boodschappen doen 
ontdekt tijdens de coronacrisis. Ook 
geeft men wat meer uit aan goed 
eten en luxere producten. Nu de 
horeca dicht is, willen we 
thuis genieten van een mooi stukje 
vlees. ‘Om klanten te helpen drukte 

te mijden en hen meer gemak te 
bieden, kunnen zij voortaan ook in 
de webshop bestellen. Zo bieden we 
mensen het gemak van online met 
de kwaliteit van de vakman. Boven-
dien kunnen we zo ook mensen laten 
genieten die niet naar winkel kunnen 
of durven komen vanwege corona.’
Klanten kunnen makkelijk en veilig 
online bestellen op poeliervaneg-
mond.nl of via de eigen Van Egmond 
app. Bestellingen worden tegen een 
kleine vergoeding thuisbezorgd, of 
kunnen op het gewenste tijdstip 
worden opgehaald in de winkel 
zonder wachten. 
Van Egmond biedt een breed assorti-
ment aan traditionele poelierspro-

ducten, dagverse grillspecialiteiten 
en andere lekkernijen. Mensen die 
extra gemak willen, kiezen voor huis-
gemaakte kant-en-klaarmaaltijden 
die zelf kunnen worden samenge-
steld. Ook zijn bij Poelier-Traiteur van 
Egmond een breed assortiment vers 
belegde broodjes te bestellen. Lekker 
voor thuis, maar ook handig voor de 
lunch bij bedrijven in de omgeving. 
Makkelijk online bestellen en 
warm bezorgd. 
Kwaliteit en specialiteit is de basis 
waarmee Van Egmond werkt. 
Bestellen kan op poeliervanegmond.
nl of met de Van Egmond app. De 
app is te downloaden voor Android 
en Apple in de app stores. 

Poelier-Traiteur Van Egmond helpt 
klanten online vanwege coronacrisis

Eigenaars Sebastiaan Strubbe en Dirk van Egmond





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

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/RaadUithoorn

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?

Kinderen moeten voor school 
vaak gebruik maken van een 
computer of laptop. Maar 
niet iedereen heeft geld ge-
noeg om een computer te ko-
pen. Daarom stelt de gemeen-
te geld beschikbaar voor ou-
ders met een krappe beurs om 
er een aan te schaffen. Wie 
komt er in aanmerking? Kin-
deren die in Uithoorn wonen 
en naar het voortgezet onder-
wijs gaan. De regeling is be-
doeld voor de inkomensnorm 
tot 125 procent van de bij-
standsnorm. Eens in de vier 
jaar kunnen mensen gebruik 
maken van de computerrege-

ling. De hoogte van de vergoe-
ding is maximaal 462 euro.

Wil je weten of je in aan-
merking komt of wil je een 
aanvraag doen? Neem 
gerust contact met het 
Sociaal Loket van de ge-
meente via (0297) 513111, 
te bereiken van maandag 
tot en met vrijdag van 
9.00 tot 10.30 uur. Of mail 
naar sociaal.loket@uit-
hoorn.nl. Kijk ook eens 
op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen

Beste inwoners van Uithoorn en De Kwakel,

Toen we hoorden over de veilige en goed werkende vaccins te-
gen Corona, hoopten we dat alle ellende snel voorbij zou zijn. 
Dat is helaas niet het geval. We zijn voorlopig nog niet van het 
virus af, en dus ook niet van alle nare maatregelen die ervoor 
moeten zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt. Vanaf 
nu hebben we zelfs een avondklok: een heftige maatregel die 
we met grote tegenzin nemen.

Maar om mensenlevens te redden en de zorg te ontzien zijn 
heel soms buitengewone maatregelen nodig. De ziekenhuizen 
liggen nog overvol en we hebben te maken met de nieuwe, zeer 
besmettelijke Britse variant van het virus. We moeten alles doen 
wat mogelijk is om die nieuwe soort geen enkele kans te geven 
om zich verder te verspreiden, en daarom heeft het kabinet be-
sloten tot een nog strengere lockdown.

Het betekent voor ons allemaal dat we nog meer thuis zitten, nu 
ook ’s avonds. Ik weet dat veel mensen het er moeilijk mee heb-
ben. Dat is zeer begrijpelijk. Lange tijd nergens heen mogen en 
niemand kunnen ontmoeten maakt ons verdrietig, angstig, boos 
of in de war. Als dat ook voor u geldt, hoop ik dat u weet dat u er 
niet alleen voor staat. Er zijn mensen die u willen en kunnen hel-
pen. Wist u bijvoorbeeld dat professionals van Uithoorn voor El-
kaar een luisterend oor kunnen bieden als u zich zorgen maakt 
of verdrietig bent. Neem contact op met Uithoorn voor Elkaar via 
(0297) 303 044 of kijk op www.uithoornvoorelkaar.nu. 

En als het thuis onveilig is, kunt u dag en nacht bellen met de 
mensen van Veilig Thuis. Zij zijn bereikbaar op 0800-2000.

Het lijkt soms niet zo, maar het einde van deze vreemde, ellen-
dige tijd is echt in zicht. We komen hier weer uit. Laten we voor 
nu steun zoeken bij elkaar, bezig proberen te blijven en elkaar 
zoveel mogelijk er doorheen helpen. Misschien lukt het zelfs 
om ons af en toe te verheugen op 
alle leuke, fijne dingen die we later 
weer kunnen doen. Wanneer dat is 
weten we niet precies, maar we we-
ten wel dat het straks allemaal weer 
kan. Als voldoende mensen zijn ge-
vaccineerd, zijn we weer vrij en zijn 
we weer samen. Daar kijk ik enorm 
naar uit.

Ik wens u heel veel sterkte.
Pieter Heiliegers, burgemeester.

Brief van de burgemeester

 VOETPAD NAAST 
 GEMEENTEHUIS 
 AFGESLOTEN
Vanaf 8 tot en met 12 fe-
bruari is het wandelpad 
langs het gemeentehuis 
door graafwerkzaamhe-
den enkele dagen ge-
sloten. Omlopen kan via 
de voorzijde van het ge-
meentehuis, langs de 
Korte Boterdijk. 

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

Veel reacties op nieuwe 
hondenkaart
Van 21 december tot en met 15 
januari heeft iedereen de gele-
genheid gehad te reageren op de 
nieuwe hondenkaart. Wij danken 
iedereen hartelijk die mee heeft 
gedaan. De reactietermijn is voor-
bij. U kunt geen reacties meer 
plaatsen. We verzamelen op dit 
moment alle opmerkingen en aan-
vullingen. Dit wordt in een docu-
ment verwerkt en gepubliceerd op 
www.uithoorndenktmee.nl.
Al eerder is er een enquête ge-

houden met vragen over het hon-
denbeleid, de voorzieningen voor 
honden, wensen en opmerkingen. 
De uitslag van de enquête is mee-
genomen in de uitwerking van de 
hondenkaart. Op de hondenkaart 
staan de hondenlosloopgebieden, 
de hondenpoepbakken en de lo-
caties waar honden niet mogen 
komen. Heeft u opmerkingen over 
de handhaving, mail dan naar ge-
meente@uithoorn.nl onder ver-
melding van hondenbeleid.

De gemeente Uithoorn helpt ou-
ders die door de problemen met 
de kinderopvangtoeslag getroffen 
zijn. Deze hulp komt bovenop de 
financiële compensatie door de 
Belastingdienst. Ouders kunnen 
zich met hun hulpvraag melden bij 
de gemeente voor ondersteuning.
De Belastingdienst compenseert 
ouders die zijn getroffen door de 
problemen met de kinderopvang-
toeslag. Maar soms is die com-
pensatie niet genoeg. Er kunnen 
ook problemen op andere vlakken 
ontstaan, waaronder inkomen en 
schulden, werk, huisvesting, zorg 
en het opvoeden van de kinderen. 
De Rijksoverheid, de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en de Belastingdienst heb-
ben afgesproken dat gemeenten 
deze ouders hierbij gaan helpen.

Melden bij het Loket
Om welke ouders het gaat en 

hoeveel benadeelde ouders er in 
Uithoorn zijn, is bij de gemeente 
niet bekend. De Belastingdienst 
mag, vanwege de privacywet 
AVG, geen gegevens van ouders 
doorgeven aan de gemeente. 
Daarom roept de gemeente be-
nadeelde ouders die aanvullen-
de hulp nodig hebben en woon-
achtig zijn in de gemeente Uit-
hoorn, op om zich te melden. Dit 
kan door telefonisch contact op te 
nemen via het Loket van de ge-
meente Uithoorn: (0297) 513 111 
en te vragen naar de contactper-
soon toeslagenaffaire. Samen 
met de ouder wordt dan gekeken 
welk maatwerk de gemeente kan 
bieden. 

Meldpunt voor benadeelde 
ouders toeslagenaffaire

Wandelen, fietsen, roeien, hardlo-
pen, skaten, wat je sport of bewe-
ging ook is, leg je prestatie vast en 
win een prijs! De foto, video of di-
gitale afdruk van je prestatie kun je 
tot 1 februari insturen naar sport-
beleid@uithoorn.nl Voor iedere 

25e inzender is er een prijs. Denk 
bij het uitvoeren van je challen-
ge wel aan de coronamaatrege-
len en houd voldoende onderlin-
ge afstand. Wil je meedoen of wil 
je meer informatie? Kijk op www. 
uithoorn.nl/uithoorninbeweging. 

#Uithoorninbeweging

Op www.uithoorn.nl/afvalkalen-
der is de afvalkalender met alle 
wijken op één plattegrond aan-
gepast naar acht losse afvalka-
lenders per wijk. Uit ervaring van 
inwoners was de afvalkalender 
met alle wijken erop niet makke-
lijk uit te printen. Ook ontvingen 

wij berichten dat het fijn is om al-
leen een afvalkalender van de ei-
gen wijk te hebben. Daarom is er 
vanaf nu per wijk een afvalkalen-
der beschikbaar die ook makke-
lijk is te printen. Ga ‘online’ naar 
uw wijk, print de kalender uit en 
hang hem op!

Stichting Burgemeester Koot-
fonds verleent financiële steun 
aan verenigingen, instellingen, 
organisaties en personen die bin-
nen de gemeente Uithoorn (Uit-
hoorn én De Kwakel) werkzaam 
zijn op het gebied van sport, cul-
tuur en sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. Zij kunnen op grond 

van hun activiteiten én financië-
le positie, aanspraak maken op 
steun van de stichting. Herkent 
u zich hierin, stuur dan vóór 26 
maart 2021 een onderbouwde 
subsidieaanvraag. Kijk op voor al-
le voorwaarden en het aanvraag-
formulier op www.uithoorn.nl. 
Zoek op de term ‘Kootfonds’. 

Afvalkalender nu ook per 
wijk beschikbaar

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds 

 INTEGRAAL ONDERHOUD  DE KWAKEL
De riolering in de Fresialaan, Rozenlaan, Gerberalaan/Bromelialaan 
is aan het einde van zijn levensduur en moet vervangen worden. Dit is 
het moment om ook naar andere zaken te kijken zoals bestrating, ver-
lichting en groen. Ook daarvoor geldt dat ze voor vervanging in aan-
merking komen. Daarom wordt alles in n project opgepakt  ‘Integraal 
onderhoud De Kwakel’. Al eerder is er een en u te gehouden en zijn 
de inwoners via brieven op de hoogte gehouden. De uitslag van de en-
quête is meegenomen in de uitwerking. Er zijn drie ontwerptekenin-
gen, Fresialaan, Rozenlaan en Gerberalaan/Bromelialaan. Door de 
coronamaatregelen zijn bewonersavonden niet mogelijk. Wel willen wij 
graag de meest recente ontwerpen met u delen.

Reactietermijn
Sinds begin december 2020 kunt u reageren en vragen stellen over 
dit project op www.uithoorndenktmee.nl kopje nieuws – Integraal on-
derhoud De Kwakel. 1 februari sluit de reactietermijn. U kunt ook mai-
len naar gemeente@uithoorn.nl onder vermelding Integraal onder-
houd De Kwakel.



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.
• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechtdijk 73, De Kwakel en het ontwerp-

besluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. In-
zageperiode van donderdag 24 december 2020 t/m 3 februari 2021. In-
lichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

• Ontwerpbestemmingsplan RVR Drechthoeve, Drechtdijk 125 en het ont-
werpbesluit voor een hogere waarde in het kader van de wet geluidhinder. 
Inzageperiode van donderdag 24 december t/m 3 februari 2021. Inlichtin-
gen 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). Inzage-
periode 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 omgevingsver-
gunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting 
Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer: 9178126. In-
zageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen 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
• 2021-011485, Hoofdweg 151, het leggen van een MS verbindingskabel. 

(ontvangen 14-01-2021).
Uithoorn
• 2021-009842, P.C. Hooftlaan 7, het uitbreiden en verbouwen van de 

woning. (ontvangen 08-01-2021);
• 2021-009843, Geertruidahoeve 44, het plaatsen van een veranda in de 

tuin. (ontvangen 08-01-2021);
• 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen voor een ko-

zijn. (ontvangen 09-01-2021);
• 2021-010590, Nicholaas Beetslaan 63, het plaatsen van een dakkapel 

voorzijde woning. (ontvangen 12-01-2021);
• 2021-010731, Achterweg 2, het uitbreiden van de bedrijfsruimte. (ont-

vangen 12-01-2021);
• 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal. (ontvangen 12-

01-2021);
• 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 13-01-2021);
• 2021-011902, Bieslook 57, het bouwen van een dakopbouw. (ontvan-

gen 16-01-2021);
• 2021-011906, Amsterdamseweg 8, het aanleggen van MS kabels. (ont-

vangen 17-01-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-093492, Grauwe Gans 72, het dicht maken van het balkon (12-

01-2021 ingetrokken)

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-099628, Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en 

realiseren van een bedrijfswoning (buiten behandeling 11-01-2021); 

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-

WWW.UITHOORN.NL

Vanaf zaterdag 23 januari geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds 

tot 4.30 uur ‘s ochtends blij� u binnen. Het is verboden om zonder  

geldige reden* buiten te zijn.

Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar  

ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het corona virus. 

Er zijn grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, die nog 

besme�elijker is dan het virus dat we al kennen. Het is nodig om nu besmet-

tingen af te remmen en de verspreiding van nieuwe varianten te vertragen. 

Zo houden de ziekenhuizen ruimte voor coronapatiënten en kan andere zorg 

zoveel mogelijk doorgaan.

De avond klok geldt tot 10 februari 4.30 uur.

*Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/avondklok, of bel 0800-1351.
Avondklok:   
Blijf binnen

21.00 uur 4.30 uur

ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex 

(verzonden 11-01-2020).

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
• 2020-103506, Hoofdweg 127, het wijzigen van een bedrijfswoning naar 

een plattelandswoning (verzonden 15-01-2020);
• 2021-009859, Wilgenhof 25, een garagedeur vervangen door een ko-

zijn (verzonden 20-01-2021);
• 2020-105155, Iepenlaan 21, het wijzigen van de gevel (verzonden 21-

01-2021).
Uithoorn
• 2020-100602, Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel aan de 

achterzijde van de woning (verzonden 20-01-2021)

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-010385, Raadhuisstraat, plaatsen bouwbord van 23 januari 2021 

t/m 31 december 2022 (ontvangen 12-01-2021);
• 2021-011732, Cort van der Lindenplein 5, horeca-exploitatievergunning 

(ontvangen 16-01-2021).

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.
De Kwakel
• 2020-100836, Kerklaan 16, horeca-exploitatievergunning (verlenging) 

tot 15 januari 2024 (verzonden 15-01-2021);
• 2020-104527, Het Fort 55, exploitatievergunning horecabedrijf (verlen-

ging) tot 18 januari 2024 (verzonden 18-01-2021);
• 2020-104050, Noorddammerweg 30, drank- en horecavergunning (ver-

zonden 20-01-2021);
• 2020-103978, Noorddammerweg 30, exploitatievergunning horecabe-

drijf tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021);
• 2020-073237, Vuurlijn 78 exploitatievergunning horecabedrijf tot 19 ja-

nuari 2024 (verzonden 20-01-2021);
• 2020-073246, Vuurlijn 78, Drank- en horecavergunning (verzonden 20-

01-2021)
• 2020-104527, Het Fort 55, horeca-exploitatievergunning (verlenging) 

tot 20 januari 2024 (verzonden 20-01-2021).
Uithoorn
• 2020-101826, Plesmanlaan 27, exploitatievergunning horecabedrijf 

(verlenging) tot 11 januari 2024 (verzonden 12-01-2021);
• 2021-010010, Amstelplein, tijdelijke standplaatsvergunning Corona 

testbus GGD van 11 t/m 24 januari 2021 (verzonden 13-01-2021);
• 2020-101772, Wilhelminakade 39h, exploitatievergunning horecabe-

drijf (verlenging) tot 13 januari 2024 (verzonden 13-01-2021);
• 2020-104990, Schans 29-32, exploitatievergunning horecabedrijf (ver-

lenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
• 2020-100083, Amstelplein 67-3a, horeca-exploitatievergunning (ver-

lenging) tot 14 januari 2024 (verzonden 14-01-2021);
• 2020-063033, Koningin Julianalaan 27, horeca-exploitatievergunning 

tot 21 januari 2024 (verzonden 21-01-2021).

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Uithoorn
• 2020-101377, Wiegerbruinlaan 4a, afwijzing incidentele standplaats 

december 2021 (verzonden 12-01-2021).

Uithoorn - Elk jaar maken de 
gemeente Uithoorn, woningcorpo-
ratie Eigen Haard en de Huurdersver-
eniging Uithoorn en De Kwakel 
(HvUK) prestatieafspraken over de 
sociale- en middeldure huurwo-
ningen in de gemeente. Dit jaar kon 
de ondertekening van deze afspraken 
door alle coronamaatregelen niet 
fysiek doorgaan, maar wel online.  Op 
20 januari zijn alle partijen door 
middel van een video-bijeenkomst 
bij elkaar gekomen en zijn de 
afspraken voor 2021 ondertekend. 

Gelijkwaardige betrokkenheid 
Woningcorporatie Eigen Haard is 

vanwege haar positie op de 
Uithoornse woningmarkt een belang-
rijke partner bij het realiseren van de 
gemeentelijke ambities uit het woon-
beleid. “Met de gelijkwaardige 
betrokkenheid van de huurdersver-
eniging bij het opstellen, actualiseren 
en ondertekenen van de prestatieaf-
spraken, is gewaarborgd dat de pres-
tatieafspraken aansluiten bij de 
wensen van de huurders in Uithoorn 
en De Kwakel,” geeft wethouder Hans 
Bouma aan. “In deze tijd waarin we 
heel veel tijd thuis doorbrengen is 
een goede woning belangrijker dan 
ooit. Met deze afspraken en de goede 
samenwerking met de gemeente en 

de huurdersvereniging willen we 
hieraan bijdragen. Voor huurders en 
woningzoekenden nu en voor onze 
toekomstige bewoners,” benadrukt 
Vera Luijendijk, lid Raad van Bestuur 
van Eigen Haard. Voor Piet ten Brink, 
voorzitter van de HvUK, is het 
behoud van betaalbare woningen 
belangrijk. “Dit geldt met name voor 
de sociale sector. Daarnaast zijn 
goede afspraken over het huren in 
het middensegment ook van belang. 
Een aandachtpunt voor het komende 
jaar is ook het verduurzamen van 
woningen en dat dit in goed samen-
spraak gaat tussen verhuurder en 
huurders.”

Prestatieafspraken vernieuwd en getekend Aangepaste prestatieafspraken 
Voor het komende jaar zijn de presta-
tieafspraken geactualiseerd. De wijzi-
gingen hebben vooral betrekking op 
aanpassingen van huurprijzen, inko-
mens en van nieuwe wet- en regel-
geving. Daarnaast is een aantal 
nieuwe afspraken toegevoegd:
•	 Er	wordt	een	onderzoek	gedaan	

naar de mogelijkheden van het 
bouwen van goedkope 
koopwoningen. 

•	 Een	deel	van	de	gelabelde	jonge-
renwoningen wordt met voorrang 
aan lokale jongeren toegewezen.

•	 Er	wordt	door	Eigen	Haard	in	2021	
een woonlastenonderzoek uitge-
voerd onder de huurders in de 
gemeente Uithoorn. Als daar 
verbeterpunten uitkomen, dan 

gaat Eigen Haard met de huurders-
organisatie en de gemeente in 
gesprek hoe daar het beste invul-
ling aan gegeven kan worden.

Wethouder Hand Bouwma tekent de 
afspraken



Door Roos Uithol

De Ronde Venen - In juli 2018 is 
jongerenwerk De Ronde Venen van 
Tympaan-De Baat gestart met het 
huiswerkbegeleiding project ‘De 
Inhaalslag’. Er wordt gratis huiswerk-
begeleiding op maat gegeven aan 
basisschoolleerlingen (groepen 
6/7/8) en brugklasleerlingen met een 
leerachterstand. Deze belangrijke 
ondersteuning wordt gegeven door 
stagiaires en vrijwilligers van het 
jongerenwerk. Initiatiefnemer en 
coördinator van het project, Chris-
tiaan Zijl, heeft de afgelopen twee 
jaar al veel succes verhalen voorbij 
zien komen en ziet het project verder 
groeien. Nu de scholen opnieuw 
gesloten zijn, is extra één-op-één 
begeleiding meer dan welkom voor 
deze kwetsbare doelgroep.

60 leerlingen
Sinds de start hebben totaal 60 leer-
lingen uit De Ronde Venen deelge-
nomen aan het project. Gemiddeld 
gaat dat om rond de 30 leerlingen 
per schooljaar die ondersteund 
worden door een groep van 20 bege-
leiders van het jongerenwerk. Voor 
deelname moeten zowel de ouders, 
de leerkracht of mentor van de leer-
ling en de leerling zelf het nut van de 
huiswerkbegeleiding inzien en 
willen. Naast basisschoolleerlingen 
wordt ook gekozen voor brugklas-
leerlingen om te ondersteunen bij de 
overgang van de basisschool naar de 
middelbare school. “Als je kijkt naar 
het lokale aanbod van een aantal 
gemeenten, zie je dat er geen indivi-
duele ondersteuning is. Wel voor 
middelbare scholieren en jongvol-
wassenen, maar niet voor kinderen 
uit het basisonderwijs. Daarnaast zie 
je dat veel ouders hun kinderen niet 
kunnen helpen, omdat zij zelf taal-
problemen hebben en commerciële 
bijles niet kunnen betalen. Dat maakt 
het project tot een unieke oplossing 
voor een doelgroep die buiten de 
boot valt in Nederland,” vertelt Chris-
tiaan Zijl over het belang van De 
Inhaalslag.

Inhaalslag
Christiaan omschrijft het doel van 
Huiswerkbegeleiding De Inhaalslag 
als tweeledig. Ten eerste leidt het 
verbeteren van schoolresultaten tot 
het vergroten van de toekomst-
kansen. Ten tweede is het voor 
jongerenwerk ook een manier om 
voortdurend met de jongeren in 
contact te staan en zo problemen 

snel te signaleren. Daarnaast is Huis-
werkbegeleiding De Inhaalslag een 
interventie om schooluitval te voor-
komen. Zo zullen volgens hem 
jongeren minder thuis komen te 
zitten of uiteindelijk zelfs in de crimi-
naliteit belanden. “Door het reali-
seren van deze doelen draagt het 
project bij aan het thema ‘Iedereen 
fi nancieel gezonder’. Jongeren die 
hun opleiding afronden hebben een 
betere kans op een goede baan en 
daarmee een inkomen zodat ze in de 
toekomst fi nancieel zelfstandig 
kunnen zijn. Hiernaast zal er binnen 
het project aandacht worden 
besteed aan zaken die bijdragen aan 
een goede toekomst. Het gaat hier 
dan om onderwerpen als gezonde 
voeding, fi nanciële opvoeding, etc.”

Uitzonderlijk
Het afgelopen en zeer uitzonderlijke 
jaar heeft ook op De Inhaalslag zeker 
invloed gehad. Dit betreft niet de 
manier van begeleiden zelf, want de 
leerlingen kunnen nog altijd rekenen 
op gepaste begeleiding vanuit 
jongerenwerk. Voor een aantal bege-
leiders betekent corona digitaal 
ondersteuning bieden in plaats van 
op locatie bij jongerenwerk (De Trek-
vogel) of de bibliotheek. Maar de 
grootste invloed is terug te zien op 
het totale aanbod van vrijwilligers. 
Christiaan: “Ik heb een oproep 
gedaan voor meer vrijwilligers en dat 
heeft zo zijn vruchten afgeworpen. 
Het gaat om 18 vrijwilligers meer! 
Sommige mensen verblijven nu 
meer thuis, dus voor hen ontstond 
ruimte om begeleiding te kunnen 
bieden namens het jongerenwerk. 
De vrijwilligers zijn uitermate 
enthousiast en ervaren veel plezier 
bij het begeleiden. Zo hebben we 
iemand die wel acht leerlingen 
ondersteuning geeft op een dag. Dat 
zijn dan twee leerlingen per uur. 
De sfeer is altijd goed en er is af en 
toe tijd voor een grapje tussendoor. 
Hier in De Trekvogel kunnen de leer-
lingen ook nog eens even lekker los 
in de sportzaal. Leerlingen hebben 
veel minder contact met elkaar door 
corona, dus is dat voor hen nu wel 
extra fi jn. Ze komen zelfs wel eens 
buiten de offi  ciële afspraken naar 
ons toe om in de zaal te spelen. Door 
de ondersteuning die wij aanbieden 
zie je niet alleen schoolprestaties 
verbeteren, maar op sociaal-emotio-
neel gebied zie je leerlingen even-
goed grote stappen maken. Daar-
naast ontvang ik bruikbare feedback 
van de vrijwilligers. Daardoor kunnen 

mijn collega Esther Zijl en ik het 
project alleen maar beter 
vormgeven.”

Koppelen
Een leerling koppelen aan een bege-
leider gaat niet zomaar willekeurig. 
In een startgesprek vraagt Christiaan 
met welke vakken een potentiële 
vrijwilliger het meest vaardig is. 
“Soms hebben we te maken met 
kinderen met ‘een rugzak’. Dan 
koppel ik zo’n leerling aan een vrijwil-
liger met een gedegen achtergrond 
in de psychologie of maatschappelijk 
werk. Daarnaast hebben we nog een 
aantal oud-leerkrachten die hun 
expertise optimaal kunnen inzetten.”

Individueel
Ondanks zoveel vrijwilligers verzorgt 
Christiaan zelf ook individuele bege-
leiding. Dat vindt hij nog altijd leuk 
om te doen en maakt dat hij verbin-
tenis houdt met de doelgroep. “Het 
doet me goed om positieve ontwik-
kelingen van leerlingen van dichtbij 
mee te maken. Als er een goed cijfer 
wordt gehaald worden er door een 
aantal vreugde dansjes gemaakt. Dat 
is een heel komisch beeld! Van blije 
en dankbare ouders ontvang ik soms 
geschenkjes. Dat is natuurlijk niet 
nodig, maar zeker bijzonder om 
zomaar een t-shirt of lekker eten te 
mogen aannemen.”

Sponsoring
Voor De Inhaalslag mocht Christiaan 
met Esther afgelopen december 
4000 euro in ontvangst nemen van 
het Rabo Dichtbijfonds. Dat zal o.a. 
worden geïnvesteerd in de aanschaf 
van laptops. Om zoveel mogelijk 
laptops te kunnen aanschaff en voor 
de 30 kinderen van De Inhaalslag, 
wordt ook samengewerkt met stich-
ting De Rondeveense Uitdaging. Zij 
hopen met korting laptops van 
diverse bedrijven te kunnen regelen 
of laptops door middel van donaties 
te mogen ontvangen. Wat overblijft 
van de Rabo Dichtbijfonds subsidie 
wordt gebruikt voor abonnementen 
op online leer- en oefen platforms 
zoals Squla, Junior Einstein en Slim-
leren. “Ik zie ook kansen buiten deze 
gemeente om dit project te dupli-
ceren. Volgend jaar ben ik klaar met 
mijn studie ‘Social Work’ en zie ik 
mogelijkheden om dit project ook 
voor andere gemeenten op te 
richten. Hoe dat er precies uitziet…
daarvoor zal ik wel eerst een plan 
moeten ontwikkelen!” Aldus de 
ambitieuze Christiaan Zijl.

Oproep 
Christiaan Zijl: “Ik wil nog graag een 
dubbele oproep doen! Als mensen 
het leuk vinden om huiswerkbege-
leider te worden kunnen zij contact 
opnemen met mij per mail of tele-
foon. Dan zal er vervolgens een tele-
fonisch startgesprek plaatsvinden en 
kan daarna een passende match 
worden gemaakt. Dan volgt nog een 
specifi eke oproep aan de ouders: 
mocht u als ouder(s) problemen 
ervaren om voldoende huiswerkbe-
geleiding te bieden, zoek vooral 
contact met ons! 
Bij een aanmelding volgt overleg om 
zo voor u de juiste match te kunnen 
vinden.” Contactgegevens: c.zijl@
stdb.nl nummer: 06 57290149 of 
0297 230280
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Jongerenwerk helpt bij leer-
achterstanden en De Inhaalslag

Christiaan Zijl en Esther Zijl hebben afgelopen december een mooi bedrag in 

ontvangst mogen nemen vanuit het Rabo Dichtbijfonds.

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

Door Paul Dekkers

Een halve eeuw geleden was het broeikaseff ect een nog zo goed als 
onbekend begrip. Het was zelfs niet uitgesloten dat wij te maken zouden 
krijgen met een heuse IJstijd, een gevolg van de grote hoeveelheden stof 
in de atmosfeer, die de zonnewarmte beletten de dampkring binnen te 
dringen. Maar geleidelijk aan bleek toch dat de klimaatveranderingen wel 
eens de gevolgen zouden kunnen zijn van een toenemend aantal gassen 
in de dampkring, die de warmte uitstraling van het aardoppervlak 
verkleinen. Dit is het zogeheten broeikaseff ect, dat ongewenst is. De snel 
toenemende wereldbevolking heeft tot gevolg dat een steeds groter deel 
van de hulpbronnen verbruikt wordt. Maar de natuurlijke hulpmiddelen 
zijn niet onbeperkt. Omdat we onze natuurlijke hulpbronnen uitputten, 
ontstaan nieuwe problemen. Als we steenkool, hout, aardolie of aardgas 
verbranden, brengen we grote hoeveelheden kooldioxide in de atmo-
sfeer en daarop volgt onvermijdelijk een temperatuurstijging met alle 
gevolgen van dien. De temperatuurstijging heeft al verstrekkende 
gevolgen voor de ijskappen aan de polen. Kaatsten eerst de witte 
ijsvlakten de zonnestralen terug de ruimte in, nu worden de zonnestralen 
vastgehouden door het (smelt)water en wordt er moeilijker ijs gevormd. 
Dit smeltproces gebeurt in een razend sneltempo. Wetenschappers 
verwachten dat de Noordpool ergens tussen 2030 en 2050 ’s zomers 
geheel ijsvrij zal zijn. In de laatste 40 jaar is 3/4 van het volume aan zomer 
zee-ijs gesmolten. Dit heeft nu al vergaande gevolgen. Voordat begin 
november 2020 de randzeeën van de Noordelijke IJszee begonnen dicht 
te vriezen, was bijna vier maanden lang scheepvaart mogelijk via de 
Noordelijke Zee Route, die langs de noordkust van Siberië en Rusland 
loopt. Bovendien ontdooit de permafrost, de bevroren grond op de toen-
dra’s, en vormt het schadelijke methaangas. Normaliter ontdooit alleen in 
de zomer het bovenste laagje. In Noord Siberië is de bevroren laag soms 
wel 600 meter diep. Ook in Noord Canada en Alaska treff en we perma-
frost aan. Enorme (bos)branden hadden de bodem in deze gebieden in 
de zomer al eerder aangetast. Er is nog veel meer aan de hand, onder 
andere het kappen of verbranden van bomen door toedoen van de mens. 
“De longen van de aarde”, zoals de oerwouden van het Amazonegebied 
in Brazilië wel worden genoemd, moeten er aan geloven, evenals die van 
Indonesië. Commerciële belangen acht men – helaas -- toch belangrijker 
dan natuurbelangen. Waarom maken we ons nu al zo’n lange tijd druk of 
zorgen omtrent de klimaatveranderingen? Die zijn er toch altijd al 
geweest? Weliswaar is dat zo, maar de snelheid van de temperatuurstij-
ging, de betrokkenheid van de mens hierbij en dat wij dreigen kopje 
onder te gaan door een verhoging van het zeewater, moeten wel te 
denken geven. Zelfs in de eigen regio kunnen we vaststellen dat het 
broeikas eff ect al duidelijk haar werk doet. Onder andere industrie, 
verkeer en bebouwing dragen daaraan bij. De temperatuurreeks vanaf 
1983 tot heden laat voor Mijdrecht een gemiddelde jaartemperatuur zien 
van 11 graden. Splitsen we deze reeks in tweeën met een nagenoeg 
zelfde hoeveelheid jaren, respectievelijk 1983 – 2000 (18 jaar) en 2001 – 
2020 (20 jaar), dan blijkt de eerste reeks een gemiddelde temperatuur te 
hebben van 10,7 graden en de tweede reeks een temperatuur van 11,4 
graden. Deze laatste periode was derhalve 0,7 graden warmer. Alle 
seizoenen deden mee aan de verhoging Er zijn berekeningen die 
uitkomen op een opwarming van gemiddeld vier graden in de zomer en 
vijf graden in de winter. Door de opwarming van de aarde zullen ook de 
wereldwijde klimaatsystemen veranderen. Eén zo’n verschijnsel is El Niño, 
een sterke warme zeestroming, die van invloed blijkt te zijn op het weer 
in grote delen van de wereld, waaronder ook Europa. 
Januari is licht winters verlopen met zes vorstnachten, tot -2,8 graden; in 
de vorige winter in totaal slechts drie. En dan op de 16e eindelijk eens wat 
sneeuw en ondanks het dunne laagje van ruim 1 cm, had de jeugd de 
grootste pret. Geen wonder, voor de laatste sneeuwdag moesten wij 
helemaal teruggaan naar 1 februari 2019. Toen viel er in de Ronde Venen 
1,5 cm sneeuw, die ook, zoals nu, weer snel smolt. “Draagt januari een 
sneeuwwit kleed, dan wordt de zomer zeker heet”. 

Ook in De Ronde Venen opwarming door 
Broeikas

nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande het weer. Reacties 
zijn welkom.

Ook in De Ronde Venen opwarming door 
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Heel blij was Buurt Beheer Legmeer 
dat Stichting Leefomgeving Schiphol 
de aanvraag in september 2019 
honoreerde met een subsidie van € 
325.000. Ondertussen was Buurt 
Beheer Legmeer sinds medio 2018 
bezig met het vergroten van het 
draagvlak door het organiseren van 
bewonersavonden, versturen van 
nieuwsbrieven en het in gesprek 
gaan met de gemeente Uithoorn en 
partners van de Brede School, kinder-
opvang Solidoe en de basisscholen 
Toermalijn, De Dolfijn en De Kwik-
staart i.v.m. de komst van 4 Tiny 
Forests in Legmeer West. Deze Tiny 
Forests zijn inmiddels gerealiseerd en 
dienen als stepping stones in het 
Legmeerbos. 

Contacten
Verder haalde Buurtbeheer Legmeer 
contacten aan met de Groengroep 
Uithoorn, het plaatselijk IVN, kinder-
opvang Borus, Legmeervogels en 
UWTC. Ook de gemeenten Amstel-
veen en Aalsmeer, het Waterschap, 
de Vervoerregio, de Metropoolregio 
Amsterdam en de provincie zijn door 
BBL benaderd en hebben hen deel-
genoot gemaakt van het idee voor 
een groene Scheg. Deze zou moeten 
komen tussen de Westeinder via de 
Thamerpolder, de Legmeer en 
Amstelveen naar de Amstel. De 
functie hiervan is behalve het verbe-
teren van de leefomgeving ook meer 
mogelijkheden bieden voor recreatie 
en verbetering van de verbindingen 
voor langzaam verkeer. Het 
Legmeerbos bevordert klimaatdoel-
stellingen zoals extra waterberging, 
hittestressbeperking, etc. 
De gemeente Uithoorn was positief 
en bestempelde het initiatief van 
Buurt Beheer Legmeer in november 
2018 als pilot voor co-creatie, een 
oefening voor de participatie inge-
volge de Omgevingswet die per 1 
januari 2022 in werking treedt. 

Zomer 2019
In de zomer van 2019 heeft Buurtbe-
heer Legmeer het bureau VlugP uit 
Amsterdam opdracht gegeven om 
na een analyse van de omgeving, 
een Masterplan op te stellen. Hierbij 

werd de gemeente steeds betrokken 
en geïnformeerd. In maart 2020 heeft 
Buurtbeheer Legmeer het Master-
plan aangeboden aan de gemeente. 
Het was de bedoeling dat na goed-
keuring door de gemeenteraad een 
eerste Uitwerking van het deelge-
bied met kostencalculatie zou 
worden gemaakt. Echter daar is het 
tot nu toe niet van gekomen, omdat 
de gemeente voor dezelfde locatie 
met andere plannen bezig bleek te 
zijn. Buurtbeheer Legmeer werd pas 
op 6 juli geïnformeerd dat de 
gemeente sinds het voorjaar van 
2020 al bezig was in het kader van 
het “Haalbaarheidsonderzoek 
Sport&Wonen in De Kwakel” te 
proberen Thamen honk- en softbal te 
verplaatsen naar het plangebied in 
Legmeer West. Buurtbeheer Legmeer 
ziet geen mogelijkheid aan de subsi-
dievoorwaarden te voldoen (verbete-
ring leefbaarheid en sociale cohesie) 
door deze actie en vreest dat alle 
energie tevergeefs is geweest. 

Meer
Meerdere malen heeft Buurtvereni-
ging Legmeer haar mening kenbaar 
gemaakt zonder dat het wordt 
begrepen. De verplaatsing wordt 
door hen niet ervaren als een verbe-
tering van de leefomgeving en ook 
de sociale cohesie wordt weinig posi-
tief beïnvloed. De ruimtelijke impact 
van een meer dan 2 hectare afge-
sloten complex is zo dominant dat 
het de noord- zuid verbinding 
binnen het Legmeerbos blokkeert. 
Het gedeelte in de Legmeer-West 
vormt juist de verbinding tussen het 
noordelijke deel richting Amstelveen 
en Amstel en het zuidelijke deel rich-
ting Aalsmeer en Westeinder. Door 
het verplaatsen van de sportaccom-
modatie worden leefbaarheid en 
sociale cohesie niet bevorderd. Inte-
gendeel BBL ziet hoge hekken, een 
toename van geluid, licht en verkeer 
en gebrek aan draagkracht. Wat 
betreft het Legmeerbos is er naast 
steun van de al eerder genoemde 
partijen ook steun van bewoners in 
de buurt, in De Kwakel en de rest van 
de gemeente en zelfs daarbuiten 
ervaart Buurtbeheer veel steun. Dit 
blijkt vooral uit een door bewoners 
uit Legmeer West gestarte petitie 

voor de aanleg van het Legmeerbos 
en behoud van het groen aan de 
Vuurlijn. Zij zijn tegen de plannen 
van de gemeente die daar apparte-
menten en woningen wil bouwen. 
Deze petitie is sinds 7 december al 
ruim 1000 keer ondertekend. 

Volksgezondheid
In het kader van de volksgezondheid, 
de mogelijkheid om te recreëren, 
wandelen/fietsen vanuit de eigen 
woning, de verbetering van de lucht-
kwaliteit door de aanplant van veel 
meer bomen, hebben alle praktijk-
houdende huisartsen, fysiothera-
peuten en andere zorgverleners uit 
Uithoorn en De Kwakel, zich aange-
sloten bij dit initiatief door de onder-
tekening van een oproep van een 
artsenechtpaar die ook sinds kort in 
Legmeer West wonen. Kortom er is 
veel draagvlak. Desondanks vreest 
Buurtbeheer dat een meerderheid 
van de Raad gaat voor “een inpassing 
van Thamen in Legmeer West”. Dat 
geldt ook voor de participatie. De 
gemeente heeft verenigingen en 
andere stakeholders geconsulteerd 
en er zijn twee digitale “bewonersbij-
eenkomsten” georganiseerd. Bij de 
bijeenkomst voor bewoners van 
Legmeer West waren slechts 8 bewo-
ners direct betrokken. BBL werd 

daarbij niet in de gelegenheid 
gesteld haar initiatief onder de 
aandacht te brengen. Het initiatief 
Legmeerbos werd niet genoemd! 
BBL betreurt dat op die manier 
betrokkenen geen keuze werd 
geboden, een slechte en onvolledige 
informatievoorziening 

Beperkte middelen
Met de beperkte communicatiemid-
delen die Buurtbeheer tot haar 
beschikking staan, haar nieuwsbrief 
via de mail, de kleine FaceBook-pagi-
na’s, kopij in de Nieuwe Meerbode, 
UithoornZ en De KwakelZ en in het 
vaktijdschrift Stadswerk (voor tuin- 
en landschapsarchitecten) en de 
steun van de petitie, is het gelukt 
meer betrokkenheid en steun te 
genereren bij veel bewoners. 
Herhaalde verzoeken aan de 
gemeente om Buurtbeheer Legmeer 
te ondersteunen door haar kanalen 
te mogen gebruiken werden afge-
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Wat gaat de gemeenteraad morgenavond 
besluiten over het Legmeerbos?

wezen. Op het gebied van de partici-
patie heeft Buurtbeheer de afge-
lopen 3 jaren contact gezocht en 
steun gekregen van de eerderge-
noemde partijen. Met name de 
medewerking van de gemeente 
Amstelveen wil BBL niet onbenoemd 
laten. In open overleg heeft Amstel-
veen meegewerkt aan plannen voor 
een zo groen en breed mogelijke 
invulling van de groenstrook die de 
afscheiding vormt tussen het Bedrij-
venterrein Amstelveen Zuid en de 
Legmeer. Amstelveen is in afwach-
ting van besluitvorming in Uithoorn. 
We gaan horen welk besluit de 
gemeenteraad van Uithoorn gaat 
nemen. U kunt de Raadsvergadering 
live volgen via: https://uithoorn.
bestuurlijkeinformatie.nl/ 
Behandeling/besluitvorming van het 
“Haalbaarheidsonderzoek” zal naar 
verwachting rond 20.30 uur van start 
gaan. De vergadering start om 18.30 
uur.
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Mijdrecht - Wie regelmatig in de 
Mijdrechtse polders loopt ziet vele 
enthousiaste mensen hun rondje 
hardlopen of wandelen. Beweeg, is 
een veel gehoord advies als je lekker 
in je vel wilt zitten. Thuiswerkers van 
alle leeftijden lopen hard, wandelen 
of zijn hiermee begonnen. Atletiek 
Vereniging De Veenlopers in Mijd-
recht biedt de mogelijkheid om deze 
sportieve activiteiten verder te 

ontwikkelen. Een gezellige vereni-
ging die zich in deze weken voorbe-
reidt om de training weer te 
hervatten zodra dit verantwoord is.  
De eerste drie van totaal acht lopen 
zijn inmiddels gesloten. De vierde, 
Uithoorns Mooiste de Loop, sluit af 
op 7 februari. In hetzelfde weekend, 
op 6 februari, kun je twee weken lang 
je eigen parcours lopen in de vijfde 
loop de “1e Zilveren Turfrun”.

Uniek concept
Er is een uniek concept beschikbaar 
voor hardlopers en wandelaars, het 
“Virtuele ZZ Circuit”. 

Hoe gaat dit ‘lopen’?
•	 Je	loopt	binnen	een	periode	van	

twee weken op een door jou zelf 
gekozen plaats en tijdstip de 
gekozen afstand. 

 Niet nodig om je woonplaats te 

Virtueel Zorg en Zekerheid 
Circuit - 1e Zilveren Turfrun

IN MEMORIAM

Vorige	week	bereikte	ons	het	droevige	nieuws	dat	Jan	
van	Leeuwen	was	overleden.	Jan	was	een	vrolijke	man	
die iedereen kende, als krantenbezorger of als brug-
wachter of zomaar een man die je vriendelijk gedag zei 
als je hem aankeek. Velen zullen hem ook kennen als 
een van de hoofdrolspelers in het televisieprogramma 
“Typisch	Vinkeveen”	Jan	werd	geboren	in	Friesland.	
Zoals hij zelf zei: ik ben altijd een nuchtere man 
gebleven.	Jan	heeft	jarenlang	trouw	kranten	bezorgd	in	
Vinkeveen	en	omgeving.	Jan	de	krantenman.	
In de vroege ochtend ging hij eerst “invouwen” en 
daarna op zijn fiets door weer en wind. Vooral de 
zaterdag ronde was zwaar als hij in de sneeuw op de 
Heulweg	tegen	de	brug	op	moest	fietsen.	Jan	klaagde	
nooit! Zonder handschoenen, ook als het vroor, bracht 
hij voor dag en dauw de kranten rond, voor 6 uur in de 
ochtend zaten alle kranten in de brievenbus! De 
middag bezorging leverde hem de meeste vreugde op. 
Deze ronde duurde waarschijnlijk twee keer zo lang 
omdat	Jan	met	iedereen	een	praatje	maakte.	Jan	kende	
veel mensen en was oprecht geïnteresseerd in de 
medemens. Als iemand was overleden in zijn kranten-
wijk dan nam hij daar extra tijd voor en bood een luis-
terend oor. Ook als iemand een operatie had onder-
gaan	of	moeilijk	kon	lopen	dan	deed	Jan	de	krant	niet	
zomaar in de brievenbus maar bood een extra dienst 
aan, zoals het doen van een boodschap of de krant tot 
aan	de	keukentafel	brengen.	Jan	had	het	vermogen	om	
zich vrij te bewegen in alle lagen van de bevolking. Rijk 
of	arm,	dik	of	dun	voor	Jan	was	maar	1	ding	belangrijk:	
de mens!

Finale
Jan	bereikte	de	finale	van	de	beste	krantenbezorger	
van Nederland. Maar helaas won hij geen prijs. Maar hij 
vond dat ook niet nodig. Hij zei: ik heb al de hoofdprijs 
namelijk	een	wereldbaan.	Jan	hoefde	nooit	aan	te	
bellen voor de jaarlijkse ronde om met kerst de klanten 
een gelukkig nieuw jaar te wensen. 
De meeste klanten stonden al voor aan de weg met 
kerststollen,	geld	en	een	gezellig	praatje.	Wat	heeft	Jan	
hiervan genoten. Ook werd hij door de klanten vaak 
gevraagd	om	mee	te	eten.	Jan	genoot	hier	enorm	van.
Door een reorganisatie kwam zijn baan te vervallen en 

viel	Jan	in	een	gat.	Maar	toen	gebeurde	er	een	wonder!	
Hij werd opa en kon hij genieten van zijn kleinzoon. 
Helaas was dit van korte duur want zij verhuisden naar 
Friesland.

Brugwachter
De	laatste	jaren	was	Jan	werkzaam	als	Brugwachter.	De	
brug	tegenover	de	IJsbeer.	Wie	heeft	het	programma	
niet	gezien	Typisch	Vinkeveen	waarin	Jan	werd	gefilmd.	
Hij	werd	een	beroemde	en	geliefde	Vinkevener!	Jan	
was zijn hele leven op zoek naar geluksmomenten die 
hij in de thuissituatie niet echt kon vinden en heeft 
gekregen.	Financiële	problemen	veroorzaakt	door	het	
ontbreken van kennis van de wet- en regelgeving 
waren	daar	ook	debet	aan.	Jan	gaf	niet	om	geld	maar	
de rekeningen moesten wel worden betaald. De 
grootste rijkdom was voor hem echte vriendschap.
Mede hierdoor was de buitenwereld zo belangrijk voor 
hem.	Ik	weet	zeker	dat	Jan	ook	voor	de	buitenwereld	
een belangrijk persoon is geweest. Voor ons in ieder 
geval wel. Wij hebben samen mooie momenten 
beleefd	die	wij	nooit	hadden	willen	missen.	Jan	was	
een mens die genoot van de kleine dingen die het 
leven zo mooi maken. Hij was dankbaar voor alle 
aandacht die hij kreeg. Vinkeveen is een bijzondere 
lieve man kwijtgeraakt, een man die voor velen een 
lichtpuntje is geweest.

Bedankt	Jan	en	rust	zacht.

Jan van Leeuwen

verlaten.
•	 Je	kiest	je	eigen	parcours.	
 Ditmaal zonder ‘Dweilorkest’ langs 

de route.
•	 Je	loopt	je	nog	inschrijven	voor	de	

onderstaande lopen.
•	 Een	speciale	App	is	hiervoor	

beschikbaar. 
•	 Inschrijven.	Zie	de	website	www.

zorgenzekerheidcircuit.nl . 
 Hier vindt je alle informatie over 

het Virtueel ZZ Circuit.

Kosten
Deelnamekosten per loop zijn slechts 
3,- euro. 
Voor dat kleine bedrag kun je de app 
gebruiken en ontvang je na de loop 

een unieke medaille. Lopers en 
wandelaars zijn welkom. Inschrijven 
kan op de circuitwebsite. 
Het maximum aantal deelnemers per 
loop is vijfhonderd. 
Dus meld je snel aan, want vol=vol.
In de periode van januari t/m mei 
2021 staan de volgende lopen op de 
loopagenda van het Virtueel ZZ 
Circuit. 

Uithoorns Mooiste 24/1 - 7/2 2021
1e De Zilveren Turfrun 
  7/2 - 21/2 2021
VoorschotenLoop 7/3 - 21/3 2021
Braassemloop 21/3 - 4/4 2021 
Omloop van Noordwijkerhout 
  18/4 - 2/5 2021





Uithoorn - Inwoners met een betaal-
achterstand in hun vaste lasten 
krijgen vanaf nu een handreiking van 
de gemeente. Op die manier kunnen 
zij worden geholpen voordat de 
schulden hen boven het hoofd 
groeien. De aanpak maakt onderdeel 
uit van landelijke afspraken tussen 
leveranciers van water, energie, zorg-
verzekeraars, woningcorporaties, de 
branchevereniging voor schuldhulp-
verlening NVVK en gemeenten. Deze 
zogenoemde signaalpartners geven 
informatie aan de gemeente door als 
mensen een betalingsachterstand 
hebben van tussen de dertig en 
honderd dagen. Er moet wel mini-
maal één herinnering zijn gestuurd 
voordat de gemeente in actie komt. 
En de inwoner moet toestemming 
verlenen dat gegevens worden door-
gegeven aan de gemeente. Dit alles 
is vanaf 1 januari 2021 wettelijk 
verplicht. 

Vroeg erop af
Voor de gemeente Uithoorn is deze 
werkwijze overigens niet nieuw. De 
gemeente heeft vorig jaar proefge-
draaid met ‘Vroeg erop af’. In de proef 
kreeg de gemeente een melding als 

een inwoner de rekening van meer-
dere vaste lasten niet betaald had. 
Voor de coronacrisis uitbrak, ging het 
team ‘Vroeg erop af’ vervolgens op 
huisbezoek om hulp aan te bieden. 
Vanwege Corona konden de huisbe-
zoeken niet doorgaan en werd er een 
brief gestuurd en telefonisch contact 
gezocht.

Stress
Wethouder Ria Zijlstra: ,”We hebben 
meegedaan aan de pilot omdat we 
willen voorkomen dat inwoners met 
een kleine betalingsachterstand op 
het punt komen dat de �nanciële 
situatie niet meer te overzien is. Erva-
ring leert dat mensen pas hulp 
zoeken als de schuld al fors opge-
lopen is. De schuld waarmee inwo-
ners bij onze schuldhulpverlening 
aankloppen is gemiddeld 43 duizend 
euro. Dat kan je niet eenvoudig meer 
oplossen.” Vervolgt: ”Dat vroeg signa-
lering van schulden nu een wettelijke 
taak van de gemeente is geworden, 
ben ik blij mee. Financiële problemen 
zorgen voor veel stress binnen een 
huishouden, waardoor ook andere 
problemen kunnen ontstaan. Het is 
goed dat wij als gemeentehulp 

proactief aanbieden in plaats van 
wachten tot inwoners naar ons toe 
komen.”

 Wethouder Ria Zijlstra: “Het is goed 
dat wij als gemeente proactief hulp 
aanbieden in plaats van wachten tot 
inwoners naar ons toe komen.”
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Uithoorn - Zaterdagochtend een rondje door het park rond de Scheg. Ja 
hoor. De afvalbakken naast de hangbank aan het voetpad door het 
Schegpark tussen de A.M. de Jonglaan en de Anne Franklaan liggen er 
weer naast. Losgerukt of losgetrapt. Verspreide rotzooi uit de bakken hier 
en daar op het pad en in het gras. Is het de dertigste keer? De veertigste? 
Bijna wekelijks gaan ze eraf. Ook dit weekend. Medewerkers van de 
gemeente mogen de bakken na een zoveelste Melding Openbare Ruimte 
(MOR) telkens weer ophangen. Af en toe lukt dat ook een handig sleute-
lende buurtbewoner die het zat is. Zoals dit weekend. Zinloos helaas. Een 
paar uur na de reparatie lagen ze er zaterdag weer af. Het moet geweldig 
zijn om je agressie op die afvalbakken uit te leven. In de afgelopen tien 
jaar is soms de �k erin gegaan. Of bakken lagen aan stukken getrapt en 
versplinterd naast de bank, die buurtbewoners overigens als aanzui-
gende hangplek het liefst zien verdwijnen. Maar eenvoudig losrukken van 
de bakken is kennelijk de makkelijkste manier om verveling of woede van 
je af te trappen.

Vele MOR-meldingen
Vaak is uit de buurt via MOR-meldingen en in e-mails aan de gemeente 
voorgesteld om de tientallen malen mishandelde blauwe afvalbakken bij 
de bank te vervangen door bakken die hufterproof zijn. Geen reactie. Er 
verandert niets. Hoe kan dat toch? Zit er een communicatieve verstop-
ping in het ambtelijk apparaat? Is er bestuurlijke onwil om een eind te 
maken aan het tientallen keren gemelde probleem van de losgetrapte 
afvalbakken? Zijn hufterproof afvalbakken niet in de handel? Zijn prakti-
sche problemen om zulke bakken te plaatsen onoplosbaar? In Amstel-
veen hangen stevige metalen, vandalismebestendige, afvalbakken bij de 
bushaltes. Ze bestaan dus wel. Of laat de gemeente de blauwe, lekker 
makkelijk te vernielen, kunststof bakken juist doelbewust hangen als 
hulpmiddel bij agressieregulatie in een groene omgeving? Maar dat is 
een cynische veronderstelling die ik meteen verwerp.

Bob Berkemeier

Losgerukte afvalbakkenellende

Gemeenten gaan contact opnemen 
bij betalingsachterstand inwoners

Vervolg van de voorpagina

Verantwoordelijkheid
Wethouder Jan Haze gaf een uitge-
breid antwoord: “Ja, de verantwoor-
delijkheid van dit soort dingen ligt 
geheel bij de bouwer, in dit geval bij 
Van Wijnen. Ik weet van de project-
leider dat zij er bovenop zitten en 
natuurlijk ook niet zitten te wachten 
op schade en gedoe met de buren. 
Laatst de balkonscène, die was 
natuurlijk redelijk heftig. Verder zijn 
er wat opstanden randen van het 
straatmeubilair beschadigd. Dat is 
voor de bewoners minder erg, maar 
het is toch heel vervelend, want je 
schrikt er toch weer van.
Ik weet dat de projectleider er heel 
serieus mee omgaat. Onze toezicht-

houder en projectleiders worden ook 
altijd direct geïnformeerd en gaan 
ook altijd direct kijken of we als 
gemeente ook moeten opschalen. 
We voelen ons als gemeente uiter-
aard ook verantwoordelijk. Het is 
echter wel de consequentie van 
bouwen in een dicht gebied, met de 
nodige kwetsbaarheden”, aldus de 
wethouder

Parkeren
“De projectleider heeft ook niet 
iedereen aan een touwtje,” zo 
vervolgde de wethouder. “Ze werken 
ook veel met onderaannemers. Hij 
doet zijn stinkende best, maar soms 
gebeuren er toch dingen waarvan je 
denkt ‘hoe is het mogelijk met al de 
maatregelen’. Helaas denk ik dat het 

nog wel een paar keer gebeuren dat 
er een ongeluk of iets gebeurt. We 
proberen wel iedere keer als er iets 
gebeurt het te bespreken met Van 
Wijnen om te zien hoe je dit kan 
voorkomen. Zo zijn er al een aantal 
barrières geplaatst dat je niet meer 
overal kan parkeren. We zijn nu ook 
bezig om te kijken of we dat 
parkeren tijdens de bouwperiode 
nog verder kunnen beperken, zodat 
het veiliger wordt. Maar het is en 
blijft mensenwerk. Ze werken met 
groot materiaal, het is een beperkt 
plot en ze doen het niet expres zou ik 
haast zeggen. Maar we hebben er 
zorgen over en zitten er bovenop. 
Helaas kan ik u niet beloven dat het 
de laatste keer was, al zou ik dat 
graag willen”. 

Daan Nordanus VVD bezorgd over 
‘schades’ bij bouw bibliotheek

De bouwplaats De Reede in Uithoorn vanaf de achterzijde gefotografeerd

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Het bereik van lokale 
nieuwsmedia vandaag de dag
 

Betrokkenheid bij de eigen 
omgeving
Ondanks dat lokale media bericht 
geven over zaken die betrekking 
hebben op ons als inwoners, wordt er 
via deze media minder nieuws gecon-
sumeerd dan voorheen. Mensen 
weten vaak wel wat er in het land en in 
de wereld speelt, maar zijn soms niet 
op de hoogte van wat er precies 
gaande is in hun naaste omgeving. Dat 
vinden wij als inwonersbeweging juist 
belangrijk, omdat wij willen dat 
iedereen in de gemeente zich hier 
betrokken bij voelt. Om dit te bereiken 
is de eerste stap dat meer mensen op 
de hoogte zijn wat er dicht bij huis 
gebeurt en waar bijvoorbeeld de 
lokale politiek mee bezig is. Alleen op 
die manier kunnen we namelijk samen 
ook goed bedenken waar wij al 
tevreden over zijn, maar ook waar wij 
nog behoefte aan hebben of wat we 
graag anders willen zien binnen de 
gemeente. Als inwoners dit vervolgens 
delen met IVI, kunnen we er voor 
zorgen dat initiatieven en ideeën 
gedeeld worden op onder andere deze 

pagina. Vervolgens kunnen we er dan 
samen mee aan de slag. 

Andere kanalen
De vraag heerst of het ons met 
berichtgeving in de lokale nieuws-
media, zoals deze krant en de lokale 
omroep, ook gaat lukken om alle inwo-
ners te bereiken. Zo blijken jongeren 
naast dat ze lokale berichtgeving 
minder volgen, ook over het algemeen 
minder nieuws te consumeren via 
traditionele nieuwsmedia. De meeste 
jongeren kijken al jarenlang minder 
naar het journaal op televisie, lezen de 
krant nauwelijks en luisteren ook 
minder naar de radio. Geen interesse 
in het nieuws is de verklaring die 
mogelijk al gauw bij mensen opkomt. 
Dit blijkt uit verschillende onder-
zoeken onder Nederlandse jongeren 
echter niet het geval te zijn. Ze kiezen 
namelijk wel vaak voor andere, moder-
nere kanalen om het nieuws mee te 
verkrijgen. Vooral via sociale media en 
nieuwsapps wordt veel nieuws gecon-
sumeerd en daarnaast wordt er ook 
vaker gekozen voor een nieuwspod-
cast of een Youtube- of TikTokvideo 
met kort nieuws. Deze verschuiving 
van klassieke nieuwsmedia naar 
modernere nieuwsmedia is, dan wel in 
mindere mate, ook te zien bij volwas-
senen. Waar de een graag vasthoudt 
aan traditionele nieuwsgewoonten, 
stapt de ander toch over op een 
moderner nieuwsmedium. 

Lokale nieuwsbehoefte
Desondanks zijn wij ontzettend blij 
met het platform dat wij hebben 
gekregen in deze krant en merken we 
dat er ook wel degelijk inwoners zijn 
die veel waarde hechten aan lokale 
berichtgeving. Dit blijkt onder andere 
uit de vraag vanuit Abcoude en Baam-

brugge naar een lokale papieren krant. 
Daar wordt de Nieuwe Meerbode 
namelijk niet huis-aan-huis verspreid, 
terwijl inwoners van deze dorpen wel 
behoefte bleken te hebben om deze 
inwonerskrant te verkrijgen. Daarom 
bezorgd IVI de krant nu op een aantal 
afhaalpunten in deze dorpen. Daar-
naast is het voor ons goed om te zien 
dat het bestaande publiek ons ook al 
regelmatig naar aanleiding van arti-
kelen op de IVI-pagina benaderd. Er 
worden bijvoorbeeld mooie ideeën 
voor initiatieven gedeeld waarbij wij 
hulp kunnen bieden en soms mensen 
ook in kunnen verbinden. 

Meer inwoners bereiken
Om nog meer inwoners te bereiken 
beseffen wij ons wel dat de focus naast 
de artikelen in deze krant en via de 
lokale televisiezender misschien ook 
moet liggen bij andere kanalen, zoals 
Instagram, Facebook en YouTube. Hier 
zijn mogelijkheden voor. Momenteel 
zijn we ook bezig met het ontwikkelen 
van een IVI-magazine. Dit moet een 
blad worden waarin inwoners en 
ondernemers in de gemeente een 
podium krijgen om mooie en inspire-
rende verhalen te delen. Hoewel een 
magazine eveneens niet het meest 
moderne medium is, is het naar ons 
idee wel een medium dat een breed 
publiek kan trekken en verbinden. 
Omdat wij daarbij blijven geloven in 
de kracht van kwalitatief goede lokale 
kranten en bladen blijft het voor ons 
zeker de moeite waard om hierop in te 
zetten.  

Iedereen kan een steentje bijdragen
Om onze plannen te verwezenlijken 
zijn wij natuurlijk op zoek naar enthou-
siaste inwoners die ons hierbij willen 
versterken. Ben jij iemand uit de 
gemeente met een mooi verhaal of 
ken je iemand die hieraan mee wil 
werken, of heb je nu je dit leest nog 
andere tips of ideeën over hoe wij 
zoveel mogelijk inwoners kunnen 
bereiken? Dit kan! Wij horen ook graag 
waar jullie behoefte aan hebben, want 
IVI vormen wij als inwoners sámen. 
Neem daarom gerust contact met ons 
op door een e-mail te sturen naar 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Lokaal nieuws verkrijgen via de plaatselijke krant of de lokale omroep is iets 
dat vroeger voor vrijwel iedereen normaal was. Dit lijkt ook logisch, want 
wat is er nou interessanter dan op de hoogte zijn van de dingen die jou of je 
naasten direct aangaan? Toch is er minder aandacht voor berichtgeving van 
lokale media, vooral onder jongeren. Omdat wij als Inwoners voor Inwoners 
(IVI) via deze krant willen communiceren met onze doelgroep, alle inwoners 
van De Ronde Venen, vroegen wij ons af hoe wij toch zo veel mogelijk 
mensen kunnen bereiken met onze berichtgeving. Het doel van IVI is 
immers er voor zorgen dat alle inwoners van de gemeente zich betrokken 
gaan voelen bij hetgeen dat er gebeurt in hun eigen leefomgeving.

Burgemeester en wethouder 
in gesprek met IVI
Het is al langere tijd duidelijk dat het gewenst is dat inwoners veel meer 
moeten gaan meedoen als het gaat om zaken die spelen in hun eigen 
leefomgeving. Inwonersparticipatie is het woord wat we hiervoor vaak 
gebruiken. Dat betekent dat inwoners van onderaf initiatief mogen 
nemen om zaken op te gaan pakken en op te lossen. Dat vergt een 
nieuwe manier van besturen en beleid maken. Misschien wel een nieuwe 
soort democratie, waarin de inwoner veel meer direct invloed kan en 
mag uitoefenen op het beleid. Iedereen zoekt nog naar zijn rol hierin. 
Inwoners Voor Inwoners (IVI) wil inwoners hiervan bewust maken en een 
podium geven om ook daadwerkelijk mee te gaan doen. Voor de bestuur-
ders betekent het vervolgens ‘loslaten en lef hebben’. Als je inwoners een 
duidelijke rol wil geven in je beleid, zul je als beleidsmaker ook zaken 
moeten loslaten. Dat vereist lef. Een zoektocht dus voor inwoners en 
beleidsmakers. Het mooiste is natuurlijk als je daarin samen optrekt. Het 
is dan ook goed om te zien dat burgemeester Maarten Divendal en 
wethouder Kiki Hagen hierover in gesprek zijn gegaan met IVI.

 Makkelijk gezegd 
Inwonersparticipatie is iets dat veel 
gemeenten hoog op het verlang-
lijstje hebben staan. De inwoners als 
gelijkwaardige partners voor de 
gemeente. Makkelijk gezegd maar 
hoe werkt dat en wat is daarvoor 
nodig? Welke voordelen heeft het en 
wat zijn valkuilen? Van belang is 
inwonersparticipatie in beleid te 
borgen, er constant aandacht aan 
besteden en de succesvolle voor-
beelden te delen.

Zoektocht
Het blijkt nog een hele zoektocht en 
opgave om deze kanteling in denken 
en ook daadwerkelijk vorm te geven. 
Henk Verhoek en Peter Pos, grond-
leggers van IVI, zijn drie jaar geleden 
met die zoektocht begonnen en 
hebben om dit te bereiken inwoners-
beweging IVI in gang gezet. Ze 
hebben daarbij eerst veel kennis 
opgedaan over hoe dit wordt aange-
pakt in andere gemeenten. Een 
kanteling in het systeem bewerkstel-
ligen komt niet vanzelf werd hieruit 
nog duidelijker. Het is iets dat je 
goed moet organiseren, en dan 
natuurlijk het liefst van onderaf. 

Inwoners Voor Inwoners (IVI)
Het resultaat is de stichting Inwoners 
Voor Inwoners (IVI). De stichting 
heeft zich ten doel gesteld om inwo-
ners bewust te maken van hun 
nieuwe rol: namelijk het verbinden 
van inwoners, hen informeren en een 
podium geven.

Lokale overheid en gemeente
De lokale overheid, politiek en 
gemeenteambtenaren zoeken naar 
de juiste weg om de gewenste inwo-
nersparticipatie in te voeren. Dat is 
een andere manier van werken en 
verantwoordelijkheden overdragen 
aan inwoners. Het is logisch dat dit 
even zoeken is.

Samen optrekken
Het is daarbij belangrijk dat we in dit 

proces als inwoners en de beleids-
voerders samen optrekken en op 
gelijkwaardige wijze zaken met 
elkaar bespreken. Het was even 
zoeken de afgelopen jaren maar het 
is goed om te zien dat we elkaar nu 
weten te vinden. 

Goed gesprek
Burgemeester Maarten Divendal en 
wethouder Kiki Hagen hebben half 
januari samen met de grondleggers 
een oriënterend en verkennend 
gesprek gehad. Hierin werd 
besproken hoe we de inwonersparti-
cipatie in De Ronde Venen kunnen 
vormgeven. Het was een open en 
verhelderend gesprek. 

Ondersteuning nodig
Om als Inwoners Voor Inwoners een 
stabiele en gelijkwaardige partner te 
worden die de inwoners kan verte-
genwoordigen moet de inwonersbe-
weging gefaciliteerd worden en 
moet men zaken uit handen durven 
te geven aan de inwoners. De burge-
meester en de wethouder staan 
ervoor open om dit binnen B&W 
bespreekbaar te maken. Er is afge-
sproken dat er vervolggesprekken 
gaan komen, om hier verder over te 
gaan brainstormen en vorm aan te 
geven. Wat IVI betreft is dit een 
goede stap in de richting van echte 
inwonersparticipatie!
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De Ronde Venen – Ondanks het feit 
dat je steeds meer gaat horen dat 
afval-scheiden thuis toch niet zo 
goed werkt dan gedacht. Ondanks 
het feit dat er al bewezen is dat er 
schitterende machines bestaan en al 
in werking zijn, die veel sneller en 
beter het vuil kunnen scheiden
blijft wethouder Kiki erbij dat de 
gemeente De Ronde Venen dit jaar 
een soort proefdraait en dat per 2022 
alles via diftar gaat. Dat houdt in: 
alles thuis scheiden en zo weinig 
restafval overhouden.

Doe je dat niet dan kun je het vier 
weken opslaan in je tuin en wordt 
het daarna opgehaald, maar hoe 
meer je aanlevert hoe hoger je reke-
ning. Natuurlijk is iedereen het wel 
eens dat je zoveel mogelijk moeten 
scheiden. Papier, plastic, tuinafval
en noem maar op. Maar niet alles 
hoeft thuis apart gehouden te 
worden. Dat is achterhaald. De 
gemeente De Ronde Venen loopt in 
feite achter de feiten aan en gaat 
heel veel belastinggeld investeren
in iets wat gewoon niet werkt. Niet 
alleen de wethouder is hierin de 
doordouwer, nee de raad heeft het in 
meerderheid goedgekeurd dat zij 
deze plannen doorzetten. Maar 
waarom hiermee doorgaan? Is er 
geen weg meer terug? 

Rondeveners
De bewoners van deze gemeente 
hebben al duidelijk laten weten dat 
zij best willen scheiden. Kijk maar 
naar de ladingen plasticzakken die er 
elke veertien daag hangen met PMD 
(Plastic, metalen en drankkartons). 
Wel zouden de burgers graag dat ze 
wekelijks werden opgehaald of dat 
ze het ergens konden storten. 
Er is zoveel en als je het in je tuin 
neerzet, kun je er donder op zeggen 
dat vogels of katten je zakken leeg-
trekken. Het in je schuur zetten, is 
voor de geur niet zo bevorderlijk. 
Vandaar dat je al regelmatig ruim 
een week van tevoren volle plastic 
zakken ziet hangen. Het papier gaat 
prima. Steeds meer papierbakken zie 
je verschijnen en ook bij de voetbal-
vereniging en korfbalvereniging zie 
je bergen karton en papier gebracht 
worden. 

Tuinafval
Afgelopen week vroegen diverse 
raadsleden tijdens een digitale 
commissiebijeenkomst aan 

wethouder Kiki Hage of zij wel de 
vooruitgang volgde en keek wat 
andere gemeenten deden. Tevens 
vroegen zij haar wanneer de bewo-
ners nu eens geïnformeerd werden 
wat er nu eigenlijk van hen verwacht 
werd. Wat mag waarin? Wanneer 
betalen en hoeveel? Hoe voorkom je 
dat buren bij jou in je container gaan 
gooien? Komt er een slot op? Haar 
antwoorden waren kort en krachtig 
maar of het nu duidelijkheid gaf?
Wethouder Hage: “Ja hoor, wij volgen 
de andere gemeenten. Zij die 
afstappen van gescheiden afval zijn 
hoofdzakelijk grote steden. Daar zijn 
wij moeilijk mee te vergelijken. 
Wij hebben niet zoveel bewoners per 
woonadres als in een stad, dus 
hebben wij meer mogelijkheden om 
te scheiden. Maar wij houden de 
ontwikkelingen zeker in de gaten. 
Communicatie naar de mensen toe? 
Komt. Deze maand hebben we nog 
nodig om onze hoogbouw allemaal 
in staat te stellen om de GFT 
(Groente, Fruit en Tuinafval) goed te 
kunnen scheiden. Dat wordt namelijk 
het minst goed gescheiden. Daarvan 
zit het meest in de restafvalbak. 30%. 
Op dit moment zijn we bezig met het 
opzetten van een grootscheepse 
campagne die in onze lokale krantjes 
komen”, aldus Hage

Beetje laat?
Rob Evers (VVD) vroeg zich af of dat 
niet een beetje laat was: “We zitten 
nu al ruim over de helft van januari. 
Wanneer worden de bewoners nu 
eens echt bereikt? “De wethouder: “In 
de eerstvolgende commissiebijeen-
komst zullen we de stand van zaken 
weer toelichten aan de heer Evers. 
Evers: “Ik hoop dat de campagne dan 
al gestart is”. Wethouder: “Jazeker”.
Op de vraag of de recreanten ook 
een pasje kregen om hun vuil weg te 
brengen, moest de wethouder het 
antwoord schuldig blijven. Dat wist 
ze niet: “kom ik op terug”. De heer 
Fons Luijben van de Seniorenpartij: “ 
Als ik het goed begrepen heb is de 
wethouder de mening toegedaan 
dat de inwoners van onze gemeente, 
het afval beter kunnen scheiden dan 
de nieuwe machines die daar 
speciaal voor zijn ontworpen en 
reeds gebruikt worden in de grote 
steden. Klopt dat?”
Wethouder Hage: “Dat is een vraag 
over gedrag natuurlijk. Iedere 
inwoner is natuurlijk in staat om vuil 
te scheiden. Met name als je onze 

afvalstroom ziet is waar de meeste 
winst te behalen is, bij GFT. Wat we 
zien als je dat met de andere stromen 
vermengd, dat veel vervuiling geeft. 
Dus uw vraag, kan een machine het 
beter dan een mens? Ik hoop dat een 
mens beter kan inschatten en 
daarom is communicatie zo belang-
rijk, zodat bewoners ook weten hoe 
en waarom en daar zetten we dit jaar 
vooral op in”. De wethouder hield 
woordt wat betreft de comminucatie, 
zie de achterpagina..
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Wethouder Kiki Hagen blijft bij 
haar afvalplannen

Wethouder Kiki Hagen (D66) blijft bij 

haar afplannen

Fons Luijben (Seniorenpartij)

Rob Evers (VVD)

Uithoorn - Op zaterdagochtend 
mocht onder bezielende leiding van 
gasttrainer Jorn de jeugd via een spel 
de twee nieuwe kanopolo jeugd-
bootjes een naam geven. Daarna zijn 
ze gedoopt, uiteraard met hete 
chocolademelk. Ennnn na diverse 
acties zijn dé namen geworden: 
Callahan & Domiboot... (met een 
dominostip op de bovenkant)! Beide 
boten zijn aangeschaft van het geld 
dat is opgehaald met de Rabo Club-
Support actie. We hebben dankzij 
alle stemmen voor onze vereniging 

een mooi bedrag van bijna € 700,00 
opgehaald. De nieuwe kanopolo 
bootjes zijn kleiner en lichter dan de 
huidige clubboten, waardoor onze 
jeugd de benodigde technieken kan 
aanleren. Het volume (grootte) van 
de boot heeft veel invloed op het 
juist kunnen oefenen van alle tech-
nieken. Het is bijvoorbeeld belangrijk 
om de boot goed onder water te 
kunnen krijgen bij kanopolo en met 
een te grote boot lukt dit niet. Het 
werd ontzettend gewaardeerd door 
de kids en ouders dat onze kanopolo 

jeugd weer een leuke activiteit op de 
agenda hadden staan. Vaste trainers 
Mattijn en Rosalie kregen van de 
ouders dan ook mooie compli-
menten: “Ah superleuk allemaal! En 
ontzettend bedankt voor het organi-
seren voor de kids in deze saaie coro-
natijd”. En een andere ouder zei: 
“Superleuk en heel erg bedankt voor 
het organiseren. Zo’n opsteker in 
deze tijd!” Lijkt het jou ook leuk om 
met de jeugd mee te trainen? Meld je 
dan aan voor een proeftraining via: 
info@mdr.nu

Nieuwe jeugdboten bij 
Michiel de Ruyter gedoopt

Foto Mattijn Vroon

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.

Op het moment dat ik dit schrijf is het maandag-
ochtend en ben ik nog aan het nagenieten van 
mijn weekje vrij. Het is een druk jaar geweest, 
denk aan Corona, denk aan de veiligheid in 
Uithoorn. Het hele jaar sta je ‘aan’. En daar is 
uiteraard niks mis mee, het hoort bij het burge-
meesterschap. En ik zou het niet anders willen. 
Maar de afgelopen week ben ik zoveel mogelijk 

offline geweest. Dat is wennen, maar doet een mens goed. En nu ga ik er 
weer vol tegenaan! Uiteraard hebben mijn José en ik wel het nieuws 
gevolgd. Het kabinet heeft wederom strengere maatregelen genomen. We 
mogen een bezoeker per dag ontvangen en we mogen niet naar buiten 
tussen 21 uur en 4.30 uur. Ik begrijp deze beslissingen, het is ook nodig om 
zo snel als mogelijk weer terug naar ‘normaal’ te gaan. Maar dat neemt niet 
weg dat het een zware klap is. We worden enorm in onze vrijheid beperkt 
en eenzaamheid ligt op de loer voor veel mensen. Daar zijn we ons enorm 
van bewust. Weet dat u altijd hulp kan krijgen. De professionals van onze 
samenwerkingspartner Uithoorn voor Elkaar staan voor u klaar. Kunt u een 
luisterend oor gebruiken? Neem contact op met (0297) 30 30 44. Een e-mail 
kunt u natuurlijk ook sturen naar info@uithoornvoorelkaar.nu. Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Aan iedereen vraag ik om wat vaker naar elkaar om 
te kijken in deze bizarre tijd. Een klein gebaar kan al zoveel doen voor een 
ander!

Testbus
De afgelopen twee weken heeft de GGD Corona testbus gestaan op het 
Amstelplein. Uithoorn was de eerste gemeente in deze regio, met uitzonde-
ring van de hoofdstad, die de testbus tot de beschikking had. Zo’n mobiele 
testlocatie is met name bedoeld voor (oudere) inwoners die niet zo gemak-
kelijk naar de RAI toekunnen. Het is een proef van de GGD om te kijken of 
mensen dan eerder bereid zijn om zich te laten testen. Gemiddeld hebben 
zo’n tachtig (tot soms wel 100) personen per dag zich laten testen. De 
exacte aantallen krijgen wij nog van de GGD, maar we zijn er tevreden over.

Tijd voor andere zaken
Ik schreef het net al: ik heb genoten van een weekje vrij en heb ik tijd gehad 
voor andere zaken. Tijd dus om te boeken te lezen. Zo heb ik het boek De 
meeste mensen deugen van Rutger Bregman gelezen, maar ook De Snoeks 
2021 met prachtige fotoreportages van onder andere Isabelle van Zeijl. En 
ook de dichtbundel MIEFIE van onze dorpsdichter Gerardo Insua Teijeiro is 
mooi. Het gaat over mens zijn, liefde, hart en verlangen etc. De vrije tijd gaf 
mij tevens gelegenheid om de beëdiging van de 46e president van de 
Verenigde Staten van Amerika, Jo Biden live te volgen. Waarbij ik vind dat 
-welke politieke stroming u ook aanhangt- de toespraak van hem vooral 
een binding van bevolking uitstraalde alsook versterking van de samenle-
ving. Iets wat ikzelf ook propageer in het werk van het gemeentebestuur. 
Immers we zijn hier voor onze inwoners en ondernemers... en dat is de 
basishouding die verwacht mag worden vanuit De Laan van Meerwijk. Culi-
nair hebben we extra aandacht gegeven. De Beef Wellington, die ik overi-
gens tijdens de kerst niet gemaakt heb, was nu wel aan de beurt. Tips 
rondom dit gerecht zijn er overigens volop, maar het laagje parmaham 
tussen de duxelles (paddenstoelenmengsel) en het bladerdeeg zorgt dat 
het deeg mooi droog blijft en goed gaart vond ik wel een hele belangrijke. 
We hebben er heerlijk van genoten. En over culinair gesproken…..De lokale 
horeca hebben we deze vakantie ondersteund met twee keer een besteld 
menu. De tips via Uithoornaandeamstel.nl van de SPUK waren dan ook zeer 
welkom. Kortom een fijne week was het. Ik wens u veel sterkte in deze tijd. 
Laten we elkaar zoveel mogelijk helpen om hier doorheen te komen. 

Pieter Heiliegers, 
burgemeester

Een weekje offline





Uithoorn - Goed nieuws voor de lief-
hebbers van dagverse vis: op 2 
februari gaat De Viskeuken in de 
Dorpsstraat in Uithoorn weer open! 
De zaak gaat verder als visspeciaal-
zaak met gezellige vislunchroom. Na 
elf maanden van sluiting vond eige-
naar Mick van Meines in Arjan van de 
Groep de ideale ondernemer om De 
Viskeuken voort te zetten. De 
geboren en getogen Spakenburger 
past het oorspronkelijke concept – 
viswinkel annex restaurant – enigs-
zins aan. De Viskeuken wordt een 
visspeciaalzaak, waar je ook een luxe 
broodje vis of een andere visspeciali-
teit kunt bestellen en aan een tafeltje 
kunt opeten. Dit uiteraard als de 
coronamaatregelen weer van de 
baan zijn. De bediening aan tafel en 
de avondopening vervallen.

Topkwaliteit
Arjan van de Groep (31) werkt sinds 
zijn 13e in de vis. Sinds vier jaar runt 
hij met veel succes een visspeciaal-
zaak in Nijmegen. Dat succes komt 
niet uit de lucht vallen: “Ik woon in 
Spakenburg en iedere dag selecteren 
wij zelf op de Spakenburgse visafslag 
de beste vis. Is iets niet van topkwali-
teit, dan gaat het niet mee. Onze leus 
is ‘proef ons ambacht’. We maken 

namelijk álles zelf. Van warm 
gerookte zalm, gerookte makreel en 
vissalades, tot ravigotesaus met verse 
kruiden en de aioli bij de garnalen. 
Alles is dagvers, huisgemaakt en van 
de beste kwaliteit. Zo gaan we het in 
Uithoorn ook doen. De Viskeuken 
staat voor topkwaliteit, maar is er 
voor iedere portemonnee. Zo kun je 
bij ons een lekkerbek van kabeljauw 
bestellen, maar ook van heekfilet. 
Dat is nog steeds heel lekker, maar 
een stuk goedkoper. In de openings-
maand februari hebben we allerlei 
mooie acties, dus het loont om onze 
social media te volgen!”
Mick van Meines, in het dagelijks 
leven CEO van Van Meines Fishcon-
cepts, is blij dat De Viskeuken nieuw 
leven wordt ingeblazen. “De combi-
natie van winkel met een traditioneel 
restaurant bleek toch een lastige. Ik 
ken Arjan al jaren en ben ervan over-
tuigd dat hij van De Viskeuken een 
succes gaat maken. Zijn haring 
bijvoorbeeld scoort al jaren geweldig 
in de Nationale Haringtest. Vorig jaar 
kreeg hij een 9,7. Met zo veel kennis 
en passie voor vis komt het zeker 
goed!” U vindt de Viskeuken aan de 
Dorpsstraat 13. Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag 9.30 – 18.00 uur. 
Zaterdag 9.30 – 17.00 uur
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De Viskeuken in Uithoorn 
heropent op 2 februari

Entree wordt vuilstortplaats

Uithoorn - Eind deze maand start de 
verkoop van 45 luxe appartementen 
in het plan Allure aan de Amstel in 
Uithoorn. Voor deze 2e fase in dit 
project is afgelopen tijd al veel 
belangstelling getoond vanuit de 
markt, nu is het zover dat de verkoop 
gaat starten. Er wordt aan de rand 
van het gezellige centrum van 
Uithoorn, direct tegenover de rivier 
De Amstel, een nieuwe woonwijk 
gerealiseerd: Vinckebuurt. Een geva-
rieerde wijk met een grote diversiteit 
aan woningen en appartementen. 
Begin vorig jaar is de eerste fase in 
dit plan verkocht, bestaande uit 55 
woningen inclusief startersapparte-
menten. De bouw hiervan, door UBA 
Bouw, is op dit moment in volle 
gang.

Fase 2
Projectontwikkelaar Peter Langen-
berg van Zeeman Vastgoed: “Na de 
succesvolle verkoop van fase 1 zijn 
we blij na een intensieve periode van 
voorbereiding nu in verkoop te 
kunnen gaan met 45 riante apparte-
menten in het luxere segment. De 
grootte van de appartementen vari-
eert van ca. 73m2 tot maar liefst ca. 
163 m2. De ligging aan de Amstel, op 
korte afstand van het gezellige 
dorpscentrum met zijn vele facili-
teiten en direct gelegen naast de 
toekomstige Uithoornlijn (verwachte 
ingebruikname 2024) maakt dit deel-
project uniek. Onze architect heeft 
een prachtig complex met 2 
gebouwen ontworpen bestaande uit 
totaal 45 luxe appartementen in 
allerlei soorten en maten. Van 
speelse 2 kamer appartementen tot 
diverse luxe penthouses, bijna geen 

twee appartementen zijn hetzelfde 
wat betreft bijvoorbeeld indeling en 
ligging. Alle appartementen hebben 
een eigen buitenruimte en onder het 
complex wordt een afgesloten 
parkeerkelder aangelegd”. 
De start verkoop is op donderdag 28 
januari aanstaande. Dan gaat, om 
12.00 uur, de website www.allureaan-
deamstel.nl live met alle informatie 
over het project en de apparte-
menten en start de inschrijving. 
De verkoop is in handen van EKZ | 
Makelaars en Koop Lenstra 
makelaars. 

Digitaal
Peter Kruit van EKZ Makelaars: “Het 
project wordt - in deze Corona tijd - 
wat betreft de informatie en inschrij-
ving helemaal digitaal geregeld. Er 
vindt, hoe jammer dat ook is, geen 
centrale startbijenkomst plaats.
Geïnteresseerden kunnen vanaf 28 
januari 12.00 uur alle informatie zoals 
plattegronden, prijzen, technische 
informatie e.d. allemaal op de site 
terugvinden in overzichtelijke down-
loads. Ook het inschrijfformulier 
moet via de website worden inge-
vuld. Deze inschrijving moet uiterlijk 
maandag 8 februari 2021 om 12.00 
uur zijn ingediend en kan dus uitslui-
tend digitaal geregeld worden. Heeft 
u zich in het recente verleden op de 
projectwebsite als belangstellende 
geregistreerd, dan moet u dus nu 
concreet inschrijven (op bouwnum-
merniveau) als u belangstelling heeft 
om een appartement te kopen”. 

Toewijzing
De toewijzing in deze fase zal 
geschieden door middel van loting 

en op basis van de eerste opgegeven 
bouwnummervoorkeur per ingelote 
kandidaat. Geïnteresseerden kunnen 
maximaal 10 voorkeurs bouwnum-
mers opgeven bij de inschrijving. De 
gesprekken met de ingelote kandi-
daten zullen plaatsvinden vanaf 
maandag 15 februari aanstaande. 
Maurice Sterk van Koop Lenstra 
Makelaars: “We verwachten, op basis 
van de bijzondere locatie en het 
ontwerp van de appartementen, veel 
inschrijvingen. Het is echt de moete 
waard om in te schrijven. Het is een 
mooi modern en gasloos project op 
een prachtige centrale locatie in 
Uithoorn”.

Als de digitale informatieverstrekking 
en/of de digitale inschrijving 
problemen voor u oplevert kunt u 
uiteraard telefonische contact 
opnemen met de makelaars. EKZ | 
Makelaars is bereikbaar via telefoon-
nummer 0297-567 863 en Koop 
Lenstra via 0297-524 124. In verband 
met Corona maken wij, in dit stadium 
van de verkoop, uit veiligheidsover-
wegingen zo min mogelijk persoon-
lijke afspraken op kantoor en zijn de 
kantoorbezoeken uitsluitend na tele-
fonische afspraak. 
Iedere ingelote koper ontvangt 
tijdens het verkoopgesprek een 
mooie drukwerkversie van de 
projectbrochure. Er is een beperkt 
aantal extra brochures beschikbaar 
voorafgaand aan de sluiting van de 
inschrijving. Deze kunnen, uitslui-
tend na afspraak, worden opgehaald 
op zaterdag 30 januari tussen 10.00 
en 12.00 uur op de kantoren van de 
verkopende makelaars. Dit kan 
zolang de voorraad strekt.

Start verkoop 45 luxe apparte-
menten Allure aan de Amstel

LEZERSPOST

Uithoorn - Bij een wandeling over de oude spoordijk door De Legmeer 
kwam ik deze 4 jongens tegen die heerlijk bezig waren met hutten 
bouwen, timmeren en schroeven en ik weet al niet wat, om een mooie 
hut met fietsenstalling:) te maken op de plek waar voorheen buurtbe-
woner Han van Doorn tientallen jaren een moestuin had met kippen en 
konijnen. Door de start van de bouwwerkzaamheden voor de Amsteltram 
moest Han de moestuin in september jl. verlaten. Nu maken deze jongens 
Deon, Finn, Kyano en Milan nog even gebruik van deze unieke plek! Ik 
hoop dat ze in het toekomstig Legmeerbos ook weer zo fijn kunnen 
spelen!

Marga Moeijes

Unieke plek

Uithoorn - Afgelopen zaterdagmiddag 
rond een uur of twee was dit het beeld 
bij de Monnetflat in Uithoorn. Zie foto.  
Heel veel vuil naast de containers. 
Naast dat het er natuurlijk niet uit ziet 
op deze manier was er nog even de 
gedachten dat e.e.a. die middag nog 
zou worden opgehaald. Maar helaas..... 
op zaterdagavond (en dus ook 
zondag) stond het er nog net zo bij. 
Niet de eerste keer dat het er zo bij 
staat dit gebeurt herhaaldelijk, uitein-
delijk ligt het probleem natuurlijk bij 
de mensen zelf die geen normen en 
waarden meer hebben en gewoon 
denken ‘ik ben het lekker kwijt’ maar ik 
denk dat het tijd wordt dat de 
gemeente hier iets aan gaat doen.
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Dss X Plosion

Dss Ladies groepsfoto

Mijdrecht - Op zondag 24 januari 
hadden de wedstrijdteams van Dans-
studio Sietske weer een online dans-
wedstrijd. Deze keer mochten de 
dansers niet met z´n allen in de dans-
zaal kijken naar de wedstrijd. Dus 
iedereen zat thuis en keek tegelijker-
tijd naar de wedstrijd. Sommige 
teams zaten ook gezellig met elkaar 
in een videogesprek zodat ze tijdens 
de wedstrijd met elkaar mee konden 
leven. In verband met de corona 
maatregelen hadden ze de �lmpjes 
ingestuurd die ze in december 
gemaakt hebben. In de eerste 
wedstrijd zaten de jongste twee 
teams. Als eerste mochten de DSS 
Girls, deze meiden zijn in de leeftijd 
tot 10 jaar. Na alle tegenstanders te 
hebben gezien, dachten de meiden 
en de docenten dat er wel kans zou 
zijn op een podiumplaats maar de 

dansers moesten wachten tot de 
hele wedstrijd voorbij was voor ze de 
uitslag zouden horen.

11 tot 13 jaar
Ondertussen was Dss 7-up aan de 
beurt, dit zijn de meiden van11 tot 
en met 13 jaar. Zij waren de vorige 
keer helaas net buiten de prijzen 
gevallen. Deze keer deden er nog 
meer teams mee dus het werd alleen 
maar lastiger om in de prijzen te 
vallen. Nadat de dansers alle tegen-
standers hadden gezien, dachten ze 
niet dat ze in de prijzen zouden 
vallen maar het was afwachten wat 
er bij de prijsuitreiking zou 
gebeuren. Eindelijk was de uitslag 
van de eerste wedstrijd daar. De Dss 
Girls werden eerste! Het gejuich 
klonk door heel De Ronde Venen. 
Maar het werd nog leuker, Dss 7-up 

was ook in de prijzen gevallen en 
werd maar liefst tweede van al die 
teams!

14 tot 15 jaar
In de tweede wedstrijd was het de 
beurt aan Dss X-plosion, de dansers 
van 14 en 15 jaar. Dit team onder 
leiding van docente Dillian zat er 
helemaal klaar voor. Met hun knal-
roze topjes vielen ze wel op tussen 
de andere dansen. Bij de uitslag 
kregen zij te horen dat zij de aller-
beste waren van hun categorie en 
dus de eerste prijs mee naar huis 
mochten nemen! De meiden waren 
hartstikke blij en met twee 
wedstrijdoverwinningen zijn zij met 
hun punten erg goed op weg naar 
een plekje in de �nale. 
In de derde en laatste wedstrijd 
mochten de Dss Ladies hun kunsten 
vertonen met een �lmpje. In deze 
moeilijke categorie en een �lmpje 
waar de meiden zelf niet heel trots 
op waren, was de verwachting niet 
heel hoog. Bij de uitslag kregen de 
dames te horen dat zij toch een 
geweldige 3e plaats hebben 
behaald! Alle teams hebben dus een 
prijs behaald en de bekers worden 
naar de dansstudio gestuurd. Die 
zullen een prachtplek krijgen in de 
prijzenkast. 
De docenten willen de dansers van 
harte feliciteren met hun geweldige 
prestatie en wij kijken uit naar de 
volgende wedstrijden.

Alle teams Dansstudio 
Sietske in de prijzen!
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Dss X Groepsfoto
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LEKKER WEEKEND
Dat is lekker thuiskomen.

VR ZA ZODO VR ZA ZODO

Zorg voor elkaar. Voorkom verspreiding van het coronavirus. 

Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 28 T/M ZONDAG 31 JANUARI 2021

DEEN shoarma
800 gram
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Tip: DEEN shoarmabroodjes
pak 4 stuks 

€0,75

Tip: DEEN knoflooksaus
fles 500 ml €3,50

FRUITIG

FRUITIG

Ecobalance Chileens biologische wijn
Merlot, Cabernet Sauvignon of Chardonnay
2 flessen à 75 cl

FRUITIG

Merlot, Cabernet Sauvignon of Chardonnay
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Marchio tapasschotel
schaal 320 gram

Amstel pils 30 cl
krat 24 flesjes

DEEN rundercarpaccio of 
vitello tonnato
100 gram
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DEEN smultaartje
per stuk
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XL schaal
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€ 5.00
KORTING

Zorg voor elkaar. Voorkom verspreiding van het coronavirus. 

2.
Hand- of perssinaasappelen
2 netten à 1,5 kilo

Coca-Cola 1 liter
alle soorten
2 flessen 

voor

2.50
2

3.50 - 3.60

DEEN hazelnoot schuimtaart
per stuk

4.00
5.95

5 à 6 personen.

A
ct

ie
p

ri
js

 p
er

 li
te

r 
1.

25

gratis
1+1




