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Op het voormalige busstation zullen 
84 woningen gebouwd worden. 
Enkele omwonenden zijn het niet 
eens met het huidige plan en hebben 
een alternatieve invulling bedacht. 
Als grootste probleem ziet inspreek-
ster mevrouw Albers de verkeerssitu-
atie bij de Sportlaan. Daar is de weg 
op een bepaald punt al zo smal dat 
regelmatig de paaltjes uit de grond 
worden gereden. “Als er ook nog een 
zijweg komt naar het nieuwe 
gedeelte ontstaat er een drukke, 
gevaarlijke situatie.” Ferry Hoekstra 
(GB) vraagt of het mogelijk is om een 
veiligere oplossing te vinden door de 
toegangsweg te verplaatsen naar het 
zuiden en zo een knelpunt bij het 
Kootpark te voorkomen. Wethouder 
Hazen onderstreept dat de ligging 
van de ontsluitingsweg geen invloed 
heeft op het bestemmingsplan. De 
weg kan net zo goed via het midden 
lopen, maar dan ontstaat juist een 
haakse hoek met instraling van 
koplampen. 

Groen karakter
Ook de precieze indeling van het 
middenterrein moet nog worden 
vastgesteld. Het voormalige parkeer-
terrein krijgt zeker een groen 
karakter, waardoor de wijk aantrek-
kelijker wordt. Verder maakt 
mevrouw Albers er bezwaar tegen 
dat sommige huizen te dicht op de 
tuinmuur komen te staan. Die 
afstand wordt 4,5 meter volgens 
wethouder Hazen. In het alternatieve 
plan van de bewoners schuift de 
nieuwbouw op richting de Maxima-
laan. Hoekstra vraagt zich af of deze 
huizen dan niet teveel geluidsover-
last hebben, maar mevrouw Albers 
denkt dat het groen dat wel tegen-
houdt. “Ons plan is beter, veiliger, 
economischer en voor alle omwo-
nenden top,” vindt zij. Maar 
wethouder Hazen wijst erop dat er 
met het alternatieve plan geen 
gelijkwaardige resultaten behaald 
kunnen worden. De groenzone aan 
de Maximalaan belemmert het 

opschuiven van de huizen. Het groen 
is een belangrijk onderdeel van het 
project en wordt aangelegd en 
betaald door de ontwikkelaar. “De 
groenvoorziening aan de Maxima-
laan die komt er. Wij beogen ener-
zijds de wijk van voldoende groen te 
voorzien en anderzijds de Maxima-
laan van een groener karakter te 
voorzien.” Het debat hierover zal 
worden voortgezet in de 
gemeenteraad. 

Uithoorn - Tijdens de commissievergadering Wonen en Werken woens-
dagavond hebben leden van de gemeenteraad zich gebogen over het 
plan voor de herontwikkeling van het voormalige Connexxion terrein 
naar woningbouw.

Groen belangrijk bij verbouwing 
Connexxion-terrein

Uithoorn - De aanleg van de nieuwe 
tramlijn vordert gestaag, dat merken 
ook Ingrid van den Haak en Win 
Brouwer. Zij wonen naast elkaar aan 
de Wederik waar de tram niet ver van 
hun huizen langs gaat rijden. Dat de 
tram er gaat komen hebben ze zich 
inmiddels bij neergelegd, maar dat er 
niet serieus naar hun opmerkingen 
wordt geluisterd, daar zijn ze boos 
over. “We worden van het kastje naar 
de muur geschopt”, zegt Ingrid 
gefrustreerd. “We mogen meepraten, 
maar er wordt niet geluisterd.” 
In december verstuurde Win een 
aangetekende brief naar de 
gemeente. Eind december had hij 
nog niets gehoord en na contact 
bleek de brief kwijt te zijn geraakt. 
Op hun verzoek stuurde hij de brief 
nogmaals via de mail, maar tot op 
heden heeft hij nog geen reactie. “Bij 
het maken van de tracékeuze is 
gezegd dat de oude spoordijk stabiel 
was”, vertelt Win. “Dat was een 
aanname, want nu blijkt dat niet het 
geval te zijn. De trillings- en geluids-
onderzoeken zijn gebaseerd op de 
oude situatie. Daarom moeten er 
nieuwe onderzoeken uitgevoerd 
worden.” In de Legmeer is er al 
genoeg hinder van vliegverkeer, 
maar de Raad van State oordeelde 
dat de overlast van de tram minimaal 
zal zijn. Er zal met het nieuwste type 
tram gereden worden, maar Ingrid 
wijst op de tram in IJsselstein die 
gillend door de bocht gaat.

Uitgesteld
 “Als de nieuwe omgevingswet er is, 
had het oordeel wellicht anders 
geweest”, denkt Win. “Helaas is de 
komst daarvan uitgesteld.” Om tril-
lingen tegen te gaan wordt in de 
bocht bij de Wederik een damwand 
geplaatst omdat daar de spoordijk 

niet kan worden gestabiliseerd met 
geogrid. “Daar zijn we niet van op de 
hoogte gesteld”, reageert Ingrid. “Dat 
stond ergens verscholen en hebben 
we gevonden door alles regeltje voor 
regeltje te lezen. Nu zitten wij straks 
tegen zo’n lelijke damwand aan te 
kijken.” 
Tijdens een online - bijeenkomst met 
Dura Vermeer heeft Ingrid een 
schermfoto van een tekening 
gemaakt. “Die tekening is verder 
nergens terug te vinden. Daarop 
zagen we dat het grasveld straks 
water wordt. Het is dat ik het vroeg.” 
Win legt uit: “Het Waterschap heeft 
aangegeven dat er een bepaalde 
hoeveelheid water moet zijn en hun 
bootje moet kunnen keren.” Doordat 
het grasveld verandert in water is 
een vluchtroute geblokkeerd. “De 
bewoners mochten destijds niet 
aanbouwen, omdat het een vlucht-
route was en nu mag het wel?” Ook 
moeten er zes knotwilgen gekapt 
worden. “Groen verdwijnt. We zaten 
hier schitterend. Je ziet de mussen 
verdwijnen. Waarom moet de tram 
door een woonwijk?”, vraagt Ingrid 
zich af. De tram krijgt drie haltes in 
Uithoorn en buslijnen naar Amstel-
veen en Amsterdam zullen dan 
vervallen. De frequentie van de tram 
is nog niet bekend. “Kan de tram niet 
stoppen bij Aan de Zoom? Dan 
kunnen mensen verder met de bus 
naar het busstation. Dat scheelt een 
hoop geld.” Win vult aan: “Het viaduct 
bij de Zijdelweg moet worden 
verhoogd, dat hoeft dan ook niet. De 
kosten van dit project lopen in de 
miljoenen.” Win denkt erover middels 
een voorlopige voorziening de 
aanleg stop te laten zetten: “Gezien 
alle nieuwe feiten moet er nieuw 
onderzoek plaatsvinden, zodat we 
weten wat de gevolgen zijn.” 

Tramlijn: “We worden van het 
kastje naar de muur gestuurd”

Uithoorn - Een 15 jarige inwoner van 
Uithoorn is deze week aangehouden 
wegens vermoedelijke betrokken-
heid bij een dodelijke steekpartij in 
Osdorp. Van de drie verdachten die 
in eerste instantie werden aange-
houden waarbij een 29-jarige man 
uit Nijmegen om het leven kwam zit 
nu alleen de Uithoornaar nog in 
hechtenis. De twee andere 
verdachten, twee 16-jarigen uit 
Amsterdam en Amstelveen, blijven 

nog wel verdachte in de zaak. 
Volgens de politie lijkt het erop dat 
de man afgelopen dinsdag rond 
16.15 uur tijdens een ruzie is 
neergestoken. 
De politie kon vrijwel direct twee 
jongens aanhouden. De 16-jarige 
jongen uit Amstelveen en de 
15-jarige jongen uit Uithoorn. De 
derde verdachte, de 16-jarige jongen 
uit Amsterdam, werd een dag later 
aangehouden. 

15 Jarige Uithoornaar verdacht 
van dodelijke steekpartij
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Regio - U heeft er vast al eens iets 
over gehoord: Tiny Forests. Er 
verschijnen berichtjes in de krant 
over kinderen die een Tiny Forest 
aanleggen. Uithoorn heeft er nu vier. 

De Ronde Venen drie.
Maar wat is het precies en hoe 
helpen ze bij waterberging? 
In ons veranderende klimaat krijgen 
we steeds meer te maken met 

IVN-Lezing ‘Tiny Forests en Waterberging’

Regio - De eerste toetsweken in 
aanloop naar het eindexamen zitten 
er al weer op. Nu nog een leuke 
studie vinden en je bent klaar voor je 
volgende stap naar een MBO, HBO of 
de Universiteit. Helaas is dat makke-
lijker gezegd dan gedaan voor een 
gemiddelde scholier. Er is zoveel 
aanbod – wat de nodige studiekeu-
zestress oplevert. Ondertussen 
begint ook de tijd te dringen, omdat 
aanmelden voor een studie vóór 1 
april of 1 mei gedaan moet worden. 

Heb jij ook nog geen idee wat je wilt 
studeren of twijfel je nog? Begrijpe-
lijk, dat vindt ook Studiekeuzecoach 
Rose-Marie Lucas van Rooskleurig 

Coaching: “het is best moeilijk om op 
jeugdige leeftijd te kiezen voor een 
studie en te bedenken wat voor werk 
je later wilt gaan doen, iets waarmee 
veel scholieren worstelen. 
Een studiekeuze maken is iets heel 
persoonlijks en een belangrijke 
beslissing - je studie is het begin van 
je loopbaan”. Hoe weet je en hoe ga 
je uitzoeken welke studie er het 
beste bij jou past? Hoe kies je? Roos-
kleurig Coaching helpt jou daar 
graag bij en biedt daarvoor een 
persoonlijk en intensief studiekeuze-
traject van circa 6 tot 8 weken aan. 
Bedoeld voor scholieren die een 
MBO, HBO en WO studie gaan kiezen. 
Rose-Marie: “Om te weten welke 

Studiekeuzestress??
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extreme weersomstandigheden: 
droogte en slagregens bijvoorbeeld. 
Onze steden bestaan uit stoepen, 
stenen en straten. We hebben onze 
steden en dorpen zo dicht getegeld 

dat het oventjes worden. Het regen-
water overbelast onze riolen. Het 
planten van kleine bosjes kan 
uitkomst bieden. Het kan een Tiny 
Forest zijn zo groot als een tennis-
veld. Maar ook al is het maar 5 vier-
kante meter in je eigen tuin. 
Inheemse bomen zorgen voor meer 
biodiversiteit, drinken en 
verdampen regenwater en 
verkoelen daarmee stad en dorp. 
Met het planten van kleine bosjes 
werken we aan waterberging en 
maken we onze wijken een leven-
dige omgeving die goed is voor 
mens en natuur. In de lezing hoort u 
van Daan Bleichrodt hoe de Tiny 
Forests in Nederland worden 
gemaakt, wat het belang is van 
waterberging en hoe de Tiny Forests 
daarbij helpen. Daan Bleichrodt 
werkt als trainer, productontwikke-
laar en projectleider voor IVN 
natuureducatie. 

Lezing ‘Tiny Forests en Waterberging’ 
door Daan Bleichrodt van IVN
Locatie: NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Datum: 
1 februari 2021, 20.00 uur. Informatie: 
Catherine van de Graaf, 06 55715014. 
I.v.m. Corona kunt u deze lezing 
alleen bijwonen als u zich van te 
voren aanmeldt via de website van 
IVN: https://www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn/activi-
teiten/ivn-lezing-tiny-forests-en-
waterberging. Daar kunt u een 
aanmeldingsformulier invullen. Bij 
binnenkomst checken we uw 
aanmelding en QR-code. Daarna gaat 
u direct in de zaal zitten. De stoelen 
staan op ruime afstand van elkaar. Wij 
willen graag dat ook meer kwetsbare 
belangstellenden kunnen deel-
nemen. Daarom vragen wij u, vóór u 
naar het NME-centrum komt een zelf-
test te doen en in het NME-centrum 
een mondkapje type 2 te dragen.

Uithoorn - De aanleg van de nieuwe 
tramlijn tussen Uithoorn en Amstel-
veen Westwijk is o�cieel gestart. 
Portefeuillehouder Gerard Slegers 
van Vervoerregio Amsterdam, 
wethouder van de gemeente 
Uithoorn Jan Hazen en directeur 
Remko Uenk van Dura Vermeer 
gaven het o�ciële startsein voor de 
start van de werkzaamheden. Naar 
verwachting rijden de eerste reiziger-
strams in de zomer van 2024. Reizi-
gers zijn dan in minder dan een half 
uur vanuit Uithoorn in Amsterdam.
Vorig jaar startten de voorberei-
dende werkzaamheden voor de 
aanleg van de Uithoornlijn. Er werd 
onder andere een tijdelijke bus op- 
en afrit van de busbaan naar de 

Amsterdamseweg aangelegd, de 
grondlichamen voor het viaduct over 
de N201 zijn geplaatst en er is voor-
belasting op verschillende plekken 
langs de spoordijk geplaatst. De 
ombouw van de busbaan naar een 
gecombineerde bus- en trambaan 
ging eerder deze maand van start. De 
vertegenwoordigers van de verschil-
lende betrokken partijen verwij-
derden een oud geluidscherm ten 
teken dat de bouw o�cieel is gestart. 

Betrouwbaar OV
“Als de Uithoornlijn straks klaar is, reis 
je binnen een half uur vanuit 
Uithoorn naar Amsterdam Zuid. Deze 
eerste regionale tramverbinding is 
echt uniek en sluit naadloos aan bij 

Bouw Uithoornlijn officieel gestart
de toekomstvisie van de Vervoer-
regio Amsterdam: hoogwaardig 
openbaar vervoer voor iedere 
reiziger,” zegt Gerard Slegers over de 
tramlijn, die lijnnummer 25 
meekrijgt. Ook de Uithoornse 
wethouder Jan Hazen is blij met de 
komst van de tramlijn: “Er is straks 
een snelle, veilige en ongestoorde 
verbinding met Amsterdam voor 
onze bewoners. Die hebben daarmee 
toegang tot het nationale vervoer-
snet. Bussen staan steeds vaker in de 
�le, de tram heeft daar geen last van. 
Uithoorn mag blij zijn met de tram!”

Aandacht voor omgeving, 
verkeer en OV
Om de hinder voor de omgeving, het 

verkeer en het openbaar vervoer in 
Uithoorn te beperken werkt Dura 
Vermeer volgens een zorgvuldige 
aanpak. Directeur Remko Uenk licht 
toe: “Als Dura Vermeer willen we 
hinder zoveel mogelijk beperken. Dat 
doen we door hinder aan de bron 
aan te pakken. Bijvoorbeeld door 
palen niet te heien maar te boren, 
want boren geeft minder trillingen 
en minder geluidsoverlast. Ook 
veiligheid vinden we heel belangrijk. 
Daarom rijden we zo min mogelijk 
door de bebouwde kom en zoveel 
mogelijk over de spoordijk en de 
busbaan.” Communicatie met de 
omgeving speelt een belangrijke rol 
in de projectaanpak. Zo zetten zowel 
het projectteam als het bouwbedrijf 
verschillende communicatiemid-
delen in om bewoners en geïnteres-
seerden te informeren en de gele-
genheid te geven het project te 
volgen en eventuele meldingen – 
suggesties, vragen of klachten – 
direct door te geven. 

Amsteltram
De aanleg van de Uithoornlijn is 
onderdeel van de Amsteltram: de 
gehele tramlijn tussen Uithoorn en 
Amsterdam Zuid. Naar verwachting 
is de hele Amsteltram in de zomer 
van 2024 in gebruik. De aanleg van 
de Uithoornlijn wordt gerealiseerd 
door de Vervoerregio Amsterdam, de 
gemeenten Uithoorn en Amstelveen, 
de provincie Noord-Holland, de 
directie Bijzondere Projecten van de 
gemeente Amsterdam en aannemer 
Dura Vermeer. Alle informatie over 
het project is te vinden op 
www.uithoornlijn.nl.

studie het beste bij jou past, is het 
belangrijk om te weten wie je bent, 
wat je kunt, motiveert en wat je nou 
echt wilt - nu en in de toekomst. 
Samen kijken we welke studies 
hierop aansluiten, zodat je verzekerd 
bent van een bewuste, welover-
wogen studiekeuze en gemotiveerd 
bent om te gaan studeren”. Daarnaast 
zijn er - als gevolg van corona - meer 
eerstejaarsstudenten die stoppen 
met hun studie, aldus diverse 
studentenorganisaties. Zij maken 
zich grote zorgen over de gevolgen 
van de noodgedwongen invoering 
van online onderwijs en het goed 
kunnen oriënteren op een studie. Het 
studietraject is daarom ook geschikt 
als je al studeert en twijfelt over je 
studie: stoppen of doorgaan? Wat 

een lastige beslissing kan zijn. Hierbij 
wordt eerst gefocust op vraag of je 
écht wilt stoppen met je studie en 
wat er vervolgens nodig is om je 
goed te heroriënteren op nieuwe 
studies.

Rose-Marie Lucas van Rooskleurig 
Coaching is Noloc Gecerti�ceerd 
Register Loopbaan Professional en 
een begrip in de regio. Ze geeft de 
studiekeuzecoaching online of fysiek. 
Iets voor jou, je dochter of zoon? 
Stuur dan een whatsapp/ bel met 
06-53 135015 of stuur een e-mail aan 
info@rooskleurigcoaching.nl Meer 
informatie vind je op www.rooskleu-
rigcoaching.nl 

Zie ook advertentie in deze krant.





Uithoorn - Het CDA uithoorn-De 
Kwakel is zich goed bewust van de 
impact die de Corona pandemie ook 
heeft op de ondernemers van 
Uithoorn. Het ziet er naar uiot dat de 
economie langzaam maar zeker weer 
uit het slop komt en dat nu de 
Horeca weer open kan gaan er licht 
in de tunnel merkbaar is. 
Het CDA wil dan ook graag dat de 
gemeente met een herstelplan komt 
om door de coronacrisis getro�en 
ondernemers te ondersteunen en de 
lokale economie een impuls te 
geven. Dit mede naar aanleiding van 
verschillende hulpvragen en opmer-
kingen van lokale ondernemers. 
De partij heeft hiertoe schriftelijke 
vragen gesteld aan het college van 
B&W. In dit coronaherstelplan moet 
onder andere aandacht zijn voor 
coulance met vergunningen en een 
eerlijke kans voor plaatselijke onder-
nemers bij gemeentelijke aanbeste-
dingen. Ook vraagt het CDA om 

coronasteungelden die nog niet zijn 
uitgegeven alsnog in te zetten ter 
ondersteuning van bedrijven. 
De partij pleit bovendien voor het 
aantrekken van nieuw ondernemer-
schap om leegstand tegen te gaan 
en het vestigingsklimaat te verbe-
teren, en hiervoor begeleiding en 
coaching beschikbaar te stellen. 

4 inderegio.nl • 26 januari 2022UITHOORN

Uithoorn - Je veilig voelen in je huis, 
je wijk en daarmee in je gemeente is 
een vereiste. De afgelopen tijd lijkt 
onze gemeente echter steeds onvei-
liger te worden. Straatverlichting die 
niet brandt en gewoekerd groen dat 
tot onveilige (verkeers)situaties leidt. 
Onrust op straat, woninginbraken 
en aan het eind van 2021 zelfs het 
afsteken van zeer zwaar vuurwerk. 
De VVD is ervan overtuigd dat veilig-
heid de basis vormt voor het welzijn
van haar inwoners en ondernemers.
We spreken Martine Cranendonk, zij 
staat op de kieslijst van de VVD, heeft 
opgroeiende kinderen en maakt zich 
zorgen over de veiligheid in de 
gemeente. “Mijn kinderen gaan 
straks hun eigen keuzes maken en 
ik ben ervan overtuigd dat een 

veilige omgeving daaraan bijdraagt. 
Naast de basisveiligheid op straat, 
zoals brandende verlichting en goed
onderhouden groen, heeft onze 
gemeente steeds meer te maken met
stadsproblematiek. We moeten daar 
tijdig op ingrijpen om te voorkomen
dat dat uit de hand loopt. De VVD 
pleit dan ook voor meer zichtbaar-
heid van politieagenten en 
BOA’s. Zichtbaarheid op straat zorgt 
voor een preventieve werking, 
waarbij noodzakelijke handhaving 
het sluitstuk is. De wijkagenten 
moeten zichtbaar voor en bekend 
zijn bij de inwoners. Hiernaast 
kunnen inwoners overigens ook zelf 
bijdragen aan het verbeteren van de 
veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan het 
melden van die schee�iggende 

Veiligheid is de basis!

De Kwakel – Gezocht: stoere meisjes 
en jongens die wilgen willen knotten 
in het Enge Bos. Het Enge Bos bevindt 
zich achter de kwekerij van Drechtdijk 
47 in de Kwakel. Ben jij tussen de 8 en 
12 jaar en hou je ervan om lekker 
buiten bezig te zijn; kom dan op 5 
februari knotten. Ze beginnen om 
13.30 en stoppen om 15.30. Het 
knotten gebeurt onder begeleiding 
van het IVN en de knotgroep 

Uithoorn. De knotgroep zorgt voor 
zagen, knippers en trapjes. Jij moet je 
vooral warm aankleden en bescher-
mende handschoenen aantrekken. 
Jeanette zal, als jullie moe zijn van het 
knotten, in haar theehuisje in het bos, 
zorgen voor wat te drinken en iets 
lekkers.  Wil je meedoen stuur dan 
een mailtje naar anjadekruijf@
outlook.com of lia.rademaker@gmail.
com. De activiteit is gratis.

Knotten voor kinderen in het 
Enge Bos

Uithoorn - Veel inwoners van onze 
gemeente werken lokaal of in de 
regio. “Er zijn veel arbeidsplaatsen te 
vinden bij de kwekerijen en veiling 
gerelateerde bedrijven in De Kwakel 
en daar moeten we zuinig op zijn.” 
Aan het woord is Ruud Hogenboom, 
kandidaat op de lijst voor Gemeente-
belangen. “Het is daarom noodzake-
lijk om de ondernemingen in de glas-
tuinbouw en sierteelt de ruimte te 
geven om keuzes te kunnen maken 
voor hun eigen toekomst.”
Hogenboom geeft aan dat het 
belangrijk is dat er regionaal overlegt 
wordt: “In de samenwerking binnen 
Greenport Aalsmeer wordt onder 
meer gekeken naar de vitaliteit en 
toekomstbestendigheid van de 
aanwezige bedrijven in de regio. 
Door samen te werken op het gebied 
van scholing, kunnen er bijvoorbeeld 
leer/werkplekken voor jongeren 

worden gecreëerd. Daarnaast is er 
gekeken welke glastuinbouwge-
bieden nog voldoende perspectief 
hebben en welke niet.”

Woningbouw
Door gebruik te maken van de 
provinciale ruimte-voor-ruimte rege-
ling, heeft de gemeente Uithoorn 
samen met eigenaren mooie resul-
taten bereikt. Voorbeelden hiervan 
zijn de woningbouw aan de Iepen-
laan en in De Rietkraag naast KDO. 
“De gebiedsvisie voor o.a. de Ruilver-
kaveling laat zien dat veel onderne-
mers duidelijkheid willen over wat zij 
mogen met hun gronden in de 
toekomst. De ruimte-voor-ruimte 
regeling is hier bij uitstek een hulp-
middel om nieuwe ontwikkelingen 
voor onze gemeenschap en de 
ondernemers mogelijk te maken.”
“Wij vinden het daarom erg jammer 

Gemeentebelangen: snel nieuwe 
ruimte-voor-ruimte regeling

dat de provincie Noord-Holland deze 
regeling heeft afgeschaft en vinden 
dat Uithoorn er bij de provincie op 
moet aandringen om zo snel moge-
lijk met een nieuwe regeling te 
komen,” besluit Hogenboom.

LEZERSPOST

Zondag 23 januari is er een wandeltocht uitgezet rondom De Kwakel. De 
derde op rij. Dit wordt georganiseerd door een groep die zich inzet voor 
de gemeenschap. Er is grote belangstelling voor iedere keer wanneer dit 
georganiseerd wordt. De wandeling brengt de deelnemers op plekken 
waar ze normaal niet kunnen wandelen. Er zijn plaatsen om even bij te 
komen een hapje en een drankje en het hoog nodige te doen. Allemaal 
geregeld en uitgevoerd door deze enthousiaste groep met de hulp van 
vrijwilligers die een afspiegeling zijn van de samenleving. De leeftijd vari-
eert van 13 tot in de 70. Soms loopt het even spaak. Dan komen de deel-
nemers in actie en helpen een handje. Een voorbeeld: door drukte was de 
aanmeld tafel even niet bezet. Er stond een groep dames te wachten die 
dachten dat kunnen wij ook wel zelf. Keurig zichzelf van de lijst gestreept 
en geld in de bak gedaan die er voor stond (onbeheerd!!) met een boekje 
erop. Nog een voorbeeld: de ko�e en taart zijn op; niemand klaagt 
iedereen is heel gemoedelijk aan het wachten en kletst met elkaar tot er 
weer voorraad is. Is dit typisch De Kwakel.? Naast al het negatieve in de 
wereld is er van tijd tot tijd ook iets moois. Iedereen heeft er van genoten 
om lekker in de frisse lucht samen bezig te zijn.
Gertie van der Meer

Zo kan het ook!

CDA Uithoorn: Corona-
herstelplan voor ondernemers

stoeptegel, maar ook die straatver-
lichting die (weer) stuk is. Dit alles 
draagt bij aan het samen veilig 
houden van onze gemeente. Als 
gemeenteraadslid wil ik mij daarvoor 
inzetten, zodat inwoners en onder-
nemers een veilige omgeving 
hebben en houden. Zo kunnen ook 
mijn kinderen veilig opgroeien en 
goede keuzes maken.” Is veiligheid 
voor u ook een speerpunt?

Uithoorn - Wie er onlangs is langsge-
komen, heeft het vast al gezien. De 
steigers om het indrukwekkende 
pand De Rede aan de Amstel zijn 
verwijderd en de gevel is goed zicht-
baar. De symbolische onthulling van 
de gevelklok op woensdag 19 januari 
zorgde voor een passend spektakel. 
Met De Rede heeft Uithoorn er een 
plek voor stijlvol wonen en laagdrem-
pelige ontmoetingen bij. De gevel-
klok pronkt bovenop het pand dat 30 
prachtige huurappartementen omvat, 
waarvan de meeste op de Amstel 
uitkijken, een havenkantoor en een 
grote bibliotheek waar iedereen 
straks kan binnenlopen. Wethouder 
Hazen zegt trots te zijn op het resul-

taat en kijkt nog even terug op de 
lange weg die hieraan vooraf ging. 
Van een failliete eerste ontwikkelaar 
tot een herontwerp met een nieuwe 
formule. “De gesprekken met de 
bouwer en met de buurt, die onver-
mijdelijk overlast had van de bouwac-
tiviteiten in het centrum, waren niet 
altijd eenvoudig. Maar uiteindelijk 
staat er wel echt iets waardevols. Met 
de bibliotheek als dorpshuiskamer, 
waar de hele buurt én Uithoorn hope-
lijk plezier van gaat krijgen.” Directeur 
projectontwikkeling Arjan van 
Meijeren van Van Wijnen: “De naam 
‘De Rede’ staat voor denkvermogen 
en leren. Dat kenmerkt niet alleen de 
functie van het gebouw, maar ook het 

Gevelklok De Rede kroon op het werk
ontwerp- en bouwproces. We hadden 
veel aan elkaar en hebben steeds alle 
belangen voor ogen gehouden.” De 
huurappartementen van De Rede zijn 
aangekocht door Altera Vastgoed en 
hebben inmiddels allemaal een 
huurder gevonden. Dat een groot 
deel van de nieuwe bewoners is 
afkomstig uit Uithoorn zelf of uit 
omliggende gemeenten; daar is de 
gemeente blij mee, aldus wethouder 
Hazen. Verder is De Rede duurzaam 
gebouwd: volledig gasloos door 
verwarming met bodemwarmte. 
Gevelklok loopt precies op tijd Tijd 
voor de gezamenlijke onthulling: met 
een klap op de knop starten 
wethouder Hazen en Van Meijeren 
een licht- en geluidsshow in de klok-
kentoren. Helaas zonder publiek, 
maar de in het donker verlichte klok 
zal voortaan voor iedereen in de wijde 
omgeving te zien zijn. Dit bijzondere 
uurwerk is gps-gestuurd en loopt 
daardoor altijd op tijd. Een mooie 
kroon op het bouwproject De Rede 
dat ook (ondanks twee coronabouw-
jaren) volledig op schema loopt. De 
bibliotheek start in februari met de 
afbouw van de binnenruimte. De 
appartementen zullen naar verwach-
ting in maart opgeleverd worden. 
Wethouder Hazen: “We kunnen haast 
niet wachten!”













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

Gemeente Uithoo
rn

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
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
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. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar 
sociaal.loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze te-
lefonische spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag. 

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
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 en13.00-16.30 uur

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.

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur

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 gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl (reisadviezen, informatie 

over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers www.coronadashboard.

rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken www.coro-

natest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702 (vaccina-
tieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.

rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl

Heeft u een oproep ontvangen om een boosterprik te laten zetten? 
Bent u minder mobiel en heeft u geen vervoer naar de vaccinatielo-
catie? Dan kan ANWB Automaatje helpen. Tegen een kleine kilome-
tervergoeding van dertig cent brengt een chauffeur uit de buurt u naar 
de priklocatie en natuurlijk ook weer terug naar huis. Het gebruik van 
ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis. Deelnemers van de ver-
voerservice hoeven geen lid te zijn van de ANWB. Ze moeten wel in-
woner van de gemeente Uithoorn zijn. Wie voor de (booster)vaccinatie 
een beroep wil doen op deze service, kan zich 2 werkdagen van tevo-
ren aanmelden bij ANWB Bij het vervoer worden de coronamaatrege-
len van het RIVM gevolgd. Mondkapjes zijn dus verplicht en de voer-
tuigen worden na elke rit ontsmet.
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 (maandag t/m donderdag 
van 9 tot 12 uur). Chauffeurs die zich als vrijwilliger willen aanmel-
den, kunnen zich hier ook aanmelden. Meer informatie vindt u op 
www.automaatje-uithoorn.nl. 

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie

1e en 2e prik 
Inwoners in de regio kunnen nog steeds een 1e of 2e prik krijgen. U 
kunt een afspraak maken via het landelijk contactcentrum van GGD-
GHOR-NL of gebruik maken van de vrije inloop op de locaties Buikslo-
termeerplein, Anton de Komplein, Plein 40-45 en Amstelveen..

Booster
U kunt op afspraak een booster halen op de vijf locaties in Amsterdam-
Amstelland. Afspraken kunnen gemaakt worden wanneer iemands 
leeftijd / geboortedatum aan de beurt is, via het landelijk contactcen-
trum of www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Zorgmedewerkers komen 
ook in aanmerking als zij een brief hebben gehad van hun werkgever 
(zorginstelling), via een speciale bellijn.

(Booster) vaccinatie

Misschien heeft u zelf klachten of bent u in de buurt geweest van ie-
mand met corona. Of u bent op reis geweest naar een gebied met een 
hoog coronarisico. Met de check weet u of u in quarantaine moet gaan 
en u zich moet laten testen om verspreiding van het virus te voorko-
men. Door in quarantaine te gaan voorkomt u dat anderen besmet ra-
ken. Ook als u gevaccineerd bent 
kunt u het virus doorgeven. Doe 
de check om te weten of u in qua-
rantaine moet en wanneer u zich 
moet laten testen. Ook als u ge-
vaccineerd of hersteld bent. www.
quarantainecheck.rijksoverheid.nl 

Quarantainecheck

Maatregelen 

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
• 736.881 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
• 22.524 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
De vaccinatie-opkomst is 79,8%. Tot nu toe hebben 348.093 inwoners 
van Amsterdam-Amstelland van 18 jaar en ouder een boosterprik bij 
de GGD gehaald. We wachten nog op de gegevens van boosters ge-
zet door externe zorginstellingen.

Uithoorn Volledig  Booster Vaccinatie nog
gevacc.   niet gepland

Week 2 40% 45% 14%
Week 51 67% 17% 14%

Positief geteste personen
In week 2 (10 januari t/m 16 januari) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 20% vergeleken met 
de week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen toe 
ten opzichte van de voorgaande week.

Omikron-variant in Amsterdam
Vanaf 2 december worden er door GGD Amsterdam en het Amsterdam 
UMC steekproefsgewijs monsters uit de GGD/teststraten onderzocht 
op de nieuwe Omikron-variant. Hiermee kan goed zicht worden ge-
houden op de aanwezigheid en verspreiding van deze nieuwe besmet-
telijkere variant in de regio Amsterdam. Op dit moment is de Omikron-
variant in de steekproef nagenoeg 100% en schommelt dagelijks tus-
sen ongeveer 95% en 100%.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 2   Week 1 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
465 1.539  389 1.288

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 10% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
41,2% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week1   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.427 4.724 1.169 3.870

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 2

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat 
iedereen de basisregels blijft volgen. Bekijk alle actuele maatregelen 
via: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 

Gebruik mondkapje
Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

Op dit moment is de gemeente nog druk bezig om dit moge-
lijk te maken. Houd de website van de gemeente Uithoorn in 
de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.

In 2022 iedereen met een laag 
inkomen een energietoeslag 
kan krijgen? Dat is een bedrag 
van tweehonderd euro. Met dit 
extra geld kunt u een deel van 
de energiekosten betalen. De 
gemeente betaalt dit bedrag uit.

Aanvragen energietoeslag
Inwoners met een bijstandsuit-

kering krijgen dit bedrag auto-
matisch op de rekening gestort. 
U hoeft het niet aan te vragen. 
De bedoeling is dat u de ener-
gietoeslag in maart op de reke-
ning krijgt. Heeft u een ande-
re uitkering, een laag inkomen 
met een betaalde baan of ei-
gen bedrijf, of een laag pensi-
oen? Dan moet de energietoe-
slag zelf aangevraagd worden. 
Dit kan binnenkort. 

Piep zei de Muis is een training 
voor kinderen die thuis of in hun 
directe omgeving met stress of 
spanningen te maken hebben 
(gehad). Piep is een leuke hand-
pop die vertelt over wat hij alle-
maal meemaakt. Hij nodigt kin-
deren uit om voor allerlei situa-
ties een oplossing te zoeken: bij-
voorbeeld wat doet uw kind als 
het verdrietig is? Kinderen leren 
om gemakkelijker met hun eigen 
emoties en de situatie thuis om 
te gaan en leren dat het niet hun 
schuld is. 

De training is van dinsdag 8 maart 
2022 om 15.15 uur tot dinsdag 

21 juni 2022 om 16.45 in de Bre-
deschool Legmeer / De Dolfijn, 
Randhoornweg 31, Uithoorn.
Daarnaast staat het positief be-
krachtigen van het kind centraal 
en wordt er gewerkt aan een posi-
tief zelfbeeld. Onder begeleiding 
van twee enthousiaste trainers 
zorgen zij ervoor dat Piep zei de 
Muis voor elk kind als een feest-
je voelt! 
Voor de ouders zijn er 4 bijeen-
komsten waarbij de focus ligt op 
psycho-educatie en het betrekken 
van de ouders bij de the a s aar 
de kinderen aan gewerkt hebben. 
Meer informatie: www.uithoorn.nl/
jeugdhulptrainingen 

Er is nog plek: jeugdhulp-
training Piep zei de Muis

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering



Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het ver-
lengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van 
Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die be-
trouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de 
gemeentepagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werk-
zaamheden voor de Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamhe-
den op de verschillende locaties, worden op de hoogte gebracht via 
bewonersbrieven. Alle werkzaamheden rond deze locatie kunt u terug-
lezen via www.uithoornlijn.nl. 

BOUW UITHOORNLIJN OFFICIEEL GESTART
De aanleg van de nieuwe tramlijn tussen Uithoorn en Amstelveen 

est ijk is o  ieel gestart. orte euillehouder Gerard Slegers van 
Vervoerregio Amsterdam, wethouder van de gemeente Uithoorn Jan 

a en en dire teur e ko enk van ura er eer gaven het o  i -
le startsein voor de start van de werkzaamheden. Naar verwachting rij-
den de eerste reizigerstrams in de zomer van 2024. Reizigers zijn dan 
in minder dan een half uur vanuit Uithoorn in Amsterdam.

Betrouwbaar OV
“Als de Uithoornlijn straks klaar is, reis je binnen een half uur vanuit Uit-
hoorn naar Amsterdam Zuid. Deze eerste regionale tramverbinding is 
echt uniek en sluit naadloos aan bij de toekomstvisie van de Vervoer-
regio Amsterdam: hoogwaardig openbaar vervoer voor iedere reizi-
ger,  egt Gerard Slegers over de tra lijn, die lijnnu er 25 eekrijgt. 
Ook de Uithoornse wethouder Jan Hazen is blij met de komst van de 
tramlijn: “Er is straks een snelle, veilige en ongestoorde verbinding met 
Amsterdam voor onze bewoners. Die hebben daarmee toegang tot het 
nationale vervoersnet. ussen staan steeds vaker in de  le, de tra  
heeft daar geen last van. Uithoorn mag blij zijn met de tram!”. Meer le-
zen: www.uithoornlijn.nl

WERKZAAMHEDEN
Wandelpad Spoordijk in de bocht afgesloten 
vanaf maandag 24 januari

et andelpad op de Spoordijk in de bo ht bij ederik uitendijks 
afgesloten vanaf maandag 24 januari tot eind april 2022. Er worden 
werkzaamheden uitgevoerd voor het beschermen van een grote wa-
terleiding die onder de toekomstige busbaan ligt. Omwonenden kun-
nen geluid- en trillingshinder ervaren van het geluid van de damwand-
machine en de generator tussen 31 januari en 16 februari 2022.

Werkzaamheden busbaan tussen Boerlagelaan 
en Uithoorn Centrum
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een ge-
o bineerde bus- tra baan aar o el bussen als tra s kunnen rij-

den. Er vinden tot de zomer van 2022 verschillende werkzaamheden 
plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen 
rijden daarom tijdelijk een andere route. Ook wordt er een nieuwe hal-
te gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn 
Centrum uitgebreid met veertig plaatsen. De looproute naar bushalte 
Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, deze wordt aangegeven op bor-
den. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de website van 
de vervoerder  .s ntusutre ht.nl dienstregeling. 

Om-en-om-regeling Amsterdamseweg 
Het bestaande viaduct over de Amsterdamseweg wordt geschikt ge-
maakt voor het gebruik van zowel de bus als de tram. De randen van 
het viaduct worden aangepast en daarnaast worden leuningen ge-
plaatst. Om deze werkzaamheden veilig uit te voeren wordt tussen 
maandag 17 en vrijdag 28 januari 2022 in twee fases de helft van de 
A sterda se eg a gesloten. Ge otoriseerd verkeer rijdt et aange-
paste snelheid via een om-en-om-regeling (verkeer maakt om en om 
gebruik van dezelfde rijbaan) langs de afzetting. Fietsers worden tijde-
lijk naar n kant van de eg geleid, het  etspad onder het viadu t is in 
de e periode een t eeri htings  etspad. Er orden verkeersregelaars 
ingezet om het verkeer in veilige banen te leiden. De hoogtebegrenzer 
van het viaduct is in deze periode tijdelijk verwijderd. 

Verwijderen bomen en groen: Wederik en Aan de Zoom
Tussen 10 januari en eind februari 2022 worden de (laatste) bomen 
in de straat Aan de Zoom verwijderd en in de bocht bij Wederik. Deze 
werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd.

Meer informatie
Heeft u vragen? Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer in-
formatie over het project en een gedetailleerd overzicht van de werk-
zaamheden. Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de 
tra lijn  Gee  dit door aan de ithoornlijn   kunt hen bereiken via 
www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Via de 

ebsite kunt u i h aan elden voor een auto atis he e ailnoti  a-
tie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en onze digita-
le nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen via de BouwApp 
(zoek op Uithoornlijn) of Facebook. 

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
tie van een bestaande bedrijfsruimte en de bouw van overige bouwwerken 
(verzonden 17-01-2022);

• 2021-111891, Chrysantenlaan 3, het plaatsen van een dakkapel (verzon-
den 17-01-2022);

 2021-11 1 9, oel eg 50, het plaatsen van een dakkapel aan de voor ij-
de van de woning (verzonden 20-01-2022).

Uithoorn
• 2021-110198, Zijdelweg, het plaatsen van lichtreclame op mastnr. 93 (ver-

zonden 13-01-2022);
• 2021-108200, Colijnlaan 24, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 17-

01-2022).

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
 2021-111002, et ort 55, het aan e ig hebben van t ee kansspelauto-

maten (verzonden 20-01-2022).
Uithoorn
• 2022-009332, Aan de Zoom, het plaatsen van een afvalcontainer. (ontvan-

gen 04-01-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
 2022-011 5 , Zijdel aardplein , het starten van een kebabhuis. ont-

vangen 07-01-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de 
mogelijkheden.
 et beste ingsplan  transportleiding ‘de akel . n ageperiode van 

1  de e ber 2021 tot en et 2  januari 2022. nli htingen bij A. Stevens, 
a deling onen en erken 029  51  111.

 nt erpbeste ingsplan olitiebureau oningin a i alaan ong. n a-
geperiode van 1  januari 2022 tot en et oensdag 2  ebruari 2022. n-
li htingen bij A. Stevens, a deling onen en erken 029  51  111.

 e ti  atie  ooront erpbeste ingsplan oordda er eg . n age 
en inspraakperiode van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 
2  ebruari 2022. nli htingen bij S. eulenbelt, a deling onen en erken 
029  51  111.

 Aan ij ingsbesluit a eratoe i ht busstation ithoorn 2022 . e aarpe-
riode 2  januari 2022 tot en 10 aart 2022. nli htingen bij de heer . a-
tik, a deling Sa enleving 029  51  111.

 este ingsplan re htdijk 125 e akel en het besluit vaststelling ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 2022 ge-
durende  eken ter in age tot en et 9 aart 2022. nli htingen bij S. eu-
lenbelt, a deling onen en erken 029  51  111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT BUSSTATION 
UITHOORN 2022
Op 10 december 2021 heeft de burgemeester van Uithoorn besloten tot het 
verlengen van de gebiedsaanwijzing cameratoezicht op het busstation van Uit-
hoorn. Het busstation aan het Cort van der Lindenplein te Uithoorn, inclusief 
de daarbij behorende  etsenstallingen, perrons en de doorsteek van het ort 
van der Lindenplein naar de Marijnenlaan, is aangewezen als openbare plaats 

aar a eratoe i ht ordt ingevoerd. e a era s orden geplaatst ter be-
scherming van de openbare orde en veiligheid. Het cameratoezicht wordt in-
gezet tijdens de periode van 1 december 2021 tot 1 februari 2023. Dit besluit 
treedt in werking de dag na bekendmaking in het gemeenteblad op www.over-
heid.nl. Zienswijzen kunnen worden ingediend vanaf 27 januari 2022 tot en met 
10 aart 2022. et besluit tot het plaatsen van a era s is een bevoegdheid 
van de burge eester op basis van artikel 151  Ge eente et en artikel 2  
van de Alge ene laatselijke erordening. 

KENNISGEVING Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding ingevolge 
het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft het ontmantelen en 
verwijderen van een natte koeltoren.
Ontvangstdatum melding: 17 december 2021
Melder: J.M. Levarht & Zn B.V.
Locatie: Mijnsherenweg 12, De Kwakel
Zaaknummer: 10832469
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een vraag 
over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.
odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 125 
DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet 
ruimtelijke ordening bekend:
• dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 23 december 

2021 het beste ingsplan re htdijk 125 e akel als vervat in pla-
nidenti  atie ode . .0 51. re hthoeve- G01 ge ij igd hee t 
vastgesteld.

• dat het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2021 het 
‘ esluit vaststelling hogere grens aarden et geluidhinder  hee t vastge-
steld.

Bestemmingsplan
Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmings-
plan re htdijk 125 te e akel ge ij igd vastgesteld. n het kader van het 
project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grondeigenaar 
van re htdijk 125 een ui te voor ui te overeenko st gesloten ter sane-
ring van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensatiewoningen con-
form het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte beleid. Ten behoe-
ve van het uitvoeren van de overeenkomst dient de bestemming van het per-
ceel voor een deel gewijzigd te worden. De bestemming van de gronden blijft 
voor een deel agrarisch en krijgt op het deel waarop de compensatiewoningen 
gebouwd worden, hoofdzakelijk de bestemming tuin. Dienaangaande heeft de 
raad de bestemming gewijzigd middels onderhavig bestemmingsplan. Ten op-
zichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft de raad een aantal wijzigingen 
aangebracht.

Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbestemmingsplannen:
• het plan is aangepast om de zichtlijnen naar het achterland en de land-

schappelijke inpassing te verbeteren;
 er is nader bode onder oek uitgevoerd, in lusie  AS
 de er  ndeling is aangepast o  voldoende rui te te re ren voor landen en 

lossen voertuigen;
• het stikstof onderzoek is aangepast.

n de e rubriek vindt u ogelijk bou plannen o  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) 
51 111.  kunt ook ailen ge eente uithoorn.nl.  vindt de o  i le 

ededelingen en bekend akingen ook op .uithoorn.nl en op https
oek.o  ielebekend akingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht

a tele onis he a spraak 0 . 0-10. 0 uur  via 029  51  111. 
Ter inzage
edereen kan stukken inkijken die ter in age liggen. it kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-

eentelijk in or atie entru  in de hal van het ge eentehuis. So s lig-
gen de stukken ook ergens anders ter in age. n dat geval ordt dit ver-
meld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let 
op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de 
ge eente ithoorn, tel. is 029  51  111.
Zienswijzen
edereen kan iens ij en kenbaar aken. Als dit ogelijk is, al dit in 

de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burge eester en ethouders van ithoorn ostbus , 1 20 AA it-
hoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen 
binnen de spe i  ek genoe de ter ijn in de e bekend akingstekst een 
inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders 

ostbus , 1 20 AA ithoorn .
Bezwaren

ent u het niet eens et een beslissing van de ge eente  So s kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 
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 opgestuurd, behal-
ve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uit-
gevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van 
het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik 

ordt ge aakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor iening  or-
den 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 be-
slissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuurs-
re ht van de e htbank, ostbus 5 50, 10 0 A  A sterda  o  digi-
taal via https loket.re htspraak.nl. oor de behandeling van u  beroeps-
s hri t brengt de re htbank gri  ekosten in rekening. et besluit aarte-
gen 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 ordt ge aakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor ie-
ning  orden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondisse entsre htbank voor ieningenre hter  ostbus 5 50, 10 0 
AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, 
net als in het be aar beroepss hri t, staan aaro  u het niet eens bent 
met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet 
u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De 
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en 
verkeersbesluiten alleen nog via .o  ielebekend akingen.nl ok 
rui telijke plannen vindt u hier n op de Ge eentepagina .  kunt i h 
op die ebsite ook ins hrijven voor een e- ailservi e.  ordt dat ‘auto-

atis h  ge n or eerd over besluiten uit de ge eente ithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
 2022-011515, ertra  1 5, het aanvragen van een kapvergunning. ont-

vangen 13-01-2022);
 2022-0119 , ieslook 5 , een opbou  op de aanbou . ontvangen 12-01-

2022);
• 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en erfaf-

scheiding. (ontvangen 18-01-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
 2022-090 1, nderne ings eg 5, het vestigen van een tattoo shop in-

getrokken 29-12-2021);
 2021-11 90 , ugo de Grootlaan , het plaatsen van een dakkapel aan 

de voorzijde woning (vergunningvrij, verzonden 20-01-2022).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders 
voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn 
met zes weken:
De Kwakel
 2021-09 01, oo d eg 59, het realiseren van  e oningen ver onden  

januari 2022).
Uithoorn
 2021-10 215, ugstreeppad 1 , het uitbreiden van u  oning en het plaat-

sen van een lichtkoepel (verzonden 3 januari 2022).

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
 2021-0 51 , oo d eg 12 , de bou  van een nieu e kas, de renova-

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds
Vraag voor 26 maart 2022 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds.

Wie kan subsidie aanvragen
Sti hting urge eester oot-
onds verleent inan i le steun 

aan verenigingen, instellingen, or-
ganisaties en personen die binnen 
de gemeente Uithoorn (Uithoorn 

én De Kwakel) werkzaam zijn op 
het gebied van sport, cultuur en 
sociaal-maatschappelijke activi-
teiten. Zij kunnen op grond van 
hun a tiviteiten n  nan i le po-
sitie, aanspraak maken op steun 
van de stichting.

Subsidie aanvragen
Herkent u zich hierin, stuur dan 

vóór 26 maart 2022 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in 
via het aanvraagformulier op 

.uithoorn.nl. Stuur ook een 
o re ent ogelijk in i ht in de  -

nan i le positie van de aanvra-
ger mee. De aanvraag stuurt u 
aan bkf@uithoorn.nl t.a.v. de heer 
. . . S hrandt.

Kosten die niet vergoed worden
Het Burgemeester Kootfonds ver-
leent in beginsel geen bijdragen 
in normale uitgaven. Die moeten 
betaald kunnen worden uit de nor-

male inkomsten, zoals contribu-
ties en dergelijke.

Beslissing
De subsidieaanvragen worden in 
april 2022 door het bestuur van 
Sti hting urge eester oot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
S hrandt, tel. 029  51 1 5.



Uithoorn - Onze eerste gast voor 
‘Centrum Gasten’, het nieuwe initiatief 
van Buurtbeheer Uithoorn Centrum, is 
Restaurant VadeVi. Binnenkort openen 
zij hun nieuwe deuren aan Marktplein 
(naast Esplanade di Due Tempi) in het 
dorpscentrum van Uithoorn. Sylvia 
Zethoven van Buurtbeheer Uithoorn 
Centrum ging bij hen langs om kennis 
te maken.

Wie is wie?
VadeVi, een bar bistro (en meer) is 
opgericht door Eelco Meerman en 
Wouter Bläser; twee doorgewinterde 
horecamannen. Bij het interview was 
ook Victor Stoop, de bedrijfsleider, 
aanwezig. Alle drie wonen zij in 
Uithoorn & de Kwakel, zijn zij dertigers, 
getrouwd en hebben jonge kinderen. 

Zij stellen zich voor:
Eelco, een geboren Vlaardinger, is 
opgegroeid in Uithoorn. Na de middel-

bare hotelschool in Amsterdam vertrok 
hij naar Brighton in Engeland voor de 
hogere hotelschool. Daarna heeft hij 
gereisd en veel horecaervaring in het 
buitenland opgedaan. Bij Philip 
Dalmeijer heeft hij 5 jaar gewerkt en 
het cateringvak geleerd om vervolgens 
een overstap te maken naar Famous 
Flavours, een cateraar in het hogere 
segment. Na een paar jaar bij Walvis 
Catering gewerkt te hebben, begon 
het ondernemersbloed te stromen en 
startte Eelco Sonah Catering. De kleine 
opdrachten van kleine organisaties 
groeiden al snel door naar grote 
opdrachten van grote organisaties. 
Maar Eelco wilde méér. Samen met 
zakenpartner en vriend Wouter 
broedden zij op het plan om een 
pop-up restaurant te openen. En zo 
geschiedde; Pop up De Stelling in het 
Fort aan de Drecht was het resultaat en 
de aanleiding om een blijvend restau-
rant te openen. En zo is het idee 

geboren om VadeVi in het dorpscen-
trum te openen. 
Wouter is in Uithoorn opgegroeid en 
woont er nog steeds. Na een aantal 
jaren in de horeca te hebben gewerkt, 
besloot Wouter een eigen restaurant te 
openen; Bovenwater in Vinkeveen. Na 
acht jaar Bovenwater besloot hij als 
zzp-er verder te gaan en heeft jaren-
lang voor verschillende horecaonder-
nemers gewerkt. Vanaf het moment 
dat Wouter Eelco ontmoette, zijn zij 
onafscheidelijk. Wouter en Eelco vullen 
elkaar aan en hebben met Pop-up De 
Stelling laten zien dat zij een succesfor-
mule kunnen neerzetten. 
Naast Eelco en Wouter is ook Victor 
Stoop bij het interview aanwezig. 
Victor is de bedrijfsleider, ook wel de 
gastheer, bij VadeVi. Hij is een geboren 
en getogen Uithoornaar en komt uit 
een typisch ondernemersgezin (en ja, 
hij is ‘familie van’). Victor heeft als 
tiener voor het vak ‘gastvrijheid’ 
gekozen, is naar de hogeschool TIO in 
Utrecht gegaan en heeft jarenlang in 
de horeca gewerkt. Onder andere staat 
het Koninklijk Concertgebouw en het 
Amsterdamse Bosgolf, een golftour-
nooi voor het goede doel, op zijn CV. 

Waar komt de naam VadeVi 
vandaan?
Wouter heeft de naam VadeVi ooit 
ergens gezien en vond het wel lekker 
klinken. Vadevi is tevens een Cata-
laanse uitspraak: “Je komt voor de wijn, 
maar je krijgt meer. Het gaat om een 
gevoel”, aldus Wouter. Om deze reden 
streven Eelco, Wouter en hun team elke 
dag naar het motto om “van het 
simpele vanzelfsprekende, een blij-
vende herinnering te maken”.

Wat is jullie overweging om aan 
Marktplein te starten, een plek waar 

Centrum Gasten; Buurtbeheer in 
gesprek met VadeVi

al relatief veel horeca zit?
Wouter: “Neem Ouderkerk aan de 
Amstel, autobedrijven of meubelboule-
vards als voorbeeld. Zij zitten in grote 
getale naast elkaar. Mensen zoeken 
afwisseling en gezelligheid. Je gaat een 
avond naar het ene restaurant en 
besluit een volgende keer eens bij het 
buurrestaurant langs te gaan. Zo werkt 
het. Daarnaast heb je de mooie recre-
antenhaven, de terrassen worden 
steeds gezelliger en de tramlijn vanuit 
Amsterdam wordt doorgetrokken. Dit 
alles levert een positieve bijdrage en 
maakt elkaar sterker.”

Jullie hebben een stadse uitstraling, 
terwijl je in een dorp zit. Hoe zijn 
jullie daartoe gekomen?
Eelco: “Wij nemen onszelf als voor-
beeld. In het verleden gingen wij graag 
naar Amsterdam voor een avondje uit. 
Nu wij ons gezin hebben, heb je niet 
altijd tijd of zin om de stad in te gaan 
met ook nog eens hoge taxikosten. 
Met VadeVi geven wij de mensen uit de 
omgeving wel een stadse ervaring en 
het gevoel van een �jne avond uit, 
tegen een mooie prijs. En dat in ons 
eigen dorp.” 

Welke klanten hopen jullie te 
ontvangen? 
Victor: “Wij richten ons op klanten die 
een gezellige avond uit willen en van 
kwaliteit houden. Wij leveren op “Bib 
Gourmand”-niveau en zijn daarmee 
een restaurant dat lunch, borrel en 
diner aanbiedt tegen een uitstekende 
prijs.  Service en kwaliteit staan hoog in 
het vaandel. Wij bieden twee 
concepten: ten eerste goede, stadse 
cocktails & streetfood met verrassende 
kleine gerechten en ten tweede �ne 
dining, met meerdere gangen chefs-
menu’s & wijnarrangementen. We doen 
er alles aan dat  de klanten die binnen-
komen voor een borrel of cocktail, 
besluiten om te blijven dineren en er 
een heerlijk, onverwacht avondje uit 
van te maken. Naast een gezellige 
avond uit richten wij ons ook op jonge 
gezinnen en zakenmensen, door elke 
zondag een Sunday Brunch voor 
(groot)ouders en hun (klein)kinderen 
aan te bieden en voor het zakenleven 
dé gezelligste locatie voor de VrijMiBo 
(vrijdagmiddagborrel) te zijn.”

Hoe houden jullie je hoofd boven 
water in coronatijd?
Wouter: “Het hoofd boven water 
houden is best moeilijk. We hebben 
inmiddels een fantastisch team samen-
gesteld, die staat te popelen om gasten 
te ontvangen. Onder andere een 
sommelier en twee chefs; een Itali-
aanse en een Nederlandse.” Victor vult 
aan: “We willen creatief blijven en 
steeds weer iets nieuws bedenken, 
zoals bijvoorbeeld de borrel- en maal-
tijdboxen, de weekendaanbiedingen 
zoals het Beef Wellington-weekend of 
binnenkort het Pit Barrel-weekend, een 

soort BBQ, waarin kip wordt gerookt.”

Willen jullie zelf nog iets kwijt?
Eelco: “Wij vinden het belangrijk dat we 
goed omgaan met ons personeel, 
bijvoorbeeld door hen maximaal 4 
dagen per week te laten werken, mee 
te laten denken in de organisatie en 
tijd geven voor creatieve ontwikkeling. 
Ook zijn wij één van de eerste horeca-
organisaties die haar medewerkers zelf 
laat bepalen hoeveel verlofdagen zij 
jaarlijks opnemen. Naast VadeVi blijft 
Sonah Catering ook nog haar catering-
diensten aanbieden.” Victor wil graag 
laten weten dat duurzaamheid hoog in 
het vaandel staat bij VadeVi. Victor legt 
uit: “Als het gaat om duurzaamheid 
blijft het niet bij woorden. We kiezen 
daadwerkelijk voor duurzame 
producten en leveranciers. Denk 
daarbij aan biologische wijnen en 
bijvoorbeeld ko�e van Stean’s Beans, 
ko�e afkomstig van kleine ko�e-
boeren in Rwanda, Tanzania en Kenia. 
Vanuit Diemen brengen zij de ko�e op 
de bak�ets naar Uithoorn. Ook heeft 
VadeVi een kleine achtertuin bij het 
restaurant, waarin wij in de toekomst 
een deel van ons eten plaatselijk 
hopen te kunnen verbouwen en laten 
huizen.” Wouter: “We hopen dat de 
lockdown nog maar van korte duur is, 
want we zijn (bijna) klaar voor de 
opening. Over een paar maanden 
kunnen we ook private dining voor 
groepen tot ongeveer dertig personen 
aanbieden.” Sylvia kreeg een rondlei-
ding en was onder de indruk van het 
mooie restaurant, dat groter blijkt te 
zijn dan ze in eerste instantie dacht. 
In het verlengde van het eerste deel, 
dat zichtbaar is vanuit de straat, schuilt 
er nog een 2e en 3e deel plus een grote 
open keuken. Er wordt nog hard werd 
gewerkt aan de laatste klusjes en zodra 
de lockdown achter de rug is, gaan de 
trossen los! Sylvia bedankt Eelco, 
Wouter en Victor nogmaals voor de 
cadeaubon voor de Kerstwensboom en 
wenst hen enorm veel succes en 
plezier met VadeVi!

Ben of ken je iemand die ook in 
aanmerking wil komen voor 
‘Centrum Gasten’? 
Stuur dan een email naar stichtingo-
ranjebuurt@gmail.com en vermeld 
daarbij niet alleen je persoonlijke 
gegevens, maar ook waarom je graag 
met hen in gesprek gaat.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

WWW.UITHOORN.NL

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar de Nota van be-
antwoording zienswijzen. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan. 
Besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt een geluidgevoelige bestemming 
mogelijk in de vorm van wonen. Uit onderzoek is gebleken dat niet alle wonin-
gen aan de voorkeursgrenswaarde voor
wegverkeerslawaai voldoen. Door de geluidbelasting vanwege het verkeer 
over de Drechtdijk wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden en daarom 
is voor drie woningen een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege wegver-
keerslawaai van 55 dB.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling ho-
gere grenswaarden Wet geluidhinder liggen vanaf 26 januari 2022 gedurende 
6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. In de hal van het gemeentehuis 
kunt u gedurende openingstijden van het gemeentehuis de stukken inzien in 
het gemeentelijk informatiecentrum. De stukken kunt u bovendien digitaal in-
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het KlantContactCentrum van 
de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan 
en tegen het besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder be-
roep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden 
gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het bestemmingsplan en het be-
sluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Beroep moet schrif-
telijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kun-
nen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 26 januari 2022

VOORNEMEN OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST AMBTSHALVE 
OP TE SCHORTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt bekend, dat 

zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaand 
persoon e/o personen ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonach-
tig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de 
gemeente Uithoorn staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboortedatum Datum voornemen

Galgren L.A. 20-12-2001 27-12-2021
Wip Y.N. 23-09-2001 21-12-2021
Koshk Noe A. 13-03-1990 17-01-2022
Wierzchowska A. 03-05-1978 17-01-2022
Nooijer, de T. 11-09-2000 17-01-2022
Kudla K.W. 26-10-1970 17-01-2022

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvan-
gen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats van boven-
genoemde personen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van 
de gemeente Uithoorn.

Vervolg van vorige blz.
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De totale uitgaven 
in 2022 zijn: € 80.344.000,-

€€

Bestuur en organisatie € 2.082.000 

Overhead € 10.138.000 

Dienstverlening € 1.431.000 

Vastgoed € 5.125.000 

Financiën € 441.000 

Grondexploitatie € 2.952.000 

Onvoorzien € 58.000 

Algemene dekkingsmiddelen -€ 620.000 

Inkomsten
Waar komt het vandaan?

Het grootste deel krijgen
we van het Rijk

De rest krijgen we uit lokale 
heffingen en andere inkomstenbronnen

De totale inkomsten in 2022 
zijn 77,8 miljoen

Andere inkomstenbronnen
Onderhanden werken grondexploitatie €  2.780.000  

Overige €   1.511.000   

Rente €  1.003.000

Verhuuropbrengsten €  976.000  

Dividenden €  200.000 

 40,145 
Miljoen

 18,593 
Miljoen

 21,606 
Miljoen

++

++
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€€

Reserves

Begroting 2022
in één oogopslag

Gemeente Uithoorn doorloopt een uniek proces 
en houdt zicht op ambities.
Het was dit jaar een bijzondere uitdaging om de begroting sluitend te krijgen. 
De gemeente moest het doen met € 2 miljoen minder door het wegvallen van 
uitkomsten uit precario en dividend. Aan de andere kant zagen we de kosten 
voor jeugdhulp juist oplopen. 

Uniek proces
Helaas mede door corona is het tekort nog verder opgelopen. Wethouder Hans 
Bouma, portefeuille Financiën: “Onze inwoners en vooral onze jongeren zijn door 
de coronacrisis hard getroffen. Zo hard dat meer jongeren onze hulp gedurende 
langere tijd nodig hadden. Ook de uitgaven voor Werk en inkomen zijn fors geste-
gen. Niet alleen in de gemeente Uithoorn heeft hier last van. Veel gemeenten in 
Nederland worstelen hier mee. Om dit op te lossen heeft het college in scenario’s 
uitersten onderzocht: óf er moet meer geld komen, óf we moeten bezuinigen. We 
hebben de afgelopen periode met de gemeenteraad een uniek proces doorlopen 
en dat is een mooi resultaat.” 

Scenario’s en ambities
Om tot een sluitende begroting te komen zijn er tijdens de raadsvergadering 
van 4 november drie scenario’s voorgelegd. De scenario’s leiden (uiteindelijk) tot 
een sluitende begroting. Wethouder Bouma: “Bij het maken van deze keuzes is 
het van belang om de ambities te blijven realiseren. Voor het college zijn deze 

ambities van grote waarde. Zo blijven projecten en thema’s als het bouwen van 
een nieuwe sporthal, het blijven inzetten op jeugdzorg en het opknappen van het 
dorpscentrum in Uithoorn belangrijke onderwerpen.”

Afweging maken en doelen realiseren
In de scenario’s is gezocht naar uiterste. Gaat de gemeente meer financiële maat-
regelen treffen of juist maatschappelijk ingrijpen? Uiteindelijk is er tijdens de 
raadsvergadering door de gemeenteraad gekozen voor een combinatie van beide. 
Dit scenario geeft een sluitende begroting voor 2022 en 2025. Hierin is ook een 
taakstelling voor 2025 opgenomen dat is afgesproken tijdens de raadsvergadering 
van 23 december 2021. Daarnaast biedt dit ruimte voor een volgende gemeente-
raad om goede keuzes te maken en te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelin-
gen. Door deze keuze met een paar maatregelen kan de gemeente haar doelen 
blijven realiseren en ambities verder uitwerken! 

Maatregelen die inwoners en ondernemers gaan merken van de keuze die is 
gemaakt:
• De toeristenbelasting gaat per 1 juli 2022 omhoog naar € 3,- per persoon 

per nacht.
• De hondenbelasting wordt afgeschaft.
• De OZB voor niet-woningen eigenaren wordt verhoogt met 8%.
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Woonomgeving € 14.486.000 

Woonbeleid € 984.000 

Ruimtelijke ontwikkeling € 977.000 

Ondernemen € 631.000 

Mobiliteit € 1.516.000 

Organiseren

Samenleving

Uitgaven
Waar gaat het naartoe

Saldo van de inkomsten en uitgaven
-€  2,5 

Saldo van de reservemutaties (per saldo een onttrekking) €  2,5 

Sluitende begroting 2022  €  0 

++ ==

Lokale heffingen
Onroerende zaakbelasting  €  8.031.000  

Afvalstoffenheffing  €  4.167.000  

Rioolheffing  €  3.661.000  

Leges vergunningen  €  1.407.000  

Grafrechten  €  313.000  

Toeristenbelasting  €  116.000

Precariobelasting  €  32.000  

Marktgelden  € 19.000

Forensenbelasting  € 5.000

Meer informatie vind u op de website waarstaatjegemeente.nl

Gem

eente Uithoorn

Totaal aantal inwoners 31.030   

Totaal

Sport, cultuur en onderwijs € 3.541.000 

Maatschappelijke ondersteuning € 23.237.000 

Werk en inkomen € 10.025.000 

Veiligheid € 3.342.000 

Wonen en 
Werken

Gemeente Uithoorn
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Uithoorn – In de nacht van zondag 
op maandag moest de Uithoornse 
brandweer uitrukken voor de 
melding: twee dixi’s in brand op 
bouwterrein aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn. De brand-
weer was snel ter plaatse. Vermoede-
lijk zijn de dixi’s in brand gestoken. 
De twee dixi’s staan op een afge-
sloten bouw terrein. De politie doet 
onderzoek.

Twee dixi’s 
in brand

Foto: VLN Nieuws

Uithoorn - Tijdens de digitale 
commissievergadering van 19 januari 
bleek opnieuw hoe omstreden de 
voorgestelde verhuizing van de Scou-
ting Admiralengroep naar het Libel-
lebos is. De Scouting wil heel graag, 
maar de omgeving heeft er grote 
moeite mee. De actiegroep Vrienden 
van het Libellebos verzamelden al 
1500 handtekeningen tegen de 
bouw. De Groengroep kwam 
inspreken om de belangrijke ecologi-
sche waarde van het gebied te bena-
drukken. Ook de gemeenteraad 
worstelt met het probleem. Er is bij 

sommigen behoefte aan nog verdere 
verkenning van alternatieven, aan de 
rand van het bos of zelfs in een 
andere gemeente. De PvdA kwam 
met een wellicht kansrijk alternatief: 
het nog aan te leggen Legmeerbos. 
Raadslid Els Gasseling: “Voor ons is de 
bouw van het clubhuis midden in het 
Libellebos absoluut niet acceptabel. 
Maar wij bese�en ook dat er een 
oplossing gevonden moet worden 
voor de Scouting. Daarom stellen wij 
als alternatief voor: het Legmeerbos. 
Nu de Scouting zelf heeft aange-
geven dat een locatie aan het water 

Nog geen besluit over 
verhuizing Scouting

Nieuw idee van PvdA raadslid Els Gasseling goed ontvangen door raad en college

Uithoorn - Onder de naam Dorpen 
die ons verbinden heeft VVD 
Uithoorn en de Kwakel het verkie-
zingsprogramma voor de komende 
vier jaar uitgewerkt. Verbondenheid 
staat centraal in het programma en 
wordt met heldere en begrijpelijke 
standpunten toegelicht. Er is onder 
andere aandacht voor een groene 
omgeving, mogelijkheden om te 
bewegen, sociale samenhang en een 
goed woon- en leefklimaat waar 
iedereen zich veilig en thuis voelt. 
Het is �jn in onze gemeente maar we 
hebben ook gezien dat het op veel 
punten beter kan. Daar gaan wij mee 
aan de slag! Dat doen we zoals u dat 
van ons gewend bent met betrokken 
raadsleden en bestuurders die 
midden in de samenleving staan. Uw 
inbreng hierbij als inwoner of lokale 
ondernemer is voor ons van grote 
waarde!

Vertrouwde en nieuwe gezichten
In de top acht van de lijst staan naast 

vertrouwde ook diverse nieuwe 
gezichten. “Ik ben erg trots op onze 
kandidaten die zich de komende vier 
jaar voor ons programma gaan 
inzetten.” zegt lijsttrekker Jan Hazen. 
“Een mooie mix van enthousiaste 
mensen, die met hun verschillende 
achtergronden en ervaringen zich 
volop gaan inzetten voor onze inwo-
ners en er nog mooiere dorpen van 
willen maken.” De zittende raads-
leden Nick Bergman, Daan Noor-
danus en Michael Bouwmeester 
keren terug op plaats 3, 4 en 6. De 
hoogste nieuwkomer op de lijst is 
Martine Cranendonk (2). Verder staan 
in de top acht Lisianne Coors-Elout 
(5), Alexander Reuvekamp (7) en 
Margreet van Driel-Bakker (8).

Meer weten over al onze 
kandidaten en het volledige 
verkiezingsprogramma?
Alle informatie kun je vinden op onze 
website, https://uithoorn.vvd.nl of 
door de QR-code te scannen.

Jan Hazen lijsttrekker VVD 
Uithoorn-De Kwakel

LEZERSPOST

Met krachtige argumenten heeft Ton Zwemmer (Nieuwe Meerbode 19 
september) overtuigend onderbouwd waarom een nieuw clubhuis voor 
de Scoutinggroep Uithoorn probleemloos in het Libellebos past. De 
Gemeenteraad is nu aan zet. Ik zou het een blamage voor de politieke 
partijen en de Raad vinden als Scouting deze prachtige kans wordt 
ontnomen. Immers zonder clubhuis en met alternatieve verbanning naar 
een kale vlakte aan de rand van de Legmeer wordt het voortbestaan van 
deze prachtige vorm van jeugdwerk in Uithoorn onmiskenbaar bedreigd.
Wie, �etsend of wandelend in het Libellebos, wel eens heeft gezien met 
hoeveel plezier en aandacht de kleine scouts daar spelenderwijs kennis 
maken met de wonderen van de natuur, zou zich moeten schamen als het 
reddende plan voor een clubhuis wordt getorpedeerd uit ongegronde 
vrees voor de begeleidende verrijzenis van nieuwe huizenblokken in het 
groen. De tennisclub kreeg ruim baan in het Libellebos, compleet met 
een parkeerplaats erbij. Niemand die door het bos loopt of �etst heeft 
daar last van. Dat geldt ook voor de kinderboerderij en het kinderzorg-
centrum. In 2017 kreeg de voetballende jeugd van de �ats en Zijdelwaard 
trouwens een multifunctioneel speelveld midden in de Groenrode Scheg 
van de Gemeenteraad zo maar cadeau. Dat kon kennelijk wel. Als 
dezelfde politieke partijen die dat plan toen met gejuich ontvingen, nu in 
het Libellebos hun kont tegen de krib gooien, nestelt zich in mijn brein 
onwillekeurig de term “hypocrisie”. Een netjes in de groene omgeving 
ingepast clubhuis, op voldoende afstand van de woonhuizen, levert voor 
niemand overlast op. En zorgvuldigheid in de omgang met hun omge-
ving is goed opgevoede jonge scouts en hun betrokken begeleiders wel 
toevertrouwd. Ik hoop dat de fracties in de Gemeenteraad bij de besluit-
vorming over de plek voor het clubhuis nog eens goed kijken naar hun 
veelbelovende doelstellingen op het gebied van het jeugdbeleid.
Bob Berkemeier

Gemeenteraad mag Scouting 
niet de das om doen

niet per se nodig is en zij met de 
jongere kinderen graag een omge-
ving met bos willen komt deze locatie 
in beeld. Het Legmeerbos voldoet 
aan de voorwaarden die de 
Gemeente stelt. Het is eigen grond, 
goed en veilig bereikbaar en er is 
meer dan voldoende ruimte. Voor het 
Legmeerbos wordt nog gezocht naar 
een combinatie van functies. De 
Scouting zou hier prima in passen. 
Wat ons betreft is dit in veel 
opzichten een win-win situatie”. 
Wethouder De Robles en de meeste 
fracties stonden positief tegenover 
het idee van de PvdA. De komende 
tijd wordt met betrokkenen overlegd 
of en hoe het plan de komende 
maanden uitgewerkt kan worden.

Uithoorn - De verveling slaat toe 
onder de kinderen van de Kuifmees. 
Waar sommigen al 5 weken thuis 
zitten en andere kinderen al voor de 
2de keer in een maand tijd in quaran-
taine moeten slaat de verveling toe. 
Gelukkig had buurvrouw Rosanne 
een mooie oplossing. Spelletjes met 
elkaar spelen, alleen dan online! We 
zijn begonnen met “Ra Ra, Wie ben 
ik” en vandaag zijn we een uur zoet 
geweest met een potje Bingo. En nu 
maar snel hopen dat alles weer snel 
“normaal” wordt.

De verveling 
slaat toe

Uithoorn - De afgelopen drie 
maanden heeft DELTA Fiber Netwerk 
in samenwerking met lokale partners 
via een uitgebreide campagne geïn-
ventariseerd welke behoefte er is aan 
glasvezel op Industrieterrein 
Uithoorn. En nu is er goed nieuws 
voor alle aanmelders! Meer dan 30% 
van de ondernemers en bewoners 

hebben zich ingeschreven bij DELTA 
Fiber Netwerk. Daardoor pro�teert 
iedereen op de bedrijventerreinen 
binnenkort van de voordelen van 
glasvezelinternet. Dankzij het 
enthousiasme van de ondernemers 
en bewoners en de inzet van lokale 
telecomaanbieders kan DELTA Fiber 
Netwerk de aansluitingen realiseren. 

Ondernemers en bewoners 
kiezen voor glasvezel van Delta

De intensieve samenwerking met 
lokale partijen kenmerkt de werk-
wijze van DELTA Fiber Netwerk. We 
zijn inmiddels gestart met de voorbe-
reiding van de aanleg. Binnenkort 
ontvangen alle betrokken partijen 
meer informatie over de aanleg van 
het glasvezelnetwerk. Meer weten 
over het glasvezelnetwerk van DELTA 
Fiber Netwerk op de Industrieterrein 
Uithoorn? Doe dan de postcodecheck 
op gavoorglasvezel.nl/uithoorn en 
bekijk de status van uw adres. 
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Interview Wethouder
Hans Bouma 

Uithoorn doet duurzaam

Energie besparen is een win-win situatie. U 
heeft namelijk minder energiekosten, maar 
stoot ook minder emissie zoals CO2 uit. 
Daarmee bespaart u dus kosten en het milieu. 
Er zijn vele makkelijke en e� ectieve dingen die 
u kunt doen om energie te besparen. Hierbij 
een lijstje met tips.

Voorkom sluipverbruik
Trek de stekker uit het stopcontact, als u het 
apparaat niet gebruikt. Of zet het apparaat echt 
uit, dus niet op stand-by. Een andere makkelijke 
manier een stekkerdoos met een schakelaar. 
Daarmee schakelt u in één keer de stroom uit 
van meerdere apparaten. En doe het licht uit als 
u de kamer verlaat.

Energieleverancier
Let op de tarieven van de energieleverancier. 
Dit beïnvloedt niet het verbruik van uw energie, 
maar wel wat u maandelijks betaalt. Daarnaast 
heeft u met uw keus van energieleverancier 
invloed op het soort elektriciteit dat u ontvangt. 
Niet alle aanbieders van energie leveren 
duurzaam opgewekte stroom. Wanneer u kiest 
voor een groene energieleverancier, wordt de 
vraag naar kolen- en kerncentrales minder. 

Vervang lampen voor LED verlichting 
Zelfs als de gloeilamp of halogeenlamp nog 
goed werkt, is het slim om deze te vervangen. 
De aanschafprijs van een LED lamp is hoger, 
maar toch is deze makkelijk terugverdient. 
Een LED lamp is namelijk 85% zuiniger dan 
een gloeilamp en 75% zuiniger dan een 
halogeenlamp. Daar komt nog eens bij dat 
een LED lamp veel langer mee gaat, tot wel 9x 
langer dan een gloeilamp.

Gebruik energiezuinige apparaten
Als een huishoudelijk apparaat aan vervanging 
toe is, koop dan een energiezuinige variant. 
Zuinige apparaten zijn duurder dan de minder 
zuinige varianten, maar het verschil verdien je 
terug in stroomverbruik. U kunt ook energie 
besparen door op het gebruik te letten. Droog 
uw kleding in de zomer op een kledingrek in 
plaats van in de droger.

Op https://regionaalenergieloket.nl/
uithoorn/energiebesparen kunt u een 
e-book downloaden met wel 50 bespaartips. 
Vaak zijn deze tips eenvoudig toe te passen 
en zorgen voor een besparing op uw 
energierekening.

Energiebesparende tips die geen 
of weinig geld kosten

Informatiebijeenkomst 
VvE 1 februari

Nieuwe 
energiecoaches

Groene voornemens

1 februari Ondersteunende webinar 
Vereniging voor Eigenaren

8 februari Informatieavond buurtactie 
 Legmeer

5 april  Informatieavond buurtactie 
Thamerdal en Centrum

10 mei Ondersteunende webinar 
Vereniging voor Eigenaren

24 mei Collectieve actie 
 zonnepanelen

14 juni  Ondersteunende webinar 
voor huurders

Bent u lid van een VvE, en heeft u zich nog niet 
aangemeld voor het webinar op 1 februari? Doe 
dat dan alsnog via vve.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn. Speciaal voor VvE’s is er onlangs een apart 
energieloket opgezet waar u met vragen terecht kunt 
en handige tips kunt vinden. Het verduurzamen van 
een VvE kan namelijk een complexe opgave zijn. 

Het is gelukt! Onze huidige energiecoaches 
krijgen versterking van maar liefst 5 nieuwe 
leuke enthousiaste vrijwilligers. Samen met 
deelnemers van de gemeente Ouder-Amstel 
start op 26 januari de training. Eind februari 
zullen zij dan klaarstaan om het gesprek aan 
te gaan met inwoners die een afspraak willen 
maken. Tegen die tijd zullen wij ze ook aan 
u voorstellen. Uiteraard kunt u nu ook een 
afspraak maken. Plan uw afspraak in op www.
bespaarafspraak.nl/uithoorn. Onze huidige 
energiecoaches staan voor u klaar, online of 
tijdens een telefoongesprek.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA

Buurtactie 
De Legmeer 
8 februari
Op 8 februari is er voor woningeigenaren 
van De Legmeer een buurtactie. Tijdens de 
online informatiebijeenkomst vertelt het 
Regionaal energieloket over de adviezen 
gebaseerd op voorbeeldwoningen in de 
buurt en subsidies en krijgt u handige tips 
om met weinig geld energie te besparen. 
Ook kunt u vragen stellen in de chat aan een 
professionele energieadviseur. Na a� oop 
ontvangt u de adviesrapporten. Aanmelden 
voor de informatieavond? Ga naar www.
regionaalenergieloket.nl/uithoorn. Via de 
groene button lokale acties, kunt u naar 
de actie Buurtactie Energiezuinig Wonen 
Legmeer.

Cadeaubon 
voor huurders

Eigen Haard, gemeente Uithoorn en het 
energieloket Uithoorn hebben huurders een 
gratis cadeaubon voor energiebesparende 

producten gegeven. Dit was een groot 
succes. Met deze cadeaubon kunnen 
huurders bijvoorbeeld LED lampen, 

radiatorfolie, tochtstrippen en andere 
energiebesparende producten 

verzilveren.

“We hebben al veel gedaan op het gebied 
van duurzaamheid, maar we moeten 
nog meer doen. In 2030 willen we al een 
heel eind op weg zijn om in 2050 de 
energievoorziening zo goed als duurzaam 
te hebben en CO2-neutraal te zijn. We 
gebruiken in Nederland veel energie, 
onder andere voor het verwarmen 
van onze huizen, voor vervoer en onze 
industrie. Deze energie wordt grotendeels 
opgewekt door de verbranding van 
fossiele brandsto� en, zoals kolen en 
aardgas. Daar komen veel CO2 en andere 
broeikasgassen bij vrij, waardoor de aarde 
opwarmt. In november 2021 is een eerste 
belangrijke stap gezet. Toen is door de 
gemeenteraad de Transitievisie Warmte 
vastgesteld. In de visie staat beschreven 
hoe we in de toekomst van het aardgas af 
kunnen in de gemeente Uithoorn. Daarin 
staat beschreven wat we samen moeten 
doen. Wat de gemeente doet en wat u 
als inwoner kan doen. Allereerst voor de 
periode tot 2030. In de visie kunt u lezen 
wat technisch kan en wat dit betekent 
voor u als inwoners. Bent u nieuwsgierig? 
Op www.uithoorn.nl/gasvrij kunt u de 
visie lezen. 

Naast het opstellen van deze visie staan 
we ook aan het begin van een nieuw jaar. 
En bij een nieuw jaar horen (groene en 
duurzame) voornemens! Heeft u geen 
voornemens of vindt u het lastig om 
het om te zetten in acties, dan hebben 
wij een aantal suggesties voor u. Nodig 
bijvoorbeeld een energiecoach uit. 
Samen met de energiecoach wordt 
gekeken of er bespaard kan worden op 
uw energierekening door uw huis te 
bekijken, welke elektrische apparaten 
en cv ketel u heeft, hoe goed uw huis is 
geïsoleerd en wat u daar aan kan doen. 
Om u een beetje op weg te helpen, 
hebben wij in deze editie alvast wat tips 
op een rij gezet. Bekijk ook eens onze 
duurzaamheidsagenda en bezoek vooral 
(online) onze buurtacties, daar steekt u 
altijd wat van op.”
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José de Robles

 Ilona van Hilst

Marcel Harting

Koos Hagen

 Conny Vos

Mogen wij u even voorstellen:
de ‘gedichten’ jury
Het is bijna zover: 27 Januari is de deadline voor het insturen van gedichten voor de dorpsdichtersverkiezing! 
Daarna zal de jury zich beraden over de inzendingen en wie naar de �nale gaan op 20 februari. 
Maar wie is die jury? Hou jullie vast, de crème de la crème van Uithoorn en omgeving, het zijn:

Uithoorn - Vrijdagmiddag rond 
kwart voor vier zijn de hulpdiensten 
uitgerukt naar een melding van een 
verdachte ko�er in de bosjes. De 
ko�er ligt aan de Zijdelveld in 

Uithoorn. De brandweer is ter 
plaatse en zal de inhoud van de 
ko�er bekijken. Volgens omstan-
ders kwam er korte tijd rook uit de 
ko�er.

Brandweer rukt uit voor 
‘verdacht koffertje’

VLN Nieuws -

Uithoorn – Grensoverschrijdend 
gedrag komt niet alleen voor bij The 
Voice of Holland. Hoe kunnen we 
alert zijn op deze dingen? Waarom 
zeggen slachto�ers niets? Waarom 
grijpen omstanders niet in? Zondag-
middag vertelt voormalig topturn-
ster Stasja Köhler over haar pijnlijke 
ervaringen in de topsport. Stasja 
heeft samen met Simone Heitinga 
het boek ‘De onvrije oefening’ 
geschreven over de jarenlange inti-
midaties in de turnsport. Ze heeft 
een duidelijke boodschap voor 
ouders, trainers, sporters en 

docenten. Na a�oop is er gelegen-
heid om vragen te stellen en zal 
Stasja haar boek signeren. 
Deze middag wordt georganiseerd 
door het Boek- en Schrijfplatform. 
Meer informatie is te vinden op 
www.BSPU.nl. U bent van harte 
welkom op zondagmiddag 30 januari 
om 15.00 uur in het Wijkcentrum 
Bilderdijkhof. We vragen drie euro 
entree inclusief consumptie. 
Vanwege de coronamaatregelen 
kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 
aanmelden via 
connyvos-schouten@hotmail.com.

Laatste kans om aan te melden

VLN Nieuws

Fikse ontploffing bij 
woning in Uithoorn
Uithoorn - Bij een woning aan de 
Spaaklaan in Uithoorn is in de nacht 
van vrijdag op zaterdag een brie-
venbus uit een woning geknald. 
Mogelijk komt dit door zwaar illegaal 
vuurwerk. Team explosieven verken-
ning is ter plaatse geweest en heeft 
alles veiligheid. De schade bleef 
beperkt, de schrik was groot

Uithoorn - Dinsdagavond rond 23.00 
uur werd de brandweer Uithoorn gealar-
meerd voor een woningbrand aan het 
Ganzendiep. Onder een overkapping 
was een elektrische scooter in brand 
geraakt en vormde nabij de garage een 
gevaarlijke situatie. Bewoners waren al 

met emmers water bezig om te 
proberen de schade te beperken. De 
brandweer die met twee auto’s ter 
plaatse kwam is enige tijd bezig 
geweest de accu’s te koelen en te verwij-
deren. Ook werd de garage en overkap-
ping grondig nagekeken op vuurresten.

Elektrische scooter gaat in 
vlammen op

Foto Jan Uithol

José de Robles
Hallo! Mijn naam is José de Robles, wethouder en jurylid voor de verkiezing 
van de nieuwe dorpsdichter. Wat heb ik met poëzie? Al heel lang vind ik 
“spelen met taal” interessant. Een goed gedicht hoeft, wat mij betreft, niet 
eens te rijmen. Vooral een observatie vanuit een verrassende invalshoek, een 
absurditeit daarin, kan ik van genieten. Een gedicht dat ik tijdens mijn 
middelbareschooltijd las, is me om die reden bijgebleven: “Op een omge-
keerde �ets, vastgebonden aan het imperiaal, rijdt een auto over de wolken.” 
(Willem van Hussem) Ik vond het een eer om gevraagd te worden als jurylid 
voor deze verkiezing. Kun je mij verrassen met dergelijke gedichten? Ik kijk 
uit naar jouw inzending! Veel succes, maar vooral heel veel plezier toege-
wenst bij het bedenken van je inzending!

Conny Vos
Ik houd van de Nederlandse taal en dan speci�ek van het geschreven woord. 
Als journaliste probeer ik van iemands verhaal een goedlopend interview te 
maken. Ik schrijf graag en kan geen dag zonder boeken, dat is ook een mooie 
combinatie voor mijn boekenblog. Ik geniet enorm van goed gevonden 
zinnen, die wil ik onderstrepen en onthouden. Dichters zijn woordenkunste-
naars. Ze schetsen een beeld gevangen in taal. Maar niet alleen spelen ze 
met woorden, ze brengen een gevoel over. Hun woorden moeten emoties 
oproepen en mij raken. Dat vind ik belangrijk en daar zal ik op letten bij het 
vinden van een nieuwe dorpsdichter. De organisatie wenst de jury veel 
succes met hun beslissingen!

Ilona van Hilst
Als schrijver van �ctie ben ik voortdurend bezig met tekst, visualiseren van 
emoties en woorden die uitdrukking geven aan lokale sfeer en wat karakters 
drijft. Lezers boeien door spanning, het verhaal, de cadans van de tekst, 
schrijfstijl. Dat gevoel zoek ik ook bij de Dorpsdichter Uithoorn: waarom raakt 
een gedicht mij? Is het de schoonheid van het taalgebruik, de verrassende 
boodschap, de pakkende vorm of de symboliek die iets speciaals toevoegt? 
Degene die dat het beste voor elkaar krijgt, mij weet te raken, heeft voor mij 
de titel gewonnen.

Koos Hagen
Het begon eigenlijk al thuis met versjes en voordrachtjes tussen de schuif-
deuren, toen ik nog op de basisschool zat. Later op de middelbare school 
kwamen de stukjes voor de schoolkrant en cabaretliedjes en dat ging zo 
door tijdens mijn studie. Daarna werd ik leraar Frans, maar leuker dan 
lesgeven vond ik het met leerlingen en collega’s alle mogelijke programma’s 
te bedenken en ui te voeren, musicals, �lms, eindexamenshows en meer. 
Naast mijn leraarsbaan schreef ik ook in enkele bladen en kranten. Toen ik 
pensioen kreeg, heb ik me wat meer op de dichtkunst gestort, niet alleen 
schrijvend maar liefst ook optredend. Het meest uitdagende was wel mijn 
vierjarig stadsdichterschap van Amstelveen. 
Ik wens Uithoorn een prima dorpsdichter toe! Als het goed is, steek je daar 
als dichter zelf ook wat van op. Je krijgt te maken met onbekende mensen en 
situaties en dan moet jij een gedicht schrijven dat verrassend, geestig of 
ontroerend mag zijn. Als het je publiek maar boeit.

Marcel Harting
Marcel Harting, ex-dichter van dorp
Uit Aalsmeer, bereikbaar op steenworp
Mag voorzitten in jurycomité
Neemt 40 jaren van dichterij mee
Hoopt bij verkiezing te ervaren
Vinden kandidaat om Gerardo te evenaren

Een goede dorpsdichter voor Uithoorn, heeft hart voor het dorp. Weet wat 
speelt in het dorp. Wacht niet af tot een oproep. Neemt initiatief om daar te 
zijn waar mooie woorden, een poetische noot of wat enthousiaste frases 
nodig zijn. Daarnaast durft deze zichzelf te vernieuwen. Op plekken te staan 
waar niet eerder gestaan. Daar gehoord willen worden door toehoorders. 
Bovenal moet een dorpsdichter vooral plezier hebben in het maken van 
gedichten en poezie, over welk onderwerp dan ook.
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RICK FM

Lokaal nieuws, ma t/m za op het 
halve uur van 09:30 t/m 17:30 uur.
Lokaal weerbericht, ma t/m za, 
ieder uur van 9:45 t/m 17:45 uur.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws  
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws  
18:00 - VR Music, Muziekprogramma
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Back to the 70’s, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws  
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
17:00 - Info-Direct, Regio nieuws  
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Info-Direct, Muziek Regio nieuws  
19:00 - Moes draait door, Muziekprogramma
21:00 - VR Music, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het tussendoortje, Muziekprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - 90’s en 00’s, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Els Gasseling (PvdA) bracht nieuw idee 
naar voren

Uithoorn - Zowel voor- als tegen-
standers van het nieuwe clubhuis 
van de Scouting in het Libellebos 
kwamen aan het woord woensdag-
avond tijdens de commissie Wonen 
en Werken. Ton Zwemmer mocht 
namens de Scouting het woord 
doen. Hij pleitte voor verhuizing naar 
het Libellebos. Via een video lieten 
verschillende scouts en ouders 
weten ook voorstander te zijn. Walter 
Busse sprak namens de Groen Groep 
over het belang van de gekozen plek. 
Hij wees erop dat het niet zomaar 
een ruig grasveld is, maar dat het een 
ecologische verbindingszone is. Hij 
vond dat de Scouting hun clubhuis 
beter aan de rand van het bos naast 
Plux kan neerzetten. Ook Jaap Fris 
was het niet eens met de nieuwe 
locatie van het clubhuis in het Libel-
lebos. Hij wees op de petitie op die 
inmiddels door ruim 1500 mensen is 
getekend en waaruit blijkt dat er 
geen draagvlak is voor bebouwing in 
het Libellebos. De meeste raadsleden 
wilden naar dat signaal zeker luis-
teren. “Dat is een substantiële groep”, 
vond Albers (Groen Uithoorn). 
Misschien moest er toch nog naar 
andere locaties gekeken worden. 

Ook Beuse (DUS!) wilde alternatieve 
onderzoeken. “Die petitie liegt er niet 
om.” Van Dam (Ons Uithoorn) 
opperde om buiten de gemeente-
grenzen te gaan kijken of daar een 
geschikte plek zou zijn. Maar volgens 
Hoekstra (GB) had de Scouting 
inmiddels voldoende tijd gestoken in 
het zoeken naar een alternatieve 
locatie. 

Niet weer
Ook Boonman (!DURF) wilde niet 
weer een nieuw onderzoek. De 
petitie vond hij niet representatief. 
Hij vond dat de formulering van de 
petitie niet goed was. Wethouder De 
Robles vond eveneens dat men door 
de vraagstelling alleen vóór kon 
stemmen. “Maar het geeft een beeld 
dat het leeft.” 
Voor Gasseling (PvdA) was een club-
huis in het Libellebos niet accep-
tabel, maar zij kwam met een 
vindingrijk voorstel om het clubhuis 
te bouwen in het nieuw aan te 
leggen Legmeerbos. “Het is nog kort 
geleden dat het besluit over het 
Legmeerbos genomen is, dus het is 
logisch dat daar nog niet naar 
gekeken is. Zij zoeken nog een 

Weer nieuw voorstel voor Scouting

aanvulling die past bij het 
Legmeerbos. Er is ruimte genoeg. Het 
is veilig. Het is eigen grond. Voor 
zover we weten is er geen vervuiling,” 
somt zij de voordelen van deze 
locatie op. Zowel de raadsleden als 
wethouder De Robles vonden deze 
nieuwe optie wel de moeite waard 
om  te onderzoeken. “De opdracht 
was om een bestaande locatie te 
zoeken die eigendom van de 
gemeente was en binnen de 
gemeentegrenzen lag. Maar een nog 
te ontwikkelen locatie zou een mooie 
optie zijn.” De Robles gaat in overleg 
met de diverse betrokken partijen.

Uithoorn - Voor zijn werk zat Pierre 
Kalf vaak op de weg en daar heeft hij 
meer dan genoeg traumatische 
ongelukken gezien. Daarom is ook hij 
fel tegen het verkeersplan van de 
gemeente. “Maar brieven naar de 
gemeente sturen heeft geen nut.” 
Daarom wil hij hier graag zijn verhaal 
doen. 
“Vrachtwagens om te bevoorraden 
moeten over het � etspad en de 
stoep, dat is onveilig. De gemeente 
heeft geen oog voor � etsers”, is 
Pierres grootste kritiek op het 
verkeersplan. 
“Op het Zijdelveld wordt veel gewan-
deld en er staan auto’s geparkeerd. 
Laat het � etspad gewoon liggen 
waar het ligt,” pleit hij. Een rotonde 

zoals bij het Gezondheidscentrum 
lijkt hem een goed plan. “Er is voor 
veel geld een risicoanalyse gemaakt, 
maar er lag al een rapport van de 
overheid dat een rotonde waar � et-
sers twee richtingen op rijden 
veiliger is, dat is gewoon aan de kant 
geschoven.” 
Niet alleen de veiligheid is voor 
Pierre belangrijk, ook vanuit � nan-
cieel oogpunt vindt hij dat het 
verkeersplan van tafel moet. “De 
gemeente maakt het ene plan na het 
andere. Kost plannen maken geen 
geld? Het is bespottelijk hoeveel geld 
dit plan kost en dat moet ergens 
vandaan komen. Uit de gemeen-
tekas, dus van mijn centen.” Hij vindt 
dat de gemeente beter moet 

Vraagtekens bij verkeersplan Uithoorn
nadenken voordat ze plannen laten 
maken. “Straks gaan ze woningen 
bouwen op het Amstelplein, dan 
wordt die nieuwe weg toch weer 
stuk gereden”, redeneert hij. “Er 
wordt 160.000 euro neergelegd voor 
de infrastructuur in Amstelhoek, 
maar dat valt toch onder de 
gemeente de Ronde Venen? Er wordt 
met geld gesmeten en de burgers 
moeten dat ophoesten.”  
Pierre begrijpt dat de gemeente wil 
dat het dorp een goede uitstraling 
heeft. “Voor de middenstand snap ik 
dat. De kade alleen heeft niet 
genoeg uitstraling. Maar uitstraling is 
het codewoord en besparing is een 
vloek.” Als voorbeeld wijst Pierre op 
de straatklinkers die vergruisd 
worden in plaats van hergebruikt. 
“Wij moeten alles scheiden en recy-
clen. De gemeente heeft de mond 
vol van het milieu, maar ik zet mijn 
vraagtekens bij wat de gemeente 
doet.” 
Om zijn mening kracht bij te zetten 
heeft Pierre zich verenigd met Wim 
Wahlen. Ze hebben verschillende 
keren gesproken met diverse verte-
genwoordigers van het project, maar 
voelen zich niet gehoord. Afgelopen 
maandag hadden ze weer een 
gesprek met burgemeester 
Heiliegers.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van het 
Instituut voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling 
De Ronde Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: 
telefoon 0297-563183.

Wachten...
Als ik eind december, begin januari 
mijn (buurt)wandelingen maak 
geniet ik van de frisheid en de winter. 
Vooral als de temperatuur zo rond 
het vriespunt is. Dat is heerlijk. Maar 
dan, vanaf midden januari begint het 
toch te kriebelen. Dan komt er bij het 
genieten, het wachten. Het wachten 
op tekenen van eh…..hoe zal ik het 
zeggen, ik kan er niet omheen: het 
voorjaar. Begin december plukte ik 
wat hazelaartakken waaraan nog wat 
herfstig blad hing. Maar het ging mij 
om de dikke katjes. Ik zette ze in mijn 
buiten wintervaas die voor het raam staat. Gewoon vullen met water en 
de natuur heb je dicht bij huis. Verder niks aan doen. Door de ‘warme 
weken’ zag ik dat elzen aan de rand van het Argonpark begin januari al in 
volle bloei stonden. Zwaar en dik en stuivend hingen de katjes aan de 
bomen. Toen kwamen ook al de eerste meldingen van hooikoorts. De 
mensen die daar gevoelig voor zijn zullen geen melding nodig hebben. Ik 
ga nu niet verder in op de verandering van het klimaat. Ik kijk en neem 
waar. Dat vind ik leuker. En ik probeer in mijn eigen leven en omgeving 
een kleine bijdrage te leveren aan dat wat goed is voor de natuur en het 
milieu. En ik geniet gewoon van de natuur dichtbij huis. En nu is dat 
wachten op het voorjaar. Dat is inderdaad een wachten, ik kan daar 
verder niets actiefs aan doen. En ‘wachten’ is ook best �jn. Dan zie je uit 
naar iets, iets moois meestal. Het is een positief iets en daar kunnen we 
wel wat van gebruiken. Ik wacht elk jaar op het ‘uitbreken’ van de haze-
laar. Daarom pluk ik in december die takken en nu….nu bloeien ze al 
overal. Als lange, gele slierten hangen ze aan de struiken. Het mooiste 
vind ik dan dat je ‘erbij kunt’. Ze groeien vlak langs je wandelpad. De hoge 
struik vormt zelden een stam maar vertakt zich vanaf de voet. De manne-
lijke katjes die nu bloeien zijn al ontstaan in de zomer van het vorige jaar. 
Bij mijn volgende wandeling zal ik eens opletten of de vrouwelijke bloei-
wijzen al zichtbaar zijn. Deze lijken op gewone bladknoppen maar laten 
zich later zien. Kijk naar de puntjes van die ‘bladknoppen’. De vrouwelijke 
bloeiwijzen lijken op rode pluimpjes met een kleverige stempel waarop 
het stuifmeel van de katjes neerkomt. En het bijzondere is dat ze pas aan 
het begin van de zomer uitgroeien tot hazelnoten, lang na de bestuiving.
Geniet van het wachten...

Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn 

NATUUR DICHT BIJ HUIS

Regio - De PK Sport Bosdijkloop, die 
op zondag 20 februari 2022 voor de 
43ste keer zou plaatsvinden in Vinke-
veen, gaat net als in 2021 niet door. 
De organisatie, Toer Trim Club De 
Merel, heeft helaas moeten besluiten 
om deze hardloopwedstrijd te 

verplaatsen naar 2023. Het zal voor 
iedereen duidelijk zijn dat het coro-
navirus hiervan de oorzaak is. De 
gezondheid van alle deelnemers, vrij-
willigers en supporters gaat boven 
alles en hierdoor vinden wij het niet 
verantwoord om de PK Sport Bosdijk-

PK Sport Bosdijkloop 2022 afgelast

Uithoorn - Voor Ivo de Bruin is zijn 
droom uitgekomen. Met zijn 
bobsleeteam mag de Uithoornse 
stuurman naar de Olympische 
Spelen. Een week geleden zag het er 
nog naar uit dat het niet gelukt was 
voor het team om zich te kwali�-
ceren. De viermansbob behaalde een 
zeventiende plaats in St. Moritz en 
teleurstelling overheerste. Maar op 
aandringen van de Bob- en Slee 
Bond Nederland besloot sportkoepel 
NOC*NSF de bobsleeërs toch toe te 
laten. Vanwege corona en wat tegen-
slagen had het team niet goed 
kunnen presteren. De organisatie zag 
hun potentie en wilde hen toch een 

kans geven. Na dit nieuws barstte Ivo 
in tranen uit. Twaalf jaar lang streed 
hij voor dit doel en zette alles opzij 
om hier te komen. Nu gaat hij zich 
voorbereiden op de wedstrijd van 
zijn leven. Het team is meteen in 
quarantaine gegaan en wordt elke 
dag getest op corona. Vandaag zal 
het team vertrekken naar de Olympi-
sche Winterspelen. Zijn vrouw Chris-
tine zal eveneens op de bobsleebaan 
te vinden zijn. Zij komt uit voor 
Canada. Op zaterdag 19 februari en 
zondag 20 februari komt het Neder-
landse bobsleeteam met de vier-
mansbob in actie in het Yanqing 
Sliding Centre vlakbij Peking.

Uithoornse bobsleeër naar 
Olympische Spelen

Uithoorn - Kickboksschool Team 
Champ heeft het ‘Keurmerk Vecht-
sportautoriteit’ gekregen. Met het 
keurmerk, sinds dit jaar verplicht, laat 
de school zien zijn zaken (meer dan) 
voldoende op orde te hebben voor 
o�ciële wedstrijden. Het Keurmerk 
Vechtsportautoriteit is een initiatief 
van de Nederlandse Vechtsportautori-
teit, gesteund door het ministerie van 
VWS, NOC*NSF Centrum Veilige Sport 
en alle sportbonden binnen het veld 
van kickboksen, thaiboksen en MMA 
in Nederland. Wethouder José de 
Robles, zelf jarenlang een actieve 
vechtsporter, kwam naar de sport-
school om eigenaar Elnur persoonlijk 
te feliciteren met het verkregen keur-
merk. En hoe kon dat beter dan met 
een enorme “box” in de ring?

“Box” voor Team Champ

Uithoorn - Op woensdag 19 januari 
hing wethouder Jan Hazen (sport) 
samen met Andy Verstelle, aanjager 
van het Sportakkoord van Uithoorn, 
het eerste bord “Zo gaan we met 
elkaar om” af bij de ingang van 
sportpark De Randhoorn. Op het 
bord, dat komt te hangen bij alle 
sportparken in de gemeente, staan 5 
afspraken rond veilig en positief 
sporten. Hazen: “We moeten op een 
respectvolle manier met elkaar 
omgaan. Zodat de sport leuk blijft.”
De borden staan voor: “Positieve 

Sportief gedrag binnen én buiten de lijnen sportcultuur, veilige sportvereni-
gingen”, één van de 4 thema’s van 
het Sportakkoord van Uithoorn. De 
gedragsregels gelden voor sporters, 
toeschouwers en besturen. 
Wethouder Hazen: “Sporten is leuk. 
Het is goed voor je lijf, sport verbroe-
dert en het maakt vrienden voor het 
leven. Binnen de lijnen geldt ‘fair 
play’; de scheidsrechter let erop dat 
de spelers zich aan de regels 
houden.” Hazen vervolgt: “Maar ook 
buiten de lijnen is het belangrijk dat 
er een goede sfeer hangt en dat we 
ons aan regels houden. Over hoe 
toeschouwers de scheidsrechter 

benaderen, en hoe we de sporters 
aanmoedigen. Vooral jonge 
kinderen. Dat geldt ook voor trainers 
en bestuursleden. We moeten op 
een respectvolle manier met elkaar 
omgaan. Zodat de sport leuk blijft.” 
De regels zijn afgesproken met alle 
sportverenigingen, en zó geformu-
leerd dat ze passen bij alle sporten. 
Ze moeten bijdragen aan een posi-
tief klimaat rond sportactiviteiten, bij 
de beoefenaars én bij de 
toeschouwers.
De boodschap van de wethouder is 
terug te zien op uithoorndenktmee.
nl/sportakkoord.

LEZERSPOST

Afgelopen week is er een renovatie geweest aan de VRI- kruispunt 
Zijdelweg, Maximalaan, Watsonweg. Aan de gehele verkeersregeling 
installatie is de gemeente vergeten 
om aan weerszijde een drukknop 
voor voetgangers te plaatsen bij de 
voetgangersoversteekplaats. De 
Uithoornse burger die zonder te 
vallen over halve stoepjes, paaltjes 
of zijn enkels verzwikt na het 
wandelen over het in niets eindi-
gende trottoirs, zal ook hier weer 
blij zijn heelhuids de overkant te 
halen. 
Roger Luttik

Levensgevaarlijk oversteken

loop in 2022 te organiseren. Lopers 
die zich al hadden ingeschreven, 
ontvangen van ons bericht. Wij 
vinden het ontzettend jammer, maar 
kijken ook graag vooruit. We hopen 
volgend jaar weer een “normale” PK 
Sport Bosdijkloop te organiseren op 
zondag 19 februari 2023 in 
Vinkeveen.





Welke partij krijgt uw stem?
VERKIEZINGSPAGINA

*AANKONDIGING*

De raad van Kerken
organiseert op 11 maart

2022
Het Lĳsttrekkersdebat
vanuit De Schutse.

Live uitgezonden door
RickFM

Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

Kijk voor meer informatie
op uithoorn.nl of op de website

van de raad
https://uithoorn.bestuurlijkeinformatie.nl

Breng uw stem uit op
14, 15 of 16 maart 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

WEBSITES POLITIEKE PARTĲEN

Gemeentebelangen
www.gemeentebelangen.nl

VVD Uithoorn- de Kwakel
https://uithoorn.vvd.nl

DUS! Uithoorn en De Kwakel
www.dus-uithoorn.nl

CDA Uithoorn- De Kwakel
https://cdauithoorndekwakel.nl

Partĳ van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel

https://uithoorn.pvda.nl

Groen Uithoorn Uithoorn- De Kwakel
http://groenuithoorn.nl

Elke editie kiezen de partijen een eigen thema. Kijk voor alle speerpunten op de websites van de politieke partijen voor de volledige verkiezingsprogramma’s

Jeroen Brink

Zorg, welzĳn en preventie

Zorg is niet alleen een taak voor de overheid,
maar een gemeenschappelĳke taak van ons
allemaal: iets voor elkaar betekenen en
elkaar helpen als dat nodig is. Zonder dat de
druk op de mantelzorgers en vrĳwilligers te
groot wordt.

De gemeente is verantwoordelĳk voor de
zorg aan de meest kwetsbare inwoners via
de WMO en de jeugdzorg. Door
bezuinigingen en oplopende kosten komt die
zorg steeds meer onder druk te staan.

De gemeentefinanciën staan er niet
rooskleurig voor, maar er moet bĳ
bezuinigingen ook aan de langere termĳn
gedacht worden. Wĳ zĳn het eens met wat
de Uithoornse huisartsen, apothekers en
paramedici schreven in hun open brief aan
raad en college uit deze krant van 8
december: “ wĳ zĳn van mening dat
bezuinigingen op sport, cultuur en welzĳn op
korte termĳn weliswaar wat geld opleveren,
maar op lange termĳn de druk op en de
kosten van de gezondheidszorg zal
verhogen. Sportclubs moeten doorgaan met
stimuleren van bewegen voor jong en oud in
de strĳd tegen overgewicht en chronische
ziekten, welzĳnsorganisaties moeten
voldoende middelen hebben om
eenzaamheid van ouderen tegen te gaan,
culturele instellingen verrĳken het vaak toch
al zo verschraalde leven van velen. “

Wĳ willen de uitgaven aan zorg, welzĳn,
sport en cultuur op peil houden. De
meerderheid van de gemeenteraad besloot
bĳ de laatste begrotingsvergadering op 4
november hier op te bezuinigen. Ons
amendement om dat tegen te gaan haalde
het net niet.

Lees onze plannen voor zorg en welzĳn,
sport en cultuur in ons
verkiezingsprogramma op
https://uithoorn.pvda.nl

André Jansen

Jeugdhulp in Uithoorn en de Kwakel
Namens het CDA Uithoorn-De Kwakel
Nico Tĳsterman kandidaat 5

Families vormen het fundament van
Nederland. Voor het CDA is elk gezin – in
welke samenstelling en in welke vorm dan
ook – van waarde. Met het grootste deel van
de kinderen die opgroeien in gezinnen en
families gaat het goed:.

Soms gaat het niet goed. Bĳ echtscheiding,
ziekte, verslaving en geldgebrek is hulp van
buiten soms onontbeerlĳk. Bĳ voorkeur uit de
eigen kring. Pas als die steun onvoldoende
is, komt jeugdhulp in zicht.

Voor het CDA is het daarbĳ van groot belang
dat waar mogelĳk de regie over de kinderen
bĳ de ouders blĳft.

Helaas wordt soms ervaren dat Jeugdhulp
met grote overmacht aan hulpverleners en
ook met dwang en voor (te) lange tĳd het
leven van ouders en kinderen te veel wil
bepalen en tegen de wens van de ouders te
lang doorgaat. Een bĳeffect hiervan is dat er
onvoldoende capaciteit voor anderen
overblĳft. Er ontstaan wachtlĳsten.

Het doel van jeugdhulp moet zĳn dat ouders
met een steuntje in de rug, snel zelf verder
kunnen. Daarbĳ geldt dat hulp zeker niet
vooral uit praten bestaat. Vaak is juist
praktische hulp nodig bĳ huisvesting en
financiën.

Het CDA wil dat vooraf concrete doelen aan
de hulp worden gesteld, voor een bepaalde
tĳd, met niet meer dan één of twee
hulpverleners, in plaats van 10 of meer zoals
nu soms gebeurt. Zwaardere vormen van
jeugdzorg, zoals onder toezichtstelling,
moeten alleen worden ingezet als het echt
niet anders kan.

Het zwaartepunt moet immers blĳven liggen
bĳ het eigen gezin en de eigen familie.
https://cdauithoorndekwakel.nl

Jeroen Albers

Groen Uithoorn, ja natuurlĳk!

Groen Uithoorn vindt dat een woonwĳk een
plek moet zĳn waar je niet alleen woont maar
waar je ook leeft. Een wĳk waar het fijn is om
te wonen met openbaar groen, waar kinderen
buiten kunnen spelen, waar je buurtbewoners
ontmoet, waar je oud wilt worden. Een wĳk
waar sociale verbinding is en waar je je veilig
voelt. Groen Uithoorn wil van woonwĳk naar
leefwĳk.

Van woonwĳk naar leefwĳk
Een leefwĳk heeft woningen in alle varianten,
voor ouderen, apart of samen in een
woongroep, voor gezinnen en voor jongeren.
Met een combinatie van koop- en
huurwoningen, vrĳe sector woningen en
sociale huurwoningen. Groen Uithoorn wil
(toekomstige) bewoners betrekken bĳ de
inrichting van nieuwbouw wĳken.

Een leefwĳk heeft groen nodig
Groen in een woonwĳk geeft rust en zorgt
voor verkoeling en ontspanning. Bewezen is
dat de aanwezigheid van openbaar groen een
stimulans is om de eigen tuin groener in te
richten. Groen Uithoorn vindt dat bĳ
nieuwbouw wĳken afspraken moeten worden
gemaakt met de projectontwikkelaars over
ruimte voor groen en kinderspeelplaatsen.

Een leefwĳk is energieneutraal
Nieuwe woningen worden vanzelfsprekend
energieneutraal gebouwd. Groen Uithoorn
vindt het belangrĳk dat er ook voor bestaande
wĳken een gericht actieplan wordt ontwikkeld
voor de energie transitie. Goede voorlichting
over de mogelĳkheden is hiermee essentieel.
Groen Uithoorn wil per wĳk een mobiel
voorlichtingscentrum inrichten waar inwoners
terecht kunnen met hun vragen.

Wilt u meer weten over onze plannen?
Ga dan naar onze website
http://groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! (GroenLinks en D66) wil meer
betaalbare en passende woningen

Bestrĳding van de woningnood is één van de
belangrĳkste speerpunten van DUS! De
woningmarkt is door marktwerking een
verdienmodel geworden, terwĳl huisvesting
een recht is. DUS! wil een
woningbouwprogramma met woningen, dat
aansluit bĳ de behoefte van onze inwoners.

Wĳ willen daarom meer woningen in de
sociale huursector en meer goedkope huur-
en koopwoningen voor jongeren en ouderen
die kleiner willen wonen zoals
duplexwoningen. Ook wil DUS! meer
woningen in het middensegment om
doorstroming te bevorderen. Daarnaast willen
we ruimte voor initiatieven zoals ‘Tiny Houses’
en ‘Knarrenhoven’.
Als DUS! hebben we het initiatief genomen
om ‘Zelfbewonersplicht’ in te voeren voor het
hogere segment. Het is immers onacceptabel
dat woningzoekenden worden afgetroefd door
beleggers die tegen torenhoge prĳzen gaan
verhuren!! Woningen blĳven zo beschikbaar
voor kopers die er zelf gaan wonen.

We willen dat regelingen, die het mogelĳk
maken om woningen aan eigen
woningzoekenden toe te wĳzen, maximaal
worden ingezet. En we willen dat
hulpmiddelen zoals friendscontracten,
startersubsidies en de dienstverlening van de
seniormakelaars (die helpen ouderen om een
andere woning te vinden), beter
gecommuniceerd en meer ingezet worden.

Dit willen we organiseren door elke vier jaar,
met inzet van de behoefte-inventarisatie,
heldere en meetbare afspraken te maken over
het aantal woningen per categorie en
aanvullende beleidsmaatregelen. En via de
jaarlĳkse monitor, als gemeenteraad, de
resultaten gepresenteerd krĳgen met als doel
tussentĳds bĳ te sturen.

Dit alles met oog voor de balans tussen
wonen en natuur. Én met behoud van het
dorpse- en historische aanzien van Uithoorn
en De Kwakel.

www.dus-uithoorn.nl

Fĳn en veilig wonen in onze dorpen

De VVD is veel in gesprek met Uithoornaars
en Kwakelaars. Regelmatig krĳgen wĳ bezoek
in het fractieoverleg van bewoners met een
zorg of een goed idee. Vaak worden
fractieleden ook op straat, in winkelcentra en
op het schoolplein aangesproken en dan
hebben we gesprek over wat u en ons bezig
houdt. Heel vaak gaat het om de directe
leefomgeving, onze buurten en straten.

U en de VVD vinden belangrĳk;
• Dat het in onze buurten prettig wonen is
• Dat je vrĳ en veilig over straat kunt
• Dat we elkaar kunnen aanspreken op
ongewenst gedrag.
• Dat kinderen opgroeien in een kansrĳke
omgeving
• Dat er recreatie-, sport- en
beweegmogelĳkheid is
• Dat er ruimte is voor honden
• Dat er gehandhaafd wordt op afspraken.

Maar ook
• Dat iedereen erbĳ hoort en mee kan doen
• Dat dorpskernen, winkels, buurtcentra,
horeca goed toegankelĳk zĳn
• Dat er praktische regelingen zĳn voor
inwoners met financiële tegenslag
• Dat goede zorg beschikbaar is
• Dat we mantelzorgers ondersteunen.

Kortom, fijn en veilig wonen voor alle
inwoners van Uithoorn en De Kwakel.

https://uithoorn.vvd.nl

Jan HazenHerman Bezuĳen

Samen naar energieneutraal

Om de uitstoot van broeikasgassen terug te
dringen, gaan we geen gas meer gebruiken
voor verwarming (warmtetransitie) en moet
energie duurzaam opgewekt worden
(energietransitie). Gemeentebelangen vindt
het belangrĳk dat inwoners zelf kunnen
kiezen hoe zĳ hier aan kunnen bĳdragen.

Om van het gas af te kunnen gaan, is de
gemeente bezig om per wĳk te onderzoeken
welke alternatieve vormen van verwarming er
ingezet kunnen worden. Met de uitkomsten
hiervan kan vervolgens stap voor stap én
samen met de bewoners gekeken worden
welke oplossingen er zĳn. Daarbĳ is het
belangrĳk om zo snel mogelĳk de kosten
inzichtelĳk te hebben. Zo wordt duidelĳk wat
de financiële consequenties zĳn en kunnen
inwoners hun keuze maken.

De doelstelling van de gemeente om in 2040
volledig duurzame energie op te wekken,
wordt door Gemeentebelangen gesteund. Wĳ
kiezen er voor om geen groen op te offeren
voor de aanleg van zonneweides. Wat ons
betreft worden zonnepanelen geplaatst op
grote daken en bĳ infrastructuur (langs wegen
of bĳ parkeerplaatsen). Opwekking van
windenergie is door beperkingen van
Schiphol nagenoeg onmogelĳk.

Inwoners kunnen bĳ het Energieloket terecht
voor meer informatie over energiebesparende
maatregelen. Meer bekendheid voor dit loket
kan leiden tot meer bewustzĳn onder onze
bewoners. Daarnaast willen wĳ graag dat de
gemeente door blĳft gaan met het
organiseren van collectieve inkoop
mogelĳkheden voor zonnepanelen en
woningisolatie. De eerdere acties hiervoor
waren succesvol en zorgen ervoor dat we
samen energieneutraal kunnen worden!

www.gemeentebelangen.nl
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