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In september 2017 vond de laatste 
viering in de Thamerkerk plaats. De 
Protestantse Gemeente Uithoorn, als 
eigenaar van de kerk, heeft vervol-
gens besloten de Thamerkerk te 
verkopen en is op zoek gegaan naar 
een koper. De koper werd uiteindelijk 
Heemlocaties uit Amstelveen. 
Heemlocaties is een onderneming 
die zich bezighoudt met het herbe-
stemmen van bijzonder onroerend 
goed. De uitgangspunten van het 
bedrijf zijn: beleving, inspiratie en 
verbinding. Maar ook behoud, 
beheer en restauratie met een duur-
zaam karakter. Op 25 juli 2019 werd 
dit Rijksmonument verkocht aan 

Heem Locaties. Zij verhuurde de 
Thamerkerk voor o.a rouw en trouw-
diensten en voor andere activiteiten. 
Maar toen kwam de Corona:

Mededeling wethouder
Wethouder Hans Bouma kwam 
donderdagavond bij de raadsverga-
dering met deze mededeling: “Een 
week geleden ben in benaderd door 
de eigenaren van de Thamerkerk, 
met de mededeling dat ze de kerk te 
koop hebben gezet. De motivatie is, 
dat ze het niet meer redden in deze 
tijd. Wel daar kunnen we ons van 
alles bij voorstellen”, aldus de 
wethouder. “Ze moeten de kerk 

verkopen”, zo vervolgde de 
wethouder, om hun andere activi-
teiten nog in stand te kunnen 
houden. We hebben een gesprek 
gehad. De kerk staat te koop bij een 
maatschappelijke makelaar, om het 
zo maar even te noemen, dat zegt 
wel iets over onder welke condities ze 
hem kwijt willen. Het liefst verkopen 
ze hem niet. Het gaat met pijn in het 
hart. Ze gaan echt op zoek naar een 
partij die ook maatschappelijk is. Ze 
houden ons op de hoogte. Daarnaast 
hebben we afgesproken dat wij als 
gemeente – als de verkoop niet lukt 
– onderzoeken of er andere mogelijk-
heden zijn om hen toch te helpen, 
want ze geloven nog steeds in het 
concept. Wij hebben ook contact 
gezocht met de bank Nederlandse 
gemeente, of zij misschien iets 
kunnen om hen iets meer lucht te 
geven. We houden u op de hoogte”.

Uithoorn. De bekende Thamerkerk aan de Van Seumerenlaan, een rijks-
monument, is weer in de verkoop. Reeds in 2016 heeft de Protestantse 
Gemeente Uithoorn besloten om de vieringen in de Thamerkerk stop te 
zetten en alleen nog als kerkelijke gemeente bij elkaar te komen in De 
Schutse bij het Zijdelwaardplein.

Thamerkerk staat weer te koop

Uithoorn - Na elf jaar stopt Ria Zijlstra 
als wethouder van de gemeente 
Uithoorn. De reden van haar vertrek is 
de verhuizing samen met haar man 
naar een andere gemeente. ,,We zijn 
klaar voor een nieuwe stap in ons 
leven,” aldus Zijlstra. Zeer emotioneel 
en duidelijk geraakt kwam de 
wethouder donderdagavond tijdens 
de openbare raadsvergadering met 
deze mededeling. Voor het grootste 
deel van de raadsleden kwamen deze 
mededeling duidelijk als een donder-
slag bij heldere hemel. “Zoals u weet 
is dit mijn derde en laatste termijn als 

wethouder. Dan ga je nadenken, wat 
gebeurt er daarna en op zekere leef-
tijd weet je ook dat je niet altijd fris en 
fruitig bent. Dus ga je denken, waar 
wil ik gaan wonen. De wens was altijd 
om met meerde mensen in een 
rustige omgeving te gaan wonen. We 
hebben rondgekeken en afgelopen 
zomer vonden we iets moois in Door-
nenburg, dat ligt tussen Arnhem en 
de Havanna aan de Rijn. Die omge-
ving spreekt ons erg aan. Logischer-
wijs is verhuizen naar buiten 
Uithoorn, stoppen met het wethou-
derschap. Mijn partij drong echter aan 

De Thamerkerk uit 1834 vervult een belangrijke functie binnen de gemeente Uithoorn

Wethouder Ria Zijlstra 
stopt als wethouder

terug op een hele mooie tijd. Ik heb 
altijd heel fijn samengewerkt met het 
college, met de raad en vooral met de 
ambtenaren. In het gemeentehuis 
heerst een hele fijne sfeer, waar de 
ambtenaren trots op kunnen zijn. 
Dank je jullie wel”, aldus Ria Zijlstra.

Verstomd
De raad zat als verdoofd. “Dit komt 
voor ons als een donderslag bij 
heldere hemel. Bedankt voor alles. We 
zullen je missen. De fractievoorzitter 
van de partij van de wethouder DUS: 
“Je mag met veel trots terugkijken op 
alles wat je bereikt hebt. Je hebt aan 
de wieg gestaan van DUS. Het is nu 
een volwassen, stabiele partij, die 
behoorlijk wat in de melk te brok-
kelen heeft in de Uithoornse politiek. 

om deze periode af te maken en in 
eerste instantie heb ik daarin toege-
stemd. Bij het nadere van de verhuis-
datum en veel gesprekken ben ik toch 
tot een ander besluit gekomen. Ik 
stop per 17 februari a.s. De dag dat ik 
ga verhuizen, of als zich eerder een 
nieuwe wethouder aandient. Een 
moeilijk besluit. Ik heb me met hart 
en ziel ingezet voor Uithoorn. Ik kijk 

Uithoorn – Een oplettende lezer stuurde 
onze redactie deze week een foto van 
een pagina uit het parochiebladje van de 
Emmaüs parochie Uithoorn. Daarin staat 
het volgende te lezen: ‘Bod op Kerk en 
Pastorie aan de Schans. Wethouder Jan 
Hazen en diens ambtenaar hebben ons 
deze week laten weten dat zij op 16 
december een bod hebben uitgebracht 
bij de algemeen econoom van het 
Bisdom. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
bouwkundige ontwikkeling van het 

gebied tussen de voormalige Schanskerk 
en de Amstel. De torens, het front en de 
oude zijmuren van de Schanskerk blijven 
behouden. Er komt een parkachtige 
omgeving met 90 parkeerplaatsen en 
een tiental woningen. De woningen 
financieren dit plan eigenlijk en het bod 
is daardoor uiterst karig. Wij hopen en 
bidden dat - ondanks de fikse verliezen 
voor onze parochie - het Bisdom dit bod 
zal accepteren’, aldus de mededeling in 
het laatste parochieblaadje. 

Gemeente Uithoorn doet bod 
op pastorie en Schanskerk

Daar heb jij de basis voor gelegd. En 
als je terugkijkt naar alles wat je 
bereikt hebt met het sociaal domein, 
kun je trots zijn. Namens de fractie en 
de partij heel hartelijk dank voor je 
inzet, je enthousiasme, je doorzet-
tingsvermogen en alles wat je gedaan 
hebt voor de partij. De burgemeester 
slot met: “We gaan natuurlijk nog een 
keer uitgebreid stilstaan bij dit 
afscheid. Dat doen we niet zomaar 
even nu. Maar namens het college 
alvast onze dank voor je inzet en 
inbreng. 23 jaar ben je actief in de 
politiek hier, waarvan bijna 12 jaar 
wethouder, dat is niet niks. Je hebt 
grootte programma’s gedraaid zoals 
het Koersplan in de laatste fase. We 
gaan er zeker, met deze raad, goed bij 
stilstaan. Voor nu bedankt.
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Regio - Dinsdagavond werd op social 
media opgeroepen om ook in 
Uithoorn en Mijdrecht te gaan rellen, 
met name bij winkelcentrum Zijdel-
waard. Hier was de politie duidelijk 
zichtbaar aanwezig en werd de 
toegang met auto’s afgesloten. 
Toen de politie en gemeente dinsdag-
middag lucht kregen van mogelijke 
ongeregeldheden in Uithoorn en De 
Ronde Venen, grepen zij bliksemsnel-
snel in. Dankzij dit snelle optreden is 
het dinsdagavond rustig gebleven in 
beide gemeentes. Op dinsdagoch-
tend werden er via sociale media 
diverse oproepen verspreid om te 
komen rellen op het Raadhuisplein in 
Mijdrecht en bij Winkelcentrum 
Zijdelwaard in Uithoorn. ‘Om 19.30 
uur verzamelen bij Zijdelwaard’, was 
de oproep. De uitnodigingen zouden 
te maken hebben met ‘protesten’ 
tegen de avondklok, die in het hele 
land gehouden worden. De politie liet 
het er niet bij zitten en verrichten 

reeds op dinsdagmiddag verschil-
lende ‘huisbezoeken’ in de Ronde 
Venen en Uithoorn bij de initiatiene-
mers en verspreiders van deze 
oproepen. Met een goed gesprek 
werd deze lieden verteld dat ook de 
opruiing en aanzet tot rellen strafbaar 
is. Mocht het daadwerkelijk uit de 
hand lopen dan wist de politie ze te 
vinden. 

Vroeg sluiten
In Uithoorn besloot het winkelcen-
trum het zekere voor het onzekere te 
nemen, gezien de beelden uit andere 
steden en sloten zij reeds om 18.00 
uur de deuren. Diverse winkeliers in 
bijvoorbeeld de Vondellaan en het 
Dorpscentrum, haalden zelfs de 
schappen leeg. In Uithoorn werd het 
parkeerterrein tussen winkelcentrum 
Zijdelwaard en verzorgingshuis Het 
Hoge Heem hermetisch afgesloten 
waardoor veel ‘bezoekers’ uiteindelijk 
zijn doorgereden. Personeel moest via 

de nooduitgang het gebouw verlaten 
en de beveiliging werd aangescherpt. 
Ook winkelcentrum Amstelplein sloot 
eerder en er werd gewaakt. Er was 
heel veel politie op de been en ook 
waren er ‘burgers’ die aangaven de 
winkeliers bij te staan mocht het 
nodig zijn. In Mijdrecht kwamen 
vooral nieuwsgierige tieners naar het 

Raadhuisplein. Agenten en aanwezige 
jongerenwerkers spraken de pubers 
aan waarna zij al snel vertrokken. De 
politie had de situatie in beide 
dorpen, ondanks de verwachte onge-
regeldheden, onder controle. Winke-
liers die in hun winkel zaten om de 
koopwaar te beschermen konden dan 
ook met een gerust hart naar huis. 

Groot compliment voor politie en handhavers

Foto’s Jan Uithol, VTF en l.C.

Uithoorn - Ondanks de roerige tijd 
en het sluiten van de scholen is het 
de leerlingen van OBS de Kajuit in 
Uithoorn toch gelukt om ook dit jaar 
weer een mooi geldbedrag in te 
zamelen voor het goede doel. De 
kersverse Directeur van de school, 
Marijn Roeleveld, stelde een online 
actie voor waarbij leerlingen veilig en 
corona-proof hun zelfgemaakte arti-
kelen konden verkopen. Samen met 
tekenfund.nl is de actie opgestart 
met als resultaat: prachtige kunst-
werken en unieke producten met 
hun eigen tekening erop. Zo 
verkochten ze onder andere wens-
kaarten, placemats, onderzetters en 
mokken aan familie, vrienden en 
bekenden. Van ieder verkocht artikel 
was een deel voor het goede doel 

bestemd en dat heeft totaal maar 
liefst €1340,- opgeleverd.

Saamhorigheid
Het thema van dit jaar was ‘saamho-
righeid’. En al vrij snel kwamen de 
medewerkers van De Kajuit op het 
idee om het geld te schenken aan de 
bewoners van het Hoge Heem. Na 
overleg met Wil Sikkink, teamleader 
van het Hoge Heem, is besloten dat 
het ingezamelde geld besteed zal 
worden aan de aanleg en inrichting 
van de nieuwe tuin voor de bewo-
ners. “Een plek waar de bewoners en 
hun familie elkaar veilig en prettig 
kunnen ontmoeten in deze moeilijke 
tijden. We zijn hier heel blij mee!”. 
Naast de online actie hebben de leer-
lingen ook een kerstkaart of knutsel 

Tekenactie obs de kajuit voor 
goede doel pakt goed uit!

gemaakt voor de bewoners. Dat de 
kinderen creatief zijn bleek niet 
alleen uit de mooie creaties die zij 
maakten; ook mochten zij in een 
korte brainstormsessie in de klas mee 
denken over de inrichting van de 
nieuwe tuin voor de bewoners. “Van 
bloementuin tot jacuzzi aan toe. De 
leerlingen zaten vol mooie en hilari-
sche ideeën voor de bewoners” zegt 
Charlotte Jungeling, leerkracht van 
groep 5, die spreekt van een zeer 
geslaagde actie. “Ik sta zelf pas 2 jaar 
voor de klas, maar verbaas mij steeds 
weer over de enorme �exibiliteit en 
het doorzettingsvermogen van leer-
krachten en ouders. Het is echt mooi 
om te zien wat wij, ondanks alle 
maatregelen, met zijn allen iedere 
keer weer weten neer te zetten. En 
dat is wat ‘saamhorigheid’ voor mij 
betekend” vervolgt Charlotte.
In april zal de tuin voor de bewoners 
onder handen worden genomen. 
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Uithoorn - Tijdens de donderdag-
avond gehouden gemeenteraadsver-
gadering van de gemeente Uithoorn 
stond als agendapunt het vervolg 
van het haalbaarheidsonderzoek 
Sport & Wonen op de agenda. Een 
onderzoek waar heel veel bewoners 
van Uithoorn mee te maken krijgen/
hebben. Waar gaat hem om: De drie 
coalitiepartijen Gemeentebelangen, 
VVD en DUS, (die een ruime meerder-
heid in de raad hebben), dienden 
een amendement in om het Haal-
baarheidsonderzoek voort te zetten. 
Reden: Zij willen graag woningen 
bouwen op de locatie van Thamen 
aan de Vuurlijn. Om dat te kunnen 
doen zal Thamen moeten verhuizen 
naar Legmeer West. 

Veel reacties
Dit voornemen heeft heel wat te 
weeg gebracht in Uithoorn en daar-
buiten. Bewoners maken zich grote 
zorgen over het verdwijnen van 
groen en een achteruitgang van de 
leefbaarheid. Er is een petitie gestart 
door bewoners om de gemeente 
Uithoorn te laten weten dat bewo-
ners willen dat het Legmeerbos 
wordt aangelegd en dat om die 
reden er geen honk- en softbalver-
eniging kan verhuizen naar de 
Legmeer West, maar ook dat het 
bestaande groen aan de Vuurlijn 
moet worden behouden en niet mag 
worden verwijderd voor de bouw 
van appartementen en woningen. 
Deze petitie is ondertussen door 
1340 mensen ondertekend. Ook 
huisartsen en andere zorgverleners 
ondersteunen het initiatief van het 
Legmeerbos van harte.

Inspraak:
Donderdagavond waren er maar 
liefst zes insprekers en zij brachten 
allen op hun wijzen het belang van 

groen vanuit verschillend perspectief 
naar voren. Volgende week komen 
we uitgebreider terug op de inspre-
kers. Nu even een zeer korte samen-
vatting. Jelle Visser (arts) wonende in 
Legmeer West daagde de raadsleden 
uit om ook even voor dokter te 
spelen door “groen op recept” aan te 
bieden aan de bewoners van 
Uithoorn, want zoals bekend helpt 
groen mee aan leefstijlverandering, 
stressreductie, ontwikkeling van 
sociale vaardigheden bij kinderen 
etc. 

Petitie
Initiatiefneemster van de petitie 
Rianne Grote uit Legmeer West bena-
drukte de onbekendheid van het 
initiatief van het Legmeerbos bij 
bewoners, wat haar en haar partner 
hadden getriggerd de petitie te 
starten. Ook benadrukte zij het 
belang van het aanwezige groen en 
het belang van het Legmeerbos als 
compensatie voor de overlast van 
Schiphol. Jan Kleinsma maakte zich 
zorgen over het welzijn in De 
Legmeer, bewoners voelen zich niet 
gehoord. De overlast van Schiphol 
neemt onacceptabel toe, bewoners 
missen de voorheen groene spoor-
dijk als wandelgebied en bewoners 
aan de noordzijde van de wijk krijgen 
binnen enige tijd het Bedrijventer-
rein Amstelveen Zuid voor hun neus 
met bedrijfsgebouwen van 9-12 
meter in plaats van dat zij uitkijken 
over akkerland. De aanleg van het 
Legmeerbos zorgt voor enige 
compensatie.

Kwetsbaar
Yna Klein-Heslinga, namens bewo-
ners van Meerkikker, spreekt over de 
kwetsbare balans tussen groen en 
verstening die dreigt te worden 
verstoord door de komst van 

Meerderheid raad kiest voor 
woningbouw ten kosten van groen

Het masterplan op kaart

van de Vuurlijn als Unesco werelderf-
goed. Na de insprekers was de raad 
aan zet. De PvdA trapte af bij monde 
van Els Gasseling: “Het is goed te zien 
dat er  zoveel draagvlak voor het 
initiatief is en dat het is geworteld in 
de wijk, maar ook daarbuiten”. De 
PvdA is samen met de partijen Ons 
Uithoorn, Groen Uithoorn en !Durf 
voor het stoppen van het Haalbaar-
heidsonderzoek en voor het spoedig 
realiseren van de eerste fase van het 
Masterplan Legmeerbos. Zij dienden 
hiertoe een motie in, maar aangezien 
zij veruit in de minderheid zijn, zal 
hun motie met deze strekking het 
niet halen. “Alle energie van bewo-
ners moet nu helaas gebruikt worden 
om de plannen van het eigen 
gemeentebestuur tegen te houden. 
Het amendement heeft een ruime 
meerderheid, dus dat wordt aange-
nomen. Hiermee wordt de principiële 
keuze voor het stoppen of doorgaan 
van het onderzoek niet gemaakt 
maar doorgeschoven. De coalitiepar-
tijen willen de verplaatsing van 
Thamen naar de Legmeer en het 
Legmeerbos verenigbaar maken. Wij 
weten al lang dat dat niet kan”, aldus 
Els Gasseling. 

Haalbaarheid
Veel wordt gesproken over de �nan-
ciële haalbaarheid van het 
Legmeerbos. Dat het doorgaan met 
het Haalbaarheidsonderzoek ook 
geld kost en daar geen plan van 
aanpak voor beschikbaar was op dit 

moment, leidde tot vragen bij Jeroen 
Albers (Groen Uithoorn). Het amen-
dement werd daarop nog aangepast 
met een 5e besluit “om de kosten 
binnen de bestaande budgetten 
vanuit ruimtelijke ordening te reali-
seren. Als onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn, wordt een nieuw 
voorstel aan de Raad verwacht”. Jose 
des Robles (DUS) wilde eigenlijk 
liever wegblijven bij de �nanciën en 
het meer hebben over de maat-
schappelijke e�ecten. Frans 
Boonman van !Durf vindt dat het 
vooral over de wenselijkheid van de 
plannen moet gaan. Besluitvorming 
over het Haalbaarheidsonderzoek 
werd  uitgesteld tot de zomer van 
2021.

De locatie het Legmeerbos

De Vuurlijn bij Thamen

De Spoordijk voor de kap

•	 Buurtbeheer	voelt	zich		gesteund	door	het	grote	aantal	ondertekenaars	
van de petitie, de steun van huisartsen en andere zorgverleners en van 
de raadsfracties van !Durf, Groen Uithoorn, Ons Uithoorn en PvdA.

•	 De	coalitie	(GB,	VVD	en	DUS)	onderschrijft	het	belang	van	het	
Legmeerbos als impuls voor de leefbaarheid in de wijk Legmeer West 
en zij willen het groen aan de Vuurlijn behouden. Waarom dan niet het 
onderzoek stoppen en samen met initiatiefnemers de planvorming 
voor het Legmeerbos 1e fase ter hand nemen. Waarom niet ten halve 
gekeerd, dan ten hele gedwaald?

•	 Zoals	CBS-cijfers	laten	zien	doet	Uithoorn	het	helemaal	niet	zo	gek	voor	
wat betreft woningbouw in vergelijking met omliggende gemeenten. 
Meerdere plannen staan nog in de steigers, zoals het Wapo-terrein, 
Kootpark Zuid, De Rede en Allure aan de Amstel in het Oude Dorp.

•	 De	kostenraming	voor	de	planfase	en	realisatie	fase	1	van	het	
Legmeerbos is al meerdere keren naar de Raad gestuurd. In week 3 van 
2021 heeft Buurtbeheer deze kostenraming wederom gestuurd met 
aanvullende informatie. Inhoudelijke vragen daarover werden echter 
niet gesteld. In deze aanvullende informatie werd ook ingegaan op de 
vraag of een groter sportcomplex in Legmeer West wel samen kan gaan 
met de aanleg van de eerste fase van het Legmeerbos. Buurtbeheer 
roept	de	Raad	op	om	verder	te	kijken	dan	Legmeer	West.	Cofinancie-
ring kan o.a. gevonden worden in de groencompensatie van de 
Vervoerregio in verband met het kappen van zo’n 135 bomen op de 
spoordijk in De Legmeer.

Buurtbeheer De Legmeer is ondertussen al ruim 3 jaar bezig. Het gedrag 
van de gemeente is niet alleen slecht voor de voortgang van het proces, 
maar het is daardoor niet onmogelijk dat de subsidie moet worden 
geweigerd, omdat we niet kunnen presteren. Tevens wordt het ook 
steeds moeilijker vertrouwen te geven en enthousiasme te behouden.

Reactie Buurtbeheer De Legmeer:

Thamen. De komst van de N201 aan 
de noordzijde van de wijk, de komst 
van de tram, uitbreiding van het 
sportcomplex Randhoorn en het 
toenemende vliegverkeer trekken 
een zware wissel op het woongenot 
van de bewoners van de wijk. 
Vergroening van het gedeelte ten 
noorden van Meerkikker kan een 
belangrijke bijdrage leveren om de 
leefbaarheid te vergroten en de 
harmonie in de wijk te ondersteunen. 
Het zou jammer zijn als de SLS-
subsidie daarvoor niet kan worden 
gebruikt. Namens bewoners van 
Meerkikker doet mevrouw Klein een 
dringend beroep op de Raad om 
Thamen niet te verplaatsen naar De 
Legmeer.

Woningen
Woningen zijn kennelijk nodig, maar 
kwantiteit mag niet ten koste gaan 
van de kwaliteit van de leefomge-
ving.  Uithoorn mag geen regionale 
bouwplaats worden. In cijfers van het 
CBS	over	groei	van	de	woningvoor-
raad in 2020 valt op dat er een 
toename is van nieuwbouw in 
Uithoorn van 427 woningen, relatief 
veel meer dan in Aalsmeer (73), 
Amstelveen (73) en Mijdrecht (29).
Pieter Litjens, voorzitter van Qui Vive 
brengt het belang van zijn vereni-
ging onder de aandacht. Door dicht 
bij de velden te bouwen, waar 30-35 
weken in het jaar 7 dagen per week 
gebruik van wordt gemaakt, levert 
dat een potentiele bron van overlast 
en onveiligheid op. 
Hoe zorgt de gemeente ervoor 
samen met de vereniging dat Qui 
Vive hier geen nadeel van onder-
vindt? Ook de parkeerproblematiek 
van Qui Vive vraagt aandacht. Als 
twee  parkeerterreinen aan de Vuur-
lijn niet meer beschikbaar zijn, waar 
kan dan geparkeerd worden? De 
reguliere parkeerplaatsen zijn nu al 
niet toereikend. Het is ook niet de 
bedoeling dat men in de berm van 
de Vuurlijn gaat parkeren of in de 
nabijgelegen woonwijken van De 
Kwakel.
De heer Litjens doet ook een pleidooi 
voor het behoud van een openbaar 
toegankelijke groenstrook langs de 
Vuurlijn.

Wandelaars
Geert-Peter van Asperen spreekt 
namens bewoners van de Vuurlijn, 
maar hij spreekt ook namens de vele 
wandelaars, trimmers en �etsers die 
de Vuurlijn gebruiken en genieten 
van het groen. Hij benadrukt ook het 
het belang van de groenstrook langs 
de Vuurlijn , waar allerlei fauna 
aanwezig is in en rond de hoge 
bomen zoals uilen, spechten, 
buizerds en marters. Het geplande 
groen bij eventuele nieuwbouw 
heeft deze kwaliteit niet. Op de nu 
getoonde tekeningen staan apparte-
menten zo krap ingetekend in het 
resterende groen, dat je er niet meer 
langs kan lopen door het groen. Zo 
blijft er niets over van die bosstrook.

Stop het onderzoek
De Vuurlijn is net ingericht als �ets-
straat waar heel veel kinderen 
gebruik van maken. Met bebouwing 
zal het aantal auto’s toenemen, waar-
door de verkeersveiligheid onder 
druk komt te staan. Ook moet er 
meer aandacht zijn voor de waarde 
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ACHTER DE SCHERMEN BIJ

Door Roos Uithol

Mijdrecht – Maandag jl. herdacht de Mijdrechtse speci-
alist in verwarming en airconditioning Van der Wilt 
Installatietechnieken het feit dat men alweer vijftig jaar 
actief is in de wereld van woonklimaatbeheersing. Het 
bedrijf is in 1971 opgericht en kenmerkt zich door 
gedegen vakmanschap, ervaring en een hoog serviceni-
veau. Dat legde de basis voor een �rma die in de loop 
der jaren een uitstekende reputatie heeft opgebouwd.
Het bedrijf is op 1 februari 1971 opgericht door Chris 
van der Wilt, de oom van de huidige directeur Roeland. 
Als zelfstandige in 1971 bestond nog niet de mogelijk-
heid om fulltime rond te komen als verwarmingsbedrijf. 
Daarom verhuurde Chris zich eerst aan een aannemer 
voor timmerwerken. Begin jaren 70 waren er nog volop 
oliestook installaties. De olietanks werden toen inge-
graven. Rond de jaren 80 volgde de transitie op aardgas. 
Er werd veel gebouwd en dus werden er ook veel 
cv-installaties aangelegd. De opdrachtgevers voor Chris 
van der Wilt bestonden dan ook vooral uit woning-
bouwbedrijven. Met de eerste bedrijfsauto, een Fiat 
600, werd het leidingwerk dat nodig was voor de aanleg 
onder de auto gebonden. Het beeld is intussen nogal 
gewijzigd. Er heeft een grote verschuiving plaatsge-
vonden zowel binnen als buiten het bedrijf om. Vanaf 
1992 maakt Roeland van der Wilt deel uit van de directie 
en nam hij in 2006 het gehele bedrijf van zijn oom over. 
Roeland: “Eerst ging het meer om het aanleggen, onder-
houden en vervangen van CV-installaties. Vandaag de 
dag is het particulieren aanbod uitgegroeid naar meer 
dan 3000 adressen. En waar Van der Wilt eerst echt een 
verwarmingsbedrijf was is het intussen ontwikkeld tot 
een allround bedrijf voor installatie en onderhoud van 
verwarming- en warmwaterinstallaties, airconditioning, 
warmteterugwininstallaties, mechanische ventilatie, 
zonnepanelen, badkamers en loodgieterswerk. Op die 
manier kon de vraag van de aannemers gehonoreerd 
worden met het aanbieden van een totaalpakket.”

Relatief jong
Rond kwart voor 8 ’s ochtends stromen de eerste mede-
werkers het bedrijf binnen. Onder het genot van een 
bakje ko�e worden dan de werkzaamheden van de dag 
doorgenomen. Intussen zijn er 15 mensen werkzaam bij 
Van der Wilt. Een team dat relatief jong, maar ook mooi 
gemêleerd is met ervaren werkkrachten. Roeland leidt 
het team samen met Michiel Stolk. Hij maakt sinds 2019 
deel uit van de directie en werkte al 17 jaar bij het 
bedrijf. “Het jubileum uitgebreid vieren met elkaar kan 
nu helaas niet plaatsvinden vanwege corona. Maar op 
de werkvloer kan er uiteraard wel taart worden gegeten 
met een klein aantal medewerkers” zegt Roeland met 
een knipoog. En het echte feest? Dat houdt iedereen 
tegoed.

Snel en deskundig
Volgens Roeland ligt de kracht van het bedrijf bij de 
snelle en deskundige service. De medewerkers zijn 
betrouwbaar, vriendelijk en recht door zee. Is er 
vandaag een storing, dan wordt men vandaag ook 
geholpen. Dat gebeurt tussen alle andere afspraken 
door. “Daar zijn onze mensen op ingesteld en ik bedank 
het perfecte team van medewerkers voor hun inzet. Als 
onze service monteur het probleem heeft opgelost 
wordt dat zeer gewaardeerd. Dat heeft ons groot 
gemaakt, zeker ons particuliere bestand. Als vaste klant 
kan men bij ons dan ook ’s avonds of in het weekend 
een beroep doen op onze servicedienst. Er is keuze uit 
verschillende onderhoudsabonnementen. 
Er is bijvoorbeeld een abonnement voor preventief 
onderhoud, maar ook een all-in abonnement waarbij 
zelfs de te vervangen onderdelen zijn afgedekt. Voor elk 
wat wils dus. Snelle service is mogelijk omdat wij 
kunnen putten uit alle noodzakelijk technische onder-
delen en toebehoren die wij in het eigen magazijn op 
voorraad hebben.”

Stageplekken
De technische sector kent nog altijd een tekort aan 
geschoold personeel. Binnen het bedrijf van Roeland 
van der Wilt worden dan ook de nodige stageplekken 
aangeboden met als doel enthousiasme voor het vak te 
verwerven. En bovendien dat de jongeren blijven 
‘plakken’ binnen de organisatie. “Als we kijken naar de 

toekomst en wat belangrijk is, moet er worden geïnves-
teerd in onze mensen. Intern en via cursussen, maar ook 
zij-instromers opleiden tot cv- en servicemonteurs. 
Door de coronacrisis komen er nu meer aanmeldingen 
voor omscholing vanuit de horeca. Daar zijn velen 
werkloos geworden. Hier zal men een goed onder-
komen vinden. Ik proef aan de sfeer, dat iedereen het 
goed naar de zin heeft en gemotiveerd blijft om verder 
te leren”, licht de directeur toe.

Airco
Vanaf 2020 is de vraag naar airconditioning voorname-
lijk gegroeid. Roeland vertelt dat de ontwikkeling o.a. te 
maken heeft met dat mensen nu meer thuiswerken 
vanwege het coronavirus. Daarnaast is het de afgelopen 
jaren een stuk warmer geworden tijdens de zomer, 
waarbij de tropische periodes ook langer duren. Er is 
behoefte om te investeren in een aangenaam leefkli-
maat in huis, zowel tijdens het werken als gedurende de 
nacht. “Het is intussen niet meer een luxeproduct, maar 
noodzaak geworden”, benadrukt Roeland. Niet alleen 
airconditioning systemen zullen steeds meer worden 
geïnstalleerd. Met het heersende virus is er extra 
bewustwording ontstaan om ook de ventilatie in 
gebouwen op orde te hebben. “Mensen zijn zich niet 
altijd bewust van wat ventilatie precies inhoudt. Ons 
eerste advies daarbij is om de kanalen goed schoon te 
houden. Daar hoort onderhoud van de MV-box (mecha-
nische ventilatie) bij of vervanging daarvan voor een 
stillere en energiezuinige box. Zeker in een kantoor 
waar meerdere mensen bij elkaar zitten in een ruimte is 
het wenselijk dat dit in orde is. Wij hebben al diverse 
projecten gerealiseerd waarbij een wtw-unit (warmtete-
rugwinning) is geplaatst. Wat het doet is lucht naar 
binnen zuigen en weer afvoeren. Daardoor heb je 
continu te maken met verse buitenlucht. Dat maakt de 
werkplek veilig en aangenaam.” 

Energieneutraal
De volgende energietransitie is alweer in volle ontwik-
keling. Vanaf 2040 wil gemeente De Ronde Venen ener-
gieneutraal zijn en moeten er geen huizen meer op gas 
zijn aangesloten. Roeland wil samen met Michiel 
meedenken over duurzame alternatieven, maar is zich 
ervan bewust dat dit een lastige opgave zal zijn. “De 
combi-ketels worden nog steeds geplaatst en zullen de 
komende 25 jaar nog verder moeten worden onder-
houden. Uiteindelijk zullen we onszelf wel verder 
moeten scholen in nieuwe duurzame technieken. Een 
optie is de waterpomp. Deze onttrekt de warmte aan 
een huis via zonnepanelen, de bodem of uit oppervlak-
tewater. Dit kan worden gebruikt voor zowel het 
verwarmen van het huis als voor warm water. Daarbij 
wordt weinig elektriciteit gebruikt en op die manier 
minder CO2 uitgestoten. Alleen kunnen we niet alle-
maal een waterpomp nemen. Het elektriciteitsnet is 
daarop niet berekend. Als dit in combinatie met water-
stof wordt gedaan wordt het een ander verhaal. Een 
groot deel van de huidige gasleidingen kan voor water-
stof worden gebruikt. Dan hebben we het wel over een 
aantal jaren verder. Op dit moment zijn zonnepanelen 
de meest rendabele optie.” Aldus directeur Roeland van 
der Wilt. 

Meer weten? 
Kijk dan op de website: www.c-rvanderwilt.nl. Bellen 
voor nadere informatie mag ook: 0297-284295.

Van der Wilt Installatietechnieken, 50 jaar 
specialist in CV en luchtbehandeling

Roeland en Michiel

Chris en Roeland van der Wilt
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Uithoorn - Zondagmorgen 10.00u. 
stond de eerste groep van 25 
kinderen klaar op de wielerbaan van 
UWTC achter het clubhuis van AKU 
voor de kidsrun van Uithoorns 
Mooiste, dit jaar zonder toeschou-
wers. De kinderen waren bij het 
toegangshek van sportpark de Rand-
hoorn opgehaald door trainers van 
AKU die voor de start eerst een 
warming-up deden met de kinderen. 
Met een koude oosterse wind en een 
�auw zonnetje werden ze wegge-
schoten voor de 1160 meter lange 
parcours. Veel ouders konden aan de 
overkant van de sloot de verrich-
tingen van hun kind gadeslaan en zo 
ontstond er een leuke sportsfeer. 
Omdat er in verschillende groepen 
gestart werd, werd er dit keer geen 

stand bijgehouden en waren er ook 
geen prijzen voor de eerst aanko-
mende. Elk] kind dat de eindstreep 
haalde was dit jaar winnaar. Na 
a�oop kreeg elk kind een medaille, 
warme chocolademelk en een kren-
tenbol die geschonken was door 
bakkerij Westerbos/Mens. Na a�oop 
werden de kinderen weer naar hun 
ouders gebracht en werd de tweede 
groep bij de ingang opgehaald.

Warming-up
Dit keer waren het bijna 30 kinderen 
op de startstreep en ook zij, nadat de 
spieren warm w gemaakt waren door 
de warming-up, voltooiden de ronde 
op de wielerbaan met rode wangen 
van de inspanning en ontvingen na 
a�oop hun herinnering met de 

warme drank. De derde groep die om 
11.00u. startte, was het grootst, meer 
dan 35 kinderen stonden aan de 
start, en alle kinderen bereikte de 
eindstreep. Dat leek het einde te zijn 
van de kidsrun, maar er bleken nog 
twee kinderen te zijn die dachten dat 
ze nog om 11.30u. konden starten. 
De organisatie wilde hen niet teleur-
stellen en zorgde ervoor dat er voor 
hen een extra start kwam. Een van de 
kinderen die daarvoor al had meege-
lopen liep extra met haar vriendin-
netje mee en de drie werden door 
een aantal �etsers begeleid. Natuur-
lijk werd de entourage van muziek, 
meelopende ouders en vele 
toeschouwers gemist, maar ondanks 
dat kunnen ze terugkijken op een 
geslaagd sportief evenement.

AH Jos van den Berg kidsrun

Amstelland - Veilig Thuis is het 
advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Vanwege de avondklok is de chat van 
Veilig Thuis ook ’s avonds bereikbaar. 
Slachto�ers, omstanders en plegers 
van huiselijk geweld en kindermis-
handeling kunnen tot en met 9 
februari tijdens werkdagen van 09.00 
tot 22.00 uur direct chatten met een 
medewerker van Veilig Thuis.  De 
Veilig Thuis organisaties maken zich 
zorgen over de e�ecten van de coro-
namaatregelen op mensen en de 
toename van geweld in huiselijke 
kring. Het aantal mensen dat tijdens 
de coronamaatregelen contact 
opneemt met Veilig Thuis is gestegen. 
Het gaat daarbij vooral om mensen 
die advies vragen omdat ze 
vermoeden dat er sprake is van huise-
lijk geweld in hun omgeving. Is er 
geweld bij jou thuis tijdens de avond-
klok? Bel bij direct gevaar altijd 112 

en verlaat zo nodig je huis. Je mag 
ook naar iemand anders toe gaan. Dit 
mag ook als je je thuis onveilig voelt, 
maar er geen direct gevaar is. Kijk of 
je bij iemand terecht kan, bij voorkeur 
bij jou in de buurt. In deze gevallen is 
het toegestaan om je huis te verlaten 
en krijg je geen boete.

Praten of advies vragen? 
Als je wilt praten over jouw situatie of 
advies wilt over wat je kan doen, kun 
je contact opnemen met Veilig Thuis. 
Dat kan ook anoniem. Om zo goed 
mogelijk bereikbaar te zijn heeft 
Veilig Thuis de chat tijdens de 
periode van de avondklok uitgebreid 
tot tien uur ‘s avonds. De chat is te 
vinden via www.veiligthuis.nl. Het 
landelijke tel. 0800-2000 voor advies 
en meldingen is 24 uur per dag, 7 
dagen in de week bereikbaar. 

Bron: LNVT

Chat Veilig Thuis tijdens avond-
klok ook ‘s avonds bereikbaar

LEZERSPOST

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de Nieuwe Meerbode van twee 
weken geleden over bewoners die last hadden van  een bromtoon 
horende in de Legmeer. Ikzelf woon in Meerwijk West, ter hoogte van de 
Harlekijneend/Bergeend, Eidereend. Al een aantal maanden hoor ik een 
zoem/bromtoon dag in dag uit. De hele dag 24 uur. Het laagfrequent 
geluid is niet voor iedereen hoorbaar wel voor iemand die daar gevoelig 
voor is. Zo kan het dus zijn dat U centrale verwarming  een aanhoudend 
zoemgeluid veroorzaakt op het dak maar dat U het zelf niet hoort. Het 
geluid kan makkelijk door muren heen trillen ook al heb je de ramen en 
luchtventilatie helemaal dicht. De slapeloosheid is enorm en gaat mij 
opbreken. Het geluid klinkt als een aanlopend scheprad, non-stop.
Ook ik heb contact gehad met de gemeente en GGD.

Wie hoort?
Mijn vraag luidt ook: wie hoort dit geluid nog meer in mijn omgeving? 
Het is een zeer grote stressfactor. Volgens de GGD kan het de motor van 
een ventilator (centraal afzuigsysteem) van een huis zijn (mogelijk kogel-
lagers versleten). Indien deze nooit vervangen is  de kans groot na 26 jaar 
(zolang staan de huizen in de Meerwijk) dat deze aan vervanging toe zijn. 
Maar het kan ook een apparaat zijn die tegen de muur hangt en die 
mogelijk een paar centimeter van de muur af te halen of een aquarium 
die trilt op een rubberen mat te zetten. Een cv-ketel die mogelijk 
versleten is, een airco die tevens gebruikt wordt als verwarming of venti-
latie, een waterpomp, een aquarium? Een koelkast tussen de muur van 
twee huizen.

Of misschien wel de cv-ketel/ventilator van de school bij de skateboard-
baan Meerwijk Oost. Water kan geluidstrilling ver dragen dus wie weet 
komt het geluid nog verder dan vanuit de drie straten in mijn omgeving. 
Het is geweldig als je een airco plaatst als je je raam niet open wil doen 
tegen de warmte of een airco die een bepaald compartiment in huis kan 
verwarmen of ventileren. Echter hoef je zo’n apparaat niet van buiten te 
horen draaien maar door de trilling door de buizen tegen de muur 
kunnen de buren hier wel degelijk last van hebben en slapeloze nachten 
bezorgen. Dan slaapt de een als een roos met zo’n airco en buren ernaast 
zitten rechtop in bed.

Wie ervaart
Wie in Uithoorn heeft er ervaring met geluidsoverlast van warmte-
pompen die net goed geplaatst zijn door geen goede isolatie, bijvoor-
beeld geen geluidsdichte kasten erom of niet staan op een dak met 
rubberen matten eronder of buizen die langs de muur niet geïsoleerd 
zijn? Op meerdere plaatsen hoort men in Uithoorn geluid van een lage 
frequentie, ook in het Thamerdal en rond de �ats, ook ter hoogte van 
de Slauerho�aan. Er schijnt ook een forum van te bestaan van geluids-
overlast te Uithoorn maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Kan iemand 
mij ook hier info over geven. Ik roep dan ook iedereen op die mij meer 
informatie zou willen geven in de stappen die ik kan ondernemen nadat 
ik de stappen van de GGD heb uitgevoerd (buren vragen de hoofdstop 
tijdelijk uit te schakelen) -Alle informatie hierover is welkom, want dit is 
niet te doen als je al maanden maar een paar uurtjes per nacht slaapt.
Meten is weten, er moet toch een overheidsinstantie zijn die kunnen 
meten waar het geluid vandaan komt. 
Mijn email is Sailinglady66@hotmail.com 

Jeanne Bartels

Irritant zoemgeluid

Uithoorn – In een persbericht laat de 
fractie van het CDA Uithoorn heel 
duidelijk weten hoe zij erover 
denken, dat er in Uithoorn nog 
steeds fysiek moet worden vergadert 
door raad en commissies: “ In Noord-
Holland is er naast Haarlem nòg een 
gemeenteraad die nog steeds fysiek 
vergadert en dat is de gemeenteraad 
van Uithoorn.

Ondanks het dringende advies van 
de regering om zoveel mogelijk van 
huis uit te werken, ondanks de 
verscherpte lockdown die beoogt zo 
min mogelijk mensen te verplaatsen 
en ondanks de avondklok, is er op 28 
januari jl. toch fysiek vergaderd. 
Zo’n 35 personen hebben deelge-
nomen aan een vergadering die ruim 
5.5 uur duurden. Uiteindelijk ging het 
over zaken die heel goed digitaal 
afgehandeld hadden kunnen worden 
en waar de regering middels een 

noodwet over beraadslagingen en 
besluiten (die geldt tot mei 2021) de 
gemeenten ook alle ruimte voor 
heeft geboden. Voor de goede orde: 
de gemeenteraad kan en mag fysiek 
bijeenkomen, maar dan het liefst zo 
kort mogelijk. Deze vergadering 
werd gevoerd door woordvoerders 
zonder mondkapjes op, in een niet 
geventileerde ruimte en duurde tot 
middernacht. Het CDA vindt dit 
volstrekt niet verantwoord en boven-
dien ook in strijd met het streven van 
het demissionaire kabinet om het 
aantal besmettingen terug te 
dringen. Zoals bekend wordt in de 
USA standaard vergaderd mét mond-
kapjes op en inmiddels zelfs met 
dubbele mondkapjes op. 

Geen goed signaal
Ook vindt het CDA het geen goed 
signaal naar de burgers van Uithoorn 
die immers wel gehouden zijn om de 

CDA Uithoorn: ‘Waarom vergaderen 
wij als raad nog steeds fysiek’

Op bijgaande foto een deel van de aanwezige donderdagavond jl.

klok te respecteren om zo lang en 
laat nog te vergaderen. Daarom 
drong de fractie van het CDA er ook 
op aan om deze vergadering digitaal 
deel te kunnen nemen. Aan dit 
verzoek is evenwel geen gevolg 
gegeven, zodat de fractie van het 
CDA onder protest heeft deelge-
nomen aan deze vergadering. 
Het is uiteindelijk de gemeenteraad 
zelf die beslist over haar eigen verga-
deringen, niet de burgemeester, niet 
de agendacommissie, het zijn de 
raadsleden zelf en het CDA hoopt 
dan ook dat zij tot inkeer zullen 
komen en net als de Provinciale 
Staten van Noord Holland, het Parle-
ment en nagenoeg alle bedrijven, 
instanties en gemeenten, over zullen 
gaan tot het digitale vergaderen en 
ook de avondklok zullen respecteren, 
want alleen samen krijgen we de 
Corona onder controle”, aldus het 
CDA Uithoorn.
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Onvoldoende grip 
‘Over de afgelopen jaren hebben 
honderden kinderen hun diploma bij 
Optisport De Ronde Venen gehaald’, 
aldus het onderzoeksrapport. Maar 
het Veenweidebad in Wilnis voldoet 
niet aan de verwachtingen en 
wensen van veel inwoners. Dat is al 
zo sinds de opening in 2010. Het is 
de vraag of het ooit nog goed zal 
komen met dat zwembad. Tot aan 
2018 was de informatievoorziening 
van het college naar de raad beknopt 
en werd die informatie vooral pas 
verstrekt na vragen van raadsleden. 
Dit lijkt niet altijd door onwelwillend-
heid van opeenvolgende colleges te 
komen. Het kwam vooral omdat het 
college zelf onvoldoende inzicht en 
grip had op de exploitatie van het 
zwembad. De raad lijkt haar controle-
rende taak de afgelopen jaren meer 
en beter in te vullen, zo valt in het 
onderzoeksrapport te lezen. 

Motie
In februari 2018 zorgde de jaren-
lange onvrede over het zwembad tot 
een algemeen aangenomen motie in 
de gemeenteraad. De verwoording 
van veel kritische opmerkingen 
dwong het college van burge-
meester en wethouders een onder-
zoek te laten instellen om tot verbe-
teringen te komen. In de motie werd 
opgemerkt dat van de voorgescho-
telde 175.000 betalende bezoekers 
jaarlijks slechts 66.000 werkelijk 
kwamen opdagen. En dat ondanks 
de ‘speciale aandacht’ voor marke-
ting die in het onderzoeksrapport 
wordt genoemd. 

Te optimistisch
In dat rapport noemt Bureau Beren-
schot een reeks van oorzaken voor 
dat verschil. De optimistische 
inschatting zou zijn gemaakt op basis 
van niet gerealiseerde bezoekersfaci-
liteiten, zoals een ligweide. Verder 
zou het tegenvallende bezoek te 
maken hebben met het relatief 
geringe aantal openingsuren, de 
relatief hoge toegangsprijs, concur-
rentie van omliggende zwembaden 
en een weinig aantrekkelijk interieur 
en een matige locatie. De eerder 
gesloten zwembaden ‘Blijdrecht’ in 
Mijdrecht en ‘het Veenbad’ in Vinke-
veen trokken in 2005 - dus ruim voor 
de opening van het Veenweidebad - 
samen meer dan 100.000 bezoekers. 

Meer dan twee miljoen?
Volgens het onderzoeksrapport zou 
er jarenlang onvoldoende toezicht 
zijn geweest op de �nanciële gang 
van zaken bij het Veenweidebad. Zo 
waren er vragen over wie welk deel 
van het gebouw in eigendom had. 
Vanaf de openstelling van het 
zwembad in 2010 zijn er discussies 
tussen de gemeente en Optisport. 
Die gesprekken gaan - niet verwon-
derlijk - al jarenlang over de lage 
bezoekersaantallen, wijzigende 
openingstijden, prijsverhogingen, de 
exploitatie-subsidie van de 
gemeente, geringe openstelling in 
de zomerperiode en de jaarlijkse 
verliezen van de exploitant. In de 
periode 2010 tot en met 2018 heeft 
de gemeente bijna 1,8 miljoen euro 
subsidie verstrekt aan het zwembad. 
De subsidiebedragen na 2018 zijn 

niet opgenomen in de rapportage. 
Het onderzoeksrapport concludeert 
dat de �nanciële bedrijfsvoering van 
Optisport uitsluitend inzichtelijk op 
hoofdlijnen en weinig transparant is.

Cees Houmes
Over een reeks van jaren was het 
vooral (voormalig) raadslid Cees 
Houmes, die de ernst van de zorge-
lijke situatie keer op keer benadrukte. 
Opeenvolgende wethouders 
slaagden er vanaf 2010 niet in om 
het gebrek aan vertrouwen over het 
functioneren van het zwembad en 
de grote zorgen over het zwaar 
teleurstellende zwembadbezoek 
weg te nemen bij de gemeenteraad. 
Kortweg gezegd: contractueel was 
de gemeente niet in staat verbreding 
van het dienstenaanbod af te 
dwingen zonder aanzienlijke bijbeta-
lingen. Voorziene nadelige �nanciële 
gevolgen daarvan voor de gemeente 
werkten in feite verlammend. De 
negatieve trend werd zo goed als 
onomkeerbaar. 

Te weinig  
In het onderzoeksrapport wordt de 
conclusie getrokken dat de 
gemeente door gemaakte afspraken 
en verplichtingen over de planning, 
bouw, exploitatie en onderhoud van 
het Veenweidebad al vanaf het begin 
zelf op afstand kwam te staan. De 
marktpartij in de samenwerkingscon-
structie kreeg juist veel ruimte. Ook 
wordt vastgesteld dat er slechts 
beperkt uitvoering is gegeven aan 
(periodieke) afstem- en verantwoor-
dingsmomenten. De gemeente heeft 
te weinig tot geen gebruik gemaakt 
van haar controle- en sturingsmoge-
lijkheden om zicht te krijgen en te 
houden op de exploitatie van het 
zwembad. Het toezicht op en contact 
met Optisport verliep tot medio 2018 
onregelmatig. Met name in de 
periode 2014 - 2016 was het contact 
zeer beperkt. 

Gemeente ging nat in Veenweidebad:
Te lang te weinig sturing

Pas in 2018 vinger aan de pols
Sinds medio 2018 treden het college 
en de ambtelijke organisatie meer 
sturend op. Er zijn dan al ruim acht 
jaren verstreken sinds de opening 
van het zwembad. In die periode 
werden de controle- en sturingsmo-
gelijkheden die de gemeente wel had 
niet ten volle benut. Ook de raad had 
in een eerder stadium haar controle-
rende taak beter kunnen invullen en 
had weinig aandacht voor het Veen-
weidebad. Opgemerkt wordt dat een 
aantal oppositiepartijen destijds 
herhaaldelijk wel kritische vragen 
stelde. 

Subsidiëring terecht?
Bureau Berenschot concludeert dat 
de exploitatie van het Veenweidebad 
‘behoorlijk verlieslatend’ is. 
Geadviseerd wordt het inzicht in de 
�nanciële bedrijfsvoering van Optis-
port te vergroten. ‘Het is op basis van 
dit onderzoek niet mogelijk om 
uitspraken te doen over onderlinge 
�nancieringsstromen en onterechte 
subsidiëring. Als er mogelijk sprake is 
van of twijfel over onterechte subsidi-
ering aan het �tnesscentrum of aan 
overige accommodaties van Optis-
port, dan dient de gemeente dat uit 
te kunnen sluiten. Optisport heeft 
aangegeven bereid te zijn docu-
menten te overleggen die ingaan op 
de gedetailleerde bedrijfsvoering van 
het zwembad en het �tnesscentrum.’ 
Er zou snel meer duidelijkheid 
moeten komen over het eigendom 
van grondoppervlak. ‘De gemeente 
loopt een risico zolang de splitsings-
akte niet is ondertekend. Bij grote 
investeringen aan eigendom-over-
schrijdende delen van het pand is het 
niet duidelijk wie welk deel moet 
betalen’.

SMART formuleren
In soortgelijke projecten als het Veen-
weidebad zouden bewoners en 
gemeenteraad goed betrokken 

moeten worden bij de besluitvor-
ming. De gemeente zou inhoudelijke 
eisen moeten opstellen, die dienen 
als sturingsmogelijkheden gedu-
rende de exploitatie. Bureau Beren-
schot benadrukt het belang van 
afspraken en doelen die speci�ek, 
meetbaar, acceptabel, realistisch en 
tijdgebonden zijn. In het geval van 
het Veenweidebad worden kwaliteit-
seisen genoemd als openingstijden, 
aan te bieden producten en bezoe-
kersaantallen. Het gaat om het 
behalen van concrete resultaten en 
niet om inspanningen. Aan gemaakte 
afspraken zou men zich dan ‘gewoon’ 
moeten houden en die moeten dan 
wel nauwkeurig gemonitord worden. 

Archivering en dossieropbouw
Berenschot: ‘Maak gebruik van de 
interventiemogelijkheden die de 
overeenkomst biedt. Maak één 
bestuurder eindverantwoordelijk 
voor het toezien op de uitvoering van 
de afspraken. Maak één ambtenaar 
eindverantwoordelijk voor het 
toezien op de uitvoering van de 
afspraken. Daar komen alle lijntjes 
samen. Zorg er voor dat alle kennis in 
huis is om de exploitant aan te sturen. 
Indien speci�eke kennis ontbreekt, 
huur deze kennis in. Draag continu 
zorg voor goede archivering en volle-
dige dossieropbouw op één plaats, 
(met een) eindverantwoordelijk 
ambtenaar. Dit helpt ook bij een 
goede overdracht naar andere 
betrokkenen.’ De gemeenteraad heeft 
afgelopen maandagavond ingestemd 
met de conclusies en aanbevelingen 
in het onderzoeksrapport van Bureau 
Berenschot. Met een unaniem aange-
nomen motie heeft de gemeenteraad 
het college van b en w opgedragen 
spoedig een �nancieel overzicht te 
verstrekken, waarin alle gemeente-
lijke deelnames staan die meer dan 
een miljoen euro bedragen. De raad 
wil door een jaarlijkse verantwoor-
ding actueel zicht houden op de 
invulling van die verplichtingen. Ook 
wil de raad van het college weten 
hoe de feitelijke naleving daarvan is 
geborgd. 
En nu maar hopen dat er ook iets 
mee gedaan wordt.

Mijdrecht – Maandagavond heeft de 
politie – met de nodige moeite – een 
doorgedraaide man weten de over-

meesteren in Mijdrecht. De politie 
kreeg rond 19.15 uur een melding dat 
er een man op straat stond te 

schreeuwen in de Midrethstraat/
Anselmusstraat. Hij was door het 
dolle heen, schreeuwde en gooide 
van alles en nog wat uit de zakken 
PMD die aan een lantaarnpaal hingen 
voor de afhaaldienst van de volgende 
dag. Toen de agenten de man 

probeerde te kalmeren ontstond er 
een �kse worsteling met de man en 
diverse agenten. De man vervloekten 
alles en iedereen en de agenten 
hadden moeite hem in bedwang te 
houden. Er ontstond een dreigende 
situatie, maar uiteindelijk werd de 

man in de boeien geslagen. Hij raakte 
hierbij gewond aan zijn hoofd. De 
man is overgebracht naar het politie-
bureau, waar reeds een ambulance 
stond te wachten om de man te 
behandelen. Wat de oorzaak is van 
deze chaos wordt nog onderzocht.

Politie overmeesteren 
doorgedraaide man

De Ronde Venen - Afgelopen week besprak de gemeenteraad de uitkom-
sten van het onderzoeksrapport Veenweidebad. Doel van het onderzoek 
was ‘om tot verbeteringen te komen van de huidige situatie en ter lering 
naar de toekomst toe’. In 2030 loopt het huidige contract tussen de 
gemeente en de exploitant Optisport van het Veenweidebad af. ‘Denk nu 
al vast na hoe het verder moet’ is de eerste speci�eke aanbeveling, opge-
steld door Bureau Berenschot. Voor het onderzoek zijn meer dan 350 
documenten bestudeerd.
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Uithoorn - Op zaterdag heeft de CMV van Volleybalvereniging SAS’70 een 

Buitentraining bij SAS’70

Foto: Beeld: Computerregeling_Uithoorn (Bron: NinaHaarlem)

Uithoorn – De coronamaatregelen 
duren voorlopig nog voort. De 
meeste scholen hebben hun lessen, 
huiswerk en toetsen aangepast aan 
het thuisonderwijs. Maar daarvoor 
moet een leerling thuis wel een 
goede computer of laptop hebben. 
Zeker in het voortgezet onderwijs. 
Onderwijswethouder Ria Zijlstra: “Als 
een gezin het aankoopbedrag niet 
kan opbrengen, wil de gemeente 
meebetalen. Die Computerregeling 
bestaat al langer, maar zij komt in 
deze coronatijd extra goed van pas.”
Wethouder Zijlstra vindt het belang-
rijk dat iedereen de juiste apparatuur 
in huis heeft. “Vrijwel alle kinderen 
gebruiken voor school een computer 
of laptop. Heb je die niet, dan loop je 
een achterstand op. Zeker in het 
voortgezet onderwijs. De kinderen 
kunnen hun huiswerk niet doen of 
niet met andere leerlingen samen-
werken. Door de coronamaatregelen 
zijn de scholen en bibliotheken dicht, 
dus daar kun je ook niet terecht om 
op een computer te werken.” 
 
Computerregeling
Maar niet iedereen heeft geld 
genoeg om een computer te kopen. 
Gezinnen met een krappe beurs 

hebben soms helemaal geen 
computer, of een oud beestje 
waarvan de programma’s niet meer 
voldoen aan de eisen van nu. Bijvoor-
beeld voor school. Via de Computer-
regeling betaalt de gemeente mee 
aan de aanschaf van een goede 
computer, tot een bedrag van 462 
euro. Wethouder Zijlstra legt uit: 
“Voor een vergoeding uit de Compu-
terregeling moet je aan een 
aantal voorwaarden voldoen. Het 
gezin moet in de gemeente wonen, 
minstens één kind moet naar het 
voortgezet onderwijs gaan, en het 
gezinsinkomen moet onder de inko-
mensnorm liggen. Is dat het geval, 
dan mag je voor het gezin één keer 
in de 4 jaar een computer kopen via 
de regeling.”

Meer weten? Aanvragen?
Weten of de Computerregeling voor 
uw gezin geldt? Of direct een 
bijdrage aanvragen? Neem contact 
met het Sociaal Loket: 0297- 513111; 
maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 10.30 uur. Of mail naar: 
sociaal.loket@uithoorn.nl. Alle infor-
matie en het aanvraagformulier kunt 
u ook vinden op uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen.

Thuisonderwijs vraagt om 
goede computer

Uithoorn - Vanaf vorige week 
worden de eerste inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel uitgenodigd 
voor de Covid-19-vaccinatie. 
Heeft u een oproep gehad van het 
RIVM, maar kunt u niet zelf naar de 
vaccinatielocatie komen? Wellicht 
kan ANWB AutoMaatje Uithoorn u 
helpen. Vrijwillige chau�eurs kunnen 
inwoners van Uithoorn tegen een 
kleine vergoeding naar de vaccinatie-
locatie brengen. AutoMaatje 
Uithoorn draait sinds de zomer in 
aangepaste vorm; een aantal van de 
chau�eurs rijdt nog steeds. Maar zij 
rijden alleen medisch noodzakelijke 
ritten zoals naar de dokter, ziekenhuis 
of tandarts. ‘Vaccinatie-ritjes’ vallen 

hier ook onder. Uiteraard worden 
hierin de geldende coronamaatre-
gelen strikt gevolgd. Dat begint al bij 
de telefonische reservering, waarbij 
de planner een aantal gezondheids-
vragen stelt. Vervolgens doet de 
chau�eur een gezondheidscheck 
voordat de rit aanvangt, chau�eur en 
deelnemer dragen een mondkapje 
(verplicht) en de deelnemer zit rechts 
achterin. Er wordt slechts 1 persoon 
per rit vervoerd. Na elke rit wordt de 
auto gedesinfecteerd en gelucht.
Heeft u vervoer nodig? Bel gerust. 
AutoMaatje helpt u graag, uiteraard 
wel op basis van beschikbaarheid. U 
kunt een ritje aanvragen via 0297-
303103. Samen komen we er wel!

Vervoer nodig voor de 
Covid19-vaccinatie?

De Kwakel - In De Kwakel in de 
gemeente Uithoorn hebben project-
ontwikkelaar Timpaan en aannemer 
Vink+Veenman vorige week de 
laatste woning van project De Kleine 
Weelde Veld A en B opgeleverd. 
NOAHH|Network Oriented Architec-
ture heeft de woningen ontworpen. 
John Noordeloos, adjunct-directeur 
van Timpaan, en Frank Agterof, 
commercieel manager van 
Vink+Veenman, reikten de symboli-
sche sleutel uit aan de kopers van de 
laatste woning die werd opgeleverd. 

Verdeeld over twee kavels zijn er 20 
woningen gerealiseerd, rondom een 
gezamenlijk binnenterrein. 
De opzet doet daarbij denken aan 
een boerenerf. De bewoners 
beschikken samen over meer dan 
1.200 m2 groen rondom de 
woningen. 
Daarnaast heeft elke woning een 
privétuin aan de achterzijde van de 
woning. In De Kleine Weelde draait 
alles om gezond wonen in de groene 
ruimte en om bijzondere architec-
tuur met een eigentijdse uitstraling. 

De bouw is gestart eind 2019.
Ingeborg de Jong (directeur 
Timpaan): “De architectuur van de 
woningen springt in het oog en is 
echt onderscheidend. 
Door de woningen in een hof te situ-
eren, met in het midden gedeelde 
ruimtes, creëren we als vanzelf een 
gemeenschapsgevoel. We hebben er 
alle vertrouwen in dat de bewoners 
hier veel woongeluk zullen beleven!”
Op een derde, nabijgelegen kavel 
worden momenteel 24 Timpaan 
Smartwoningen gebouwd.

Eerste woningen De Kleine 
Weelde opgeleverd

Uithoorn – In totaal hebben 1070 
mensen gebruik gemaakt van de 
Corona GGD test bus die twee weken 
lang gestaan heeft op het Amstel-
plein. 61 mensen werden positief 
getest. Dat komt neer op 5.7 procent. 

Bewoners van uit de gemeente 
Uithoorn met lichte klachten konden 
zich tussen 11 en 24 januari zonder 
afspraak, gratis en dichtbij huis laten 
testen op Corona. De inzet van de 
bus betreft een proef waarbij de 

GGD onderzoekt of de testbereid-
heid groter wordt als mogelijke 
drempels (afspraak maken, afstand 
tot de testlocatie) verlaagd worden. 
De testlocaties in Amsterdam zijn 
voor sommige bewoners best ver 
weg. Wethouder Zorg Ria Zijlstra: 
“Door dichtbij huis en zonder 
afspraak mensen een test aan te 
bieden, wilden we bewoners nog 
meer stimuleren zich bij klachten te 
laten testen. Testen is naast het 
naleven van de coronamaatregelen 
(afstand houden, handen wassen) 
belangrijk om verdere verspreiding 
van het virus tegen te gaan.” De 
wethouder nam tijdens haar werkbe-
zoek aan de Corona test bus als blijk 
van dank ‘Uithoorn 200 jaar’ koekjes 
mee voor de GGD-medewerkers. De 
test bus van de GGD staat nu in 
Kudelstaart.

1070 testen in GGD test bus op 
het Amstelplein

korte buitentraining gedaan. Volley-
ballen kan helaas nog steeds niet 
binnen. Trainer Fabian had voor deze 
buitentraining van alles bedacht van 
serveer spellen tot levend stratego, 
de jeugd deed aan alles mee. Geas-
sisteerd door Anne en Tanja werden 
de mini’s na wat stevig voetenwerk 
en veel rennen eindelijk een beetje 
warm. Daarna heeft de jeugd gezellig 
gevolleybald. Iedereen had het naar 
zijn zin en was blij om elkaar weer 
eens te zien. Lijkt het je leuk om een 
keer mee te doen en ben je tussen de 
7 en 12 jaar? Kom dan langs bij. 
Bij droog weer kan je hen elke 
zaterdag vinden op het grasveld bij 
De Scheg van 14.00 tot 15.00 uur. 

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij Geef voor nieuwe 

doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer
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RUBRIEK LEZERSPOST

Mijdrecht - Al een paar jaar verbaas ik me over het feit dat de familie 
Beeker regelmatig de invalidenparkeerplaats gelegen naast het Medisch 
Centrum Ho�and zelf in beslag neemt. Een oldtimer, de mini van de 
dochter en de bus van henzelf hebben het mij persoonlijk in de afge-
lopen jaren meerdere malen belet daar te parkeren. En met mij uiteraard 
ook anderen. Te beginnen donderdag 21 januari, ja hoor weer de bus op 
de invalideplaats. Ik moest naar de apotheek maar omdat het erg druk 
was en er dus geen plek was om te parkeren ben ik weer weg 
gegaan. Vrijdag kwam ik terug voor de apotheek en maandag voor de 
tandarts en al die tijd staat de bus op die parkeerplaats. Respectloos 
gedrag naar de patiënten en bezoekers.  Ik heb het meerdere malen 
aangegeven maar ze trekken zich er niets van aan. Het is nu woensdag 27 
Haal dan het bord weg. Nu is het woensdag de 27 ste en nog steeds staat 
die bus daar.
 
Ester Post

Het onzinnige en stomme restafval beleid van de Gemeente De Ronde 
Venen: Wat is de praktijk. Dinsdag, de 26e wordt voor de eerste keer na 
DRIE weken de restafval-container geleegd. Ik denk dat de vuilophalers, 
beladers inmiddels ook niet “blij” zijn met het nieuwe beleid, want... 
Nadat de volle containers keurig op de stoep en aan de rand van de weg 
stonden, moest ik mijn container, nadat die was geleegd, toch even 
zoeken waar die was achtergelaten. Ik had dat nog nooit eerder meege-
maakt. De lege containers stonden overal. Mijn container stond aan de 
overkant van de straat (Karekiet in Mijdrecht) en gewoon op de rijweg. 
(Trouwens een gevaarlijke situatie zo). Gemeente stop met het nieuwe 
beleid en keer terug naar het oude systeem van eens in de twee weken. 
Ik ben best bereid daarvoor iets extra te betalen.
 
F. van den Heuvel, Mijdrecht

Respectloos t.o. patiënten en anderen

Afvalbeleid

Wilnis/De Hoef - Zonnebloemafdeling Wilnis/De Hoef kon met steun 
van het Ministerie van VWS “een klein gebaar”maken naar haar gasten toe. Vrij-
willigers gingen bij ze langs met een lekkere doos bonbons, een doosje thee 
en een leuke kaart. Een heerlijke verwennerij, wat enorm werd gewaardeerd.

Een klein gebaar van de 
Zonnebloem

De Ronde Venen - Omdat het 
hebben van fysiek contact met inwo-
ners in deze Coronatijd wat minder 
makkelijk gaat, organiseert de VVD 

fractie in De Ronde Venen in de 
periode van 8 tot en met 12 februari 
en 1 tot en met 5 maart een “Digitale 
Townhall”. In die twee weken zijn er 
iedere dag van 19.30 tot 20.30 uur 
twee raadsleden van de VVD beschik-
baar om via Teams of Zoom, face to 
face in gesprek te gaan met inwo-
ners. Het doel is om suggesties en 
voorstellen aan te horen, zo mogelijk 
vragen te beantwoorden en 
aandacht aan problemen te 
schenken. Dit alles gerelateerd aan 
de voorzieningen en onze werk- en 
leefomgeving binnen de gemeente. 
Voor jongeren zijn er aparte spreek-
uren, die inhoud worden gegeven 
door fractieassistenten van een 
gelijke leeftijd. Mocht een digitale 
invulling voor sommige inwoners 
niet zo makkelijk te hanteren zijn, 

dan is er uiteraard ook de mogelijk-
heid van de telefoon. Bart Richter, 
fractievoorzitter van de VVD “Het 
hebben van contact met inwoners is 
de basis van het functioneren van 
een volksvertegenwoordiger en daar 
hebben we als raadsleden voortdu-
rend in te investeren”. Via info@
vvdderondevenen.nl kunnen inwo-
ners zich aanmelden met opgave van 
datum en onderwerp, waarop een 
bevestiging volgt met vermelding 
van de raadsleden die inhoud aan 
het gesprek geven. Uiteraard kan er 
ook een voorkeur voor één van de 
raadsleden uitgesproken worden. 
“De fractie ziet deze Digitale Town-
hall als een pilot. Als dit voldoet aan 
een behoefte van inwoners dan kan 
er structureel inhoud aan gegeven 
worden”, aldus Richter.

VVD organiseert Digitale Town-hall

Bart Richter, fractievoorzitter van de VVD

De Ronde Venen - Hoi! Ik ben Lucas 
Koorn, kinderburgemeester van De 
Ronde Venen, ik zit in groep 8 van 
OBS de Eendracht in Mijdrecht.
Ik doe vaak dingen zoals: interviews 
geven en �lmpjes maken, maar ook 
mijn mening geven en handteke-
ningen zetten. Helaas kon ik niet 
zoveel andere dingen doen door 
corona, en precies over dit onder-
werp ga ik vertellen! Ik vertel jullie 
hoe mijn schooldag eruitziet tijdens 
deze lockdown, en wat ik allemaal 
doe! We beginnen op zo’n dag met 
taal, later spelling en daarna rekenen. 
We maken het dan schriftelijk en we 
verwerken het digitaal. Op dinsdag 
krijgen we van de juf Nieuwsbegrip 
(begrijpend lezen). We doen op 
dinsdag en donderdag Estafette 
(technisch én begrijpend lezen). We 
zijn in twee groepen ingedeeld: er zit 
een groep online en een deel in de 
klas. De kinderen die in de klas zitten 
krijgen dan extra hulp van de juf of 
meester. Online doen we eigenlijk 
hetzelfde, alleen dan op afstand.
We hebben ook een app-groep met 

alle kinderen die online werken om 
elkaar te helpen. Ik denk dat ik niet 
veel achterstand oploop, maar wel 
soms dingen sneller vergeet omdat 
je het niet op het bord ziet staan.
 
Meer beweging
Wat ik wel vind, is dat je op school 
meer beweging hebt en leer je meer. 
In de eerste lockdown deden we alles 
digitaal. Nu doen we het ook weer 
een deel schriftelijk. We halen nu elke 
week huiswerk op en dat leveren we 
na de lessen in. Ik hoop dat ik snel 
naar school mag. Op school maak je 
veel grapjes en soms maken 
kinderen onder de les ook een 
grapje, dat vind ik �jn aan school.
Soms vind ik het handig om thuis te 
zitten, maar vaak dus ook niet.
Ik vraag soms dingen aan de juf of 
meester, hoewel ik eigenlijk mijn 
eigen schema/takenlijst heb. De juf/
meester zijn heel vaak goed bereik-
baar, met videobellen maar ook via 
de mail voor alle vragen.
We doen soms ook leuke, leerzame 
en sportieve spelletjes, zoals 

Ren je Rot. Je moet dan in huis als 
eerste het voorwerp pakken die 
opgenoemd wordt en dan voor de 
camera houden. De oneliners 
mochten voorwerpen verzinnen voor 
de kinderen op school, zoals sto�er 
en blik, onderzetter, wc-papier, enzo-
voorts. We hadden ook een voorlees-
ontbijt, de juf las voor in de ochtend.
Niet met elkaar in de klas eten dit 
keer, dat vond ik wel jammer, maar 
het was wel heel leuk!

Leerzame vragen
Op donderdag en vrijdag doen we 
soms een ‘Kahoot!’ tussendoor, het 
zijn leuke vragen maar ook leerzame 
vragen! De meester heeft laatst zijn 
elle boog gebroken toen hij viel 
tijdens het voetballen met onze klas. 
Hij moet nu 6 weken in een drukver-
band. Ik denk dat ik wel namens de 
klas hem veel beterschap mag 
wensen! 
De kinderen die op school zaten 
moesten nu ook twee dagen thuis 
werken. Dat vonden ze wel �jn. Snap 
ik helemaal!

Online-lessen: Lucas (kinder-
burgemeester) doet verslag!





Uithoorn - Woensdag 27 januari 
hebben vertegenwoordigers van 
Voedselbank Uithoorn/ De Kwakel, 
Rode Kruis Amsterdam Amstelland 
en Stichting Participe (Amstelveen) 
een cheque in ontvangst mogen 
nemen van Hitma in Uithoorn. Het 
kerstbudget van 2020 werd dit jaar 
middels een stem-actie verdeeld 
over deze 3 goede doelen. 
Afgelopen jaar was een zwaar jaar 
voor vele bedrijven, maar ook de 
goede doelen hebben het niet 
makkelijk gehad. Veel mensen 
hielden de hand op de knip. Voor 
Hitma een reden om het kerstbudget 
van 2020 anders te besteden. Zij 
besloten dat goede doelen wel een 
steuntje in de rug verdienden. De 
keuze viel op 3 goede doelen die 
tijdens de Covid-19 periode het extra 
te verduren hadden, te weten Het 
Nationaal Ouderenfonds, De Voed-
selbank en het Rode Kruis. 
De zakelijke relaties van Hitma 
ontvingen een kerstkaart voorzien 
van unieke code. Met deze code 

konden zij een stem uitbrengen op 
hun favoriete doel. Percentagegewijs 
werd zo de 2.000 euro verdeeld over 
de goede doelen. Op woensdag 27 
januari is een lokale vertegenwoordi-
ging van deze doelen uitgenodigd 
op kantoor voor overhandiging van 
de cheques. 

Voedselbank Uithoorn/De Kwakel
Penningmeester Peter Hoogenboom 
vertelt dat deze voedselbank in 2013 
is opgericht en helaas nog steeds 
nodig is in de regio. Het doel van 
hem is dat de voedselbank zichzelf 
overbodig maakt, want “dan zijn er 
geen hulpbehoevenden meer in de 
regio”. Helaas zien ze door Corona 
een stijging van het aantal cliënten. 
Naast het uitgeven van voedselpak-
ketten, waarmee zo’n 180 monden 
per week gevoed worden, zijn er ook 
cliëntbegeleiders die helpen bij het 
uitzoeken van sportpassen van de 
kinderen, tips geven bij het 
aanvragen van bepaalde subsidies, 
uitleg geven over kledingbanken etc. 

Het is een team van ca. 60 vrijwilli-
gers, met een vaste kern van onge-
veer 20 mensen. Waar voorheen de 
stichting geen kosten mocht maken 
voor het kopen van voedsel, is dat in 
Corona-tijd aangepast. Hierdoor 
mogen donaties dan ook gebruikt 
worden voor vers vlees, vis, fruit of 
groente, waar deze donatie van € 
880,- dan ook voor gebruikt gaat 
worden. 

Rode Kruis Amstelveen & Uithoorn
Jan de Boer en Kees Koenders zijn 
EHBO’ers in hart en nieren. De beide 
vrijwilligers hebben al heel wat 
meegemaakt in hun tijd bij het Rode 
Kruis. Voorheen zat het jaar vol met 
evenementen, van grote sportwed-
strijden tot de rolstoelvierdaagse, 
maar helaas, door Corona staat dit 
allemaal op een laag pitje. Toch is het 
team continu in de weer, nu vooral 
met patiëntenvervoer, zowel 
Covid-19 positief als negatief geteste 
mensen. Zij worden van verzorgings-
huis naar ziekenhuis, of van revali-
datie naar huis vervoerd. Ook rijden 
zij voor de organisatie Cordaan en 
staan ze geregistreerd bij hartslag.nu 
voor 24/7 reanimatie hulp. Een ander 
onderdeel waar je Rode Kruis 
Amsterdam Amstelland kan tegen-
komen, is bij de Corona-vaccinaties 
in de Rai. Daar bemannen ze de 
nazorgposten. Normaliter ontvangt 
de stichting tijdens de nationale 
collecteweek wel een aardige 
donatie, maar omdat deze collecte-
week afgelopen jaar niet door is 
gegaan, is de € 580,- die ze nu van 
Hitma ontvangen, extra welkom. 
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Stichting Participe: Links buurstportcoach Mieke Regelink, Midden wijkcoach Shanti 
Zanoli, Rechts directeur Hitma, Michiel Jansen.

Rode Kruis: Links vrijwilliger Jan de Boer, Midden vrijwilliger Kees Koenders en 
Rechts, directeur Hitma, Michiel Jansen

Voedselbank: Links directeur Hitma, Michiel Jansen, Rechts: penningmeester :Peter 
Hoogenboom, Voedselbank Uithoorn/ De Kwakel

Hitma doneert €2.000,- aan drie 
lokale goede doelen

Stichting Participe, namens 
Ouderenfonds
Mieke Regelink, buurtsportcoach bij 
Stichting Participe en Amstelveen-
sport, was afgelopen voorjaar initia-
tiefneemster van het balkonbe-
wegen, dat al snel door het Ouderen-
fonds nationaal werd ingezet. Tijdens 
deze dagelijkse beweging voor 
ouderen werd ook muziek ingezet, 
waaronder een speciaal optreden 
van musicalster Joke de Kruijf. Toen-
tertijd was er geen budget om haar 
hiervoor te betalen. Mede dankzij 
deze donatie van € 540,- kan Mieke 
haar nogmaals inhuren, maar ditmaal 
wel �nancieel belonen. “Op deze 
manier wordt de cultuursector via 

Hitma ook nog een beetje geholpen’. 
Shanti Zanoli, de wijkcoach van 
Amstelveen Westwijk en Bovenkerk: 
“Op dit moment is balkonbewegen 
vanwege de temperatuur niet moge-
lijk, we hebben gezocht naar moge-
lijkheden binnen de beperkingen en 
doen nu 1-op-1 ommetjes met de 
ouderen. 
Bovendien hebben we een buurt-
bakkie, waar gratis een kopje ko�e, 
warme chocolademelk of thee 
gehaald kan worden. We merken dat 
dit soort initiatieven erg gewaar-
deerd worden. Sommige ouderen 
spreken anders niemand en zijn blij 
hun eigen stem weer eens te kunnen 
gebruiken.” 

Uithoorn/De Kwakel- Het eerste uur 
van de donderdagavond jl. 
Uithoornse openbare raadsvergade-
ring was een half uur met een lach en 
een traan. Een in memoriam, twee 
beëdigingen, een felicitatie en een 
mededeling tot een afscheid.
We beginnen met de in memoriam 
welke de burgemeester uitsprak ter 
nagedachtenis van raadslid Sjaak 
Verhaar van Gemeentebelangen:
“Op maandag 21 december is 
raadslid Sjaak Verhaar overleden. Dat 
zorgde voor verdriet en ongeloof. Op 
maandag 28 december hebben 
velen, ook op afstand, afscheid 
genomen van een geliefd raadslid. 
Vandaag doen dat hier in raadzaal 
van de gemeente Uithoorn. We 
hebben in Sjaak een raadslid en 
commissielid wonen en werken 
verloren. Een man met het hart op de 
goede plaats en het hart op de tong. 
Hij startte in onze gemeente in 2006 
als fractie-assistent bij Gemeentebe-
langen en later formeel in de 
gemeenteraad. En wat kenmerkten 
hem zo:
Bij het afscheid in de kerk in De 
Kwakel werd het al gerefereerd door 
zijn fractievoorzitter. Sjaak manifes-
teerde zich vooral voor de mensen in 
de dorpen, met de focus op De 
Kwakel. Sjaak was een man van 
contacten. En velen raadsleden hier 
aanwezig denken aan hem in de 
trant van ‘hij was een non nonsens 

mens’. Hij was praktisch ingesteld, 
hield niet van lange verhalen. Hij was 
ook vaak in het veld en bij buurbe-
heer. Hij zei ook vaak: ‘ga ter plaatse 
kijken’. Hij was ook altijd vriendelijk 
en goedlachs, had ook voor de 
natuur, inclusief de vogels. Hij had 
goede kennis van de sierteeltsector. 
Hij was ook wars van status, wars van 
buitenlandse woorden: ‘spreek 
gewoon Nederlands’ zei hij dan. 
Sjaak was vooral bezig met het 
oplossen van de dingen die belang-
rijk zijn. Kortom we zijn Sjaak zeer 
dankbaar. Het raadlidmaatschap 
heeft hij met verve vervuld en daar 
staan wij vanavond extra bij stil”. 
Hierna stond iedereen op en werd er 
een minuut nagedachtenis in acht 
genomen.

Opvolger
Direct hierna werd de opvolger van 
Sjaak geïnstalleerd, Corry Feitsma-
Zwaan uit Uithoorn: “Ik ben mij ervan 
bewust dat het toch een heel andere 
benoeming is geworden dan 
iedereen had gedacht. We zullen 
Sjaak altijd in gedachten houden.
Ik hoop dat ik in zijn voetsporen kan 
lopen. Hij was natuurlijk wel een 
echte Kwakelaar, maar ik ga het 
proberen”.

Afscheid
Ook werd er donderdagavond 
afscheid genomen van Peter Post, 

burgerlid voor het CDA in de 
commissie Wonen en Werken. 
Burgermeester: “Wederom een 
afscheid nu van Peter Post. Van In ’t 
midden, eerst naar een tijdelijke 
woning in Langweer, aangezien je 
nieuwe woning in Harlingen nog niet 
klaar is. 
Op naar Friesland dus. Je was 
nummer 5 op de CDA lijst en werd 
burgerlid van de raad. Je inbreng was 
er niet alleen in de commissie Wonen 
en Werken, maar ook als deelnemer 
in de stuurgroep gemeente Uithoorn 
200 jaar. Ook de Leefomgeving, dat 
was echt je thema, je ding in de 
commissie. 
Zeker met Schiphol spreekwoordelijk 
in je achtertuin. Volop in gesprek 
daarover. Daar heb je zelfs je woning 
voor opengesteld, bij de zoge-
naamde ‘huiskamer gesprekken’ met 
de directeur van Schiphol en het 
management van LUNL. Iemand 
vertelde dat daar speciaal voor de 
vluchten wekenlang zijn omgelegd, 
zodat het geluid tot een aanvaard-
baar niveau was gebracht. Hij heeft 
zelfs je huis op het juiste moment 
verkocht (lachend). 
De leefomgeving werd namelijk 
anders. Coronacrisis. Doodse stilte 
rondom Schiphol. Zeer veel dank 
voor je inzet en grote betrokkenheid. 
Het gaat jullie goed”. De opvolger 
voor Peter werd ook direct geïnstal-
leerd, Nico Tijsterman.

Raad herdenkt, verwelkomt en 
neemt afscheid

Aalsmeer - Bij Autobedrijf Nieuwen-
dijk zijn ze heel blij. Ze hebben 
namelijk niet één, maar twee nieuwe 
modellen in hun showrooms staan. 
Eén blik leert dat de nieuwe Dacia 
Sandero en Sandero Stepway 
opnieuw op en top Dacia zijn. 
Want zoals van Dacia gewend, 
bieden ze alles wat u verwacht van 
een auto, voor een Dacia-prijs. De 
nieuwe Dacia Sandero en Sandero 
Stepway zijn per direct te bestellen 
voor prijzen vanaf 13.490 euro of 
tegen een vast maandbedrag. En 
daarnaast nu ook leverbaar met 
automaat!

Dynamisch en robuust
Beide nieuwkomers trekken de 
aandacht met een stoer silhouet, 
vloeiende lijnen en opvallende 
Y-vormige LED-verlichting. De 
nieuwe Dacia Sandero is een dynami-
sche stadsauto met een ruim inte-

rieur en veel bagage- en opberg-
ruimte. De nieuwe Dacia Sandero 
Stepway is een veelzijdige crossover 
waarin u hoog instapt en zit, 
omringd door comfort en 
functionaliteit.

Veilig en verantwoord
De nieuwe Sandero uitproberen? Dat 
kan nog steeds met een proefrit aan 
huis! De verkoopadviseurs van Nieu-
wendijk brengen de nieuwe Sandero 
bij u voor de deur, zodat u veilig en 
verantwoord een proefrit kunt 
maken. Dat is het persoonlijke 
contact wat u van Nieuwendijk 
gewend bent, maar dan op afstand. 
Benieuwd hoe ze bij Autobedrijf 
Nieuwendijk met de huidige maatre-
gelen u tóch nog kunnen helpen bij 
het uitzoeken van een nieuwe auto? 
Kijk dan snel even de video op hun 
Youtube-kanaal gemaakt door de 
collega’s uit Aalsmeer!

Nieuwe Dacia Sandero en Sandero 
Stepway bij Auto Nieuwendijk
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Wilnis - De verlenging van de Lock-
down betekent dat de lessen, maar 
ook de projectweek over het thema 
kunst niet door kunnen gaan. Dat is 
natuurlijk ontzettend jammer. Daarom 
bedachten de leerkrachten van de 
Koningin Julianaschool een challenge 
voor hun thuiszittende leerlingen en 
gezinnen. Ze hebben de opdracht 

gegeven om een bekend schilderij uit 
te beelden. Op deze manier kan 
iedereen genieten en zijn de kinderen 
toch creatief bezig rondom het thema 
kunst. Een foto van het levende schil-
derij kan naar de school gestuurd 
worden. Het gezin met de leukste foto 
wint een prijs. Dat wordt nog span-
nend met al die gave inzendingen.

Leerlingen Julianaschool 
brengen schilderijen tot leven

Meisje met de parel De dame met de Hermelijn

Willem van OranjeZelfportret Vincent

De Ronde Venen - In het splinter-
nieuwe “Uit Je Kast” doorkruizen drie 
stylisten en een journaliste de acht 
kernen van De Ronde Venen op zoek 
naar de verhalen achter bijzondere 
en vintage kledingstukken uit jouw 
kledingkast. Dit doen initiatiefneem-
sters Femke Hertsenberg, Jasmijn 
Prinssen en Victorien van Duuren 
met maar één doel: vergeten parel-
tjes opnieuw stylen, uitlenen of door-

geven. Zo krijgen prachtige kleding-
stukken een tweede leven! “Het is 
ontzettend leuk om te zien hoe 
opnieuw ontdekte kleding uit je 
eigen kledingkast door iemand 
anders op een totaal andere manier 
gedragen kan worden.” vertelt 
Jasmijn. “Daarnaast gaat het ook 
over circulaire economie en vanuit 
die gedachte zijn we ooit begonnen 
kleding aan elkaar uit te lenen.” vult 

RTV Ronde Venen duikt verhalen 
achter kleding in ‘uit je kast’

 Femke Hertsenberg, Jasmijn Prinssen en Victorien van Duuren

Victorien aan. Ook geven de stylisten 
samen met journaliste Maura Klink-
hamer een inkijkje in bijzondere initi-
atieven en de verhalen van onderne-
mers die hun steentje bijdragen aan 
een wereld waarin verduurzaming 
centraal staat. Zo zien we in de eerste 
a�evering hoe er voor 22 miljoen kilo 
aan niet meer gedragen kleding een 
nieuwe bestemming gevonden 
wordt. Daarnaast onthult Femke het 
geheim van Baambrugge, waar Mari-
anne Moerman door stylisten vanuit 
het hele land geroemd wordt om 
haar unieke sieraden die ze van 
allerlei oude voorwerpen maakt. 

Glansrol
Tot slot is er een speciale glansrol 
weggelegd voor Donna, een felrood 
en vintage jurkje uit Parijs. De stevige 
en soepel vallende stof verraadt haar 
herkomst uit het vorige millennium, 
terwijl ze in de eenentwintigste eeuw 
iedere a�evering opnieuw gedragen 
wordt door een andere bewonderaar. 
Waar is Donna deze week? De eerste 
a�evering van Uit Je Kast wordt op 
zaterdag 6 februari om 20:30 uur 
uitgezonden op RTV Ronde Venen. 
Tevens is de uitzending ook te 
bekijken op YouTube.

De Ronde Venen - CDA De Ronde 
Venen wil dat alle initiatieven op het 
gebied van bestrijding van eenzaam-
heid samen worden gebracht. Dit 
kan door aan de slag te gaan met het 
programma Eén tegen Eenzaamheid. 
Volgens CDA raadslid Ria de Korte-
Verhoef is de urgentie in coronatijd 
zeer groot en daarom is het nodig 
dat meer dan nu wordt gedaan aan 
eenzaamheid bij jong en oud en dat 
ideeën bij elkaar gebracht worden. 
“We herkennen eenzaamheid 
misschien allemaal wel een af en toe, 
nu zovelen van ons in deze corona-
tijd thuis moeten blijven. Maar we 
weten ook dat mensen, die langdurig 
eenzaam zijn, sterk verminderde 
kwaliteit van leven ervaren en eerder 
sterven. Aan eenzaamheid kan veel 
gedaan worden. Er wordt in De 
Ronde Venen al veel gedaan. Velen 
zoeken iemand op om een ommetje 
te maken of sturen een extra kaartje 
aan mensen waarvan zij vermoeden 
dat zij eenzaam zijn. Tympaan-De 
Baat belt bijv. veel mensen op en er 
zijn telefooncirkels”. Maar volgens het 

CDA is er meer mogelijk en veel 
goede tips staan in het landelijke 
actieprogramma Eén tegen 
Eenzaamheid. We kunnen dan, net 
zoals bij dementievriendelijke 
gemeente, samen met veel organisa-
ties optrekken. Meer gebruik maken 
van bestaande ideeën en elkaars 
ideeën. Daarin kan Tympaan-De Baat 
de regie houden om dit bij elkaar te 
brengen. Ook riep Ria de Korte-
Verhoef de wethouder op om in 
lokale kranten meer bekend te 
maken over wat er mogelijk is tegen 
eenzaamheid, ook in coronatijd. We 
kunnen echt veel meer dan nu doen 
als we het samen doen. Daarom 
heeft het CDA het initiatief genomen 
om een motie in te dienen waarin 
het college opdracht krijgt om 
samen met Tympaan-De Baat aan te 
sluiten bij het programma Eén tegen 
Eenzaamheid. Deze motie werd 
medeondertekend door PvdA/GL en 
RVB. Zie voor meer info eentegen-
eenzaamheid.nl. Iemand een kaartje 
of bloemetje sturen in de straat, daar 
kunt u zelf vandaag al mee beginnen.

Samen aan de slag met Eén 
tegen Eenzaamheid

Mijdrecht - De sporters van GVM’79 
hebben de afgelopen zes weken geen 
training gehad, omdat er niet binnen 
gesport mag worden. Er waren wel 
wat online thuis lessen, maar dat was 
toch lang niet zo leuk als samen 
gymmen en free runnen. GVM’79 
heeft daarom besloten om weer 
lekker naar buiten te gaan! 
Dit keer zullen zij hun activiteiten 
organiseren op het schoolplein van 
OBS de Eendracht en de Ho�and-

school. Op deze manier kunnen de 
toestellen uit gymzaal de Eendracht 
makkelijk gepakt worden en staan 
deze na de les weer droog binnen. 
Vanaf 1 februari is er een aangepast 
lesrooster en zullen de leden ervaren 
hoe het is om in de kou te sporten. 
Selectie B trapte het “buitenseizoen” 
afgelopen zaterdagochtend al af op 
een speelveldje bij de trainster in de 
buurt. De meiden vonden het erg leuk 
om weer samen te kunnen trainen. 

Maar gaven wel de tip om hand-
schoenen aan te doen! Dus kleed je 
warm aan als je naar de trainingen 
komt. Zit jij ook op een binnensport 
die nu niet door kan gaan en heb je 
zin om lekker te bewegen? Doe dan 
een proe�es bij GVM’79 en kijk op de 
website wanneer je kunt komen !! 
GVM’79 houdt zich aan de Corona-
regels wat betreft sporten voor jeugd 
onder de 18 jaar. Ouders kunnen niet 
bij de les blijven kijken. 

GVM’79 gaat weer naar buiten!

De Ronde Venen - Moreno Blom een 
dart talent van 19 jaar uit Vinkeveen en 
is druk bezig met zijn carrière om door 
te breken in de dart wereld. In het 
verleden al meegedaan aan het jeugd 
WK en daarnaast produceerde hij een 
9 darter op de PDC Development Tour. 
Moreno gaat van 7 tot 18 Februari in 
Duitsland de Quali�ng School darten, 
vanwege corona moet hij daar al een 
paar dagen eerder zijn en worden de 
deelnemers allemaal getest. Hij gaat 

zich daar proberen te kwali�ceren voor 
de PDC Pro Tour. Daar doet de top van 
de wereld aan mee en vanuit daar kan 
je je eigen gaan kwali�ceren voor de 
TV toernooien. Wij als Poelier-Traiteur 
van Egmond zijn dan ook super trots 
om hem te gaan sponsoren en te 
helpen aan het succes. Hoe mooi is dat 
als je als plaatselijke ondernemer ook 
de talenten uit de Ronde Venen kan 
ondersteunen om hun dromen na te 
jagen.

Moreno Blom doet een gooi 
naar zijn PDC droom





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Oud steunt Jong voor  
oplossingen op woningmarkt

Empathie 
In de mail die wij kregen beschreef 
een mevrouw (84) dat ze met lede 
ogen aanzag hoe haar al oudere 
kleinkinderen geen enkele kans 
maken op een woning in De Ronde 
Venen. Ze schreef dat ze te oud was 
om zelf iets te ondernemen, maar dit 
anders waarschijnlijk al had gedaan. 
Wij vonden het echter al mooi dat zij 
zich het lot van een andere generatie 
aantrok. 

Geen klaagzang maar een 
oplossing
Maar bij die empatische gedachte 
bleef het niet, en ze liet het ook niet 
bij een klaagzang over het feit dat er 
gewoon te weinig woningen voor 
starters zijn in De Ronde Venen. Nee, 
want ze had namelijk een idee over 
hoe jongeren een kans zouden 
kunnen krijgen om te wonen in de 
gemeente. Een mooi voorbeeld van 
een persoon die dus in oplossingen 
denkt, en niet louter klaagt richting 
de lokale overheid. 

Voorbeeld voor inwoners
Wat deze dame doet, is precies 
hetgeen dat IVI graag bij meer inwo-
ners zou willen zien. Samen oplos-
singen zoeken voor zaken die spelen 

Inwoners Voor Inwoners (IVI) heeft als doel om de inwonersparticipatie in 
de gemeente vorm te geven. De bedoeling is om de inwoners van De Ronde 
Venen te informeren over wat er speelt in lokale samenleving, hen bewust 
te maken van wat ze zelf kunnen doen in de samenleving, ze een podium te 
bieden en inwoners met elkaar te verbinden. Het motto is dan ook ‘Samen 
kom je verder’, want alleen red je het vaak niet. Deze week kregen wij een 
mail van een 84-jarige dame die wat ons betreft een voorbeeld is van wat 
IVI graag bij meer inwoners zou zien. Namelijk dat we meedenken met 
elkaar over hoe we zaken kunnen oplossen, voor én met anderen. 

De jeugd heeft de toekomst! 
U heeft het vast meegekregen de rellen vorige week in diverse steden. Ik 
was er echt een beetje van ontdaan en begin steeds meer te twijfelen of het 
wel de goede kant op gaat met ons als mensheid’. Het lijkt er soms op dat er 
een eind aan onze beschaafdheid aan het komen is. Als ik zie dat mensen 
zich soms gedragen als beesten krijg ik steeds vaker een gevoel van plaats-
vervangende schaamte en vraag ik mij oprecht af of het allemaal nog wel 
goed komt met ons. Toen las ik in deze krant de brief die de twaal�arige 
Hessel aan de burgemeester schreef, die mij gelukkig weer hoop gaf dat het 
misschien toch nog wel goed met ons kan komen. Met dank aan hem!

Mensen (Homo sapiens)
Mensen wat zijn dat eigenlijk? Als ik 
moet geloven wat ik lees worden 
mensen gekenmerkt door hun recht-
opstaande houding, hebben ze een 
�jne handvaardigheid en maken ze 
gebruik van werktuigen. Daarbij zijn 
de menselijke hersenen zeer goed 
ontwikkeld, waardoor zij in staat zijn 
tot abstract nadenken, complex taal-
gebruik, introspectie, probleemop-
lossing en emotie. Als je het hebt 
over de sociale interacties tussen 
mensen zie je een grote variëteit aan 
tradities, rituelen, ethiek, normen, 
waarden en wetten die tot stand zijn 
gebracht, en die samen de basis 
vormen voor de menselijke samenle-
ving. De mens wordt daarnaast door 
zichzelf gezien als de meest intelli-
gente levensvorm op aarde. Tot slot 
is een minder positief kenmerk van 
de mens, maar zeker een die onbe-
langrijk is om te weten, dat mensen 
evenals andere wezens ook bevatte-
lijk zijn voor lichamelijke ziekten. 

De realiteit is weerbarstig
Over het algemeen dus mooie 
woorden over de mensheid. Toch is 
de realiteit van alledag wel even 
anders. De laatste tijd krijg ik name-
lijk steeds vaker het gevoel dat we 
de weg de�nitief kwijt zijn. Zo roept 
in Amerika een president “Be there, 
will be wild”, waarmee hij zijn 
aanhangers aanspoort om een 
aanval op een democratie te doen 
waarvan hij op dat moment zelf nog 
leider is. Dichter bij huis hoor ik 
steeds meer mensen de ernst van 
de coronapandemie waarin we 
leven in twijfel trekken, terwijl 
ziekenhuizen vol liggen en er dage-
lijks mensen aan COVID-19 sterven. 
En tot overmaat van deze ramp zie 
ik dat we in ons ‘beschaafde’ land 
overgaan tot rellen en plundering 
omdat er een avondklok wordt 
ingesteld om ons als mensheid te 
beschermen tegen verdere versprei-
ding van het levensbedreigende 
virus. 
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Overdenking
Hier moest ik eens goed over 
nadenken. Want klopt het allemaal 
nog wel wat er allemaal voor moois 
over de mens werd beschreven? Het 
klopt inderdaad dat de mens rechtop 
staat, zijn handen en werktuigen 
gebruikt. Ik zag namelijk dat er door 
mensen met stenen gegooid werd 
naar politieagenten en winkelramen 
met hamers werden ingeslagen om 
vervolgens te gaan plunderen. 
Complex taalgebruik en emotie heb 
ik ook genoeg voorbij zien en horen 
komen, ook al was dat niet echt posi-
tief. Ethiek, normen, waarden en 
wetten werden massaal aan de laars 
gelapt. Dat de menselijke hersenen 
zeer goed ontwikkeld zijn werd bij 
mij dan ook twijfelachtig, en of wij 
nog wel de meest intelligente levens-
vorm op aarde zijn valt na dit alles te 
bezien. 

Introspectie geeft hoop
In de omschrijving van de mens 
stond ook nog dat de mens in staat is 
tot introspectie. Maar wat is dat dan 
precies? Introspectie of zelfre�ectie is 
een activiteit van overdenking 
waarbij de mens kan nadenken over 
zijn eigen denken en doen. Het gaat 
hierbij niet alleen om denkprocessen, 
maar ook om gedrag en het heeft 
vaak betrekking op ervaringen en 
gebeurtenissen. Re�ectie wordt 
gebruikt om gelijksoortige situaties 
in de toekomst beter te kunnen 

hanteren. Dit gaf mij enigszins weer 
wat hoop, want als bepaalde 
personen in onze samenleving goed 
gaan nadenken over hun eigen rol in 
gebeurtenissen en zij tot inkeer 
komen, zouden zij de volgende keer 
wellicht anders kunnen handelen. 
Dan komt het misschien toch nog 
goed met ons!

Toen was daar Hessel 
Terwijl mijn hoofd nog vol zat van 
deze gedachtespinsels, las ik een 
bericht in deze krant waardoor ik het 
vertrouwen in de mensheid nog 
meer terug kreeg. Ik las dat de 
twaal�arige Hessel uit onze 
gemeente De Ronde Venen een brief 
aan de burgemeester had 
geschreven. Hij sprak in de brief zijn 
teleurstelling en verbazing uit over 
het feit dat mensen zoveel rommel in 
de natuur gooien en daardoor het 
milieu geweld aan doen. Hij was het 
daar niet mee eens. Hij is toen geen 
stenen gaan gooien of in het 
gemeentehuis aan het plunderen 
geslagen. Hij schreef gewoon een 
brief en vroeg wat de burgemeester 
van de situatie vond, zonder het 
probleem bij hem neer te leggen. 
Hiermee liet Hessel zien dat de mens-
heid in staat is om zelf in oplossingen 
te denken en zijn handen daarbij te 
gebruiken. Want wat is hij gaan 
doen? Hij is zelf de rommel die 
andere mensen hebben gemaakt 
gaan opruimen. Hiermee lost hij het 

probleem deels zelf op, want de 
rommel is weg. Nu is het nog maar 
hopen dat die andere mensen ook 
hun hersenen gaan gebruiken en de 
rommel voortaan niet meer in de 
natuur, maar in de prullenbak gooien. 
Zo moeilijk is dat helemaal niet.

Hessel bedankt
“De jeugd heeft de toekomst”, zegt 
men en dat doet mij deugd. Want er 
wordt wel eens op de jeugd afge-
geven, maar Hessel heeft laten zien 
dat er hoop is dat het nog goed kan 
komen met de mensheid. Het deed 
mij dan ook goed om te horen dat 
veel meer mensen tegenwoordig 
rommel in de natuur opruimen. Om 
ervoor te zorgen dat dit niet meer 
nodig is, zou ik een oproep willen 
doen aan iedereen om voortaan zijn 
verstand te gebruiken, in oplos-
singen te denken en de handen uit 
de mouwen te steken, in plaats van 
er nog een grotere bende van te 
gaan maken. Volgens mij wordt de 
wereld daar dan voor een ieder van 
ons een beetje mooier op. Bij deze 
gedachte word ik in ieder geval al 
blij. Enne... Hessel jij bedankt, want ik 
zag het even somber in. Gelukkig 
heb jij mij, en misschien velen 
anderen met mij, weer hoop 
gegeven in deze moeilijke tijden. 
Toch moeten wij weten dat Hessel in 
zijn eentje de wereld niet mooier kan 
maken. We zullen het vooral samen 
moeten doen! 

in onze eigen leefomgeving en niet 
alleen maar van alles verwachten van 
de lokale overheid. IVI geeft inwoners 
daar graag een podium voor. In dit 
geval gaat het dus om een idee van 
een wat oudere generatie die 
opkomt voor een jongere generatie, 
die wij graag delen met jullie.

Het idee
De dame vroeg zich af of het moge-
lijk is om jongeren in een kleinere 
woning te laten wonen tegen een 
betaalbare prijs, met hierbij een 
strikte tijdsafspraak van bijvoorbeeld 
vier jaar. Over deze tijdsafspraak mag 
geen discussie komen, want na deze 
tijd moet je er uit om anderen weer 
een opstartkans te geven op de 
woningmarkt.

Wennen aan zelfstandigheid
De reden dat zij met dit idee kwam, 
was omdat zij het erg belangrijk vind 
dat de jeugd leert om op eigen 
benen te staan en ervaart hoe het is 
om zelfstandig te wonen met alle 
kosten die daarbij komen kijken. Het 
is volgens haar namelijk niet goed 
om op hogere leeftijd nog bij ouders 
te wonen waar in sommige gevallen 
alles voor ze geregeld wordt. Boven-
dien hebben ze recht om een eigen 
leven op te bouwen, stelt ze. 

Springplank woning 
Het doel moet zijn om zelfstandig te 
kunnen wonen en daarnaast nog te 
kunnen sparen om uiteindelijk een 
groter huis te kunnen kopen of huren 
in de toekomst. Hier kunnen ze dan 
een volgende stap naar maken. Je 
zou het daarom ook wel een ‘spring-
plankwoning’ kunnen noemen. 

Zal dit idee werkelijkheid worden?
Dat dit helemaal geen gek idee is 
blijkt wel uit het feit dat wij weten 
dat een grondeigenaar en een 
verhuurorganisatie een soortgelijk 
plan hebben. Zij willen zulke 
woningen neerzetten op de grond 
achter het zwembad in Mijdrecht. 
Misschien wordt het idee van deze 
dame dus wel werkelijkheid. 

We horen het graag 
We weten inmiddels ook dat de 
wethouder in gesprek is met de 
grondeigenaar en potentiële 

verhuurder van deze voorgestelde 
starterswoningen. Daarnaast weten 
we dat veel starters geïnteresseerd 
zijn in een dergelijke woning. We 
horen nu echter al een tijdje niets 
meer over dit plan en hopen dat er 
binnenkort wat meer duidelijkheid 
komt over of er nu wel of niet 
gebouwd mag, en gaat worden op 
deze plek. 

Nog meer grond beschikbaar
Mocht het om wat voor redenen dan 
ook niet mogelijk zijn om op deze 
plek in Mijdrecht te gaan bouwen, 
dan heeft IVI nog andere opties om 
iets aan het woningtekort te doen. 
Een aantal eigenaren van grond in De 
Ronde Venen hebben ons namelijk 
benaderd. Zij willen graag 
meewerken door woningen voor 
jongeren te laten bouwen op hun 
grond. Het gaat hierbij niet alleen om 
het maken van winst, maar zij 
hebben ook een sociale insteek. Zij 
willen graag meedenken in oplos-
singen! IVI gaat daarom ook graag 
met ze verder aan de slag om de 
wethouder straks een kadootje te 
kunnen aanbieden. Hiermee 
bedoelen wij een kant-en-klaar plan, 
waar hij alleen nog maar zijn goed-
keuring voor hoeft te geven. Mooi 
toch? Alleen samen kom je verder! 








