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Voor meer informatie surf je naar: www.elsman.eu

“Van harte gefeliciteerd met de 
201ste verjaardag van onze mooie 
gemeente,” deze felicitaties brengt 
burgervader Pieter Heiliegers graag 
over aan alle inwoners en onderne-
mers van Uithoorn en De Kwakel. 
Vorig jaar werd op 10 februari tijdens 
een bijzondere raadsvergadering stil-
gestaan bij het 200-jarig bestaan van 
de gemeente Uithoorn. “Voortaan 
schenken we ieder jaar aandacht aan 
dit historische moment!”

Verjaardagen vier je
“Op 12 oktober 2019 was de aftrap 
van de viering van 200 jaar. Wat een 
mooi feest was dat! Die middag 
werden er leuke activiteiten georga-
niseerd en daar was de saamhorig-
heid goed voelbaar. Samen met de 
inwoners en vele raadsleden was 
daar de o�ciële start. Een ander 
mooi moment was 10 februari 2020. 
Deze hele dag stond in het teken van 

de verjaardag van de gemeente, 
want precies op die dag bestond de 
gemeente Uithoorn 200 jaar. In de 
middag werden inwoners uitgeno-
digd die ook op 10 februari jarig 
waren. ‘s Avonds was er een bijzon-
dere raadvergadering waar de 
gemeenteraad toestemming gaf om 
een gemeentewapen vermeerdering 
aan te vragen en werd er afgesloten 
met een receptie voor alle inwoners. 
Een bijzondere dag en ook de aanlei-
ding om hier aandacht aan te blijven 
geven. Immers, verjaardagen vier je. 
Dit jaar zal dat natuurlijk ingetogen 
zijn, maar het is te zien omdat onze 
vlaggen worden gehesen en raads-
leden bloemen zullen uitdelen. Ook 
is er vandaag de aftrap van de woor-
denwedstrijd voor op het nieuwe 
kunstwerk. Op de gemeentepagina is 
hier meer informatie over te lezen. 
Volgend jaar gaan we hier zichtbaar 
meer aandacht aan besteden.”

De gedachte gaat door!
De burgemeester vertelt verder: “In 
2020 zouden evenementen en activi-
teiten in het kader van de viering van 
200 jaar gemeente Uithoorn op het 
programma staan. Tot begin maart is 
dit ook gebeurd en werd er met veel 
enthousiasme uitgekeken naar het 
tweede deel van het feestjaar. Door de 
komst van het verschrikkelijke 
COVID-19 virus en de maatregelen om 
dit virus in te dammen, zag de rest van 
het jaar er heel anders uit. Dit heeft 
e�ect gehad op de viering, maar nog 
veel meer op onze samenleving. De 
gedachte bij die viering was dat de 
gemeente evenementen, sport-, kunst 
en cultuuractiviteiten extra wilde 
simuleren om de sociale samenhang 
te vergroten in Uithoorn en De 
Kwakel. We zijn inmiddels een jaar 
verder, maar de gedachte blijft. En die 
saamhorigheid was en is nog steeds 
voelbaar. Als gemeente hebben onze 
inwoners en ondernemers een ontzet-
tende veerkracht laten zien en is er 
strijdkracht. Daar ben ik trots op. Laten 
we dit vooral vasthouden en uitkijken 
naar betere tijden. Op naar 202 jaar!”

Uithoorn -De Kwakel - Op 10 februari 1820 werden de gemeenten 
Thamen en Uithoorn samengevoegd tot de gemeente die wij nu kennen. 
De dorpen De Kwakel, Thamen en Uithoorn zijn vanaf die datum één 
gemeente. Dit historische moment vond 201 jaar geleden plaats. 

Gemeente Uithoorn is jarig!
Archie�oto: afsluiting bijzondere raadsvergadering op 10 februari 2020.

Uithoorn - ‘Draagvlak onder onze 
inwoners is belangrijk voor het 
behalen van de afvaldoelstellingen’, 
aldus Ferry Hoekstra, raadslid voor 
Gemeentebelangen, over de maatre-
gelen die het college van B&W voor-
stelt om het restafval terug te 
dringen en zo aan de landelijke doel-
stellingen te voldoen. 
‘Momenteel ligt het scheidingsper-
centage in onze gemeente op 55%. 
De komende jaren moet dit 
toenemen tot 80% waardoor extra 
acties nodig zijn. Een eerste stap is 
gescheiden inzameling van groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT), zoals het 
college van B&W voorstelt’, vervolgt 
Hoekstra. ‘Maar om nu ook te 
besluiten om het wegbrengen van 
restafval extra te belasten, gaat ons 
een stap te ver. Wat ons betreft kijken 
we eerst naar de e�ecten van GFT-
inzameling en daarna wat er verder 
nog gedaan kan worden’. 

Aan huis
In De Kwakel en Uithoorn is gekozen 
voor afvalscheiding aan huis. 
Doordat GFT nu ook apart ingeza-
meld gaat worden, betekent dit voor 
veel inwoners een extra rolcontainer 
aan huis: ‘De inzet die inwoners 
moeten leveren is aanzienlijk en daar 
hebben wij veel waardering voor. Het 
is belangrijk om het draagvlak onder 
inwoners te behouden, zij zijn 
immers de sleutel tot het succes als 
het gaat om afvalscheiding. Daarom 

kiezen wij ervoor om niet te over-
haasten met het afvalbeleid, maar 
stap voor stap richting de doelstel-
lingen te komen.’ In de raadsvergade-
ring was er discussie over de bijdrage 
die communicatie kan leveren: 
‘Gemeentebelangen vindt dat er 
altijd gecommuniceerd moet worden 
over het beleid dat wordt uitgevoerd. 
In het geval van afvalscheiding is er 
vooral behoefte aan informatie over 
de verschillende stromen en waar 
mensen met hun afval heen kunnen. 
Dit is wat ons betreft essentiële infor-
matie om onze inwoners te helpen 
hun afval goed te kunnen scheiden.’

Informatie
Hoekstra vervolgt: ‘Daarnaast moet 
er ook meer informatie komen over 
de gevolgen van het niet goed 
scheiden van afval. Veel inwoners 
weten bijvoorbeeld niet dat het 
steeds meer geld kost om restafval te 
verbranden en dat die kosten terug-
komen in de afvalsto�enhe�ng. Hoe 
beter we scheiden, hoe lager deze 
kosten dus zijn.’
Samen met de fracties van VVD en 
!DURF heeft Gemeentebelangen een 
amendement ingediend om de extra 
belasting op restafval te schrappen 
uit het besluit en in plaats hiervan 
eerst de e�ecten van de GFT-inzame-
ling af te wachten alvorens met 
nieuwe maatregelen te komen. Het 
amendement is, met steun van DUS! 
en Groen Uithoorn, aangenomen. 

Gemeentebelangen: niet 
overhaasten met afvalbeleid

Foto: Jan Uithol

Loos alarm bij Sjiek 
aan de Amstel
Uithoorn - Donderdagochtend 
werd de brandweer opgeroepen 
voor een “brandgerucht” bij 
restaurant Sjiek aan de Amstel 
op het Marktplein. Na een uitge-
breid onderzoek, ook bij de 
naburige panden, bleek er 
gelukkig niets aan de hand en 
kon de brandweer weer terug 
naar de kazerne.
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DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Gedrukte media blijven essentieel: 

Ouderen niet gediend van 
internetdwang
Door Bart Jonker

Regio - De onlinezucht en internet-
dwang die steeds meer worden 
opgelegd door overheidsinstanties, 
banken en bedrijven, zijn een blok 
aan het been voor een meerderheid 
van ouderen. Dit concludeert senio-
renorganisatie KBO-PCOB, naar 
aanleiding van de resultaten uit een 
grootschalig onderzoek. 98 procent 
van de respondenten wenst niet alles 
online te willen regelen. Een deel 
verwerpt zelfs volledig het internet. 
Ze voelen dat het digitale mes op 
hun keel wordt gezet en roepen om 
alternatieven. 
Essentiële informatievoorziening 
over bijvoorbeeld corona, overheids-
informatie, belastingen, aanvraag 
van toeslagen, online facturen, bank-
zaken, afspraken met zorgverleners 
en dergelijke, er wordt maar van 
iedereen verwacht dit allemaal 
online via het internet te regelen. 
Instanties en organisatie zijn onge-
vraagd massaal tot het internet over-
gegaan, mede ook uit kostenbespa-
ringen en milieubelasting. 

Grote hobbel
Voor de meeste ouderen is deze digi-
talisering echter een grote hobbel. 
Vele redenen liggen hier ten grond-
slag, zoals het niet hebben van een 
computer en de angst voor de onvei-
ligheid van het internet (onder meer 
door hacking en phishingmails van 
oplichters). Maar liefst 48 procent van 
ouderen wil niet aan het internet 
vanwege oplichtingspraktijken. 
Bankzaken worden door deze groep 
veelal nog met de oude acceptgiro 
geregeld. 

Tevens achten veel ouderen het 
online -zaken regelen als te ingewik-
keld of zijn ze vaak beperkt of totaal 
niet vaardig om met de computer te 
werken. Dit resulteert dat ouderen 
verstoken blijven van noodzakelijke 
informatie of ze zijn niet meer in 
staat om hun zaken te regelen. De 
roep om papieren formulieren of 
gedrukte informatiebronnen, zoals 
uw huis-aan-huisblad, blijft daarom 
enorm groot, zodat de noodzakelijke 
informatievoorziening gewaarborgd 
blijft. Zoals informatie over corona, 
waarin vaak alleen verwezen wordt 
naar internetsites, waardoor (digi-
beten) ouderen van essentiële infor-
matie verstoken dreigen te blijven. 
Deze rol van informatievoorziening 
wordt gelukkig door de gedrukte 
lokale huis-aan-huisbladen adequaat 
ingevuld.

Dwangmatig
Niet alleen ouderen hebben moeite 
met de internetdwang, ook achten 
veel mensen de sociale mediaka-
nalen als tamelijk dwangmatig in 
hun benadering. Hoe vaak gebeurt 
het niet dat je telkenmale aan een 
verjaardag, tagging of uitnodiging 
voor een bepaalde groep wordt 
herinnerd? Ook aangemaakte 
WhatsApp groepen, waaraan je 
account ongevraagd wordt toege-
voegd door iemand uit je kennissen-
kring zijn vaak ongewenst. Dit leidt 
vaak tot ergernis en een gevoel dat je 
geleefd wordt bij velen. Nochtans 
blijven bovengenoemde zaken een 
aandachtspunt en uitdaging om hier 
een gefundeerde gebruiksvriende-
lijke en veilige oplossing voor te 
vinden. 

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

Haat en liefde in de polder

De merel doet het 
stiekem (en vroeg)

Door Catherine

Alle vogels in mijn tuin zijn bezig met 
nesten. De spreeuwen proberen alle nest-
kasten. Om de beurt naar binnen, even overleg. Dan een andere. 
Sommige hebben al een keuze gemaakt. De kasten in een grote boom 
zijn het meest populair. De koolmezen gaan alle kasten in, vooral de ring-
mussen kast. In en uit en dan weer verder. De pimpels proberen stilletjes 
andere kasten en plekjes. De spechten bekijken gaten in bomen. En ik 
mag het allemaal zien. Ze storen zich niet aan mijn nieuwsgierige blikken 
en als ik naar buiten loop doen ze alsof ze me niet zien. Maar de merels 
niet. Die doen het heel anders. In mijn vorige column schreef ik al dat 5 of 
6 merels in mijn tuin vochten om de wormen en de insecten. En elkaar 
achterna zaten om de pikorde te bepalen en het recht op de voortuin en 
de achtertuin onderling te bevechten. En nu, in mijn voortuin, hipt een 
merelman rond. Alsof er niets aan de hand is. Elke dag op dezelfde tien 
vierkante meter. Hij blijft zeker een kwartier rondhippen. Pakt af en toe 
een wormpje. En dan opeens vliegt hij recht omhoog de heg in en 
verdwijnt spoorloos. Dat gebeurt zo’n twintig keer per dag. Het is de heg 
waar ieder jaar een merelpaar broedt. Het is nog januari. Veel te vroeg om 
aan een nest te beginnen. Maar veel watervogels zijn ook al actief: de 
meerkoeten, de futen. Waarom dan de merels niet? De vrouw komt eerst 
niet tevoorschijn. Het kan niet anders: het paar heeft een nest. Na een 
week zie ik haar een flitsbezoek aan het gras brengen. Dan gauw weer de 
heg in, naar het nest. Wie het gebouwd heeft weet ik niet: het kan de 
vrouw zijn, de man of allebei. De man zorgt voor lekkere kleine hapjes. De 
merels hebben wel gelijk als ze op tijd beginnen. Misschien kunnen ze 
dan wel drie nesten grootbrengen, zelfs vier is mogelijk. Als ze in maart 
beginnen zoals het hoort lukt dat natuurlijk niet. De merels zijn de afge-
lopen jaren serieus getroffen door het Usutuvirus. Overal vielen dode 
merels uit de bomen. Elk jaar nam de merelstand af. Dus wat meer jonge 
mereltjes erbij komt goed uit. Maar waarom ik die dan niet mag zien? Ze 
hebben nog steeds een hekel aan me.

PS. Hoe de jongen de vorst overleven weet ik nog niet. Bij koude trekken 
merels soms naar het zuiden. Laten ze dan hun vroege jongen achter? 

Zonnebloem De Kwakel 
gaat ‘gewoon’ door
De Kwakel - Ook in 2021; zolang het 
nodig is denken zij op deze manier 
aan hun gasten. Ze hebben een 
gezellig tasje gemaakt met lekkere 
Valentijn chocolaatjes, een mooi opti-
mistisch gedichtje en mede dankzij 
Jac. Oosterveer een puzzel. Dit wordt 
in de week voor Valentijnsdag bij de 
gasten bezorgd. Zij hebben ongeveer 
100 gasten en 20 vrijwilligers; alle-
maal de schouders eronder en het is 
klusje is weer geklaard. Nu maar 
hopen dat het vaccin werkt en dat ze 
na Pasen weer eens bij elkaar kunnen 
komen voor een activiteit.

 

Blok maakt 1000ste 
bezorgklant blij
Uithoorn - Sinds de winkelsluiting 
heeft het team van Modehuis Blok 
niet stil gezeten. Zonder webshop 
werd alle creativiteit ingezet om met 
de klanten in verbinding te blijven. 
Op de website zijn inspiratie pagina’s 
met ‘shop the look’ setjes ontwikkeld, 
het team is aan het (video)bellen met 
klanten en via What’s app worden 
wensenlijstjes gedeeld. Op diverse 
manieren zorgt het team voor de 
nodige hulp en inspiratie en 
bezorgen zij de kleding op zicht aan 
huis. Deze week werd de 1000ste 

klant verwend met een prachtige bos 
bloemen. Hiervoor reed herenver-
koper Mark naar Marken. Vanaf 
woensdag 10 februari mogen 
klanten ook hun bestelling ophalen 
op het Amstelplein. Maar Blok blijft 
met alle liefde de kleding thuisbe-
zorgen en ophalen. Volg Modehuis 
Blok ook Facebook, Instagram of 
schrijf u in voor de Blok nieuwsbrief. 
Op deze manier ziet u alle mooie 
uitverkoopitems voorbijkomen en 
inspireren zij u met de nieuwe 
lentecollectie. 

De Ronde Venen - De voorjaarsva-
kantie komt eraan. Bij De Woudreus 
hebben ze via via gehoord dat er 
kabouters op zoek zijn naar woon-
ruimte in onze gemeente. Iedereen 
die de kabouters van harte welkom 
wil heten kan een extra voordeur en 
een of meer huisjes voor ze knut-
selen. Zet ze in je tuin of geef ze een 
plekje in je straat in je straat en wie 
weet heb je binnenkort een kabouter 
als buurman/vrouw. De Woudreus 
biedt speciaal voor de voorjaarsva-
kantie een knutselpakket aan met 
spulletjes van natuurlijke materialen 
waarmee je een mooi kabouterhuis 
kunt maken. Ze zijn te bestellen 
(zolang de voorraad strekt) via www.
dewoudreus.nl, kijk bij activiteiten. 
Ze kosten 3,- euro per pakket. Je kunt 

ze op woensdag 17 februari corona-
proof ophalen bij De Woudreus. De 
pakketten zijn geschikt voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

Kabouterdorp speurtocht
Is je kabouterhuis af, laat iedereen 
weten waar je kabouterhuis staat 
door te taggen op Instagram en 
Facebook @nmedewoudreus en 
noem je straat en dorpskern. Wie 
weet krijg je ook bezoek van een 
kabouter uit de buurt. En hartstikke 
leuk om te kijken of er ook een 
kabouter bij je vriendjes en vriendin-
netjes in de tuin woont. Zo maken 
we een kabouter dorp in De Ronde 
Venen. Meedoen kan natuurlijk ook 
zonder dat je het knutsel pakket 
hebt.

Voorjaarsvakantie knutselpakket 
van De Woudreus
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Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 bestuurssecretariaat@uithoorn.nl 

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Wist je 
dat?

Heeft u een oproep gehad 
van het RIVM voor de Covid-
19-vaccinatie, maar kunt u niet 
zelf naar de vaccinatielocatie 
komen? Wellicht kan ANWB 
AutoMaatje Uithoorn helpen. 
Vrijwillige chauffeurs kunnen 
inwoners van Uithoorn tegen 
een kleine vergoeding naar de 
vaccinatielocatie brengen. Au-
toMaatje Uithoorn draait sinds 
de zomer in aangepaste vorm; 
een aantal van de chauffeurs 
rijdt nog steeds. Maar zij rijden 
alleen medisch noodzakelijke 
ritten zoals naar de dokter, zie-
kenhuis of tandarts. ‘Vaccina-
tie-ritjes’ vallen hier ook onder. 
Uiteraard worden hierin de 
geldende coronamaatregelen 

strikt gevolgd. Dat begint al bij 
de telefonische reservering, 
waarbij de planner een aantal 
gezondheidsvragen stelt. Ver-
volgens doet de chauffeur een 
gezondheidscheck voordat 
de rit aanvangt, chauffeur en 
deelnemer dragen een mond-
kapje (verplicht) en de deel-
nemer zit rechts achterin. Er 
wordt slechts 1 persoon per rit 
vervoerd. Na elke rit wordt de 
auto gedesinfecteerd en ge-
lucht.

Een rit aanvragen kan via 
(0297) 303103. Informa-
tie: www.uithoornvoorel-
kaar.nu

Ook 80-plussers aan de 
beurt voor vaccinatie
Donderdag 4 februari ligt er bij de 
eerste ouderen tussen de 80 en 85 
jaar een uitnodiging van het RIVM 
voor de coronavaccinatie op de 
deurmat. Dit is twee weken eer-
der dan oorspronkelijk gepland. 
Goed om te weten: de uitnodigin-
gen aan de ouderen worden niet 
allemaal tegelijk verstuurd door 
het RIVM. Het kan dus zijn dat u 
even moet wachten voordat u uw 
uitnodiging ontvangt. Het prikken 
van de ouderen die mobiel zijn, 
gebeurt door de GGD Amster-
dam in de RAI. Hier kunnen ou-

deren op afspraak 7 dagen per 
week terecht van 08.00 - 20.00 
uur. Mensen die niet in staat zijn 
om naar de centrale vaccinatie-
locatie in de RAI te komen, krij-
gen hun vaccinatie bij de huisarts 
zodra dit kan. Heeft u algemene 
vragen over het coronavirus en 
de coronavaccinaties? Bel dan 
het landelijke nummer 0800-1351 
(dagelijks van 08.00-20.00 uur). 
Lees de volledige informatie via: 
www.ggd.amsterdam.nl/
nieuwsoverzicht/80-plussers-
vaccinatie/ 

Brief van de burgemeester 
aan alle kinderen in de 
gemeente Uithoorn

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

Ook 80-plussers aan de 
beurt voor vaccinatie
Donderdag 4 februari ligt er bij de 
eerste ouderen tussen de 80 en 85 
jaar een uitnodiging van het RIVM 
voor de coronavaccinatie op de 
deurmat. Dit is twee weken eer-
der dan oorspronkelijk gepland. 
Goed om te weten: de uitnodigin-
gen aan de ouderen worden niet 
allemaal tegelijk verstuurd door 
het RIVM. Het kan dus zijn dat u 
even moet wachten voordat u uw 
uitnodiging ontvangt. Het prikken 
van de ouderen die mobiel zijn, 
gebeurt door de GGD Amster-
dam in de RAI. Hier kunnen ou-

Lieve kinderen,

Wat fijn dat jullie weer naar school 
kunnen. Dat je je vriendjes en vrien-
dinnetjes weer kan zien, je juf of 
meester. Ik kan mij zo voorstellen dat 
je hen gemist hebt. Het is een rare 
tijd. Dan mag je weer naar school, 
dan weer niet en nu weer wel. En je 
vraagt je misschien af of de school 
straks weer dicht moet. Veel is onze-
ker en dat is... ja hoe zal ik het zeg-
gen... nou ja gewoon stom! Maar la-
ten we ons bezig houden met het nu. 
Nu mag je weer lekker naar school. Na zoveel weken thuis te 
hebben gezeten, zal je er vast heel veel zin in hebben. Het is 
niet alleen leuk, het is ook belangrijk om naar school te gaan. 
Het is goed voor mensen, en dus ook voor kinderen om elkaar te 
ontmoeten. En dat mag nu gelukkig weer. Geniet ervan!

Trots
Tot slot wil ik zeggen dat ik trots ben. Als eerste op alle kinderen 
die al die weken online hebben gewerkt. Maar ook op alle ma-
ma’s en papa’s die jullie geholpen hebben met het schoolwerk 
en daarnaast ook nog hun eigen werk moesten doen. En ook 
ben ik super trots op alle juffen en meesters die jullie op afstand 
les hebben gegeven! Het is voor niemand makkelijk, maar jullie 
doen het toch maar weer. Top!

Bloem
Om te laten zien dat we als gemeente Uithoorn zo trots op jul-
lie zijn, hebben jullie (of krijgen jullie nog) allemaal een mooie 
bloem. De wethouder van Onderwijs Ria Zijlstra zal dit persoon-
lijk afgeven op alle scholen. Stop de bloem in een mooi vaasje 
met water, zodat je er lang van kan genieten. En ik hoop dat de-
ze bloem je eraan herinnert dat je trots op jezelf mag zijn!

Groetjes van de burgemeester van Uithoorn en De Kwakel, 
Pieter Heiliegers.

In maart leven we een jaar met 
de coronamaatregelen. Een jaar 
met beperkingen, maatregelen 
en lockdowns. En sinds kort de 
avondklok. De beperkingen dwin-
gen ons in onze huizen te blij-
ven. Maar wat als je huis niet vei-
lig is? Als je daar te maken hebt 
met geweld of mishandeld wordt? 
Slachtoffers én omstanders moe-
ten weten dat zij binnen de ge-
meente hulp kunnen krijgen. Meld 
geweld in je huis of in je straat!

Vraag hulp of advies
Vraag hulp of advies als u zich 
zorgen maakt over de veiligheid 
van een kind of ouder. Bel 112 bij 
acuut gevaar. Bel voor een mel-
ding of voor advies met Veilig 
Thuis via 0800-2000, of chat met 
een medewerkster via 020vei-
ligthuis.nl. Voor de duur van de 

avondklok zijn zij bereikbaar tot 
22:00 uur. Voor kinderen is er de 
Kindertelefoon, 0800-0432.Kijk 
voor meer informatie op uithoorn-
helpt.nl.

Blijf alert op huiselijk geweld

Gladheidsbestrijding
Dalende temperatuur, sneeuw of 
ijzel? De gemeente bestrijdt glad-
heid en sneeuw eerst op belang-
rijke hoofdroutes, fietspaden en 
rond openbare plekken (winkel- 
en zorgcentra etc.). U kunt ons 
een handje helpen door zelf het 
trottoir voor de deur sneeuwvrij 
te maken en/of het te bestrooien 
met zout uit de super- of bouw-
markt (niet via de gemeente be-
schikbaar). Help waar het kan uw 
buren of ouderen bij het vegen 
van hun stoepje. In dit geval ma-
ken veel handen licht werk. 

Extra oproep van de brandweer
Zij vragen uw hulp bij het sneeuw-

vrij houden van de brandkranen. 
Door sneeuw bestaat de kans 
dat de brandkranen die veelal op 
strategische punten in de straat, 
trottoir of berm te vinden zijn, be-
dekt zijn door sneeuw. Ondanks 
dat hun voertuigen voorzien zijn 
van een watertank is het van 
groot belang dat voor het verkrij-
gen van extra bluswater, snel ge-
bruik gemaakt kan worden van 
deze brandkranen. Dus als u dan 
toch aan het vegen bent, neem 
dan ook even de ondergrondse 
brandkraan mee! 
Meer informatie over strooibeleid- 
routes en veelgestelde vragen, 
kijk op www.uithoorn.nl/gladheid

De weersradar geeft voor deze 
week extreem winterweer aan. 
Een stevige oostenwind, sneeuw 
en gladheid. Dit weer heeft gevol-
gen voor de afvalinzameling. Per 
dag afhankelijk van het weer be-

kijkt de afvalinzamelaar wat opge-
haald of geleegd kan worden. Wij 
houden u op de hoogte via www.
uithoorn.nl en social media. Elke 
dag passen wij het nieuwsbericht 
aan naar de actuele situatie.

Het 200-jarig bestaan van de ge-
meente Uithoorn is een mijlpaal 
die we blijvend willen markeren 
met een bijzonder kunstwerk op 
een centrale plek. Deze plek is de 
nieuwe rotonde in het centrum, 
die de komende jaren gemaakt 
gaat worden. Midden op deze 
rotonde komt een monumentale 
beuk met een natuurstenen ring 
er omheen. Op deze ring komen 
7 woorden te staan. U als inwoner 
van de gemeente Uithoorn mag 
deze woorden bedenken. 

Op www.uithoorndenktmee.nl 
onder projecten: Kunstwerk Uit-
hoorn 200 jaar vindt u alle infor-
matie over het kunstwerk en de 
woordenwedstrijd. Ligt er een 
woord op het puntje van uw tong? 

Stuur voor 1 maart uw woord en 
het verhaal erachter in via de an-
sichtkaart die bij deze krant zit of 
via 200jaar@uithoorn.nl. Uit al-
le inzendingen kiest de jury in de 
week van 22 t/m 28 maart 7 woor-
den voor op het kunstwerk. En na-
tuurlijk zetten we ook de beden-
kers van de winnende woorden in 
het zonnetje. 

Woordenwedstrijd nieuw 
kunstwerk. Stuur uw woord in!

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

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

AFVALINZAMELING BIJ EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

VRAAG SUBSIDIE AAN BIJ HET BURGEMEESTER KOOTFONDS



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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

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

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit 

voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken). 
Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen 
bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.

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

• Besluit vesting voorkeursrecht Schansgebied. Inzageperiode van vrij-
dag 5 februari 2021 t/m 4 maart 2021. Inlichtingen bij afdeling wonen 
en werken dhr. J. Correljé (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-014045, Witkopeend 2, het aanbouwen van een serre. (ontvangen 

22-01-2021);
• 2021-014054, Admiraal van Ghentlaan 59, het uitbreiden bestemming 

pand. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014063, Colijnlaan 18, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

24-01-2021);
• 2021-014447, Jan van Galenlaan 15, het plaatsen van 2 dakkapellen op 

de voorzijde en de achterzijde van de woning. (ontvangen 26-01-2021);

• 2021-015398, Krakeend 38, het wijzigen van de gevel. (ontvangen 28-
01-2021);

• 2021-015407, Nicolaas Beetslaan 4, de bestaande overkapping vergro-
ten. (ontvangen 28-01-2021);

• 2021-015519, Wilhelminakade 135, het plaatsen van 2 pergola’s. (ont-
vangen 28-01-2021);

• 2021-016147, Kofschip 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
28-01-2021);

• 2021-016150, Colijnlaan 152, het plaatsen van een kozijn. (ontvangen 
29-01-2021);

• 2021-016943, Anjerlaan 65, het inrichten van een bouwplaats. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016945, Krakeend 21, het verplaatsen van de voordeur. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016953, Stationsstraat 41-45, het plaatsen van een serre. (ontvan-
gen 01-02-2021);

• 2021-016872, Couperuslaan 1-70, het kappen van bomen. (ontvangen 
02-02-2021);

• 2021-017525, Vogellaan 64, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017573, Vogellaan 68, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017535, Vogellaan 66, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 
03-02-2021);

• 2021-017547, Arthur van Schendellaan 100a, het nieuwbouwen van een 
multifunctionele accommodatie (MFA).( ontvangen 03-02-2021);

• 2021-017552, Industrieweg 7, het aanvragen van een brandwering TD. 
(ontvangen 03-02-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2021-011153, Groene Kikker 35, het plaatsen van een dakkapel voor-

zijde woning (ingetrokken, verzonden 03-02-2021);
• 2020-110408, Grebbe 7, het plaatsen van een dakkapel, raamkozijnen 

en vervangen oude dakkapel (ingetrokken, verzonden 01-02-2012).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-105973, Vuurlijn 21, het verbouwen van een schuur tot B&B ge-

bruik (verzonden 25-01-2021).
Uithoorn
• 2020-105540, Wilhelminakade, het bouwen van 45 appartementen 

(verzonden 29-01-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-086113, Achterweg 62-64, het uitbreiden van het kassencomplex 

(verzonden 01-02-2021);
• 2020-104301, Jaagpad 13 a, het plaatsen van een steiger (verzonden 

01-02-2021).
Uithoorn
• 2020-091844, Thamerweg 75a, het tijdelijk bewonen van een schuur 

voor een periode van maximaal twee jaar tot uiterlijk 19 januari 2023 
(verzonden 19-1-2021);

• 2020-107181, Grauwe Gans 43-45, het maken van een overkapping bij 
de voordeuren (verzonden 27-01-2021);

• 2020-106961, Fazant 47, het bouwen van een dakkapel (verzonden 29-
01-2021);

• 2020-111246, Knobbelzwaan 145, het aanleggen van een parkeer-
plaats op eigen terrein (verzonden 03-02-2021);

• 2021-010691, Elbe 31, het uitbreiden van de entreehal van de woning 
(verzonden 03-02-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2021-013082, Alfons Ariëslaan, Nicolaas Beetslaan en Bilderdijklaan, 

het verduurzamen van de woningen. (ontvangen 20-01-2021);
• 2021-014046, Nicolaas Beetslaan 10-16, 2-59, het plaatsen van een 

schaftkeet, ecotoilet en steigers. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014094, Kaag 14,16 en 18, het plaatsen van een container, 

schaftkeet en ecotoilet. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-014173, Rodenbachlaan 38-52, het plaatsen van een schaftkeet, 

ecotoilet en een steiger. (ontvangen 22-01-2021);
• 2021-015907, Talmanlaan 10, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 februari t/m 19 maart 2021. (ontvangen 26-01-2021);
• 2021-016543, Willem Klooslaan 57, het plaatsen van een opslagcontai-

ner van 8 maart t/m 31 maart 2021. (ontvangen 31-01-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-103076, Boterdijk 91, exploitatievergunning horecabedrijf (verlen-

ging) tot 27 januari 2024 (verzonden 27-01-2021).
Uithoorn
• 2021-015784, driehoeksreclameborden, campagne “Quarantaine be-

schermt niet tegen huiselijk geweld”, van 8 februari t/m 14 februari 2021. 
(verleend 02-02-2021);

• 2020-102902, Wilhelminakade 62, exploitatievergunning horecabedrijf 
(verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021);

• 2020-105224, Arthur van Schendellaan 100b, exploitatievergunning ho-
recabedrijf (verlenging) t/m 3 februari 2024 (verzonden 03-02-2021).

WWW.UITHOORN.NL

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VESTIGING VOORKEURSRECHT SCHANSGEBIED
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
maakt op grond van artikel 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat zij op 2 februari 2021 op grond van het bepaalde in ar-
tikel 6 Wvg heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. 
De gronden die door het college zijn aangewezen, zijn gelegen in het 
Schansgebied te Uithoorn en zijn nader aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale kaarten met de daarbij behorende lijst van eigena-
ren en zakelijk gerechtigden. 
Inwerkingtreding
Het besluit van het college van burgemeester en wethouders treedt in wer-
king één dag na de datum van publicatie in de Staatscourant, te weten 5 
februari 2021.
Ter inzagelegging
Om te voldoen aan artikel 7 Wvg ligt het besluit samen met het voorstel aan 
de gemeenteraad en verdere bijbehorende bijlagen, bevat¬ten¬de de ka-
dastrale kaarten en een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de 
in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, evenals de namen van 
de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rech-
ten, een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en 
overige relevante gegevens, met ingang van 5 februari 2021 tijdens kan-
tooruren ter inzage op het gemeentehuis te Uithoorn.
Gevolgen
De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere 
rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden 
respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, 
deze eerst aan de gemeente Uithoorn te koop moeten aanbieden. De ei-
genaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer 
dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het 
besluit en de gevolgen hiervan. 
Zienswijzen
De gemeenteraad dient binnen drie maanden na de vestiging van het voor-
keursrecht een besluit tot aanwijzing van de gronden op basis van artikel 
3, 4 of 5 Wvg te nemen. In het kader van een zorgvuldige voorbereiding 
van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot aanwijzing van gron-
den worden belanghebbenden, gelet op artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb), in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 4 maart 2021 
schriftelijk of mondeling hun zienswijzen ten aanzien van het voorgeno-
men raadsbesluit naar voren te brengen. De zienswijzen kunnen schrifte-
lijk worden gericht aan de raad van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn. Indien een belanghebbende zijn zienswijze aan de gemeen-
teraad mondeling kenbaar wenst te maken, dient dit te geschieden bij de 
Afdeling Wonen & Werken. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoon-
nummer (0297) 513 111.
Bezwaar 
Naast het indienen van zienswijzen bij de gemeenteraad kunnen belang-
hebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit van het col-
lege van burgemeester en wethouders tot aanwijzing van gronden op ba-
sis van het bepaalde in artikel 6 Wvg. Ingevolge de Awb kunnen belang-
hebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag na-
dat dit besluit bekend is gemaakt in de Staatscourant, bij het college van 
burgmeester en wethouders van de gemeente Uithoorn tegen voormeld 
besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ge-
richt aan het college van burgmeester en wethouders van de gemeente 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn, en dient uiterlijk 18 maart 2021 te 
zijn ontvangen. 
Indien belanghebbenden er voor kiezen om bezwaar te maken tegen het 
besluit van het college van burgemeester en wethouders en dit besluit ver-
valt omdat een besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking is 
getreden, dan wordt het bezwaar ingevolge artikel 6 lid 3 Wvg mede ge-
acht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad op basis van ar-
tikel 3, 4 of 5 Wvg. 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

 BESLUIT PROCESMACHTIGING WTH EN WVGGZ 
De burgemeester van Uithoorn besluit een doorlopende procesmachtiging 
te verlenen aan medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de ge-
meente Amstelveen zodat deze op kan treden namens de burgemeester 
van Uithoorn in juridische procedures in het kader van de Wet tijdelijk huis-
verbod (Wth) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
De gemeente Amstelveen verricht diverse werkzaamheden op basis van 
twee dienstverleningsovereenkomsten in het kader van voornoemde wet-
ten. De burgemeester neemt dit besluit gelet op artikel 8:24 eerste en twee-
de lid van de Algemene wet bestuursrecht. 
Uithoorn, 10 februari 2021

 VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN KOEKOEK
De gemeente Uithoorn heeft een nieuwe locatie aangewezen voor een 
laadpaal waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclu-
sief voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. Het geplande op-
laadpunt bevindt zich op de volgende locatie:
• Koekoek t.h.v. nr. 98
Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten ge-
nomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale 
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn 
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staats-
courant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden 
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

Challenge Uithoorn in 
beweging gaat door! 
#Uithoorninbeweging
Eind van het jaar is de gemeente 
begonnen met de challenge ‘Uit-
hoorn in beweging’. Dit is opgezet 
om het sporten en bewegen te blij-
ven stimuleren in Uithoorn en De 
Kwakel in deze bijzondere tijd. Nu 
de lockdown en alle coronamaatre-
gelen nog doorlopen, willen we ook 
de challenge met één maand ver-
lengen. Tot 1 maart kan iedereen 
zijn of haar sportprestatie doorge-
ven via sportbeleid@uithoorn.nl 

Meedoen aan ‘Uithoorn in 
beweging’ en wat kun je 
winnen?
Het project ‘Uithoorn in bewe-
ging’ is voor iedereen van 18 jaar 
en ouder en woonachtig in de ge-
meente Uithoorn. Dit project wil 
sporten en bewegen extra stimu-
leren en het bevat geen competi-
tie-element. Er is een challenge 
georganiseerd, waarbij iedereen 
op eigen gelegenheid een spor-

tieve “prestatie” kan vastleggen. 
Wandelen, fi etsen, roeien, hard-
lopen, skaten, wat je sport of be-
weging ook is. Leg die prestatie 
vast met een foto, video of sport-
app (Strava, Runkeeper, etc) zo-
dat duidelijk zichtbaar is dat je 
hebt bewogen of gesport. De fo-
to, video of digitale afdruk van je 
prestatie kun je tot 1 maart instu-
ren naar sportbeleid@uithoorn.
nl Voor iedere 25e inzender is er 
een prijs. Denk bij het uitvoeren 
van je challenge wel aan de coro-
namaatregelen en houd voldoen-
de onderlinge afstand.

Actie vanuit het Sportakkoord 
In maart van dit jaar is het Sport-

akkoord getekend door meer dan 
50 partijen. Het doel daarvan is 
om zoveel mogelijk inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel met ple-
zier te laten sporten en bewegen. 
Het project ‘Uithoorn in beweging’ 
vloeit voort uit het sportakkoord. 
Door alle coronamaatregelen is 
het vooral lastig voor de doel-
groep 18+ om te sporten. Maar in-
dividueel en met gepaste afstand 
is er nog redelijk veel mogelijk. 

De gemeente Uithoorn gaat op 
een zorgvuldige en veilige ma-
nier om met persoonsgegevens 
en dat staat beschreven in de pri-
vacyverklaring op www.uithoorn.
nl/uithoorninbeweging 

Deze week tot en met vrijdag 12 
februari, tussen 9 en 15.30 uur, 
kunnen inwoners 10 kg strooi-

zout, in eigen emmer, ophalen op 
de gemeentewerf (ingang links 
naast het scheidingsdepot).

DE GEMEENTE VERLENGT DE ACTIE STROOIZOUT 
OPHALEN VOOR INWONERS
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Uithoorn - Ria Zijlstra (1957) maakte 
vorige week tijdens de raadsvergade-
ring bekend dat zij stopt als 
wethouder van de gemeente 
Uithoorn. Een zichtbaar emotioneel 
moment voor alle aanwezige raads-
leden, haar collega-wethouders Hans 
Bouma en Jan Hazen en burge-
meester Pieter Heiliegers. Maar met 
name voor haarzelf. Want 23 jaar 
politiek gooi je niet zomaar weg. Een 
makkelijke beslissing was het dan 
ook zeker niet, vertelt ze in dit open-
hartige interview. De reden van haar 
vertrek is haar aanstaande verhuizing 
naar een andere gemeente. Samen 
met haar man Sieger vond ze 
onlangs haar droomhuis in de 

provincie Gelderland. In het plaatsje 
Doornenburg om precies te zijn. ,Het 
ligt tussen Nijmegen en Arnhem in. 
Vlak bij het kasteel waar de bekende 
tv-serie Floris is opgenomen,” verdui-
delijkt Zijlstra. ,,Een nieuwe stap in 
ons leven, waar we enorm naar 
uitkijken.”

Verantwoordelijk
Aanvankelijk was de wethouder van 
plan om dit termijn af te maken. Dat 
was ook de wens van haar partij DUS! 
,,Ik zou toestemming aan de 
gemeenteraad vragen. Want een 
wethouder dient te wonen in de 
plaats waar hij of zij werkt. Maar 
naarmate de verhuisdatum naderde 

ben ik er toch anders over gaan 
denken. Ik heb er met veel mensen 
over gesproken en ben tot de 
conclusie gekomen dat het beter is 
om te stoppen als wethouder.” 
Makkelijk was dat niet: ,,Je voelt je 
enorm verantwoordelijk. Bovendien 
vind ik het nog steeds een hele 
mooie en eervolle baan. Ik ga veel 
mensen hier missen, dat mag duide-
lijk zijn.” Zijlstra is in totaal elf jaar 
wethouder geweest in de gemeente 
Uithoorn. De laatste jaren was zij 
wethouder van het sociaal domein, 
Jeugd en Onderwijs. Daarvoor was ze 
drie succesvolle termijnen raadslid. 
Duurzaamheid stond (en staat) altijd 
hoog op de (politieke) agenda van 

Vertrekkend wethouder Ria Zijlstra 
blikt terug op 23 jaar politiek

‘Kinderen hebben zulke frisse ideeën waar wij van kunnen leren’

Zijlstra. Maar ook ‘participatie van 
iedereen in de samenleving’ was en is 
één van haar grootste speerpunten. 
,,Ik vind het ontzettend belangrijk 
dat iedereen kan meedoen. Dus ook 
gezinnen die het niet breed hebben. 
En ook mensen die niet hier geboren 
zijn. Het is een belangrijke taak van 
de gemeente om hen hierbij te 
ondersteunen.”

Culturele verschillen
Zijlstra schrikt af en toe wat ze op 
sociale media leest over mensen met 
een andere achtergrond. Polarisatie 
vindt ze verschrikkelijk. ,,Omarm 
diversiteit. In plaats van mensen op 
voorhand te veroordelen. We zijn 
allemaal mensen die uiteindelijk 
hetzelfde willen en dat is een 
gelukkig leven leiden. Accepteer de 
culturele verschillen en nog beter: 
leer ervan.” Zijlstra is dan ook blij dat 
er nu in de gemeente Uithoorn 
gewerkt wordt aan een project 
‘Diversiteit en Inclusie’. In dit project 
gaan personen met totaal verschil-
lende achtergronden met elkaar in 
gesprek. Doel is om drempels en 
mogelijke vooroordelen weg te 
nemen. En om van elkaar te leren. De 
verhalen worden opgeschreven en 
de personen worden gefotografeerd. 
,,Door Corona staat het project op 
een iets lager pitje, maar we hopen 
dat het project in het voorjaar klaar 
is. En dan kan iedereen de interviews 
lezen en de bijbehorende foto’s 
bewonderen.”

Roots
Ria Zijlstra haar roots liggen in 
Heemskerk. Ze studeerde vervolgens 
in haar jonge jaren aan de Sociale 
Academie in Baarn. Na jaren in 
Amsterdam te hebben gewoond 
vertrok ze in 1995 samen met haar 
man en hun drie weken oude baby 
Lotte naar Uithoorn. Twee jaar later 
werd zoontje Govert geboren. Inmid-
dels was Zijlstra al raadslid geworden 
voor GroenLinks (dat in 2009 samen-
ging met D66 onder de naam DUS!) 
,,Ik wilde iets betekenen voor onze 
omgeving. En mijn vader zei altijd ‘als 
je ideeën hebt voor de samenleving, 
dan moet je lid worden van een poli-
tieke partij’. Toen GroenLinks in 1990 
opgericht werd, werd ik dan ook 
meteen lid.” Zijlstra kijkt met veel 
plezier terug op haar politieke loop-
baan. Of ze ook trots is? Bescheiden 
als ze is geeft ze aan dat het ‘de 
ambtenaren zijn die handen uit de 
mouwen steken’. ,,En ook heb ik veel 
respect voor de mannen en vrouwen 
van de buitendienst. Die er bijvoor-
beeld in het holst van de nacht voor 
zorgen dat wij ook met sneeuw en 

gladheid veilig de weg op kunnen. 
Zij verdienen echt een pluim!”

Frisse ideeën
En dan is het even stil. ,,Maar je wilt 
volgens mij weten of ik trots ben op 
dingen die ík bereikt heb? vraagt ze.” 
Inderdaad. Er ontstaat een lach op 
haar gezicht. Want natuurlijk kan ze 
een aantal dingen noemen. Zoals de 
motie die ze als raadslid indiende om 
geld te krijgen voor opvoedingson-
dersteuning. ,,Ik zat toen als enige in 
de raad voor GroenLinks. Maar mijn 
motie haalde het en de gemeente-
raad stelde maar liefst 25 duizend 
gulden beschikbaar. Dat voelde 
goed. Dan heb je het gevoel dat je 
echt iets kan betekenen. Hoewel je 
het in de politiek altijd samendoet. Je 
kan nooit in je eentje iets bewerkstel-
ligen. Dat is wel belangrijk om te 
zeggen. Verder is het goed om te 
zien dat duurzaamheid steeds 
belangrijker wordt. Vroeger was je 
een buitenbeetje als je het daar over 
had, nu praat iedereen het erover. De 
laatste tijd hebben we samen met 
inwoners gewerkt aan het Koersplan 
Sociaal Domein. Hiermee gaan we 
gerichter mensen helpen die dat 
nodig hebben. Meer maatwerk dus. 
We willen ze instrumenten geven 
waardoor ze hun leven weer op de 
rails krijgen. Daarbij gaan we uit van 
vertrouwen en van wat mensen wel 
kunnen. Dat geldt ook voor het 
armoedebeleid. Door schroom weg 
te nemen en het gewoon te vinden 
om over geldproblemen te praten en 
hulp te vragen, proberen we te voor-
komen dat hoge schulden ontstaan. 
Maar ook ben ik blij met de invoering 
van de Kindercommissie en het 
gesprek dat laatst heeft plaatsge-
vonden tussen jongeren en buurtbe-
woners van Zijdelwaard. Kinderen en 
jongeren hebben zulke goede en 
frisse ideeën waar wij van kunnen 
leren. We moeten niet vergeten dat 
zij ook inwoners zijn van Uithoorn en 
De Kwakel en we ook naar hen 
moeten luisteren.” 

Zuinig
De vertrekkend wethouder wil 
afsluiten met een wens voor alle 
inwoners: ‘Uithoorn en De Kwakel 
zijn prachtige groene dorpen met 
veel water. Geniet ervan en wees er 
zuinig op!

Zijlstra verhuist op 17 februari met 
haar man en haar hond naar hun 
nieuwe woonplaats. De gemeente 
Uithoorn onder leiding van burge-
meester Pieter Heiliegers en wethou-
ders Hans Bouma en Jan Hazen 
wensen haar al het geluk toe. 
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Abcoude - De klanten van de PLUS 
Abcoude konden de afgelopen drie 
maanden sparen voor een bood-
schappenpakket met een waarde 
van 50 euro. Dat hebben zij massaal 
gedaan en daarbij is de Voedselbank 
niet vergeten: men doneerde hele 
pakketten, producten uit de 
pakketten of pakketzegels, al dan 

niet opgeplakt. Alles bij elkaar heeft 
de Voedselbank 175 pakketten 
mogen ontvangen, en daar zijn ze 
ontzettend blij mee. Daarmee 
kunnen ze iedere week de cliënten 
van de Voedselbank De Ronde Venen 
een goedgevulde tas mee geven! 
Dus lieve klanten van de PLUS 
Abcoude: heel hartelijk dank! 

Voedselbank heel blij met vele 
boodschappenpakketten

Mijdrecht - Zichtbaar blijven en 
contact met je klanten houden, dat is 
een van de motto’s van de altijd 
ondernemende (Beauty) onder-
nemer Périne Heerooms van Instituut 
Périne & Skin Concept Store uit Mijd-
recht. Ondanks de verlengde Lock-
down bruist het in het bedrijf van de 
positieve energie. 

Natuurlijk heeft de Lockdown ook op 
ons bedrijf impact; vertelt Périne, 
maar ik wil daar niet te lang bij stil 
staan. We mogen geen behande-
lingen geven, hebben gelukkig heel 
veel fijne klanten die ons goed weten 
te vinden met vragen over hun huid 
en de aankoop van huidverzorgings-
producten en Beauty - & Lifestyle 
Wannahaves. Maar ook mensen die 
nog nooit bij ons zijn geweest geven 
bestellingen door. Daar zijn we 
natuurlijk super blij mee. Maar de 
tijdelijke sluiting is nu eenmaal een 
feit en daarom zoek ik samen met 
mijn team naar leuke alternatieven. 
Want bijzondere tijden vragen om 
bijzondere initiatieven. 

Online Beauty Show
Tijdens de eerste Lockdown is Périne 
begonnen met een wekelijks 
#1minuutvoordehuid. Op dinsdag 
post zij een kort filmpje met info en 
tips van vragen die in de week door 
klanten zijn gesteld. Tijdens de 2e 
lockdown wilde Périne een alterna-
tieve Sale organiseren. Samen met het 
team kwam toen het idee om een 
Online Beauty Veiling te doen. Als 
eerste in Nederland hebben wij dit 
georganiseerd en het was zo’n succes, 
dat wij dachten, waarom combineren 
we deze twee niet met elkaar. Zo is het 
idee ontstaan om een wekelijks Online 
Beauty Show te maken, aldus Périne. 
Inmiddels zijn er al een paar shows 
geweest en ontvangen zij vele posi-
tieve reacties. De mensen vinden het 
echt leuk om een avondje onge-
dwongen naar iets leuks en toch infor-
matief te kijken. Iedere week krijgen 
we meer kijkers en ontvangen we ook 
tips en daar zijn we natuurlijk heel blij 
mee. Zo kunnen we de Beauty Show 
verbeteren, ook al zijn we natuurlijk 
geen profs, vertelt Périne lachend.

Liefde...
Woensdag 10 februari is het weer tijd 
voor een nieuwe Périne zoom(t) in 
op Beauty met online Beauty Show. 
In de maand van de liefde wordt 10 
Februari een extra liefdevolle show. 
Wat is er fijner om jezelf te 
verwennen met een fijne peeling en 
een heerlijk masker. En nu we meer 
binnen zitten heb je wellicht ook 
meer tijd om dit huidverzorgingri-
tueel met je huisgenoot te doen. Ook 
daar worden tips over gegeven. 
Natuurlijk gecombineerd met bijpas-
sende en fijne Beauty & Lifestyle 
Wannahaves die speciaal voor deze 
Beauty Show zijn geselecteerd. 

Aanmelden
Voor meer informatie over Périne 
zoom(t) in op Beauty met Online 
Beauty Show is te vinden op de 
nieuws/actiepagina van de website: 
www.perine.nl (nieuws en acties) 
Telefonisch contact opnemen kan 
natuurlijk ook via (0297)273121, app; 
06-82704328 of per mail; info@
perine.nl

Périne ZOOM(T) in op Beauty  
met Online Beauty Show

De Ronde Venen - Ieder jaar wordt 
op 4 februari wereldwijd stilgestaan 
bij kanker, een ziekte waar 1 op de 3 
Nederlanders op enig moment mee 
te maken krijgt. Dit jaar is er bijzon-
dere aandacht voor kanker in coro-
natijd. Juist nu is het belangrijk dat 
de impact van kanker niet vergeten 
wordt en dat mensen met kanker en 
hun naasten de weg weten te vinden 
naar coronaproof geboden zorg. De 
laatste jaren deelden vrijwilligers 
namens Inloophuis ’t Anker op 
Wereldkankerdag rozen uit aan voor-
bijgangers in het centrum van Mijd-
recht. Op deze manier werd op het 
belangrijke bestaan van het inloop-
huis gewezen. Ontvangers van de 
roos konden de roos bijvoorbeeld 
schenken aan iemand die kanker 
heeft. Dit jaar kon deze rozenactie 
i.v.m. corona niet plaatsvinden. Maar 
de 300 rozen, geschonken door Afri-
flora uit Aalsmeer, zijn deze week 
naar de ruim 60 vaste gasten van ’t 
Anker gebracht. Op deze wijze 

bracht ’t Anker een kleurrijke groet 
vanuit een helaas door de omstan-
digheden nog gesloten inloophuis. 
Inloophuis ’t Anker biedt al bijna 17 
jaar steun en aandacht aan mensen 
die op wat voor manier ook ‘geraakt’ 
zijn door kanker. De vrijwilligers 
missen ‘hun’ gasten, die op twee 
dagen in de week in ’t Anker terecht 
konden voor lotgenotencontact en 
diverse activiteiten. Voor nadere 
informatie: www.inloophuishetanker.
nl of 06-12111100.

’t Anker vergeet je niet

Mijdrecht - Op basisschool De 
Fontein in Mijdrecht wordt deze 
week een ‘Masked’ Voorleeswedstrijd 
gehouden. De meesters en juffen 
zijn verkleed of hebben een masker 
op en lezen een verhaal of versje 

voor. De verhaaltjes zijn gefilmd en 
staan online voor de kinderen zodat 
ze ook thuis mee kunnen genieten. 
Wie kan de stem raden? Op deze 
manier sluiten ze de online-lespe-
riode af. 

‘Masked’ voorleeswedstrijd op 
De Fontein

van Senior Sportief Actief de koppen 
bij elkaar gestoken en in 3 grote 
parken een circuit neergehangen. 
Dit is vergelijkbaar met de trimbaan 
van vroeger, een parcours met 
bordjes waar oefeningen op uitge-
beeld staan. Die kun je doen tijdens 
of na het wandelen, hardlopen of 
fietsen. Bij het Argonpark start de 
route bij Sporthal De Phoenix, in het 
Wickelhofpark bij ingang langs de 
Oosterlandweg en in het Speelwoud 
van Wilnis achter de Willisstee naast 
de brandweer. In Vinkeveen ligt al 
enige tijd de Kwiekroute, dit 
parcours loopt over het terrein rond 
Maria-oord en op straattegels staan 
oefeningen afgebeeld. Ook zeker 
leuk en nuttig om eens te doen. Na 
afloop van het Parkencircuit of Kwie-
kroute nog even rekken en 
strekken... en klaar! Bewegen met 
een maatje, dat werkt stimulerend 
en is natuurlijk gezelliger! Houd wel 
rekening met de anderhalve meter 
en neem maatregelen na het 
aanraken van palen of 
brugleuningen.

Een sportief beweeg parcours  
voor senioren
De Ronde Venen - Om in beweging 
te blijven wordt er veel gewandeld, 
gefietst en hardgelopen. Maar af en 

toe een oefening is ook belangrijk 
voor de broodnodige variatie. 
Daarom hebben de sportdocenten 
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Winter Wonderland in 
Uithoorn, De Kwakel 
en De Ronde Venen
Regio – En toen kwam de winter in volle hevigheid. Sneeuw, sneeuw en nog 
eens sneeuw. Eindelijk... geweldig...  de meeste mensen denken eens aan iets 
anders dan aan corona. Het gaat nu alleen nog over sneeuw, ijs, schaatsen, toer-
tochten. Jong en oud geniet. Oké, voor het verkeer was/is het wat minder, 
natuurlijk rijden in Nederland gelijk geen treinen meer en vallen er bussen uit, 
maar dat weten we. De natuur ziet er opeens heel anders uit. Plaatjes zo mooi. 
Kinderen maken sneeuwpoppen, rijden op hun sleetjes, er werd zelf gelanglauft 
in Uithoorn. De mensen van de gemeenten hebben het er maar druk mee, met 
strooien en sneeuwschuiven. Maar ook dat hebben ze aardig onder controle. 
Alle doorgaande wegen zijn goed te berijden. In de woonwijken niet, kan ook 
niet dat alles sneeuwvrij wordt gemaakt, maar wat nodig is, ligt er goed bij. 
Complimenten. Als wij nog op een oor liggen, zijn deze helden met alle gladheid 
op de weg om het voor ons begaanbaar te maken. Diverse fotografen zorgden 
dat onze redactie een prachtig overzicht kreeg van dit Winter Wonderland. 
Met dank aan Dirk Plasmeijer, Roos Uithol, Vivian Trusveld en diverse anderen.
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Winter Wonderland in 
Uithoorn, De Kwakel 
en De Ronde Venen
Regio – En toen kwam de winter in volle hevigheid. Sneeuw, sneeuw en nog 
eens sneeuw. Eindelijk... geweldig...  de meeste mensen denken eens aan iets 
anders dan aan corona. Het gaat nu alleen nog over sneeuw, ijs, schaatsen, toer-
tochten. Jong en oud geniet. Oké, voor het verkeer was/is het wat minder, 
natuurlijk rijden in Nederland gelijk geen treinen meer en vallen er bussen uit, 
maar dat weten we. De natuur ziet er opeens heel anders uit. Plaatjes zo mooi. 
Kinderen maken sneeuwpoppen, rijden op hun sleetjes, er werd zelf gelanglauft 
in Uithoorn. De mensen van de gemeenten hebben het er maar druk mee, met 
strooien en sneeuwschuiven. Maar ook dat hebben ze aardig onder controle. 
Alle doorgaande wegen zijn goed te berijden. In de woonwijken niet, kan ook 
niet dat alles sneeuwvrij wordt gemaakt, maar wat nodig is, ligt er goed bij. 
Complimenten. Als wij nog op een oor liggen, zijn deze helden met alle gladheid 
op de weg om het voor ons begaanbaar te maken. Diverse fotografen zorgden 
dat onze redactie een prachtig overzicht kreeg van dit Winter Wonderland. 
Met dank aan Dirk Plasmeijer, Roos Uithol, Vivian Trusveld en diverse anderen.
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Uithoorn – Op 14 februari a.s. zou 
singer-songwriter Beatrice van der 
Poel samen met haar muzikale 
partner Tim Eijmaal bij de SCAU 
komen optreden met hun 
programma ‘Bloedmooi Wijnrood’. 
Door de huidige Lockdown in 
verband met de bestrijding van het 
COVID-19-virus kan deze voorstelling 
helaas niet doorgaan. Bijzonder 
jammer voor de artiesten, die ernaar 
snakken om weer te mogen 
optreden, en jammer voor het 
cultuur minnende publiek in de regio 
Uithoorn. We zullen allemaal nog een 
poos geduld moeten hebben 
voordat er weer ‘live’ muziek 
gespeeld en beleefd kan worden. 
Samen met de musici is de Stichting 
Culturele Activiteiten Uithoorn op 
zoek naar een alternatieve datum, 
waarschijnlijk ergens in mei of juni. 

Het eerstvolgende reguliere concert 
van de SCAU staat gepland voor 
zondag 14 maart a.s.: het Dostojevski 
Kwartet met werken van Rachma-
ninov, Janacek en Schumann. Laten 
we hopen dat dit wél door kan gaan.

Optreden van Beatrice van der 
Poel geannuleerd

Beatrice van der Poel

Uithoorn/De Kwakel - Wie het boek 
nog niet heeft gelezen, heeft wat 
gemist. Wie het boek nu koopt, steunt 
daarmee de Voedselbank Uithoorn. 
Ontmoetingen in poëzie en proza 
Uithoorn & De Kwakel is een unieke 
verzameling gedichten en verhalen 
van inwoners en betrokkenen. Het 
initiatief om gedichten en verhalen te 
verzamelen is genomen ter gelegen-
heid van 200 jaar gemeente Uithoorn. 
Nu we zoveel mogelijk thuisblijven is 
dit een heerlijk boek om even te 
ontspannen en de gedichten en 
verhalen tot je te nemen. Kortom, een 
mooi cadeau voor jezelf of om te 
geven. Geven maakt blij en door het 
boek te kopen, maak je anderen blij. 

Het mes snijdt dus aan twee kanten, 
want de opbrengst van de boeken die 
de komende tijd verkocht gaan 
worden, gaat naar de Voedselbank 
Uithoorn. Draag jij de voedselbank ook 
een warm hart toe, koop dan Ontmoe-
tingen in poëzie en proza Uithoorn & 
De Kwakel en steun deze organisatie. 
Voor bedrijven is het een mooi relatie-
geschenk. Koop het boek en help mee 
om een mooi bedrag te kunnen 
doneren. Het streven is minimaal 100, 
liefst meer, boeken te verkopen. Het 
boek kost €15 en is te bestellen bij Iris 
Soerel via 200gedichten@gmail.com 
en door click & collect bij Bruna Winkel 
Amstelplein en The Readshop Express 
Zijdelwaard.

Opbrengst boek voor de 
voedselbank

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

Onbekend maakt onbemind. Daarom ben ik er 
altijd voorstander van met elkaar in gesprek 
gaan. Net voor de jaarwisseling ben ik samen 
met een jongerenwerker van Streetcornerwork 
de straat op gegaan om te praten met de jeugd 
in Zijdelwaard. Het is geen geheim dat een 
groep inwoners zich de laatste jaren steeds 
onveiliger voelt in hun eigen buurt. En dat is 

natuurlijk verschrikkelijk en dat mag niet. Tijdens dit praatje gaven de 
jongeren aan graag in gesprek te willen gaan met de inwoners die zich 
onveilig voelen. Ik vond dat een mooi gebaar! En dat heb ik natuurlijk 
onthouden. Dat gesprek heeft onlangs plaatsgevonden in de raadzaal 
van het gemeentehuis. Een unieke avond, zo mag ik het wel noemen. De 
jongeren en de inwoners die aanwezig waren hebben bijna twee uur met 
elkaar gesproken. En ik durf te zeggen dat er goede stappen zijn 
gemaakt. Beide ‘partijen’ zien bijvoorbeeld veel in een buurtplek waar ze 
elkaar een keer per week kunnen ontmoeten. En ook werd aangegeven 
dat er bereidheid is om het verleden te laten rusten en vooruit te kijken. 
Wat mij betreft blijft het niet bij deze avond en gaan we doorpakken. 
Iets anders. Ik wandel en fiets geregeld door Uithoorn of De Kwakel. Het is 
goed voor je gezondheid, zowel geestelijk als lichamelijk. Vaak word ik op 
straat aangesproken. En dat vind ik fijn. Blijf dat -onder het motto ‘ga in 
gesprek met elkaar en met mij’- ook vooral doen. Binnenkort gaan we ook 
weer een online bijeenkomst organiseren via ‘Teams’. Iedereen kan zich 
hiervoor aanmelden en dan kunnen we met elkaar in gesprek. Dat doe ik 
uiteraard liever niet via de computer, maar voor nu kan het even niet 
anders. Een paar maanden geleden hebben we ook een online moment 
gehouden met als specifiek onderwerp Corona. Nu willen we het wat 
breder trekken. Houd deze krant en onze social media in de gaten. 

Pieter Heiliegers, burgemeester

In gesprek met elkaar
Uithoorn – Zoals u vorige week reeds 
heeft kunnen lezen heeft de 
Uithoornse gemeenteraad in meer-
derheid voor gestemd om het 
vervolgonderzoek alternatieve 
woningbouwlocatie in De Kwakel 
door te zetten. In een persbericht 
geeft de gemeente Uithoorn hun visie 
op dit geheel: “Dit besluit betekent 
dat de komende maanden wordt 
bekeken of Thamen honk- en softbal 
en jeu de boule-vereniging Boule 
Union Thamen goed kunnen worden 
ingepast in Legmeer-West. De 
gemeenteraad heeft besloten dat dit 
alleen het geval is als deze verplaat-
sing verenigbaar is met het 
Legmeerbos, het initiatief van Buurt-
beheer De Legmeer. Daarom zal de 
gemeente tijdens het vervolgonder-
zoek intensief afstemmen met deze 
initiatiefnemer en de betrokken 
sportverenigingen en wordt er reke-
ning gehouden met de tijdshorizon 
van de SLS-subsidie. Om tot een goed 
besluit te kunnen komen, maakt een 
globale inschatting van de kosten 
voor het beheer en onderhoud van 
het Legmeerbos bovendien onder-
deel uit van het vervolgonderzoek. 
Verder wordt onderzocht of op de 
locatie van Thamen honk- en softbal 
en jeu de boule-vereniging Boule 
Union Thamen woningen gebouwd 
kunnen worden die passen bij de 
woonbehoefte van Uithoorn en De 
Kwakel. De gemeenteraad heeft 
hierbij twee belangrijke uitgangs-
punten vastgesteld: de groenzone 
direct langs de Vuurlijn moet 
behouden blijven en het plan moet 
passen bij de kwaliteiten van de Stel-

ling van Amsterdam. De resultaten 
van het vervolgonderzoek zullen voor 
het zomerreces van 2021 aan de 
gemeenteraad worden 
gepresenteerd. 

Een ingewikkeld vraagstuk
In Uithoorn is nog maar weinig plek 
over voor de bouw van nieuwe 
woningen, terwijl de behoefte 
hieraan wel erg groot is. Dit komt voor 
een groot deel door de beperkingen 
die de nabijheid van Schiphol met 
zich meebrengt. Zo mag er op veel 
locaties niet gebouwd worden. Een 
ingewikkeld vraagstuk dus. De 
gemeenteraad heeft het college van 
Burgemeesters en Wethouders 
daarom opdracht gegeven om crea-
tief na te denken over mogelijke 
kansen voor woningbouw. Een van de 
ideeën was het verplaatsen van de 
sportvelden in De Kwakel. Deze 
liggen namelijk op grond waarop 
onder bepaalde voorwaarden wel 
gebouwd mag worden. Andere 
mogelijkheden in De Kwakel zijn er 
niet meer. Het verplaatsen van de 
sportverenigingen KDO en Qui Vive 
Hockey en Tennis bleek te duur. Het 
huidige haalbaarheidsonderzoek 
heeft zich daarom gericht op het 
verplaatsen van Thamen Honk- en 
Softbal en jeu de boule-vereniging 
Boule Union Thamen. 
Maar waar grond schaars is, en waar 
intensief gewoond, gewerkt en 
geleefd wordt, bestaan vaak meer-
dere wensen voor een en dezelfde 
locatie. Zo ook voor Legmeer-West. 
Buurtbeheer De Legmeer heeft een 
plan gemaakt om in het gebied 

tussen de toekomstige tramlijn en de 
sportvelden een Legmeerbos aan te 
leggen. Het gaat dan niet om een 
klassiek bos, maar om een groene 
zone waar gewandeld, gefietst, maar 
bijvoorbeeld ook gesport kan 
worden. Het doel van deze zone is het 
verbeteren van de leef kwaliteit en de 
verbinding tussen de bewoners. Voor 
dit plan heeft Stichting Leefomgeving 
Schiphol een bijdrage in de vorm van 
een subsidie toegezegd. Het plan 
voor een groener Legmeer-West moet 
nog verder worden uitgewerkt, zodat 
er een besluit over kan worden 
genomen. Het uitwerken van het plan 
is een co-creatie tussen buurtbeheer 
en de gemeente. 

Meer informatie
Het haalbaarheidsonderzoek en 
vervolgonderzoek zijn slechts onder-
zoeken. Hiermee worden de mogelijk-
heden voor de bouw van nieuwe 
woningen in een gebied met vele 
beperkingen afgetast, maar ook alle 
andere (maatschappelijke) belangen 
in kaart gebracht. Er is dus nog geen 
concreet plan opgesteld voor 
woningbouw in De Kwakel of het 
verplaatsen van sportvelden naar 
Legmeer-West. Wilt u op de hoogte 
blijven van de ontwikkelingen rond 
Sport en Wonen in De Kwakel? Op de 
website Uithoorndenktmee.nl onder 
het kopje Projecten kunt u meer 
lezen. Hier vindt u het volledige 
rapport van het haalbaarheidsonder-
zoek, net als een aantal veel gestelde 
vragen rondom het idee, en de 
antwoorden daarop”, aldus het 
persbericht.

Gemeente gaat door met vervolgonder-
zoek woningbouwlocaties De Kwakel

De Kwakel - De lockdown zorgt er 
voor dat de handcompetitie helaas 
voor handballers, al maanden stil ligt 
en dat er niet in de sporthal getraind 
kan worden. Maar KDO- handbal zit 
zeker niet stil! Er worden veel alterna-
tieve activiteiten georganiseerd. Zo 
gaat de C-jeugd regelmatig hard-

lopen, wordt er door de E- en 
D-jeugd buiten getraind op het 
handbalveld, werken de dames seni-
oren, A-jeugd en recreanten aan 
kracht en conditie middels boot-
camp en zijn er online bijeenkom-
sten voor en door diverse 
vrijwilligersgroepen. 

KDO handbal blijft in beweging! Handjes gezocht!
Ook interesse om aan te sluiten als 
speler of vrijwilliger? KDO handbal 
kan altijd extra handen gebruiken! 
Meld je via handbal@kdo.nl en ze 
kijken samen wat er bij je past. Leuke 
foto’s en filmpjes van al deze activi-
teiten vind je op de Facebook en 
sinds kort ook op Instagram onder 
@kdohandbal. 
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Groothandel infra- en 
installatiemateriaal 
Van Walraven opent nieuw pand
Door Roos Uithol

Mijdrecht - Ondanks de pandemie 
en de bijbehorende maatregelen zijn 
vitale beroepen als installateurs, 
groothandels, aannemers en andere 
takken in de bouwwereld zoveel 
mogelijk doorgegaan met hun werk-
zaamheden. De groothandel Van 
Walraven helpt bedrijven in de bouw 
te voorzien van de noodzakelijke 
materialen en systemen. Een 
groeiend onderdeel van de groot-
handel is Werkkleding & PBM’s 
(Persoonlijke Beschermingsmid-
delen). Voor deze verkoopafdeling is 
in februari een nieuw pand geopend 
gelegen aan Industrieweg 25 te Mijd-
recht (etage boven J-Sports en voor-
heen Jazz- en Showballet Nicole). De 
Nieuwe Meerbode spreekt met de 
gezichten achter Werkkleding & 
PBM’s. Nico Mur, regiomanager voor 
het westen van het land, waaronder 
Werkkleding en PBM. Ingrid Sassen, 
accountmanager voor deze verkoop-
afdeling en verkoopmedewerkers 
Ramona Jansen en Clint van Ee. Een 
samenwerking die als een geoliede 
machine loopt. Hoewel er “af en toe 
hobbels genomen moeten worden” 
zegt Ingrid met een knipoog. 

Drie jaar
Drie jaar geleden is het team 
begonnen om de kleding te 
promoten en vanaf dat moment 
heeft deze afdeling een flinke groei 
gemaakt. Met het openen van een 
geheel nieuw pand gespecialiseerd 
in werkkleding en PBM biedt dit nog 
meer mogelijkheden. Voorheen 
bezocht Ingrid als accountmanager 
de klant om het assortiment te 
tonen, maar met twee personeels-
leden vast aanwezig op locatie 
kunnen klanten ook daar uitstekend 
worden ontvangen. Ramona Jansen 
werkt sinds 2018 bij Van Walraven. Ze 
begon als medewerker bij verkoop 
binnendienst installatiematerialen. 
Het was op dat moment dat Ramona 
al een beetje warm werd gemaakt 

om de afdeling Werkkleding en 
PBM’s erbij te doen. Daar is zij in de 
loop van de tijd geleidelijk meer 
ingedoken. “Ingrid bezocht steeds 
meer klanten en er kwamen steeds 
meer orders binnen. Als gevolg 
daarvan betekende dit dat mijn 
werkzaamheden uiteindelijk volledig 
tot deze afdeling behoorden.” Ramo-
na’s werkzaamheden bestaan o.a. uit 
offertes maken, kleding orders 
verwerken en artikelen klaarmaken 
om voor de klant mee te nemen. 

Persoonsgebonden
Ook de KMS-klanten (Kleding 
Management Systeem) melden zich 
meer aan. Met dit systeem kunnen 
bedrijven zelf kleding, PBM’s of 
andere persoonsgebonden uitrus-
ting gemakkelijk online bestellen. 
Door voorafgaand aan het inregelen 
van de eigen online omgeving een 
pas-sessie te laten plaatsvinden, kan 
per persoon, per kledingstuk, de 
juiste maat worden ingelezen, zodat 
het voor een werkgever nog eenvou-
diger wordt om kledingstukken te 
bestellen. Zo kan altijd het overzicht 
worden gehouden, vanaf de bestel-
status tot en met het bestede 
budget. Dit is waar Clint van Ee, 
samen met Ingrid Sassen, zich vooral 
mee bezighoudt. “Monteurs kunnen 
hierdoor zelf binnen een budget hun 
kleding regelen, zonder dat dit weer 
eerst via personeelszaken of de 
directie e.d. moet verlopen. En als het 
budget op is, betekent het niet dat er 
gelijk geen kleding meer kan worden 
besteld. In overleg met de directie 
van het bedrijf kan het budget dan 
worden verhoogd, maar dat gebeurt 
eigenlijk zelden!” Volgens Clint 
hebben klanten als de kleding op 
voorraad ligt, bedrukt of geborduurd, 
de volgende dag de bestelling al in 
huis. Tenzij het weekend ertussen zit.

Winkel
De winkel is dagelijks van half 9 tot 5 
uur geopend. Er is een uitgebreid 
assortiment bestaande uit diverse 

verschillen. Er wordt zoveel als moge-
lijk digitaal gewerkt, waarbij het 
aantal mensen op kantoor wordt 
beperkt. We volgen de hygiënische 
maatregelen en bezoekers aan de 
kantoren wordt teruggeschroefd. Het 
gaat nu vooral om de klant bedienen 
en zoveel mogelijk afleveren. Bestel-
lingen kunnen ook worden afge-
haald. Intussen zijn we daar zeer 
goed op aangepast.”

Afleveren
Ingrid: “En toch is het voor deze vesti-
ging ook een beetje onzeker alle-
maal. Kleding blijft een product dat 
een klant graag ziet en voelt. Dus als 
de klant met het ophalen aangeeft 
de kleding te willen zien en te willen 
passen, probeer ik toch de mogelijk-
heid aan te bieden dat het bij de 
deur kan worden gepast. Net zoals je 
eten kunt bestellen en bij de deur 
aflevert, kunnen wij dat ook doen. 
Meerdere maten kunnen worden 
meegebracht en eventueel merken 
om uit te proberen. Zo blijkt er veel 
mogelijk te zijn, maar uiteindelijk 
hoop ik dat situatie weer gauw zoals 
vanouds zal zijn!”

Technische groothandel
Het familiebedrijf Van Walraven is 
een technische groothandel met 
maar liefst 330 werknemers. Naast 
het nieuwe pand heeft het bedrijf 
nog twaalf vestigingen met grote 
magazijnen erbij. Daaruit worden 
duizenden klanten in het land 
bediend. De ‘core business’ is de 
installateur, maar gelukkig komen 
andere klantengroepen eveneens 
goed aan bod bij de groothandel. 
Een voorbeeld is de grond-, weg- en 
waterbouw. Nico: “Denk aan het 
bestraten en de aanleg van riolen. En 
zelfs de scheepvaart! Binnen grote 
boten vind je net zo goed veel 
leidingsystemen. Hier in Mijdrecht 
hebben we een pand met het specia-
lisme Prefab en natuurlijk het specia-
lisme waar we nu vooral bij stilstaan: 
werkkleding en PBM’s.”

Grote waardering
De waardering voor elke mede-
werker van het bedrijf is groot. Om 
ieder van hen in het zonnetje te 
zetten is er een project gestart om 12 
maanden lang, 12 vestigingen onder 
de aandacht te brengen. Er worden 
foto’s met mooie quotes en video’s 
gemaakt bij een vestiging en boven-
dien individueel aandacht gegeven 
naar de betrokken medewerkers van 
een vestiging. Zo komen van elke 
vestiging om de beurt heel wat 
mensen in beeld. Nico Mur: “Waar wij 
goed op letten is dat de mensen die 
voor Van Walraven komen werken 
positieve lui zijn. Het klinkt misschien 
gek om dat zo te stellen, maar ik vind 
dat een mooie eigenschap. Dat type 
mens heeft veel voor een ander over 
en begrijpt dat de klant bij ons echt 
op één staat. Een positief en blij 
persoon werkt daar graag aan mee. 

Je helpt iemand zoals je zelf ook 
geholpen wilt worden. Korte wacht-
tijden, luisteren naar wat de klant 
bedoelt en voorzien van goed advies, 
gebouwd op onze expertise. Vragen 
hoe de klus voor deze klant is 
verlopen e.d. zodat de klant blij onze 
winkel verlaat en weer terugkomt. 
Dus echt dat stukje menselijkheid 
tonen en dat met elkaar blijven 
bewaken” licht Nico toe.

Echte familieman
Volgens Nico Mur kan directeur en 
eigenaar Henk van Walraven worden 
gezien als een echte familieman. Hij 
is zeer betrokken bij zijn personeel 
en doet zijn best om iedereen te 
leren kennen. “Dat je als medewerker 
geen nummer, maar waardevol bent”, 
benadrukt Nico. “Dat wordt zeer 
gewaardeerd door iedereen. Ik 
spreek uit eigen ervaren natuurlijk, 
maar dit hoor ik ook vaak terug van 
andere medewerkers.” Ingrid Sassen: 
“Ik heb hier eerst 11 jaar als receptio-
nist en telefonist gewerkt voor ik 
deze functie als accountmanager 
kreeg. Dat doe ik nu ongeveer 3 jaar 
met veel plezier. Intern worden er 
bijvoorbeeld product en sales trai-
ningen gegeven. Zo zie je maar dat 
dit bedrijf je mooie kansen biedt om 
door te kunnen groeien.” Ramona 
Jansen: “Dat heeft mede te maken 
met de korte lijnen die je binnen dit 
bedrijf aantreft. Je wordt dan 
gevraagd of het komt zo op je pad. 
De ontwikkelingen die je maakt 
verlopen heel natuurlijk op die 
manier.”

Heel plezierig werken
Nico Mur: “Als ik daar even op in mag 
gaan? Henk van Walraven, heeft jullie 
eerst een keer uitgenodigd om dit 
nieuwe pand te bekijken, met de 
vraag of dit een goede investering is 
of niet. Dat heeft hij mede van jullie 
laten afhangen. Dan zie je dat 
menselijke aspect weer terugkomen. 
Er is niet strak een plan gevolgd, 
maar eerst aan dit team gevraagd of 
zij deze nieuwe stap wilden maken. 
Kortom, het is heel plezierig om hier 
te werken. Een prachtig bedrijf met 
een mooi assortiment. Korte lijnen 
en een fijn contact met de collega’s. 
Een team dat voor elkaar klaar staat 
en elkaar goed kan helpen. Er is een 
hoop mogelijk en dat is niet om een 
beetje interessant te reageren, maar 
gewoon echt waar!” De afhaalbalies 
en vestigingen zijn open en bereik-
baar. Producten worden echter niet 
aan particulieren verkocht bij de 
verkoopbalies i.v.m. het coronavirus. 
Er kan wel online worden besteld als 
de klant een KVK-nummer tot de 
beschikking heeft. Meer weten? Kijk 
dan op de website: www.vanwal-
raven.com. Bellen voor nadere infor-
matie mag ook: 0297 300000. 
Bezoekadres groothandel: 
Nijverheidsweg 26 Mijdrecht. 
Bezoekadres Werkkleding & PBM: 
Industrieweg 25 Mijdrecht

merken en een aantal paskamers. 
Ingrid geeft een korte rondleiding 
door de winkel. Ze laat enthousiast 
de verschillende types werkkleding 
en PBM’s zien en geeft in het kort 
uitleg, waarvoor elk item in het 
assortiment dient. “We hebben drie 
verschillende merken werkkleding, 
zodat we de klant op elke manier 
kunnen bedienen. Dit zijn Fristads, 
Tricorp en Snickers. Deze werkkle-
ding fabrikanten staan bekend om 
hun kwalitatief goede kleding voor 
professionele doeleinden. Snickers is 
bijvoorbeeld zeer comfortabel, maar 
ook hip voor de ZZP’er. Tricorp is het 
eerste merk waarmee we gestart zijn 
en waarvan steeds meer is te vinden 
binnen ons assortiment. En Fristads is 
vooral bekend om de Fusion lijn en 
de werkbroeken. Of men nu werkt in 
de bouw, installatie, als stratenmaker 
of als hovenier, bij ons kunnen de 
juiste werkschoenen, werkjassen, 
overalls, werktruien, thermokleding 
en diverse accessoires worden 
gevonden.” Datzelfde geldt ook voor 
de PBM’s. Deze middelen hebben het 
doel om lichamelijk letsel bij mensen 
te voorkomen die bepaalde 
beroepen uitoefenen waar risico’s 
aan verbonden zijn. “Bij ons als 
groothandel kan men terecht voor 
de meest uiteenlopende PBM’s voor 
de risicovolle werkzaamheden. Zo 
hebben wij producten voor gehoor-
bescherming en oogbescherming, 
reflectiekleding, hoofdbescherming, 
arm- en handbescherming, valbe-
scherming (om optimale bescher-
ming te bieden bij steiger- en hoog-
tewerkzaamheden), adembescher-
ming (wat voorkomt dat ongewenste 
dampen, gassen en fijnstof aanslag 
heeft op luchtwegen en longen).” 
Ingrid wijst vervolgens naar een 
grote flitsende emmer in een schap. 
“Dit is een PBM emmer. Daar passen 
verschillende PBM’s in zoals een helm 
en handschoenen. Bedrijven geven 
dit vaak aan nieuwe werknemers, 
zodat zij gelijk voorzien zijn van de 
noodzakelijke PBM’s en het is boven-
dien gemakkelijk om te vervoeren.”

Concurrentie
Op de vraag of er veel concurrentie is 
voor deze verkoopafdeling, beves-
tigd Ingrid dat dit zeker zo is. Maar 
eronder lijden doet het bedrijf zeker 
niet. Met hun 52 jarige bestaan heeft 
Van Walraven een uitgebreid netwerk 
en een mooi klantenbestand opge-
bouwd. Dat is een groot voordeel 
voor Werkkleding & PBM’s. “Veel 
klanten kopen bij ons al bevesti-
gingsmaterialen en bestellen dan 
gelijk werkkleding en PBM voor het 
complete pakket. De keuze is groot. 
De verschillende soorten werkkle-
ding zijn geschikt voor zowel 
mannen als voor vrouwen. Wij 
voeren van maat S t/m XXL en 
kunnen zelfs bedrijfskleding en een 
aantal PBM’s inclusief logo borduren 
of bedrukken (d.m.v. diverse 
druktechnieken).” 

Groeien
Voor de technische industrie gaat het 
werk nog door. Dat geldt ook voor de 
verkoop voor de vakman en dat 
maakt dat men “het goed druk heeft”, 
vertelt regiomanager Nico Mur. Zo is 
voor de kledingafdeling het doel 
gesteld om dit jaar zelfs met 50% te 
groeien. “In maart 2020 moesten we 
even dicht en dat was wel spannend. 
Uiteindelijk bleken wij als technische 
groothandel bij de vitale sector te 
behoren en daarom mochten we 
openblijven. Met het werken zelf 
merken we natuurlijk wel een aantal 





chine, droger enzovoort. Levert de 
installatie meer op dan je verbruikt, 
dan gaat dit naar de energieleveran-
cier. Die krijgt dan duurzame energie 
terug geleverd. Dat wordt verrekend 
met de elektriciteit die je zelf 
verbruikt. Je gebruikt het elektrici-
teitsnet dus eigenlijk als een accu. Dit 
heet ‘salderen’. Deze salderingsrege-
ling blijft tot 2023 in stand. Daarna 
wordt dit geleidelijk afgebouwd naar 
nul over een periode van 9 jaar. 
Uitgangspunt is dat de terugverdien-
tijd van een PV- installatie gelijk blijft. 
Er komt dan een soort terugleversub-
sidie. De overheid heeft daar gerust-
stellende uitspraken over gedaan 
maar heeft ook al vaker laten zien dat 
haar uitspraken niet altijd overeen-
komen met de praktijk. Wat er na de 
afbouw gaat gebeuren is eigenlijk 
nog onzeker. In België zijn er ontwik-
kelingen die je niet blij maken als 
mini-stroomleverancier.

Verzadigingspunt
Dan komt er mogelijk een moment 
waar ook weer niemand je voor heeft 
gewaarschuwd. En dat is het verzadi-
gingspunt. Op het moment dat de 
hele buurt of wijk volgeplempt is met 
zonnepanelen, kan het op zomerse 
dagen gebeuren dat er zoveel 
opbrengst is dat het plaatselijke 
netwerk dit niet kan wegwerken. Er 
zijn dan niet genoeg verbruikers die 
het kunnen “opmaken”. Dan gaat de 
netspanning stijgen omdat de 
energie niet weg kan. Vervolgens 
schakelen de PV-omvormers in de 
woningen uit want daar zijn ze (hope-
lijk) tegen beveiligd. Energieleveran-
ciers weten dit al heel lang en kunnen 
de opwekking in grote centrales al 
naar gelang de behoefte regelen. 
Maar in dit geval liggen uw dure 
panelen dan lekker niets te doen. Het 
kan zomaar gebeuren dat het tijdstip 
van afschakelen nog eerder en vaker 
zal komen door de opbrengst van 
zonneweiden en windturbines die we 
blijkbaar dolgraag in het ons omrin-
gende landschap willen hebben. 
Zonder er goed bij na te denken hoe 
we deze opbrengsten netjes kunnen 
verwerken in het elektriciteitsnet. Of 
er komt stiekem een energie-slur-
pend bedrijf langs om dit in te pikken 
tegen een leuke prijs (zie: Windpark 
Wieringen). Wil je de elektriciteit dan 
maar zelf gaan opslaan als oplossing 
hiervoor, dan heb je thuisbatterijen 
nodig. In Duitsland al lang gemeen-
goed. Ze zijn nu nog behoorlijk duur 
in de aanschaf. Voor een gemiddeld 
systeem met een opslag van 4kWh 
betaal je ongeveer €4.000. Deze 

investering wordt wel gesubsidieerd 
maar de terugverdientijd valt tegen 
en is nog even niet aan te raden. Heel 
anders wordt het wanneer je een 
Elektrische auto aanschaft. Dan is het 
heel interessant om met je eigen 
opgewekte energie je karretje op te 
laden. Wordt wel weer knokken om 
parkeerplaatsen bij de laadpaal in de 
woonerven maar dat zien we dan wel 
weer.

Milieu
Dan nog een puntje milieu... Er is 
(instituut IFV) een onderzoek gestart 
naar de vervuiling die ontstaat door 
brand bij PV panelen. Dit naar aanlei-
ding van een aantal branden waar 
bleek dat minuscule deeltjes van de 
verbrande panelen tot ver (10km!) in 
de omtrek terug waren te vinden.. 
Niet zo fijn dus. Het blijkt dat allerlei 
kleine snippertjes door de hitte en 
wind makkelijk worden verspreid. 
Nog minder leuk voor het milieu als 
je de panelen bij of in een natuurge-
bied wilt plaatsen. Natuurlijk kan je 
gaan beweren dat dit nooit zal 
gebeuren. Maar dat zegt in de prak-
tijk niet zo veel. Denk hier dus eerst 
goed over na voordat je de panelen 
op een mooie locatie plaatst. Ja, je 
kunt het onrendabele grond noemen, 
misschien trappen de mensen er dan 
wel in. Maar het blijft toch echt 
natuur. Tenslotte een positief bericht: 
Na een hopelijk lange tijd van stroom 
leveren zullen de panelen op 
gegeven moment gaan degraderen 
en steeds minder opwekken. Op dit 
moment zijn we al in staat om wel 
96% van een paneel terug te recy-
clen. Dus wat dat betreft gaat het 
steeds beter. Durft u nog? Over een 
paar jaar wordt het financieel minder 
aantrekkelijk. Maar wie voor het 
milieu kiest. Wintersporten gaat het 
toch niet meer worden dit jaar. Tenzij 
er zoveel sneeuw valt in deze dagen 
dat je van het dak af kunt skiën.

A. Visser uit Mijdrecht
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Mijdrecht - Goede zaak dat er veel 
aandacht wordt besteed aan zonne-
panelen, ook wel PV systemen 
genoemd. Er zitten veel voordelen, 
maar ook een aantal nadelen aan. 
Helaas worden meestal alleen de 
voordelen genoemd. Hier een moge-
lijk aantal minder bekende dingetjes 
zodat u niet op het verkeerde been 
wordt gezet. Plaatsing op het dak. Tja, 
niet iedereen vindt ze mooi staan. Je 
kunt er wel aan wennen, er zijn er 
onderhand ook al zoveel geplaatst 
dat het gewoon is geworden. Minder 
succesvol is het als ze zodanig zijn 
gemonteerd dat er gedurende de 
dag een schaduw op valt van bomen, 
schoorstenen, woningen, etc. Wauw, 
goeie verkoper geweest denk je soms 
als je dat, zo hier en daar ziet hangen. 
Je kunt zonnepanelen enigszins 
vergelijken met de oude kerstboom-
verlichting. Weet je dat nog wel, als er 
een lampje stuk was? Dat werd een 
avondje zoeken. Zo is het ook met de 
panelen, ze zijn doorgaans in serie 
gezet. Is er een zwakker (o.a. door de 
schaduw) dan zakt de totale 
opbrengst weg. Dat is deels te 
compenseren maar dan moet er weer 
extra elektronica op je dak worden 
gelegd. Als dat ooit stukgaat dan kun 
je met recht op het dak gaan zitten. 
En dan is het iets moeilijker 
geworden als een lampje uitwisselen. 
Verder kunnen sommige constructies 
er gewoon om vragen om door 
vogels zoals eksters en kauwtjes als 
nesten te worden gebruikt. Dan moet 
je weer aan de gang met afscherming 
rondom en dat kan weer niet zo 
eenvoudig bij sommige 
zonnepanelen. 

Redement?
Heeft u bij een offerte trouwens een 
duidelijke berekening gekregen van 
het verwachte rendement? Men gaat 
uit van de piekwaarde van een 
paneel, dit wordt uitgedrukt in Wp. 
Wil je dat in kWh zien dan moet je dit 
een factor verminderen. Met een dak 
pal op het zuiden zonder schaduw, 
kun je ongeveer een rendement 
halen van 0,9 kWh per Wp. (onder een 
hoek van 30-45 graden). Je ziet ook 
wel panelen op west en oost hangen. 
Dan kom je ongeveer uit op 0,6-0,7 
kWh per Wp. Verder kun je grofweg 
zeggen dat schaduw van een boom 
je ongeveer op 89% en een dakkapel 
je nog verder terugzet op iets van 
85% rendement. Het duurt dan wel 
wat langer voordat je het geld uit je 
investering hebt gekregen. Maar 

geen zorgen, je krijgt nog steeds 
meer terug voor je geld dan als je het 
op een 0,01% Bank laat staan. 

Financien
Er zit ook nog een ander financieel 
verhaaltje aan vast. Hopelijk is er 
verteld dat u de BTW van een 
gekochte set kunt terugvragen. Daar 
kan je een speciaal formulier voor 
downloaden bij de belastingen. En 
voilá, u wordt dan meteen gezien als 
stroomleverancier. Met de hele 
papierwinkel die daarbij hoort. 
Momenteel profiteert u nog van de 
BTW- teruggave van de belasting en 
daarnaast nog het salderen van de 
energielevering. Kom ik verderop op 
terug. Over rendement gesproken, 
het rendement van een PV systeem 
wordt ook nog eens bepaald door de 
omgevingstemperatuur. Tot onge-
veer 25 graden gaat het allemaal 
prima, maar als de zon meer en meer 
zijn best gaat doen zakt de opbrengst 
van het paneel tot wel ongeveer 20% 
(!) Bij de betere merken zal dit 12-14% 
zijn. Bij nieuwbouw worden de 
panelen ook nog eens voor het 
gezicht in het dak verzonken, dus 
met een stuk minder ventilatieruimte. 
En dan vliegt de temperatuur nog 
sneller omhoog. Dit is de reden dat je 
in het voor en najaar de kWh meters 
ziet rondvliegen bij mooi weer en 
hartje zomer ook wel, maar een 
stukje minder. Ook deze mindere 
eigenschappen zullen niet vaak 
worden verteld bij een mooie aanbie-
ding. Gelukkig hebben we het 
internet nog om dit soort dingen 
lekker zelf uit te pluizen.

Vervuiling
Want, er komt nog… vervuiling bij 
kijken. Je moet niet gek opkijken als 
je de panelen na een jaar gaat 
afwassen en er dan een zwarte drab 
van af ziet komen. Oorzaak? Vlieg-
tuigen die 24/7 roet en vuildeeltjes 
over ons uitspugen. Diesels die dik 
boven de gewenste normen nare 
deeltjes uitstoten. Verder wordt de 
laag nog aangevuld door buren die 
ook wel van het gas af willen maar 
tegelijk ook goedkoop willen stoken 
en dus met hout- en palletkachels in 
de weer zijn, of eens lekker buiten 
gaan walmen met vuurkorven etc. Zo 
bar milieubewust zijn we dus nu ook 
weer niet als het om de centen gaat. 
Af en toe waan je jezelf buiten weer 
eventjes terug in het kolengestookte 
tijdperk. Het rendement van de 
panelen wordt er gelukkig niet zo 

Waarom zou je zonnepanelen (niet) willen? heel erg door aangetast, net als onze 
longen. Hoewel, een paneel begint 
niet naar te hoesten of een dokter op 
te zoeken na een dergelijke jaren-
lange blootsteling.

Aansluiting
Dan de aansluiting op het Elektranet. 
Via een omvormer moet de opge-
wekte stroom naar de zekeringkast. 
Dat gaat niet zo maar, meestal moet 
de zekeringkast worden aangepast, 
of er moet een extra kastje worden 
bijgemaakt. De kWh meter zal ook 
moeten worden vervangen zodat je 
uit kunt lezen wat er wordt terug 
geleverd. Vaak draadloos uitleesbaar 
zodat iedereen met de juiste app 
jouw verbruik zo maar kan bekijken. 
Of met een abonnement waarmee 
jouw gegevens elders worden opge-
slagen (?) Extra opletten dus hiermee. 
Natuurlijk is gewenst dat dit alles 
door deskundige technici wordt 
gedaan, dus kijk wel of het bedrijf 
een erkende installateur is. Als je dan 
vraagt of een en ander volgens de 
NEN1010 wordt geïnstalleerd en je 
wordt met verbazing aangekeken, 
dan wordt het tijd om een andere 
installateur te gaan zoeken. Een 
bedrijf wat zijn mensen een goede 
opleiding geeft. En die ze ook veilig-
heid geeft door ze o.a. met valbeveili-
ging op het dak te laten werken. Je 
wilt echt geen monteur in je tuin 
vinden die twee seconden daarvoor 
nog op het dak zat.

Risico’s
Als je alles zelf wil gaan doen dan kan 
dat uiteraard, dozenschuivers 
genoeg. Maar je draagt dan ook de 
risico’s zelf. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje en een dak is eventjes 
wat hoger als een huishoudtrap. 
Denk er om dat je zelfs met 1 zonne-
paneel al zoveel energie kunt 
opwekken dat je er een vlamboog 
mee kunt maken. Je werkt met 
gevaarlijke spanningen! Dus goede 
kabels en connectoren gebruiken. 
Vraag hulp bij iemand die er verstand 
van heeft. Vergeet ook niet de verze-
kering in te lichten dat je zonnepa-
nelen op je dak krijgt. Ja, ook dat gaat 
weer wat kosten maar het wordt nog 
beroerder als het misgaat op het dak 
en de verzekering weet er niet van. 
En die zijn scherp want er is afge-
lopen jaren nog wel eens wat in de 
brand gevlogen. Goed, de installatie 
is af en je begint met stroom leveren. 
Uiteraard wil je de opgewekte 
energie zoveel mogelijk zelf 
gebruiken. Pas je gebruikstijden 
daarop dan ook aan met de wasma-
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Uithoorn - “Meerderheid raad kiest 
voor woningbouw ten koste van 
groen”, kopte de Nieuwe Meerbode 
die we deze week in onze brieven-
bussen vonden. Als DUS! herkennen 
wij ons totaal niet in dit frame, inte-
gendeel. Soms is nuance op zijn 
plaats en daarom geven wij een 
korte toelichting op onze inbreng in 
de raadsvergadering van vorige 
week donderdag. Voor de geïnte-
resseerden is het mogelijk om de 
raadsvergadering terug te kijken via 
de website van de Gemeente 
Uithoorn. Wie dat doet, zal 
opmerken dat het artikel in de 
Nieuwe Meerbode niet represen-

teert wat daadwerkelijk aan de orde 
is geweest.

Is de fractie DUS! voorstander van 
woningbouw in plaats van groen? 
Nee, absoluut niet! Daarom hebben 
we het initiatief genomen tot 
aanpassing van het raadsvoorstel, 
waarin wij uitgangspunten 
meegeven voor het haalbaarheids-
onderzoek. Nadrukkelijk is daarin 
opgenomen dat de groenzone 
langs de Vuurlijn behouden moet 
blijven. Wat DUS! betreft verdwijnt 
er geen groen en geen biodiversi-
teit aan de Vuurlijn en rondom 
Thamen en Qui Vive. Ook is de 

opdracht aan het college dankzij 
ons amendement dat het onder-
zoek plaatsvindt samen met de 
initiatiefnemers van het 
Legmeerbos en rekening houdend 
met de tijdshorizon van de 
SLS-subsidie. 

Waarom heeft DUS! ingestemd met 
voortzetting van het haalbaarheids-
onderzoek naar woningbouw op de 
plek waar nu honkbalvereniging 
Thamen gehuisvest is?
We hebben in het coalitieakkoord 
afgesproken dat we op creatieve 
wijze kijken naar mogelijkheden tot 
woningbouw in de gemeente 
Uithoorn. Dat doen we onder 
andere voor jongeren, ouderen en 
ouders die er bijvoorbeeld vanwege 

een scheiding plotsklaps alleen 
voor staan. Dat zijn groepen in 
Uithoorn die de problemen van het 
woningtekort ondervinden. We zijn 
het aan hen verplicht om serieus 
onderzoek te doen naar de opties. 
Zoals beschreven heeft DUS! niet 
klakkeloos ingestemd met het 
raadsvoorstel, maar duidelijk criteria 
meegegeven aan het college 
middels een amendement. Verder 
betekent instemmen met dit onder-
zoek niet dat een besluit genomen 
is over wel of geen woningbouw. 
Het betekent dat DUS! data/feiten/
onderzoek in handen wil hebben 
waarop een besluit gebaseerd kan 
worden. Het betekent ook dat DUS! 
haar standpunten niet baseert op 
aannames en onderbuikgevoelens. 

En het betekent zeker niet dat DUS! 
kiest voor woningbouw ten koste 
van groen.

Kortom
Als er onvoldoende ruimte voor een 
Legmeerbos blijkt te zijn door de 
verplaatsing van Thamen, als geen 
recht gedaan wordt aan het plan 
van de initiatiefnemers, als de 
groenzone langs de Vuurlijn aange-
tast wordt of als de woningen niet 
aansluiten bij de behoefte van onze 
inwoners dan gaat het plan niet 
door. Het Legmeerbos moet er wat 
DUS! betreft absoluut komen. 

Namens de fractie DUS!
Fieke Otto-Ossenkoppele
Raadslid DUS!

Wij zijn niet voor woning in plaats  
van groen!
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Petitie en inspreken voor groen in Uithoorn 
heeft effect, maar we zijn er zeker nog niet!
Uithoorn - Donderdag 28 januari 
was het zover: het afgeronde haal-
baarheidsonderzoek voor de verhui-
zing van honk- en softbalclub 
Thamen werd behandeld in de 
Gemeenteraad. Het doel van die 
verhuizing is om woningbouw 
mogelijk te maken aan de Vuurlijn. 
Op de velden van Thamen, de 
parkeerplaats en op de bestaande, 
door bewoners en dieren geliefde 
groenstrook. Niet alleen de reden 
van de beoogde verhuizing is contro-
versieel, ook de nieuwe bestemming 
van Thamen is dat. Deze is in het 
onderzoek namelijk ingetekend op 
de locatie van het Legmeerbos. De 
Bewoners Actiegroep Legmeerbos is 
in december 2020 een petitie gestart 
om de inbreng van de inwoners over 
het voetlicht te krijgen. Ons stand-
punt: laat al het groen aan de Vuurlijn 
ongemoeid en start met de aanleg 
van het Legmeerbos. De effecten 
hiervan waren merkbaar: elke partij, 
zowel coalitie als oppositie sprak hun 
steun uit voor het Legmeerbos. U 
kunt hier het verslag van de avond 
lezen van twee insprekers. 

inspraak
De behandeling van het onderwerp 
door de Raad startte met een zestal 
insprekers. De eerste inspreker, Jelle 
Visser (internist in opleiding) wist aan 
de hand van een patiëntencasus 
haarfijn uit te leggen wat de gezond-
heidseffecten zijn van groen in de 
buurt. Hij gaf de Raad van Uithoorn 
en de Kwakel het dringende advies 
mee om ‘groen op recept’ middels 
het Legmeerbos mogelijk te maken 
voor haar inwoners. Jelle werd 
gevolgd door Rianne Grote, die 
samen met haar partner de petitie is 
gestart. Zij bood de handtekeningen 
van de petitie aan de Gemeenteraad 
en het college aan. Ze deed een 
oproep aan de Raad om te behouden 
en uit te breiden wat deze gemeente 
aantrekkelijk en leefbaar maakt: het 
groen. Vergis u niet: stenen 
(woningen) zuiveren geen 
Schiphol-lucht!

Pleidooi
De derde inspreker was de heer 
Kleinmans die een mooi pleidooi 
hield om het welzijn en de leefbaar-

heid van de Legmeer niet langer te 
vergeten, zoals nu ogenschijnlijk 
gebeurt met alle overlast van 
Schiphol en het wegnemen van de 
natuur op de Spoordijk. Zijn oproep: 
vergroot het welzijn en de leefbaar-
heid door dit prachtige burgerinitia-
tief te realiseren: het Legmeerbos. De 
vierde inspreker was mevrouw Klein, 
die in de Meerkikker woont en in 
haar pleidooi duidelijk inzichtelijk 
maakte met cijfers dat in omringende 
gemeenten veel minder huizen 
worden gebouwd dan in onze 
gemeente. Dit komt omdat zij al 
jaren geleden hebben vastgelegd 
niet in groen te bouwen. Met als 
gevolg dat onze nieuwbouw veelal 
wordt bewoond door voormalig 
inwoners van Aalsmeer, Amstelveen 
en Mijdrecht. Ook werd helder 
uiteengezet wat voor ongelooflijk 
negatieve gezondheidseffecten zijn 
gevonden in wetenschappelijk 
onderzoek naar het wonen onder 
een startbaan. Voor onze gezondheid 
is er meer groen nodig!

Nadelige effecten
Ook de voorzitter van Qui Vive, Pieter 
Litjens, sprak in tijdens de vergade-
ring. Hij riep de Raad op rekening te 
houden met de nu al bestaande situ-
atie. De sport kan nu zonder overlast 
of onveilige situaties plaatsvinden. Is 
dat nog wel zoals er op 25 meter 
afstand woningen gebouwd 
worden? Zij willen nadelige effecten 
in de toekomst voorkomen en hoe 
gaat de Raad met hen samen daar-
voor zorgen? Verder is de parkeer-
druk nu al problematisch op piekmo-
menten, waarbij er omliggende 
parkeerplaatsen benut worden en 
zelfs illegaal in de berm wordt gepar-
keerd. Dit zal verergeren omdat de 
huidige omliggende parkeerplaatsen 
voor de nieuwe woningen worden 
opgeëist. Tot slot is ook de sloot 
essentieel voor duurzaam bewateren 
van de velden. De voorzitter, Pieter 
Litjens liet heel helder allerlei nade-
lige bijeffecten zien. De laatste, maar 
zeker niet de minste inspreker was 
Geert Peter van Asperen bewoner 
aan de Vuurlijn. Hij sprak zich niet 
alleen uit namens aanwonenden, 
maar ook namens de grote getalen 
mensen die van het groen aldaar 

genieten. Het is hoogwaardig groen, 
met hoge bomen, veel (roof )vogels 
en andere dieren. Het beloofde 
vervangende groen van boompjes 
en een aantal perkjes is niet 
hetzelfde. Ook zal de onveiligheid 
voor fietsende kinderen toenemen 
door al het extra autoverkeer op de 
Vuurlijnroute die net als fietsroute is 
gerenoveerd afgelopen zomer. 

In debat 
Na al deze inspraak, was het de beurt 
aan de Raadsleden om in debat te 
gaan over de kwestie. Het volgende 
vraagstuk was voorgelegd door de 
coalitiepartijen VVD, Gemeente 
Belangen en DUS aan de Raad: kan er 
nog een vervolgonderzoek worden 
gedaan naar inpasbaarheid van 
Thamen in Legmeer-West? Er was 
door de coalitiepartijen al een 
toevoeging gedaan aan het voorstel, 
een zogenaamd amendement, 
waarin ze tegemoet kwamen aan 
wensen van de inwoners. Zo waren 
twee uitgangspunten toegevoegd: 
het groen aan de Vuurlijn wordt niet 
bebouwd én de totale oppervlakte 
aan groen moet minstens gelijk 
blijven in de gemeente. 

Tóch een onderzoek 
Er was vooraf al duidelijk dat het 
vervolgonderzoek er zou komen 
door de verdeling van de aanwezige 
stemmen tussen coalitie (13) en 
oppositie (5). Er ontstond wel veel 
definitiediscussie tussen beide 

zijden. Er werd immers toegezegd 
om het groen te behouden aan de 
Vuurlijn, maar in een reactie leek de 
wethouder (die verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van het onder-
zoek) zich rekkelijk te tonen in welk 
groen er dan bedoeld werd. En 
daarmee rekkelijk in hoeveel (of hoe 
weinig dus) er behouden moet 
worden. De coalitie wilde zich helaas 
niet committeren aan alleen het 
bebouwen van de velden. Uiteinde-
lijk werd het compromis dat hetgeen 
met bestemming groen ook groen 
blijft en de bebouwing kan op de 
grond met bestemming sport. 
In zijn reactie toonde Wethouder 
Haze zich verder erg vastberaden om 
zijn bouwplannen gewoon uit te 
voeren. Hij trok in ieder geval wel 
voor zichzelf de conclusie dat er door 
het College te weinig is gedaan om 
de bewoners goed te informeren. Hij 
gaf aan dat er sprake was van veel 
misinformatie. 

Uitkomst debat
De oppositie had in eerdere commis-
sievergaderingen (2 december jl) 
over dit onderwerp gevraagd om een 
opzet voor het onderzoek dat ze de 
Wethouder willen laten uitvoeren. 
Wat wil de coalitie precies onder-
zoeken en hoeveel gaat het kosten? 
Een plan van aanpak, zogezegd. 
Deze opzet was inmiddels 
verdwenen uit het voorstel en de 
coalitiepartijen voelden er ook niet 
voor om dit terug te brengen. Ze 

gaven aan verdere vertraging te 
willen voorkomen. Verder was er veel 
discussie over het budget voor het 
onderzoek. In de schorsing (pauze) 
van de vergadering gingen de coali-
tiepartijen opnieuw aan de slag met 
hun aanvulling op het voorstel en 
werd er duidelijk dat het onderzoek 
betaald zou worden uit de huidige 
begroting voor Ruimtelijke Ordening. 
Verder zou er als dat ontoereikend 
was, toestemming worden gevraagd 
aan de Raad voor extra budget voor 
dat onderzoek. De uitkomsten van 
het vervolgonderzoek moet worden 
behandeld in de Raad voor het 
zomerreces. Tijdens de stemronde 
werd zoals verwacht het boven-
staande voorstel aangenomen door 
de coalitiepartijen met 13 stemmen 
voor en 5 stemmen tegen. 

Vervolg
De Bewoners Actiegroep 
Legmeerbos is nog niet gerust op de 
uitkomst en zal het geheel blijven 
volgen. Er komt nu een onderzoek 
naar de inpasbaarheid van Thamen, 
maar zonder kaders voor wat het 
onderzoek mag kosten en moet 
opleveren. Verder is er geen garantie 
dat het volledige groen aan de Vuur-
lijn ongemoeid blijft en fase 1 
Legmeerbos wordt aangelegd. De 
petitie zal om die reden open blijven 
staan. Wordt vervolgd!

Jelle Visser, Rianne Grote
Bewoners Actiegroep Legmeerbos

LEZERSPOST

Uithoorn - Gemeentelijke partici-
patie, wat houdt dat in. Is dat voor 
alle gemeenten hetzelfde of 
bepaalt elke gemeente dat zelf. 
Hebben de inwoners daar iets 
over te zeggen en willen ze dat? 
Benadert de gemeente haar inwo-
ners om te participeren en zo ja 
waarbij dan precies? Wat gebeurt 
er met initiatieven van inwoners 
voor hun dorp of stad, krijgen zij 
daarbij ondersteuning van de 
lokale overheid? Hoe gaat onze 
gemeente Uithoorn nu en in de 
toekomst om met participatie en/
of bewonersinitiatieven. Wat staat 
de inwoners van Uithoorn met de 
aankomende Omgevingswet te 
wachten, waarin participatie is 
opgenomen en waar elke 
gemeente vanaf 2021 aan moet 
voldoen.

Ervaringen
Wat zijn eigenlijk de ervaringen 
hiermee en zijn er voor bewoners en 
gemeente hier voorbeelden van? Als 
we ons beperken tot de laatste jaren, 
dan is het Legmeerbos een goed 
voorbeeld van een bewonersinitia-
tief. Hiervoor werd bij de Stichting 
Leefomgeving Schiphol € 325.000 
subsidie aangevraagd in 2017 en 
hiervoor werd eind 2019 een beschik-
king afgegeven. Inmiddels al bijna 
een jaar geleden heeft Buurtbeheer 
De Legmeer (BBL) aan de gemeente 
het Masterplan Legmeerbos (zie 
https://www.facebook.com/buurtbe-
heer.legmeer.legmeerbos) voorge-
legd. Dit initiatief is door de 
gemeente aangemerkt als pilot voor 
co-creatie, een samenwerking van 
bewoners met de gemeente. BBL is 
van mening, dat met uitzondering 

van enkele raadsleden, er tot op 
heden nauwelijks sprake is van 
medewerking noch van gemeente-
lijke betrokkenheid voor dit groene 
en recreatieve initiatief. Diegene, die 
het proces en informatie van BBL 
enigszins heeft gevolgd, zoals de vele 
door haar opgebouwde contacten, 
de communicatie in bladen en lokale 
krant, de nieuwsbrieven, het regel-
matig toesturen van informatie naar 
de gemeente over het verloop van 
het proces, het inspreken in de 
commissies en raad, enz., ziet weinig 
co-creatie.

Voorbeeld
Nee, we zochten een goed voor-
beeld van gemeentelijke partici-
patie, maar daar lijkt dit niet op, 
helemaal niet, als met het gegeven 
van het Legmeerbos in Legmeer – 
West (is meerdere keren in de 
Nieuwe Meerbode verwoord), de 

gemeente juist op die locatie een 
afgesloten sportcomplex van duide-
lijk meer dan 2 hectare wil reali-
seren. Gemeente zegt hierover 
geparticipeerd te hebben, maar die 
participatie vond plaats met ca. 10 
bewoners. Het was natuurlijk netjes 
geweest als BBL hierbij door de 
gemeente betrokken zou zijn. Parti-
cipatie hoeft voor niemand ingewik-
keld of lastig te zijn. Participatie kan 
ook juist heel aardig zijn, kan voor 
alle betrokkenen juist verbindend 
werken. Participatie mag transpa-
rant zijn, mag mensen blij maken, 
dat er naar ze geluisterd wordt, mag 
ook mensen helderheid geven, wat 
er niet kan en waarom niet. En dat 
niet iedereen wil of kan deelnemen 
is gewoon een feit en wordt 
gerespecteerd. 

Sfeer
en juiste en door alle partijen geac-

cepteerde (want dat doe je samen) 
participatie kan zoveel goeds 
brengen, denk alleen al aan de sfeer 
in Uithoorn en de Kwakel en hoe 
bewoners en bedrijven naar de 
lokale overheid en vice versa kijken, 
meer respect voor elkaar krijgen, 
elkaar beter begrijpen. Met die 
voorwaarden vertrouwen bewoners 
op een serieus antwoord en voelt de 
gemeente zich ondersteund in haar 
zicht op wat er leeft onder haar 
burgers. Je doet het immers niet 
alleen. Zo ontstaat er, door samen te 
werken ook meer betrokkenheid, 
wat het plezier vergroot in, voor de 
één werk en voor de ander vrijwil-
ligerswerk. Tenslotte hoop ik met dit 
bericht een positieve aanzet te 
kunnen geven aan de huidige en 
toekomstige participatie van de 
gemeente en haar inwoners. 

H. Beijer

Participeren of het ontberen





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.

Wethouder Rein Kroon geeft 
antwoorden

Kernbinding 
In de nieuwjaarswens van 2020 
schreef onze wethouder al dat de 
huisvestingsverordering was aange-
past om zoveel mogelijk lokaal in te 
richten, zoals het maximaal toewijzen 
van huizen aan de eigen inwoners. 
Hier werd de laatste tijd bij IVI ook 
door inwoners vaak naar gevraagd. 
Met name bij koopwoningen horen 
we dat veel mensen buiten onze 
eigen kernen de huizen kopen, waar-
door onze eigen jonge inwoners 
hierdoor noodgedwongen onze 
gemeente verlaten. We hebben deze 
vraag daarom nog maar eens op het 
bureau van onze wethouder 
neergelegd. 

Koopwoningen 
Wethouder Rein Kroon: “Wat betreft 
de voorrang voor inwoners van onze 
gemeente proberen we als 
gemeente zo veel mogelijk te doen 
als mag. Bij de verkoop van nieuw-
bouwkoophuizen sturen we aan op 
lokale kopers. Helaas kunnen we niet 
de voorwaarde stellen dat kopers 
geboren zijn, of nu al wonen in onze 
gemeente. Wel spreken we met initi-
atiefnemers van nieuwbouw af hun 
woningen eerst alleen aan te bieden 
via de lokale media en kranten, zodat 
inwoners van de gemeente eerder op 
de hoogte zijn van de verkoop dan 
bijvoorbeeld kopers uit Amsterdam. 
Een concreet voorbeeld hiervan is de 

Bij Inwoners Voor Inwoners (IVI) hebben zich veel starters aangemeld die 
op zoek zijn naar een woning. Geen eenvoudige opgave weten we inmid-
dels, want we kunnen toch wel spreken van een woningnood in De Ronde 
Venen. Ook voor verantwoordelijk wethouder Rein Kroon is dit een lastig 
dossier. In een georganiseerd land als Nederland met allerlei wet- en 
regelgeving zet je namelijk niet zomaar huizen neer, ook al vind iedereen 
dat deze heel hard nodig zijn. Inwoners begrijpen dat ook over het alge-
meen wel en komen met mogelijke oplossingen, maar hebben uiteraard 
ook vragen. IVI heeft afgesproken met Rein Kroon dat wij hem regel-
matig vragen van inwoners mogen voorleggen over de woningproblema-
tiek in De Ronde Venen. De antwoorden publiceren wij op deze IVI-
pagina. Deze week zijn het de vragen van inwoners over de mogelijkheid 
om voorang te geven aan eigen inwoners bij toewijzen huizen (kernbin-
ding) en de te hoge prijzen van koopwoningen voor starters door de 
marktwerking. 
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verkoop van de woningen op de 
locatie van de voormalige Twistvlied-
school. Daar gaan we dat zeker doen 
en hebben we al afspraken over 
gemaakt met de bouwer.”

Huurwoningen
Wethouder Rein Kroon: “Bij sociale 
huurwoningen stuurt de gemeente 
als meer dan ooit. In de huisvestings-
verordening is maximaal ingezet op 
lokaal maatwerk. Dat betekent dat 
voor alle dorpen, uitgezonderd Mijd-
recht, het maximale van lokale 
toewijzing mogelijk is. Staat u mini-
maal 3 jaar onafgebroken inge-
schreven in uw dorp? En reageert u 
via Woningnet op een woning uit 
datzelfde dorp, dan krijgt u voorrang 
bij het toewijzen van een woning. 
Woont u tijdelijk buiten onze 
gemeente vanwege een studie? Meld 
dit dan bij de woningcorporatie. Die 
houdt hier dan rekening mee. Uit de 
evaluatie van woningcorporatie 
GroenWest blijkt dat hier veel 
gebruik van wordt gemaakt.”

Tip van de wethouder
Meer weten over kernbinding? 
Kijk op www.woningnetregioutrecht.
nl/Paginas/Kernbinding

Marktwerking koopwoningen
Inwoners die een huis willen kopen 
melden bij IVI dat de huizenprijzen 
voor starters eigenlijk niet meer op te 
brengen zijn. Tevens geven zij aan 
dat het een opstuwend systeem is 
geworden waar vooral de verko-
pende partij, makelaars en goed 

gefortuneerde kopers baat bij 
hebben. Dat is natuurlijk logisch 
omdat er veel starters zijn die een 
woning zoeken in hun eigen 
gemeente, het een fijne gemeente is 
om in te wonen, maar niet genoeg 
woningen worden bijgebouwd om 
de prijzen niet uit de pan te laten 
rijzen. De vraag aan de wethouder is 
wat hij vindt van deze vreemde 
ontwikkeling bij het kopen van een 
(bestaand) huis?  

Wethouder Rein Kroon: “Bij 
bestaande koopwoningen is er 
sprake van vrijemarktwerking. Als 
gemeente hebben we daar niet 
direct invloed op. We hebben hier de 
pech dat we in een gewilde regio 
liggen. Dat doet iets met verkoop-
prijzen, en kopers zijn daarbij bereid 
om flink over te bieden.” 

“Als gemeente zetten we fors in op 
woningbouw, maar dat is niet 1-2-3 
geregeld. In Nederland zijn er voor 
woningbouw regels en procedures. 
Die zijn er niet voor niets.”

Reactie IVI: 
Wetten schieten doel voorbij
Wij vinden het fijn dat Rein antwoord 
op onze vragen heeft gegeven. Wat 
hieruit meer dan duidelijk wordt is 
dat onze wethouder niet zoveel 
speelruimte heeft. De naam van zijn 
functie zegt het al: hij is wethouder, 
en moet zich dus aan de wet houden. 
Als laatste zegt de wethouder: “Die 
wetten zijn er niet voor niets”. IVI 
vraagt zich echter af of alle wetten 

nog wel voldoen aan de oorspronke-
lijke bedoeling. Die wetten zijn vaak 
voorbij hun bedoeling geschoten. 
Soms letterlijk! Een voorbeeld is het 
land tussen forten, ook wel het 
schootsveld van kanonnen, waar 
geen woningen gebouwd zouden 
mogen worden. Deze regel geldt nu 
in sommige gevallen nog steeds en 
dat lijkt ons in 2021 niet echt meer 
van toepassing. 

Lef nodig!
Het zou mooi zijn als wij als inwoners 
de wethouder zouden kunnen 
helpen hierin. Met de steun van de 
inwoners zou hij wellicht makkelijker 
naar de provincie of landelijke over-
heid kunnen stappen om de wetten 
die eigenlijk achterhaald zijn ter 
discussie te stellen. Dat is natuurlijk 
wel een kanteling in denken en doen 
waar lef voor nodig is. Samen kom je 
verder!

Vragen inwoners over kernbinding en de vreemde ontwikkeling 
bij het kopen van een huis

‘Hart onder de riem actie’ van Inwoners Voor Inwoners heeft geholpen

Geslaagde actie voor 
weeskinderen in de gemeente
In december werd er op deze IVI-pagina meerdere malen 
geschreven over drie volwassen kinderen uit onze gemeente, die 
kort geleden na het verlies van hun vader ook hun moeder zijn 
kwijtgeraakt. Dit is natuurlijk al erg genoeg, maar door de 
bestaande regelgeving dreigden ze ook het huis uitgezet te worden 
en kregen ze te maken met financiële problemen. Een inwoonster 
stond naar aanleiding van dit verhaal op, en besloot in actie te 
komen. Via onze kanalen deed zij een oproep aan bedrijven en 
particulieren om een financiële bijdrage, of een bijdrage in een 
andere vorm te doen. De actie werd een succes en de kinderen 
hebben inmiddels meer positief nieuws.

Steun van ondernemers en 
particulieren 
Veel ondernemers hebben op 
hun eigen manier een bijdrage 
gedaan, van het verzorgen van 
een kerstdiner tot juridische 
ondersteuning. Daarnaast 
kregen mensen de mogelijkheid 
om bij de biologische super-
markt Good4You in een spaarpot 

een financiële bijdrage te doen. 
Ondanks dat minder mensen 
door corona cash bij zich 
hadden, is ook via deze weg een 
aardig bedrag opgehaald. Het is 
mooi om te zien hoe veel 
mensen met de kinderen 
meeleven en hun steentje willen 
bijdragen om hen een hart onder 
de riem te steken. 

Wel of geen starterswoningen 
bij het zwembad?
Inwoners vragen zich af hoe het 
staat met het verzoek wat is inge-
diend gericht op de bouw van 
starterswoningen op een locatie 
nabij het zwembad bij het bedrij-
venterrein in Mijdrecht. Al een 
tijdje is er een radiostilte!  Op de 
website van de gemeente is te 
lezen dat zij in contact zijn met de 
initiatiefnemers en zij onder-
zoeken of en op welke manier op 
de locatie ruimte is voor tijdelijke 
starterswoningen. 

Wij als inwoners hebben al een tijdje 
niets vernomen hoe het hier mee 
staat? Inwoners zijn wel benieuwd 
hoe de gesprekken verlopen en of er 
binnenkort wel of juist geen groen 
licht gegeven kan worden. We 
begrepen dat er bij de gesprekken 
ook ondernemers betrokken zijn. 
Misschien is het ook een idee om bij 
de gesprekken inwoners te 
betrekken. Inwoners in een vroeg-
tijdig stadium betrekken is pas echt 
inwonersparticipatie! 

Thuis blijven wonen
Het mooiste nieuws waar IVI van 
op de hoogte is gesteld, is dat de 
kinderen ook in het huis mogen 
blijven wonen waar zij al 
woonden. Door de geldende 
regelgeving was dit nog onzeker, 
wat veel zorgen met zich 
meebracht. Het is dan ook positief 
nieuws dat de kinderen in ieder 
geval voorlopig in hun 
vertrouwde woonomgeving 
mogen blijven wonen. 
Al met al was het een geslaagde 
actie en zijn wij als inwonersbe-
weging trots om te zien hoe we in 
onze gemeente voor elkaar klaar 
staan. Samen staan we sterker!
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Vinkeveen - Hard werken leer je 
jong. Voor de tweeling Thijs en 
Wilmer Mur (7 jaar) lijkt dat haast uit 
zichzelf te zijn ontstaan. In de wijk 
Zuiderwaard te Vinkeveen werken 
de jongens dagelijks hard om de 
stoepen en perkjes in buurt netjes te 
onderhouden. Zo nu en dan een 
werkpauze tussendoor om dan weer 
snel de schouders eronder te zetten. 
Eerst zetten zij de straat netjes af 
met pylonnen. Daarna wordt er met 
professioneel gereedschap zorg-
vuldig gewerkt. De blaadjes worden 
vakkundig in rijtjes bij elkaar 
geschraapt met harken en bladbe-
zems en vervolgens afgevoerd met 
grote skelters. Diep onder de indruk 
zijn ze, de bewoners aan de Zuider-
waard. Dat geldt ook voor Marion 
van Hees en Paul den Nijs en die hun 
ogen niet kunnen geloven. En dat 
harde werken van de jongens wordt 
rijkelijk beloond. “Het is niet lullen, 
maar poetsen! Echte handenarbeid. 

Ik ga paaseitjes voor ze halen en 
lekker wat te drinken. Wat een 
geweldige kanjers!” Aldus de blij 
verraste Marion van Hees.

Gewend
Toch komt dat vakkundig werken 
van Thijs en Wilmer niet zomaar uit 
de lucht gevallen. De jongens zijn de 
bedrijvigheid in de buitenlucht 
gewend. Dat hebben ze altijd zo 
gedaan op de boerderij van hun 
vader. Afgelopen zomer zijn ze met 
hun moeder in Vinkeveen gaan 
wonen en het duurde niet lang 
totdat de tweeling ook daar aan de 
slag ging. Mama Petra Albers zag 
haar zoons gelijk werk maken van 
het gras bij de speeltuin, al bleek 
niet iedereen daar gecharmeerd van 
te zijn: “Nadat het gras gemaaid was 
ruimden ze het gras op. Ze waren 
aan het inkuilen, zoals op de boer-
derij wordt gedaan. Het gras werd 
op een hoop gegooid en dat vond 

niet iedereen even leuk.” De andere 
klusjes van de twee worden gelukkig 
wel gewaardeerd. Na de kerst waren 
Thijs en Wilmer bijvoorbeeld druk 
bezig om de kerstbomen in te 
zamelen. Of na een flinke regenbui 
waren ze ijverig grote plassen weg 
aan het rijden met de skelters. En 
een buurvrouw kan vaak op de twee 
rekenen om boodschapjes voor haar 
te dragen. Overigens zal niemand de 
tweeling een sneeuwpop zien 
maken met de sneeuw van het afge-
lopen weekend. “Nee!” roepen de 
twee in koor als er wordt gevraagd 
of ze daar druk mee zullen zijn deze 
koude periode. De stoep moet 
namelijk sneeuwvrij worden 
gemaakt.

Naast een behulpzaam hart, zou het 
mogelijk kunnen zijn dat de verdien-
sten iets te maken kunnen hebben 
met ambities? Jazeker, Thijs en 
Wilmer willen hoveniers worden! 

Vakkundig in tweevoud: Thijs en 
Wilmer Mur helpen de gemeente 
en houden van doorpakken!

“We willen later graag hovenier worden”

Te koop:
Houten slee merk Davos 100 €25,-.
Kunstschaatsen mt 39  €35,-. Viking 
Noren mt 47 €35,-. Tel. 0297-283714
Te koop:
Viking marathon special klap-
schaats mt 42 z.g.a.n. € 225,-. Tel: 
06-37609062
Te koop:
Lage viking noren mt. 43 met schaats-
beschermers, slijpbok met slijpsteen, 
samen voor 30 euro. Tel. 0297-568298
Te koop:
Viking klapschaatsen (geslepen) met 
schaatsbeschermers, schoenmt. 42. 
€65,-. Tel. 06-19804458
Gratis afhalen:
Beuken computerkast 140 cm hg x 98 
cm br x 58 cm dp. Rolluik met uittrek-
baar werkblad. Tel. 0297-569585
Te koop:
Set bongo’s, merk Majestic, incl. 
zware standaard. Foto’s op aanvraag 
€50,-. Tel. 06-55943713

Te koop:
Schaatsen hoge noren mt 43 vings-
port €35,-. Klapschaatsen mt 43 viking 
marathon €90,-. Tel. 06-42977057
Gezocht:
Ik heb mijn oude lp’s en singeltjes 
weer gevonden zoek alleen nog een 
platenspeler om ze weer af te draaien. 
Tel. 0297-786546
Te koop:
Winterbanden 4 x 215/65 r16 op 
aluminiumvelgen 7mm €200,- voor 
een Nissan. Tel. 06-24783479
Gratis afhalen:
Sneeuwslee origineel z.g.a.n. Tel. 
0297-561790
Te koop:
Prima Apple iMac (2011) 21 inch 
500gb, incl. Magic mouse/toetsen-
bord €275,-. Tel. 06-38371642
Te koop:
2 Grote overalls mt 62 p.st. €10,-.
Metalen bureau met stoel €75,-. Tel. 
06-13867485

Gevraagd:
Welke amateur tuiner is in het bezit 
van gaas, ± 50 cm hoog, lengte ± 3 
meter. Tel. 0297-287856
Te koop:
Grote Samsung tv beeldscherm 
94x53  €110,-. Kleine monitor Dell 
26x44 cm  €10,-. Tel. 06-27359233
Te koop:
Kia picanto 4 winterbanden op stalen 
velg mt. 165/60r14 vredesteinsnow-
track3 7 mm prf. Incl. Wieldoppen 
€200,-. Tel. 0297-560466
Te koop:
Pioneer d.v.d. recorder, i.pr.st. €25,-. 
Tel. 023-5290440
Te koop:
Lange heren lerenjas, bontbgevoerd 
en was/beer kraag €100,-, Engelse 
tafelklok €100,-, rolleiflex camera 
€100,-. Tel. 0297-265391
Te koop:
Kinderledikantje jr. ‘60 €30,-, Peugeot 
2008 snorfiets €50,-. Tel. 0297-566018

Te koop:
Stalen noren viking mt 36, 37 en 44. 
Per paar €20,-. Zandstra 1383lc noren, 
€90,- nw. Tel. 06-20220178
Te koop:
Massief eiken 1x1 m. salontafel, 
vintage 60er jaren €250,-, speciaal 
ontworpen voor ruime kamer. Tel. 
06-15280870
Te koop:
2 en 3 zitsbank, zwart leder, i.g.st. 
samen €300,-. Tel. 06-1§5543554
Te koop:
2-pers. ledikant met nachtkasje €75,-. 
Tel. 0297-560743
Te koop:
Slaapbank z.g.a.n. €75,-. Tel. 0297-
560743
*Gevraagd:
Elektrische en gewone fietsen om te 
knutselen. Tel. 06-14069852
Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Nederland.
 Tel. 06-10770891

Gevraagd:
Gouden tanden of kiezen. Tel. 
06-10770891
Gevraagd:
Oude en defecte stereo apparatuur 
platenspeler led lcd tv voor hobbyist 
gooi het niet weg haal het gratis op. 
Tel. 06-48344509
Gevraagd:
Antieke stoommachine stoomtrein. 
Hoge prijs geboden . Tel. 06-53346064
Gezocht:
Oude werkbank ladekast of school-
kast met veel laden. Tel. 06-38371642
Gevraagd:
Alles uit de 2e wereldoorlog, zoals 
helmen, medailles, bajonetten, docu-
menten etc. (tegen vergoeding). Tel. 
06-25384205
Gezocht:
Wie heeft er nog grammofoonplaten 
van pop en beat muziek uit de jaren 
50-60-70 voor verzamelaar. Tel. 
06-12946730

Gezocht:
Hobbyist zoekt oude of defecte led 
en lcd tv heeft u er een staan haal hem 
graag bij u op. 
Tel. 06-48344508
Aangeboden:
Gratis boeken in mijn boekenkastje 
aan de Joost v.d. Vondellaan 15 
Uithoorn. 
Tel. 0297-366244
Gezocht:
Verzamel medailles en stempelkaart 
en alles op het gebied van toer-
tochten op de schaats. Ook houten 
schaatsen. 
Tel. 0346-241819
Gezocht:
Oud aambeeld.
 Tel. 06-53346064
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. Tel: 0297-320058



Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

FIJNE VALENTIJN!
Dat is lekker thuiskomen.

VR ZODO ZA

Spaar vanaf 14 februari voor Berndes pannen van gerecycled aluminium. Lees meer op deen.nl/BerndesSpaar vanaf 14 februari voor Berndes pannen van gerecycled aluminium. Lees meer op deen.nl/Berndes

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 11 T/M ZONDAG 14 FEBRUARI 2021

FRUITIG

Heerlijk zoet.

Calinda aardbeien
schaal 400 gram
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DEEN verse sushi mix Ochiba
schaal 18 stuks

FRUITIG

Poppy Sauvignon Blanc 
Nieuw-Zeelandse wijn
fles 75 cl
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DEEN hart donut
2 stuks

1.00

DEEN hartvormige broodjes 
licht meergranen
zak 6 stuks OM THUIS

AF TE BAKKEN

Baileys Strawberry & Cream*
fles 70 cl

*Alleen verkrijgbaar in de winkels met een slijterij. Wij verkopen geen alcohol en sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. Niet bestemd voor wederverkopers.
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4.00

DEEN valentijnschnitt
per stuk

Voor 5 à 6 
personen.

DEEN roomboter tulband 
met hartjes dip
per stuk
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Valentijns boeket
bos
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