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En ook bij de Scouting kan de vlag uit, 
want de gewenste verhuizing gaat er 
zeker komen. Door het indienen van 
een amendement door een groot deel 
van de partijen kwam er een andere 
locatie op tafel te liggen, namelijk aan 
de rand van het bos nabij sportschool 
Plux. Dit idee werd geopperd door 
Walter Busse van de Groengroep 
Uithoorn, die tijdens een commissie-

vergadering al aangaf dat de aange-
wezen plek niet slechts een verwilderd 
grasveld is, maar een ecologische 
zone. Meedenkend had hij op deze 
nieuwe locatie gewezen, toch in het 
bos, maar dan aan de rand. Over dit 
nieuwe voorstel konden vrijwel alle 
partijen elkaar vinden en daardoor 
werd de verhuizing een feit. De Scou-
ting toonde met foto’s aan hoe 

betrokken de scouts en hun ouders 
zijn en riep de gemeenteraad op hen 
niet in de kou te laten staan. Ferry 
Hoekstra sprak uit dat alle partijen de 
Scouting een warm hart toedragen. 
Iedereen was dan ook tevreden over 
de gevonden oplossing. De PvdA en 
Groen Uithoorn wilden nog met een 
motie zorgen dat er in de toekomst 
geen enkele vorm van bebouwing zal 
plaatsvinden in het Libellebos, maar 
vond hiervoor niet genoeg bijval. Het 
was wel een duidelijk signaal dat over 
bouwen in het Libellebos niet licht-
zinnig wordt gedacht.

Uithoorn - De scouting gaat verhuizen, maar het clubgebouw komt niet 
op de eerder voorgestelde plek in het libellebos. Omwonenden van het 
bos kunnen tevreden zijn over de uitspraak van de gemeenteraad 
donderdagavond. 

Scouting krijgt plek voor clubgebouw

Politiebureau naar Koningin Maximalaan

Op de foto van links naar rechts: Burgemeester Oude Kotte van Aalsmeer, Burgemeester Heiliegers van Uithoorn, Co Mostert, 
Politie Eenheid Amsterdam, wethouder Hazen, Jasper Uithol (Basisteam Aalsmeer-Uithoorn), Antonie ter Harmsel 
(Politiedienstencentrum), Sander van de Koot Politie Eenheid Amsterdam, Rafaëlle Quax-Daniëls (Basisteam), Lars Verschuren 
(gemeente Uithoorn, projectleider) en Tanja Höing (Basisteam Aalsmeer-Uithoorn). Foto: VisionQuest

Uithoorn – Op 7 februari is de 
koop-/ realisatieovereenkomst 
voor het nieuwe politiebureau 
feestelijk ondertekend in de raad-
zaal van het gemeentehuis in 
Uithoorn. Het nieuwe bureau komt 
op de kavel aan de Koningin Maxima-
laan, tussen de begraafplaats en het 
WAPO-terrein. Wethouder Jan Hazen, 
ondertekenaar namens de gemeente 
Uithoorn, is blij met de prettige 
samenwerking tussen gemeente en 
politie. “We krijgen een mooi, modern 
politiebureau dat voldoet aan alle 
eisen van deze tijd.” In 2017 heeft 
Politie Eenheid Amsterdam de wens 

uitgesproken om de politieteams in 
Uithoorn en Aalsmeer samen te 
voegen tot één robuust Basisteam. 
Een nieuw en modern politiebureau 
voor het Basisteam Aalsmeer-
Uithoorn past daarbij, aldus de 
wethouder, “op een centrale plek, 
goed bereikbaar voor beide 
gemeenten. Bovendien is het 
ontwerp nadrukkelijk afgestemd op 
het groene karakter van dit gebied.”

Buitenruimte
De kavel waarop het politiebureau en 
de benodigde buitenruimte worden 
gerealiseerd, is door de gemeente 

Uithoorn aan de politie verkocht. 
Nadat overeenstemming was bereikt 
over de verkoop, de bouwplannen en 
alles wat daarmee samenhangt, was 
het tijd voor de feestelijke onderteke-
ning van de koop-/realisatieovereen-
komst. De voorbereidingen voor het 
bouwrijp maken van de kavel zijn 
inmiddels in volle gang; streven is om 
in het derde kwartaal van 2022 te 
starten met de bouw van het nieuwe 
bureau. Teamchef Tanja Höing van 
politie Aalsmeer-Uithoorn,: “We zijn 
blij dat deze stap is gezet en kijken uit 
naar de realisatie van ons nieuwe, 
toekomstbestendig pand”.

Meilandjes wonen een maand 
in Uithoorn
Uithoorn - Wie komende tijd in 
Uithoorn boodschappen doet, moet 
niet gek op kijken als hij ineens 
Martien of Erica Meiland ziet lopen. 
De bekende familie is voor een 
maand in ons dorp neergestreken 
voor het programma ‘Chateau 
Bijstand’. Ze verruilden hun kapitale 
villa in Noordwijk voor een sociale 
huurwoning in Uithoorn. Ze moesten 
hun bankpasjes, auto’s, mobiele tele-
foons en laptops inleveren en kregen 
een duizend euro om een auto te 
kopen en hun huis in te richten. “Dat 
wordt shoppen bij de kringloop”, 
zegt Erica van tevoren. Ook Maxime 
en haar dochters Claire en Vivé zijn 
bij het programma betrokken. Net als 
mensen met een uitkering worden ze 
voor uitdagingen gesteld zoals het 
vieren van een verjaardagsfeestje 
met een klein budget. Eerder ging de 
familie Froger, Roelvink en Gerard 
Joling en Gordon hen al voor toen 
het programma nog ‘E�e geen cent 
te makken’ heette. Net als bij de 
vorige programma’s zet de familie 
Meiland zich in voor een goed doel 
namelijk de stichting Babyspullen. 
Deze stichting zamelt gebruikte en 
nieuwe babyspullen in om pakketten 
van te maken voor ouders met een 
kleine beurs. Vijfendertig baby’s per 

dag groeien op in armoede, dus 
hopelijk kunnen de Meilandjes daar 
wat voor betekenen. Vanaf 7 maart 
kunnen we bij SBS6 zien hoe de 
familie het gaat ervaren om een 
maand op bijstandsniveau te leven 
en hoe Uithoorn hen bevalt. 



Uithoorn/De Kwakel - “Het is goed 
dat de gemeente gaat onderzoeken 
of invoering van een zelfbewonings-
plicht nodig is binnen onze 
gemeente. Zo kan duidelijk worden 
of er in De Kwakel en Uithoorn ook 
sprake is van woningopkoping die 
tegen een (te) hoge prijs worden 
verhuurd en kunnen er maatregelen 
genomen worden om dit tegen te 
gaan”. Aan het woord is Piet ten 
Brink, kandidaat op de lijst voor 
Gemeentebelangen bij de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. “We 
moeten voorkomen dat huurwo-
ningen onbetaalbaar worden. Huur-
ders in de vrije sector hebben te 
maken met forse stijgingen van de 
huurprijs van hun woning, terwijl het 
inkomen niet meestijgt. Dit brengt 
onzekerheid bij mensen over of ze 
wel in hun woning kunnen blijven 
wonen en dat willen wij niet.” Naast 
regelgeving zullen er ook woningen 
gebouwd moeten worden. Vaak 
wordt gedacht dat bij nieuwbouw 
uitsluitend koopwoningen worden 
gerealiseerd, maar niets is minder 
waar: “De gemeente is erin geslaagd 
om, samen met ontwikkelaars, bij 
diverse projecten sociale en vrije 

sector huurwoningen te realiseren. 
Bijna 100 sociale en ruim 150 vrije 
sector huurwoningen zullen de 
komende jaren gerealiseerd worden 
en dat is een mooie score,” zo 
vervolgt hij. Ten Brink heeft ook nog 
een tip voor huurders in de vrije 
sector: “Laat je huur checken! Dit kan 
eenvoudig door een formulier in te 
vullen op de website van de Huur-
commissie. Zij gaan vervolgens voor 
je aan de slag en komen met een 
advies. Afhankelijk van de uitkomst 
kan je vervolgens verdere stappen 
ondernemen. Doen dus!” 
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Tijdens de raadsvergadering van 3 februari jl. is een amendement inge-
diend voor een alternatieve locatie voor het clubhuis voor scouting. Deze 
locatie ligt aan de rand van het Libellebos, tegen het Plux terrein aan. Dit 
amendement is door alle partijen ondertekend. Groen Uithoorn is blij met 
dit besluit omdat de open plek midden in het Libellebos hiermee 
behouden blijft! Jeroen Albers, fractievoorzitter van Groen Uithoorn 
bedankt de Vrienden van het Libellebos voor hun inbreng omdat zij 
Walter Busse van de Groengroep Uithoorn hebben benaderd om mee te 
denken over een alternatieve locatie. Met het voorstel van Walter Busse 
om te onderzoeken of de locatie nabij het Plux terrein een goed alterna-
tief zou zijn is de besluitvorming in een stroomversnelling gekomen. Het 
bleek dat alle belanghebbenden konden instemmen met deze alterna-
tieve locatie. Groen Uithoorn betreurt het dat er niet eerder contact is 
opgenomen met de Groengroep om advies te vragen over de mogelijk-
heden voor de bouw van een clubhuis voor scouting in het Libellebos. 
Pas nadat een groep burgers het initiatief heeft genomen om de raads-
leden te verzoeken alternatieve locaties te onderzoeken, zijn stappen 
ondernomen. Wij vinden het belangrijk dat er wordt geluisterd naar de 
inwoners. Bij deze zoektocht naar een andere locatie voor de scouting is 
bewezen dat inwoners met creatieve ideeën kunnen komen. Door te 
kiezen voor een participatietraject waarbij inwoners en natuurorganisa-
ties niet – of pas in het laatste stadium – worden betrokken is naar onze 
mening tijd en geld verspild. Groen Uithoorn is voorstander van een 
Groenraad voor Uithoorn en De Kwakel, naar het voorbeeld van 
gemeente Amstelveen. Wij hebben hiervoor al verschillende natuurorga-
nisaties in Uithoorn en De Kwakel benaderd. Deze Groenraad kan de 
gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over verschillende 
natuur- en milieu gerelateerde kwesties. Wil je meer weten over ons plan 
voor een Groenraad of denk je een bijdrage te kunnen leveren? Stuur een 
mail naar info@groenuithoorn.nl.

Alternatieve locatie voor het clubhuis 
voor Scouting Admiralengroep

Uithoorn - Op 3 februari stond de 
overeenkomst met Syntrus Achmea 
over de herontwikkeling van het 
winkelcentrum Amstelplein op de 
agenda van de gemeenteraad. In 
deze overeenkomst staan afspraken 
over de samenwerking, de proce-
dure, de vergoeding van de gemeen-
telijke kosten en de communicatie. 
Bovendien zijn de ruimtelijke 
uitgangspunten en de aandachts-
punten voor de verdere uitwerking 
van het plan erbij gevoegd. Daarmee 
is de overeenkomst een belangrijk 
document voor de verdere planvor-

ming. Na een uitgebreid debat ging 
de gemeenteraad met 19 stemmen 
voor en 2 stemmen tegen akkoord 
met het sluiten van de overeen-
komst. In het debat van de gemeen-
teraad voerde de woontoren de 
boventoon. De insprekers vroegen 
daar ook de aandacht van de raad 
voor. Zij vinden de woontoren niet 
bij het dorpse karakter van het 
centrum passen. Door de hoogte zal 
deze toren het centrum een ander 
beeld geven dan we tot nu toe 
gewend zijn. Maar deze ontwikkeling 
zorgt er ook voor dat het winkelcen-

Gemeenteraad stemt in met herontwikkeling 
Winkelcentrum Amstelplein

trum ingrijpend wordt verbouwd: de 
leegstaande kantoren maken plaats 
maken voor 74 huurappartementen 
en de passage verandert in een 
modern en aantrekkelijk winkelcen-
trum. Daarmee is de herontwikkeling 
een economische impuls voor de 
zittende ondernemers en een kwali-
teitsimpuls voor het centrum. Een 
punt dat de ondernemers tijdens de 
raadsvergadering ook naar voren 
brachten. Alles afwegend heeft de 
overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad ingestemd met de 
volgende stap voor het plan: het 
sluiten van de overeenkomst met 
Syntrus Achmea. Syntrus Achmea 
gaat in gesprek met de ondernemers 
van Amstelplein over het ontwerp 
van de winkelpassage. Ondertussen 
wordt doorgewerkt aan het ontwerp 
van het project en zullen gesprekken 
worden gevoerd met aannemende 
partijen die het project kunnen reali-
seren. Ook wordt de voorbereiding 
van de aanvraag van de omgevings-
vergunning in gang gezet. De plan-
ning is dat deze aanvraag in het 
vierde kwartaal van 2022 wordt inge-
diend. Wilt u meer weten over het 
plan? Kijk dan op www.herontwikke-
lingamstelplein.nl.

Gemeentebelangen: betaalbaar 
huren, ook in de toekomst!

Uithoorn - Vorige week brachten 
burgemeester Pieter Heiliegers en 
wethouder Jan Hazen (economische 
zaken) een werkbezoek aan onderne-
mers in de gemeente Uithoorn. 
Samen met voorzitter Chris van Zant-
wijk van Stichting Uithoorn in Bedrijf 
(SUB) spraken zij de uitbaters van 
Modehuis Blok, Expert, Unique 
Uitzendbureau en Restaurant-Cock-
tailbar VadeVi. Onder meer over de 
corona-impact op deze onderne-
mingen. Zo hoorden de collegeleden 
dat Modehuis Blok lastige jaren 
achter de rug heeft door de corona-
maatregelen. Het familiebedrijf, waar 
inmiddels de derde generatie aan 
het roer staat, zag zich genoodzaakt 
veel overgebleven kleding te 
schenken aan de Voedselbank, Vluch-
telingenwerk en het Leger des Heils. 
Daarbij heeft het modehuis naar 
eigen zeggen overlast van de huidige 
wegwerkzaamheden. Maar de 
ontwikkelingen in de modesector en 
de detailhandel geven gelukkig ook 

reden tot enig optimisme. Dit voor-
jaar organiseert Modehuis Blok weer 
een aantal modeshows voor haar 
klanten. 

Expert
Anders dan het modehuis hebben de 
ondernemers van Expert weinig last 
gehad van de coronacrisis. Integen-
deel, doordat veel mensen gingen 
thuiswerken, steeg de vraag naar 
nieuwe apparatuur voor in huis. 
Uithoornaars en Kwakelaars weten 
het bedrijf nog steeds goed te 
vinden. Wel heeft de onderneming 
problemen met oplopende lever-
tijden van apparatuur, veroorzaakt 
door het wereldwijde tekort aan 
computerchips. Bij Unique aan het 
Marktplein bespraken de college-
leden de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt. Het uitzendbureau 
blijkt met een heel ander probleem 
te worstelen. Ze zijn naarstig op zoek 
naar werkwilligen om te voldoen aan 
de toenemende vraag naar arbeid. Er 

Burgemeester en wethouder bezoeken 
ondernemers

zijn genoeg vacatures in verschil-
lende sectoren, aldus de uitzender. 
Ook werd de mogelijkheid 
besproken om taallessen aan te 
bieden aan niet-Nederlandstalige 
kandidaten.

Sluitstuk
Sluitstuk van het werkbezoek was 
het pas geopende VadeVi aan het 
Marktplein aan. Het restaurant en 
cocktailbar in “New York style” mikt 
op een jongere en zakelijke doel-
groep. De twee enthousiaste 
Uithoornse ondernemers spraken 
met de burgemeester en wethouder 
over hun start in coronatijd, en over 
de wens voor een terras. “Gelukkig 
worden steeds meer maatregelen 
versoepeld. Maar dat neemt niet weg 
dat veel ondernemers nog steeds in 
zwaar weer verkeren. Daarom is het 
goed om met hen in gesprek te 
blijven en een luisterend oor te 
bieden,” lieten de collegeleden na 
a�oop van hun werkbezoek weten.









motivatie aan de bedrijven. Als het 
klikt, worden afspraken gemaakt over 
de Doe Dag. Leerlingen brengen dan 
een bezoek aan het bedrijf en lopen 
dan een dagdeel mee. Zo krijgen zij 
een goed beeld van het beroep en 
alles wat daarbij komt kijken. Alle 
beroepen zijn welkom. Deelname is 
kosteloos. Aanmelden kan via 
www.veenenamstellandonstage.nl.
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Regio - Hoe kun je als vmbo-leerling 
je beroepskeuze maken als stages 
wegvallen en opleidingsdagen 
worden geannuleerd? En dat terwijl 
de keuze voor een beroep al moeilijk 
genoeg is! Juist daarom gaat Veen en 
Amstelland On Stage door. Voor het 
Beroepenfeest is Digimatch het 
online alternatief; leerlingen oriën-
teren zich online op hun mogelijk-
heden en ‘solliciteren’ voor de Doe 
Dag. Dit werkbezoek vindt fysiek 
plaats op 2 juni 2022. Meedoen? Kan 
nog! VMBO On Stage is een beroepe-
noriëntatieproject voor meer dan 
duizend vmbo-leerlingen uit de regio, 
waaronder De Ronde Venen. “Dit 
project brengt leerlingen en lokale 

beroepsbeoefenaren met elkaar in 
contact”, legt Gerry Bras uit. Zij is 
bestuurslid van Zakenvrouwen De 
Ronde Venen en actief betrokken bij 
de werving van bedrijven voor VMBO 
On Stage. “Hoe gaaf is het dat de leer-
lingen op één dag kunnen kennis-
maken met zowel een advocaat, een 
boer, een onderwijsassistent en een 
architect? Zoiets vind je nergens!” 

Waarom meedoen? 
Al meer dan 160 beroepsbeoefenaren 
hebben zich aangemeld voor deze 
editie van Veen en Amstelland On 
Stage. Doel is dat aantal op te 
schroeven naar meer dan tweehon-
derdvijftig. “Het geeft een goed 

Veen en Amstelland On Stage 
gaat (online) door!

Regio - Amstelvener Hans Noltes 
nam het initiatief tot het uitbrengen 
van de jubileumuitgave 250 jaar 
Bovenkerkerpolder. 
Hij besteedt hierin aandacht aan 
recente ontwikkelingen op het 
gebied van water-en weidevogelbe-
heer, recreatie, energietransitie en 
duurzame zuivelproductie. Uiteraard 
komt de historie van deze unieke 
(grootschalige) 18e eeuwse droog-
makerij in Noord-Holland zoals de 
teloorgang van de 11 windmolens 

van de molengang ook aan bod. En 
ervaringen van bewoners, gebruikers 
en bezoekers van de Bovenkerker-
polder. 250 jaar bestaat de Bovenker-
kerpolder al. Als droogmakerij wel te 
verstaan. Het waterschap van de 
Bovenkerkerpolder kwam in 1629 tot 
stand, eindigde in 1979 en is opge-
gaan in Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Op 7 september 1764 werd 
door de Staten van Holland en West-
Friesland octrooi verleend aan 
Amsterdamse ondernemers voor 

Jubileumuitgave bij 250 jaar 
Bovenkerkerkerpolder

Uithoorn - Ah Jos van den Berg 
bestaat deze maand vijftien jaar en 
dat is reden voor een feestje. “We 
kunnen het niet te uitbundig vieren 
vanwege corona, maar we versieren 
de winkel en alle klanten krijgen 
vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 
februari een gratis attentie,” onthult 
ondernemer Jos van den Berg zijn 
plannen. “We gaan ook een wens-
kaartenactie houden. Vanaf 14 
februari kunnen mensen ons met 
een verjaardagskaart feliciteren en 
daarop een motivatie schrijven voor 
iemand anders die een cadeaubon of 
pakket verdiend. Je doet dus mee 
voor een ander.” Deelnemers kunnen 
de kaart in de grote brievenbus doen 
die bij de bloemen komt te staan. 
“Op 25 februari komt mijn ‘broer’ 
Jaap van den Berg langs en worden 
er vijftien prijswinnaars bekendge-
maakt.” Voor het personeel wordt een 
groot feest gegeven als het weer kan. 
“Dat hebben ze verdiend. Zij hebben 
dag en nacht klaargestaan.” Zijn 

personeel is belangrijk voor Jos. Dat 
valt ook op aan de kantine, die er 
heel huiselijk uitziet. “Veel mensen 
zijn vaker hier dan thuis. We 
proberen goed voor ons personeel te 
zijn. Ze zijn als mijn kinderen, daar 
blijf je vanaf. De vaste krachten 
werken hier bijna allemaal vanaf het 
begin.” Wat Jos dan ook het meest is 
bijgebleven van de afgelopen vijftien 
jaar is de reis met zijn personeel in 
zes etappes naar Londen. 

Altijd iets te beleven
Veel Uithoornaars weten de super-
markt op het Amstelplein te vinden 
voor hun dagelijkse boodschappen. 
De ruim opgezette winkel is prettig, 
de producten zijn vers en het perso-
neel is klantvriendelijk. Er valt altijd 
wel iets te beleven in deze super-
markt. De afgelopen jaren zijn er veel 
spaar- en winacties langsgekomen. 
“De helikoptervlucht was wel een 
van de meest memorabele prijzen”, 
vindt Jos. “Toen hebben we acht 

Jos van den Berg viert 
15-jarige bestaan AH

van het nieuwste. Zo blijft de kwali-
teit van de groenten goed door dry 
misting. Maar Jos zit niet graag stil en 
is alweer bezig met het bedenken 
van de volgende interne verande-
ringen. “Je moet altijd in beweging 
blijven en de zaak niet laten 
verslo�en. Ik kom nog meters te kort 
bij de fris, bier en wijn.” Over de werk-
zaamheden rondom het winkelcen-
trum maakt hij zich zorgen. “Als voor-
zitter van de ondernemersvereniging 
Amstelplein voel ik me verantwoor-
delijk. De herontwikkeling van het 
winkelcentrum is van wezenlijk 
belang, maar we zitten de komende 
jaren in een bouwput en dat is niet 
bevorderlijk voor de bereikbaarheid. 
We willen dat de klant daar zo min 
mogelijk last van heeft. Ondernemers 
hebben het al moeilijk door de lock-
downs.” Tijdens de coronacrisis 
konden ouderen vanaf zeven uur ’s 
ochtends boodschappen doen. Dat 
extra uur is gebleven. De winkel is 
van zeven tot negen uur ’s avonds 
open. Op zondag gaat de winkel om 
tien uur open en is iedereen van 
harte welkom om zijn boodschappen 
te komen doen.

gevoel om toekomstige vakmensen 
te helpen bij hun beroepskeuze”, vult 
José Boesten aan. Zij is voorzitter van 
de Ondernemersvereniging Abcoude 
en Baambrugge en werft zoveel 
mogelijk bedrijven uit deze kernen 
voor deelname aan Veen en Amstel-
land On Stage. “Bovendien is het dé 
kans om met toekomstige medewer-
kers en collega’s in contact te komen’’, 
stelt José. “Zo kun je hen enthousiast 
maken voor jouw vak en bedrijf. En 
tot slot; met jouw deelname laat je 
zien dat je maatschappelijk 
betrokken bent. Ik zeg: doen!” 

Hoe werkt het?
Beroepsbeoefenaren schrijven zich in 
via de site: www.veenenamstellan-
donstage.nl. Dat kan tot 1 maart. De 
leerlingen kunnen zich via de website 
oriënteren op de deelnemende 
beroepen. Vervolgens schrijven ze een 

droogmaking van de door vervening 
ontstane plas die een bedreiging 
werd voor Amstelveen en 
Amsterdam. In 1769 viel de veenplas 
droog met windkracht van een impo-
sante molengang en in 1770 vond de 
eerste landbouwoogst in de droog-
makerij plaats. Deze jubileumuitgave 
wil de polder, grenzend aan 
Uithoorn, breder onder de aandacht 
van het publiek, met name de inwo-
ners van Amstelveen en Uithoorn, 
brengen en tegelijkertijd ook een 
pleidooi zijn voor het behoud van de 
Bovenkerkerpolder als groene en 
open ruimte. 250 jaar Bovenkerker-
polder is voor 19,95 euro verkrijgbaar 
in de boekhandels Bruna(Mijnders) 

en The Read Shop in Uithoorn, Blan-
kevoort, Bruna(Groenhof) en Libris/
Venstra in Amstelveen, boekhandel 
Sprey in Ouderkerk a/d Amstel en 
Museum Amstelland in Ouderkerk 

mensen blij gemaakt.” Ook zijn er 
sponsoracties voor de lokale vereni-
gingen. De supermarkteigenaar 
vindt het belangrijk om iets terug te 
geven aan de maatschappij. “Veel 
verenigingen krijgen het steeds 
moeilijker. Ik ben sponsor van de 
KDO jeugd en vele andere vereni-
gingen in Uithoorn en De Kwakel en 
ik draag de Voedselbank en 0297 
Help ons helpen een warm hart toe. 
Ik wil maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.” 

Uitbreiden
Het is altijd Jos’ ambitie geweest om 
zijn winkel uit te breiden. Drie jaar 
geleden is dat er na tien jaar van 
gekomen. Na een grondige verbou-
wing is alles vernieuwd en het aantal 
vierkante meters verdubbeld. “Het 
was mijn missie en daar heb ik veel 
voor moeten doen”, blikt hij terug. 
“Bakker Bart ging weg, dierenwinkel 
Van Tol verhuisde naar het industrie-
terrein, schoenenwinkel Zwart ging 
failliet en Blokker wilde maar één 
�liaal, dus toen heb ik mijn kans 
gezien.” Ook werd de winkel een 
duurzame winkel met het nieuwste 
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Uithoorn/De Kwakel - In deze tijd 
hebben we , allemaal wel gemerkt 
dat er behoefte is aan ontspanning. 
Laat dat nou net iets zijn wat je ook 
bij kunst en cultuur kan vinden. 
Het stimuleert creativiteit en het 
zorgt voor verbinding. Hoe �jn is het, 
dat nu alles weer mondjes maat 
opengaat zodat we die verbinding 
aan kunnen gaan. In Uithoorn en De 
Kwakel is een divers aanbod aan 
kunst en cultuur. Denk bijvoorbeeld 
aan de Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn (SCAU) met mooie voorstel-
lingen in de Schutse. Ook hebben ze 
de Stichting CREA, die verschillende 
workshops organiseert waar je je 
creativiteit kwijt kunt. Om ervoor te 
zorgen dat zoveel mogelijk inwoners 

van deze kunst en cultuur kunnen 
genieten, zijn er verschillende subsi-
dies. Het Jeugdfonds is hier een 
prachtig voorbeeld van. De Stichting 
Jeugdfonds Sport en Cultuur kan op 
aanvraag de kosten van de contri-
butie of lesgeld verzorgen zodat 
kinderen, van een gezin met �nan-
ciële tegenslag, toch mee kunnen 
doen met bijvoorbeeld pianospelen 
of met lessen aan de Jeugd Theater 
School Uithoorn. Dit zijn mooie voor-
beelden, allemaal toegankelijk voor 
iedereen in de Gemeente en allemaal 
goed bereikbaar. En ook de ouderen 
worden zeker ook niet vergeten, met 
exposities zoals de jaarlijkse Kunst-
route . Wat aanbod betreft is er in de 
dorpen genoeg te zien en te doen. 

Kunst en cultuur voor iedereen

LEZERSPOST

In de raadsvergadering van 3 februari is besloten om het club- en boten-
huis voor scouting niet te bouwen op de voorgestelde locatie midden in 
het Libellebos. Na onze gesprekken met Walter Busse van de Groengroep 
Uithoorn heeft Walter een alternatieve locatie voorgesteld aan de rand 
van het Libellebos, tegen het Plux-terrein aan. Deze nieuwe locatie heeft 
ook voor scouting voordelen, omdat er vlakbij parkeergelegenheid is en 
omdat deze plek dichter bij de Amstel ligt.

Serieus signaal
De vele mails aan de raadsleden van bezorgde inwoners hebben indruk 
gemaakt en zeker invloed gehad op de besluitvorming. Daarnaast zijn we 
een petitie gestart die ruimhartig is ondertekend. Het bleek een serieus 
signaal om de partijen ervan te overtuigen dat de voorgestelde locatie 
midden in het Libellebos geen maatschappelijk draagvlak had bij de 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel. 

Libellebos leeft
Walter Busse maakte ons blij. Chris Woerden van Stichting Oud Uithoorn/
De Kwakel ook. Hij maakte op ons verzoek een prachtartikel over de 
historie van het Libellebos. Dat zorgde er mede voor dat we steun 
hebben gekregen van weekblad Libelle bij de petitie. Maar onze aller-
grootste dank gaat uit naar de 1646 ondertekenaars van de petitie in 
Uithoorn/De Kwakel en daarbuiten. Het bewijst dat veel mensen deze 
unieke, groene plek een warm hart toedragen.

Namens de Vrienden van het Libellebos
Jaap Fris

Veel steun voor unieke, groene plek

Uithoorn – Het is alweer een heel 
tijdje terug dat je de laatste ‘preek-
van-de-leek’ hier in Uithoorn kon 
meemaken. Dat kwam natuurlijk 
door de corona-maatregelen. Aan die 
maatregelen houden we ons nog 
steeds, dus wordt er bij binnenkomst 
gevraagd naar een geldige QR-code. 
Maar nu die beperkingen het 
toelaten, gaat het er weer van 
komen: de zogeheten preek-van-de-
leek! Wat zou je je daarbij moeten 
voorstellen? Op een gewone zondag-
morgen verzamelen zich de mensen 
die naar de kerk gaan in een gebouw, 
waar dan vervolgens een theologisch 
opgeleide voorganger, een dominee 
bijvoorbeeld, de bijeenkomst leidt. 
In een preek-van-de-leek-dienst is 
dat anders. Een leek, dat is dus 
iemand die er niet voor is opgeleid, 
neemt het op zich in een geheel naar 
eigen ideeën vormgegeven ‘dienst’ 
voor te gaan. Zij of hij hoeft ook hele-
maal niet gelovig te zijn of iets van 
de traditie te weten. Hoe minder 
vooringenomen, hoe beter, zou je 
kunnen zeggen. Wel moet het gaan 
om iemand die in Uithoorn en omge-
ving enige bekendheid geniet; noem 
hem of haar gerust een Bekende 
Plaatsgenoot – een BP-er dus. En 
verder laat zij of hij een zekere gedre-
venheid en enthousiasme zien in de 
activiteiten die zij/hij doordeweeks 
ontplooit. Een beetje houvast kan de 

lekenpreker vinden in de vaste 
onderdelen van een gewone kerk-
dienst, maar het is helemaal aan de 
preker om daar een heel eigen vorm 
aan te geven. Het gevolg van deze 
opzet is, dat elke bijeenkomst �ink 
gekleurd wordt door de persoon die 
voorgaat en daarom verschilt de ene 
preek-van-de-leek altijd sterk van de 
andere en is elke keer uniek. Het is 
eigenlijk telkens weer een opnieuw 
begonnen experiment met een 
onzekere uitkomst. Spannend! En 
bedoeld voor belangstellenden van 
binnen en buiten de kerk die wellicht 
benieuwd zijn naar deze andere 
vorm van ‘kerk-zijn’. 

Marion
Op 20 februari is het Marion van 
Berkum die het spits afbijt. De ouders 
van Marion waren mensen met een 
groot sociaal hart en levenservaring. 
Zij hebben haar gevormd tot de 
mens die ze geworden is. Een 
vorming die erop aangelegd was de 
ander altijd te laten voorgaan op 
jezelf. Altijd een stapje terug te 
zetten; maar als dat nu eens ten 
koste van jezelf gaat? Zover, dat je 
niet eens meer goed in staat bent 
voor de ander iets te betekenen, 
doordat je jezelf helemaal hebt 
weggecijferd? In haar vrijwilligers-
werk en in haar dagelijks werk komt 
het aan op het zorgen voor de kwets-

Opnieuw in Uithoorn: 
de preek van de leek

Regio - Voor het jaar 2024 ligt er een 
onderwijsvernieuwing klaar waarbij 
de theoretische (vmbo-t/mavo) en 
gemengde leerweg (vmbo-gl) van 
het vmbo tot één nieuwe leerweg 
gevormd worden, onder een nieuwe 
naam. In deze nieuwe leerweg zullen 
alle leerlingen een praktijkgericht vak 
volgen. Yuverta mavo Aalsmeer heeft 
de kans gegrepen om één van de 136 
pilotscholen in Nederland te zijn voor 
het ontwikkelen van het nieuwe 
praktijkgerichte vak Economie & 
Ondernemen (E&O) en biedt op dit 
moment dit vak voor het eerst aan in 
klas 3 voor de leerlingen die deze 
stap samen met de school wilden 
zetten. Een mooie uitdaging!

Praktische ervaring 
Bij het praktijkgerichte vak E&O vindt 
het leren in feite andersom plaats, 
van praktijk naar theorie en weer 
terug naar praktijk. De leerlingen 
krijgen een opdracht van een 
opdrachtgever, een bedrijf of instel-
ling uit de regio, gaan met het 

probleem aan de slag en doen 
onderweg allerlei praktische vaardig-
heden en theoretische kennis op. De 
leerlingen gaan projectmatig aan de 
slag en iedere opdracht zal andere 
kennis en vaardigheden vragen. Dit 
leren gebeurt niet alleen in de les, ze 
volgen workshops van externen en 
docenten en gebruiken deze skills 
ook weer op locatie van de opdracht-
gever. Dus geen kennis in boeken 
waarvan je niet weet of je het ooit 
nodig hebt, nee, meteen in de prak-
tijk brengen! Dat geeft pas betekenis 
aan wat de leerlingen leren. 
Economie en Ondernemen klinkt als 
een vak waarbij je klaargestoomd 
wordt voor het ondernemerschap 
zelf, het gaat echter over veel bredere 
thema’s en is veel meer gericht op het 
ontwikkelen van een ondernemende 
houding. Een belangrijke tool om in 
te zetten in een vervolgopleiding of 
toekomstige baan, in welke sector 
dan ook. Daarmee is E&O dus ook 
geschikt voor alle leerlingen en alle 
pro�elen van het vmbo.

Yuverta mavo pilotschool E&O: 
Nieuwe leerweg in 2024

Echte opdrachten
De leerlingen werken niet met 
verzonnen situaties uit een lesboek. 
Nee, echte opdrachtgevers uit de 
buurt geven échte opdrachten mee. 
Donderdag 20 januari ontvingen de 
E&O-leerlingen hun nieuwe opdracht 
uit handen van Annette Schreurs van 
Schreurs Holland B.V. Met de 
vernieuwde wetgeving rondom 
roken op bedrijfsterreinen, staat 
Schreurs Holland B.V. voor een paar 
uitdagingen. Zo staat een oude rook-
ruimte nu leeg, kunnen de perso-
neelsleden nu nergens roken waar 
het wel toegestaan is en is er een 
wens om aan de slag te gaan met de 
vitaliteit van de werknemers. Deze 
uitdagingen zullen de leerlingen de 
komende tijd aangrijpen, zodat ze 
uiteindelijk in maart Schreurs 
Holland B.V. van gedegen advies 
kunnen voorzien. Adviezen, klaar om 
overgenomen en in de praktijk 
gebracht te worden. Net zoals de 
opgedane kennis en vaardigheden!
Meer weten over de nieuwe leerweg 
die start in 2024? bit.ly/DNL-animatie 
Meer weten over Economie & Onder-
nemen bij Yuverta mavo Aalsmeer? 
bit.ly/DNL-YuMavo

bare medemens. Natuurlijk kun je dit 
doen door een girootje uit te 
schrijven met idee dat het zo wel 
goed komt. Dat is Marion niet 
genoeg: daadwerkelijk iets voor de 
ander doen, dàt geeft haar pas echte 
voldoening. 

Bob
En dan heeft, op 20 maart, Bekende 
Plaatsgenoot Bob Berkemeier het op 
zich genomen een preek-van-de-leek 
te verzorgen. Bob was in zijn werk-
zame leven jurist in de gezondheids-
zorg, waar hij maatschappelijk 
nuttige dingen kon doen. Vóór zijn 
rechtenstudie had Bob enkele jaren 
musicologie gestudeerd en dat 
kwam hem van pas toen hij vanaf ’93 
de mogelijkheid kreeg zich te 
bekwamen tot dirigent, in het 
bijzonder tot koordirigent. Een en 
ander leidde in 2011 tot de samen-
werking met The Seasidesingers, een 
koor met een breed en afwisselend 
repertoire. En een belangrijk deel van 
dat koor komt mee met Bob als hij 
zijn lekenpreek gaat houden en heeft 
een prachtig aandeel in de bijeen-
komst! De lekenpreken vinden 
telkens plaats op zondagmiddag in 
De Schutse, De Merodelaan 1, hier in 
Uithoorn. Aanvang 16.00 u. De 
toegang is geheel gratis, maar er zijn 
wel twee inzamelingen: één bestemd 
voor een door de leek aangewezen 
doel en één ter bestrijding van de 
onkosten. Na a�oop is er gelegen-
heid tot napraten bij een drankje. De 
preek-van-de-leek wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Initiatie-
venfonds Uithoorn en De Kwakel. 
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RICK FM
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
op Rick FM zondag interviews; 
Uit de Kunst en Sport & Co. 
MA T/M VR. 1-OP-1 DEBATTEN 
in Info Direct

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uithoorn - De gemeenteraad is blij 
met de plannen voor de herinrich-
ting van het voormalige Connexxion 
terrein. Ferry Hoekstra (GB) beseft dat 
er voor de bestaande bewoners wat 
gaat veranderen in hun leefomge-
ving en dat dit zorgvuldig gedaan 
moet worden. Hij concludeert dat er 
wat ruis is ontstaan in de communi-
catie met de bewoners en verzoekt 
dat als het mogelijk is, de extra 
ruimte tussen de bestaande bebou-
wing en de geplande bebouwing te 
realiseren. Meer dan tachtig 

woningen, inclusief sociale huur en 
voldoende parkeerplekken stemt Ans 
Gierman (DUS!) tevreden en ook Nick 
Bergman (VVD) is enthousiast over 
de herontwikkeling. Hij ziet dat er 
rekening is gehouden met de 
bezwaarmakers, maar dat ze niet 
helemaal tevreden zijn. Daarom 
dient hij een motie in over de ontslui-
tingsweg, voordat de gemeenteraad 
toestemming geeft over het bestem-
mingsplan, omdat de aansluiting op 
het gebied niet los kan worden 
gezien van het bestemmingsplan. De 

ontsluitingsweg moet veilig zijn voor 
auto’s, � etsers en voetgangers. 
Gevraagd wordt aan het college om 
andere ontsluitingswegen te onder-
zoeken. De motie is ondertekend 
door Gemeentebelangen, Dus!, CDA, 
!Durf, Groen Uithoorn en VVD, maar 
ook de PvdA ziet de motie als verbe-
tering en steunt deze. Wethouder 
Hazen zegt toe de motie uit te 
voeren en naar alternatieve ontslui-
tingswegen te kijken en daarmee is 
het bestemmingsplan met algemene 
stemmen aangenomen.

Herontwikkeling Connexxion gaat door

Uithoorn - Sinds vorige week heeft 
kapsalon ‘Trots op haar’ nieuwe eige-
naren. Quita van Scheppingen en 
Tanja van Duijkeren hebben de zaak 
overgenomen van Karin Pauw. Na 24 
jaar gaat Karin zich op iets nieuws 
richten. “Na de lockdown zijn we 
twee weken open geweest, dus 
gelukkig had Karin nog gelegenheid 
om afscheid te nemen van haar vaste 
klanten,” vertelt Tanja die al 21 jaar bij 

de kapsalon aan het Amstelplein 
werkt. “Karin vroeg aan ons of we het 
wilden overnemen en we hadden 
een week om te beslissen.” Quita 
hoefde er niet lang over na te 
denken. “Het was altijd mijn grootste 
droom.” Toch twijfelde ze even of ze 
er met haar vierentwintig jaar niet te 
jong voor was, maar samen met 
Tanja durft ze de uitdaging aan. De 
achtendertig jarige Tanja is alleen-

Nieuwe eigenaren Trots op haar

staande moeder en wilde het ook 
niet alleen doen, maar samen vullen 
ze elkaar goed aan. De naam ‘Trots 
op haar’ blijft. “Karin heeft iets moois 
opgebouwd en dat willen wij voort-
zetten, maar op onze eigen manier”, 
zegt Quita. “We willen een warm, 
huiselijk gevoel uitstralen in een 
trendy jasje.” De kleuren van de 
kapsalon waren zilver en grijs. Nu zijn 
de muren geschilderd in groen. “We 
willen een duurzame kapsalon zijn, 
daar past groen goed bij,” vindt Tanja. 
In de toekomst willen de twee 
nieuwe eigenaren zich naast het 
knippen gaan richten op make up. 
“Bijvoorbeeld voor bruiloften kunnen 
we dan een totaalpakket leveren.” 
Ook met het aanbrengen van hairex-
tensions willen ze zich gaan 
onderscheiden. 
De persoonlijke aandacht blijft. “We 
willen de klanten in de watten 
leggen, bijvoorbeeld met een hoofd-
massage.” Verder wil Quita via sociale 
media meer jonge klanten 
aanspreken en zorgen voor meer 
naamsbekendheid. Dus volg ‘Trots op 
haar’ via Instagram en Facebook.

Uithoorn - Op Rick FM zijn volop 
interviews en debatten te horen met 
de kandidaten voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 
en 16 maart. Na het ophe� en van de 
partijen !DURF en ONS Uithoorn zijn 
er nog 6 partijen. Dat zijn; CDA 
Uithoorn - De Kwakel, DUS Uithoorn 
en De Kwakel (Groen Links en D66), 
Gemeentebelangen Uithoorn - De 
Kwakel, Groen Uithoorn, Partij van de 

Arbeid Uithoorn De Kwakel en de 
VVD Uithoorn - De Kwakel. 
1-op-1 debatten zijn in het 
programma Info-Direct te horen. 
Uitzending maandag tot en met 
donderdag tussen 17:00 en 18:00 uur 
en op vrijdag tussen 17:00 en 19:00 
uur. Er wordt gedebatteerd over de 
thema’s; Wonen, Werk, Veiligheid, 
Klimaat en Zorg & Welzijn.
Wekelijks zal een partij hun wensen 

Radio Rick FM tijdens 
verkiezingstijd

voor de sport in ‘Sport & Co’ (zondag, 
11:00 – 13:00 uur) komen toelichten 
en in ‘Uit de Kunst’ (zondag, 10:00 – 
11:00 uur) voor de kunst en cultuur in 
Uithoorn en De Kwakel. Alle debatten 
en interviews in de diverse program-
ma’s zijn de dag na de uitzending 14 
dagen terug te luisteren via de 
website; https://www.rickfm.nl/radio-
gemist/overzicht. Alle debatten en 
interviews zijn vanaf half februari ook 
te beluisteren via de website, in het 
menu onder ‘Podcasts’, bovenaan de 
pagina; https://www.rickfm.nl/
podcasts/content/page?4092

Kaarten bij Ponderosa
Uithoorn - Elke maandag om 13.30 uur kunt u weer terecht om te kaarten met andere buurtbewoners. Voor de 
entree vragen wordt €3,- gevraagd, dat is inclusief een kopje ko�  e of thee. Het is al gezellig, maar ze durven nu 
weer wat meer mensen nu uit te nodigen. Kom niet als u zich niet goed voelt. Adres: Plesmanlaan 27.



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

Gemeente Uithoo
rn

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

Klant Contact Centrum/receptie
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 
 www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 
 www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) 
 of 0800-1702 (vaccinatieafspraak)
- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 
 https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

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

Woont u in de gemeente Uithoorn en heeft u een oproep ontvangen 
voor de boostervaccinatie tegen corona maar weet u niet hoe bij de 
priklocatie te komen? ANWB AutoMaatje vervoert mensen die min-
der mobiel zijn gratis naar de (booster)vaccinatielocatie. U kunt zich 2 
werkdagen van tevoren aanmelden bij ANWB Bij het vervoer worden 
de coronamaatregelen van het RIVM gevolgd. 
AutoMaatje Uithoorn via (0297) 30 31 03 
(maandag t/m donderdag van 9 tot 12 uur). 
Informatie en aanmelden vindt u op www.automaatje-uithoorn.nl.
CHAUFFEURS die zich als vrijwilliger willen aanmelden, 
kunnen zich hier ook aanmelden. 

AutoMaatje voor vervoer naar de 
vaccinatielocatie

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

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

(Booster) vaccinatie

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

Van 31 januari tot en met 20 februari staat een “GGD-testunit” op het 
Zijdelwaardplein. De testunit op het Zijdelwaardplein is tijdens deze 
periode elke dag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 
uur. Bewoners van de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen 
zich daar gratis laten testen op corona. In de unit kan één bezoeker 
tegelijk worden getest. Andere bezoekers kunnen buiten op hun beurt 
wachten, op voldoende afstand en een mondkapje dragen is verplicht. 
Let op: testen kan alleen op afspraak. Een testafspraak kan gemaakt 
worden via: coronatest.nl (met DigiD) of via 0800 - 1202 (met BSN). 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u dat heeft. 

Quarantainecheck

GGD-testunit op Zijdelwaardplein

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

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
- 737.722 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
- 23.122 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd
Tot nu toe hebben 398.301 inwoners van Amsterdam-Amstelland van 
18 jaar en ouder een boosterprik bij de GGD gehaald. We wachten 
nog op de gegevens van boosters gezet door externe zorginstellingen.

Uithoorn Volledig  Booster Vaccinatie nog
gevacc.   niet gepland

Week 4 35% 50% 13%
Week 2 40% 45% 14%

Positief geteste personen
In week 4 (24 t/m 30 januari) is het aantal positief geteste mensen 
in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 16% vergeleken met de 
week daarvoor. In alle gemeenten nam het aantal meldingen toe ten 
opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 4   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.106 3.662  465 1.539

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 6% lager dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 
56,6% ten opzichte van de voorgaande week.

Cijfers gemeente Uithoorn

Week 4   Week 2 

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.986 6.575  1.427 4.724

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn week 4

Kijk op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen 
en klik p nline geldplannen’  

Scheiden is een emotioneel 
aangrijpende gebeurtenis. 
Daarnaast kan het ook invloed 
hebben op de portemonnee. 
et	online	geldplan	‘ cheiden’	

biedt tips en handvatten. Het 
helpt om overzicht te krijgen 
van uw huidige situatie en die 
van uw financiële situatie na 
scheiding. 

Voor wie is dit geldplan 
bedoeld?
Geldplan Scheiden is geschikt 
voor huishoudens die overwe-

gen uit elkaar te gaan of al ge-
scheiden zijn. Het is niet ge-
schikt voor huishoudens die 
bestaan uit samengestelde ge-
zinnen.

Gratis en anoniem
Voordeel is dat het geldplan 
Scheiden gratis en anoniem in-
gevuld kan worden en op een 
moment dat het u uitkomt. Be-
antwoord in 5 -10 minuten vra-
gen over uw situatie, en er ver-
schijnt een persoonlijk actie-
plan. Een actieplan met heel 
concrete stappen, die het ge-
makkelijk maken om de stap-
pen ook echt uit te voeren.

Gemeentemagazine Uithoorn
In de maand januari van dit jaar is het nieuwe gemeentemagazine 
‘Bij	 ns	in	Uithoorn’	bezorgd.	 eeft	u	geen	gemeentemagazine	ont-
vangen? Bel dan naar (0297) 513111. De verspreider heeft hard ge-
werkt alle inwoners te voorzien van een gemeentemagazine, maar 
we krijgen het signaal dat sommige inwoners niets hebben ontvan-
gen. In het gemeentemagazine vindt u de meest actuele lokale in-
formatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen uw 
gemeente. 

Aanmelden en wijzigen van uw gegevens
De gemeente Uithoorn verwerkt zelf geen wijzigingen in het adres-
overzicht (vanaf bladzijde 44). Zijn de gegevens van uw vereniging, 
organisatie of instantie niet volledig of juist of wilt u een nieuwe ver-
melding? U kunt wijzigingen of nieuwe aanmeldingen rechtstreeks bij 
de uitgever Akse Media bv doorgeven: 
E-mail: redactie@aksemedia.nl, Schriftelijk: Akse Media, t.a.v. ge-
meentegids Uithoorn, Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. Website: 
https://uithoorn.smartmap.nl/uw-vermelding. U kunt alleen als niet-
commercieel bedrijf/maatschappelijke organisatie, instelling, vereni-
ging, stichting een gratis vermelding krijgen in de gemeentegids.



Bent u zelf niet in de gelegenheid 
om te stemmen op de dag van de 
verkiezing omdat u 
- Zelf niet in staat bent om uw 

stem uit te brengen?
- Geen volmacht aan een ander 

kan verlenen door overdracht 
van uw stempas?

- Geen geldig legitimatiebewijs 
heeft op de dag van de verkie-
zing?

Dan kan iemand uw stem uit la-
ten brengen via een volmacht. U 
kunt hiervoor een schriftelijke vol-
macht aanvragen. U kunt dit al-
leen doen door een schriftelijke 
volmacht te geven aan een kiezer 

die wel een geldig legitimatiebe-
wijs heeft. 

In deze gevallen kunt u een for-
mulier opvragen of afhalen bij de 
afdeling burgerzaken van het ge-
meentehuis. U vult hierop uw ge-
gevens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formulier 
en levert het formulier uiterlijk 
vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur 
weer in bij de afdeling burgerza-
ken. Een eenmaal gegeven vol-
macht kan niet worden ingetrok-
ken en de volmachtgever mag 
niet zelf aan de verkiezing deel-
nemen.

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

Bekijk de planning van de werkzaamheden via 
https://uithoornlijn.nl/werkzaamheden-en-planning 

Wandelpad Spoordijk in de bocht afgesloten 
vanaf maandag 24 januari
Het wandelpad op de Spoordijk in de bocht bij Wederik/Buitendijks 
afgesloten vanaf maandag 24 januari tot eind april 2022. Er worden 
werkzaamheden uitgevoerd voor het beschermen van een grote wa-
terleiding die onder de toekomstige busbaan ligt. Omwonenden kun-
nen geluid- en trillingshinder ervaren van het geluid van de damwand-
machine en de generator tussen 31 januari en 16 februari 2022.

Werkzaamheden aanleg tramlijn op busbaan Boerlagelaan - 
Uithoorn Centrum
Vanaf januari wordt de bestaande busbaan omgebouwd naar een ge-
combineerde bus-/trambaan waar zowel bussen als trams kunnen rij-
den. Er vinden tot de zomer van 2022 verschillende werkzaamheden 
plaats op de busbaan tussen de Boerlagelaan en de Amstel. Bussen 
rijden daarom tijdelijk een andere route. Ook wordt er een nieuwe halte 
gebouwd en wordt de bestaande parkeerplaats bij halte Uithoorn Cen-
trum uitgebreid met veertig plaatsen. 
De looproute naar bushalte Uithoorn Centrum verandert tijdelijk, de-
ze wordt aangegeven op borden. Kijk voor de actuele dienstregeling 
op 9292.nl of de website van de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/
dienstregeling. 

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

Meer informatie
Heeft u vragen? Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer in-
formatie over het project en een gedetailleerd overzicht van de werk-
zaamheden. Ziet u een onveilige situatie rondom de aanleg van de 
tramlijn? Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt hen bereiken via 
www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. Via de 
website	kunt	u	zich	aanmelden	voor	een	automatische	emailnotifi	ca-
tie als er een nieuwsbericht verschijnt op de website en onze digita-
le nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project volgen via de BouwApp 
(zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en sinds kort op Instagram.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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.	 et	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’	ge nformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-014004, Steenwijkerveld 14, het plaatsen van een dakkapel. (ont-

vangen 20-01-2022);
- 2022-015799, Achterweg 46, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

een plattelandswoning. (ontvangen 26-01-2022);
- 2022-016257, Boterdijk 177, het renoveren van de woning. (ontvangen 

27-01-2022).
Uithoorn
-	 222-0 2 	haltes	Uithoorn	station	en	centrum 	het	plaatsen	van	fi	et-

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	ci le	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. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 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. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
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 

OPROEP: WORD LID VAN HET 
PARTICIPATIEPLATFORM SOCIAAL DOMEIN 

Word onderdeel van het team enthousiaste en zeer gemotiveer-
de inwoners in het Participatieplatform Sociaal Domein. Het 
platform dat advies geeft over zorg, werk en inkomen vanuit het 
hart van de gemeenschap aan de gemeente. 

Wilt u zich met uw deskundigheid verdiepen in thema’s 
zoals: 
- Wet maatschappelijke ondersteuning; 
- Jeugdzorg en -hulpverlening; 
- Ouderen- en thuiszorg; 
- Bijstand en (arbeids)participatie; 
- Schuldhulpverlening en armoede; 
- VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap. 

Over ons 
Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert gevraagd en 
ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken 
in	het	 ociaal	Domein 	specifi	ek	zorg 	werk	en	inkomen.	 et	ad-
vies richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra 
aandacht voor de kwetsbare groepen. Het Participatieplatform 
Sociaal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit 
een voorzitter, secretaris, penningmeesters en 6 leden. 

Wat gaat u doen? 
Met uw kennis en ervaring bent u in staat mee te werken aan 
het geven van advies. Daarnaast signaleer u verandering in be-
hoefte en ontwikkelingen in de positie van de groep kwetsbare 
inwoners. U onderhoudt via het Participatieplatform contact met 
en bezoekt bijeenkomsten van belangenorganisaties en inwo-
ners. Deze signalen deelt u en maak je bespreekbaar in de ver-
gaderingen van het Participatieplatform. 

Wie ben u? 
U hebt kennis van of u bent ervaringsdeskundige op het gebied 
van jeugd(hulp), Wmo of participatie. U kunt kennis, ervaringen 
en signalen vertalen naar adviezen over het (voorgenomen) be-
leid van het college van burgemeester en wethouders. U bent 
bereid om actief en proactief voeling te houden met gebruikers-
groepen en doelgroepen. U neemt actief deel aan de vergade-
ringen van het Participatieplatform en u kunt gemiddeld vier uur 
per week aan platformactiviteiten besteden. U heeft geen bin-
ding met politieke partijen. 

Wat krijg je ervoor terug? 
U krijgt de kans om een positieve en relevante bijdrage te leve-
ren aan de goede zorg en ondersteuning van kwetsbare groe-
pen in de gemeente Uithoorn. U ontvangt voor het lidmaatschap 
vrijwilligersvergoeding. Als lid van het Participatieplatform krijgt 
u de mogelijkheid je contacten en netwerk te vergroten. 

Interesse? 
Heeft u interesse en bent u inwoner van de gemeente Uithoorn, 
mail dan uw sollicitatie (voorzien van een korte c.v. en motiva-
tie) naar info@ppsduithoorn.nl. Meer info over het Participatie-
platform: www.participatieplatformuithoorn.nl.

V E R K I E Z I N G E N
Actuele informatie over de verkiezingen in de gemeente 

Uithoorn vindt u hier: www.uithoorn.nl/verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de ge-
meenteraadsverkiezingen. Om 
de verkiezing goed te laten ver-
lopen is de gemeente op zoek 
naar stembureauleden. Als stem-
bureaulid levert u een belangrijke 
bijdrage aan de democratie. Sa-
men met de andere leden van het 
stembureau zorgt u dat de verkie-
zingen goed en zo veilig mogelijk 
verlopen. Een lid van het stembu-
reau helpt bijvoorbeeld bij het wij-
zen van kiezers op belangrijke in-
formatie bij de ingang, het contro-
leren van de identiteit van kiezers 
aan tafel of het beantwoorden van 
vragen bij de stembus. 
Voor de stembureaus op woens-

dag 16 maart is de gemeente nog 
op zoek naar extra stembureaule-
den. Vindt u het leuk om mensen 
te woord te staan, u nuttig te ma-
ken voor de gemeente Uithoorn 
en te helpen tijdens de verkiezin-
gen? Dan is de gemeente op zoek 
naar u! 

Direct aanmelden? Via het www.
uithoorn.nl/verkiezingen kunt u 
het aanmeldformulier downloa-
den.	 p	de	pagina	‘ at	doet	een	
stembureaulid’	vind	je	meer	infor-
matie over de werkzaamheden 
van een stembureaulid en de ver-
goedingen die er voor wordt ge-
geven.

EXTRA STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!

STEMMEN BIJ VOLMACHT

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

senstallingen. (ontvangen 18-01-2022);
- 2022-015338, Amsteldijk-Noord 82, het plaatsen van een dakopbouw. 

(ontvangen 26-01-2022);
- 2022-014921, Ransuil 1, het bouwen van een garage. (ontvangen 24-

01-2022);
- 2022-016255, Randweg 5, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

27-01-2022);
- 2022-016665, Langs de Baan 1, het plaatsen van een kozijn en het uit-

breiden van de woning. (ontvangen 28-01-2022);
- 2022-017726, Brederodelaan 34, het plaatsen van een dakkapel voor 

en achter. (ontvangen 01-02-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2022-011601, Zijdelwaardplein, tijdelijke standplaatsvergunning voor 

de periode van 31 januari t/m 20 februari 2022 (verzonden 24-01-2022);
- 2021-115667, Fender 23, het plaatsen van een afvalcontainer en een 

ecotoilet van 27 januari t/m 9 maart 2022. (verzonden 26-01-2022);
- 2022-013730, Constantijn Huygenslaan 94, het plaatsen van een eco-

toilet van 27 januari t/m 1 maart 2022. (verzonden 25-01-2022);
- 2022-014727, Ransuil 23-58 en Faunalaan 39-59, het plaatsen van een 

schaftkeet en ecotoilet voor onderhoudsschilderwerk Complex Hofhui-
zen. (verzonden 31-01-2022); 

- 2022-016945, Wilhelminakade ter hoogte van de Petrus Steenkamp-
weg 	ontheffi	ng	geluidhinder	van	2	t m	 	februari	2022	(verzonden	0 -
02-2022);

-	 2022-0 6 8 	 oudenhove 	at	 - 20 	het	plaatsen	van	een	schaftkeet	
en ecotoilet t.b.v. onderhoud complex van 14 februari t/m 8 april 2022. 
(verzonden 03-02-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
-	 2022-0 0 	het	maken	van	fi	lmopnamen	van	 	januari	t m	28	febru-

ari 2022 (verzonden 21-01-2022);

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
-	 2022-0 6 	Alfons	Ari nslaan	 	voor	het	veranderen	van	activiteiten	

van het bedrijf café / restaurant gedeelte van Gerrit om een Microbrou-
werij te beginnen. (ontvangen 20-01-2022).

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
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TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
- Ontwerpbestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. 

Inzageperiode van 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februa-
ri 2022. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 
513 111.

-	 Rectificatie: Voorontwerpbestemmingsplan Noorddammerweg 68. In-
zage en inspraakperiode van donderdag 13 januari 2022 tot en met 
woensdag 23 februari 2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling Wo-
nen en Werken (0297) 513 111.

- Bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling 
hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 
2022 gedurende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

-	 Aanwijzingsbesluit cameratoezicht busstation Uithoorn 2022’. Be-
zwaarperiode 27 januari 2022 tot en 10 maart 2022. Inlichtingen bij de 
heer O. Catik, afdeling Samenleving (0297) 513 111.

- Vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) Molenlaan 30, te Uithoorn. Inzageperiode vanaf 2 februari 2022 
tot en met 17 maart 2022. Inlichtingen bij https://loket.odnzkg.nl of via 
088-567 0200.

-	 Definitief vastgestelde locaties van drie extra ondergrondse glascontai-
ners. Beroepsperiode vanaf 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022. 
Inlichtingen bij R. van de Pol, afdeling Buurt (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING WABO, REGULIERE PROCEDURE, 
AANVRAAG ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een aanvraag 
om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) heeft ontvangen. De aanvraag betreft het oprichten van een 
nieuwe microbrouwerij in het pand. 
Ontvangstdatum aanvraag: 20 januari 2022
Aanvrager: Gerrit B.V.
Locatie: Alfons Ariënslaan 1, Uithoorn
Zaaknummer: 10903847
Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag 
en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswij-
ze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aan-
vraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Dan zullen wij ook de bij het 
besluit behorende stukken publiceren. Heeft u een vraag over deze proce-
dure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.
nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

BEËINDIGING KINDERDAGVERBLIJF PEUTEROPVANG LEGMEER
Op 29 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders 
een verzoek van Stichting Kinderopvang Solidoe ontvangen. Dit verzoek 
betreft het intrekken van de toestemming tot exploitatie en verwijdering uit 
het Landelijk Register Kinderopvang van het kinderdagverblijf Peuterop-
vang Legmeer. Dit verzoek is als volgt ingewilligd: 

- het kinderdagverblijf Peuteropvang Legmeer, gevestigd aan Rand-
hoornweg 37 (1422 WX) te Uithoorn met uniek registratienummer 
192374059, wordt verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang 
en de toestemming tot exploitatie wordt ingetrokken per 31 januari 
2022. 

Dit betreft een bekendmaking als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van het 
Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang 
en personenregister kinderopvang.

KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
VERGUNNING VERLEEND
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. De vergunning betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende, vergunning (revisievergunning). Het betreft het in werking hebben 
van de waterzuivering onder beheer van Amsteldijk Beheer BV. In de zui-
veringsinstallatie wordt vervuild water op mechanische wijze gezuiverd.
Locatie: Molenlaan 30, te Uithoorn
Aanvrager: Amsteldijk Beheer B.V.
Zaaknummer: 10448071
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De be-
schikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ont-
werp.
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag 
na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder be-
kendmakingen en (digitaal) bij:
- gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.
In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coro-
na-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, 
op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de 
gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200. 
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij 
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een ko-
pie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit 
besluit. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het be-
sluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voor-
lopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de 
genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift in-
dienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffie-
kosten in rekening gebracht. Voor meer informatie over het instellen van 
beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van
de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor alge-
mene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op 
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

DEFINITIEF VASTGESTELDE LOCATIES VAN DRIE EXTRA 
ONDERGRONDSE GLASCONTAINERS
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de locaties 
van de drie extra ondergrondse glascontainers definitief zijn vastgesteld.
Toelichting
Door het plaatsen van extra inzamelpunten aan de Burgemeester Brauti-
gamlaan, Faunalaan en Vuurlijn, ter hoogte van het parkeerterrein tegen-
over KDO, wordt de glasinzameling geoptimaliseerd. De locaties hiervoor 
zijn aangewezen met inachtneming van de ‘Beleidsregels voor locatieplan-
nen voor ondergrondse containers’.
Tegen de conceptplannen kon men zienswijzen indienen. Hiervan is geen 
gebruik gemaakt.
Inzage
De locaties zijn digitaal in te zien via de website www.uithoorn.nl/bekend-
makingen en op www.officielebekendmakingen.nl.
Beroep
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de 
bekendmaking beroep worden ingesteld bij Raad van State, Afdeling be-
stuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor 
het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van 
de bekendmaking van dit besluit (1 februari 2022). Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding van het besluit niet. 
Heeft u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een 
voorlopige voorziening worden gevraagd. Houdt u er rekening mee dat 
aan procedures bij de rechter kosten verbonden zijn (griffierecht). Meer in-
formatie vindt u op www.raadvanstate.nl. Uw beroepschrift moet in elk ge-
val bevatten:
- Uw naam, adres en uw contactgegevens zoals een e-mailadres en uw 

telefoonnummer.
- De datum en de omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens 

bent.
- Waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vervolg van vorige blz.

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 

www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Uithoorn - De leden van het Amstel 
Blazers Collectief (ABC) waren 
behoorlijk geschrokken na de brand 

in ’t Buurtnest tijdens de jaarwisse-
ling. Gelukkig was er geen schade 
aan de opgeslagen slagwerkinstru-

menten. Nadat de laatste lockdown 
was opgeheven konden de muzi-
kanten tijdelijk terecht in de repeti-

Spelen bij het Amstel Blazers Collectief

Uithoorn - Bij het bespreken van het 
renoveren van Winkelcentrum 
Amstelplein in de gemeenteraad 
afgelopen donderdagavond waren 
zeven insprekers die hun mening over 
dit onderwerp wilden geven. Hun 
grootste zorg betrof de woontoren 
van elf verdiepingen, de werkzaam-
heden rondom het winkelcentrum en 
de te verwachten parkeerproblemen. 
Het opknappen van winkelcentrum 
Amstelplein en de komst van een 
woontoren zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Met de opbrengst 
van de woontoren kan de inves-
teerder het winkelcentrum renoveren. 
Ans Gierman (DUS!) voelt zich daar-
door met de rug tegen de muur gezet 
en ook Els Gasseling (PvdA) zit met de 

beslissing in haar maag. Daan Noor-
danus (VVD) daarentegen wil geen 
openluchtmuseum worden en ziet 
dit als een belangrijke investering 
voor het dorp. Ook Ferry Hoekstra 
(GB) denkt dat Uithoorn niet aan 
verstedelijking ontkomt. Volgens 
hem moeten we de hoogte in, als we 
niet willen dat alle open plekken 
worden volgebouwd. Jeroen Albers 
(GU) vindt dat de toren fors lager 
moet worden en Gasseling houdt 
liever de kerktoren als hoogste punt 
dan een penthouse. Ook Gierman 
(DUS!) vindt elf verdiepingen erg 
hoog voor het oude dorp. Maar 
volgens wethouder Jan Hazen zullen 
we nooit het Manhattan aan de 
Amstel worden.

Parkeerdruk 
Met de komst van 74 extra 
woningen, neemt ook de parkeer-
druk toe. Volgens inspreker Jos van 
den Berg is er al een tekort van 56 
parkeerplaatsen voor zijn super-
markt. Wethouder Hazen vindt dat 
de parkeerproblemen moeten 
worden opgelost in de parkeerga-
rage die bij het gebouw hoort. “Op 
basis van de normen klopt de 
parkeerbalans.” Inspreker Alex 
Proper wijst erop dat er een 
papieren werkelijkheid is, maar dat 
de praktijk anders is. De wethouder 
denkt dat er voldoende parkeer-
plek is als personeel van het 
gemeentehuis en klanten van de 
horeca aan de Amstel niet in de 

Raad akkoord met renovatie 
Amstelplein plus woontoren

parkeergarage parkeren, daarvoor 
moeten andere parkeerplekken 
worden gevonden. 
André Jansen van het CDA ziet 
vooral het belang van woningen en 
de upgrade van het winkelcentrum 
in, maar zijn partij zal de parkeer-
problemen kritisch blijven volgen. 
De VVD vertrouwt op de bereke-
ningen voor wat betreft de 
parkeerplaatsen, want de eigenaar 
heeft geen baat bij een te kort aan 
parkeerplaatsen. Zoals inspreekster 
Anne Marije Sparnaaij van Mode-
huis Blok het verwoordde: “No 
parking, no business”. Zij wees ook 
op de werkzaamheden rondom het 
winkelcentrum waardoor haar 
klanten die uit de hele regio 
komen, verdwalen of rondje rijden 
om een parkeerplek te vinden. 
John van Houten vraagt zich af wat 
er met zijn kapsalon gaat gebeuren 
tijdens de werkzaamheden. Hij kan 
rekenen op medewerking van de 

gemeente als er een tijdelijke 
winkel moet komen. 

Kruimelregeling
Voor dit traject is gekozen voor een 
kruimelregeling, waarmee de 
bestemming van het pand wordt 
gewijzigd. Inspreker Marco van der 
Does is bang dat de gemeenteraad 
en de bewoners zichzelf daarmee 
buitenspel laten zetten. Maar 
wethouder Hazen wijst die vooron-
derstelling af. Hazen vertelt dat er 
eerst nog een vergunning moet 
worden aangevraagd en dat daar 
bezwaar tegen gemaakt kan worden. 
“Maar het is een particulier initiatief. 
Het is niet zo dat mensen mogen 
meebeslissen.” De gemeenteraads-
leden vinden opknappen van het 
winkelcentrum en woningen belang-
rijker dan het dorpse karakter en 
stemmen voor het complete plan. 
Alleen PvdA en Groen Uithoorn 
stemmen tegen het voorstel.

tieruimte van muziekvereniging 
Virubus Unitis in Wilnis. De gemeente 
Uithoorn is adequaat aan de slag 
gegaan om de lokalen die niet door 
de brand verwoest waren weer op te 
knappen. Vorige week maandag 
konden de leden van het ABC al weer 
terug naar hun vertrouwde 
repetitieruimte. 

Voorbereiding concert
De muzikanten van het Amstel 
Blazers Collectief, onder leiding van 
Judith Glasbeek, kijken al enthousiast 
uit naar mogelijke optredens in de 
komende periode. Ook zal dit najaar 
weer een eigen concert gegeven 
worden in de Schutse. De voorberei-
dingen hiervoor worden al getro�en. 
Het wordt een Feel Good concert 
voor jong en oud. Daar is het orkest 
en zij denken ook het publiek, na 
twee jaar corona, wel aan toe. Ook 

andere muzikale groepen uit 
Uithoorn zullen aan het concert 
meewerken. De contacten hiervoor 
zijn al gelegd. Later zal hier uitge-
breid over bericht worden.

Nieuwe leden
Het ABC kan nog een aantal muzi-
kanten gebruiken. Het zoekt met 
name mensen die trompet, trom-
bone, hoorn, klarinet, altsaxofoon, 
fagot of hobo kunnen spelen. Daar-
naast is een percussionist van harte 
welkom! Lijkt het u leuk om mee te 
doen met deze gezellige club? Dan 
kunt u een keer vrijblijvend deel-
nemen aan de repetitie op maandag-
avond in Uithoorn. Daarna besluit u 
of u lid wilt worden. 
Meld u zich aan via de mail: abcuit-
hoorn@gmail.com, dan krijgt u 
nadere informatie en zorgt het ABC 
voor bladmuziek.
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Mijdrecht - Syncasso, deurwaarderskantoor met meerdere vestigingen in het hele land, is bereidt geweest, om de 
jongens en coach van Argon 19-1 te voorzien van een mooie trui!

Nieuwe sponsor voor Argon 19-1

Uithoorn - Bij de Uithoornse atletiek-
vereniging AKU staat samen sporten 
in een ontspannen sfeer hoog in het 
vaandel. AKU heeft een zeer actieve 
jeugdafdeling en is er trots op dat zij 
ondanks alle beperkingen van de 
afgelopen twee jaar al haar leden 
bijna continu een leuk en gevarieerd 
sportprogramma heeft kunnen 
aanbieden. Soms was daar de nodige 
improvisatie voor nodig, maar altijd 
was het verantwoord en vooral leuk. 
Vanuit die gedachte stonden de trai-
ners en vrijwilligers aan het einde 
van 2021 in de startblokken om voor 
alle jeugdleden een kerstcross te 
organiseren. Groot was de teleurstel-
ling toen bleek dat de overheid 
besloot om o.a. al het sporten, in 
ieder geval in de avond, op te 
schorten. Maar wat in het vat zit 
verzuurt niet gelukkig, en dus was 
het een kleine moeite om, zodra er 
weer gesport mocht worden, op de 
laatste vrijdag van januari alsnog een 
interne cross te organiseren. Bijko-
mend voordeel was dat in tegenstel-
ling tot eind december, ouders nu 
ook mochten komen kijken en hun 
kinderen mochten aanmoedigen.

Ronde
Op en rond het AKU terrein was door 
de trainers een uitdagende ronde 
uitgezet met zelfs de nodige hoogte-
meters. De jongste kinderen zouden 
1 rondje van circa 630 meter rennen, 
de oudere pupillen 2 rondjes en de 
junioren drie. Om heel nauwkeurig 
van iedereen de rondetijden te 
kunnen bijhouden werd gebruik 
gemaakt van een professionele tijd-
waarnemingssysteem, met �nishchip 
voor elke deelnemer, dat vorig jaar 
door de AKU aangeschaft is. 
En er was zelfs een heus 1-mans 
camerateam (met video-drone!) 
aanwezig om sfeerbeelden van de 
wedstrijden vast te leggen voor het 
nageslacht.
Aan de fans was ook gedacht. Buiten 
stond een vuurkorf vrolijk te branden 
en ouders (en hun ge�nishte 
kinderen) konden bij een kraampje 
buiten ko�e, thee en warme choco-
lademelk kopen.

Eerste keer
Vanaf zes uur druppelden de eerste 
van een kleine honderd atleten het 
terrein op. Voor sommigen was dit de 
eerste keer dat ze een wedstrijdje 
liepen, en ondanks dat de opzet 
vooral laagdrempelig was (“verbeter 
jezelf!”) stonden vele koppies toch 
best wel wat strak van de zenuwen. 
Voor andere, meer geroutineerde 
atleten, was dit juist een mooie gele-
genheid om de beentjes op span-
ning te zetten voor de competitie-
wedstrijd een week later.
Om half zeven gingen de jongste 
atleten (leeftijd 5 tot 8) van start voor 
hun ronde. Na een verbeten strijd 
kwamen Jill Verhoef en Mathies de 
Wildt exact gelijk over de �nish, wat 
Jill automatisch de winnares bij de 
meisjes maakte en Mathies bij de 
jongens.
Voor de oudste pupillen (9 tot 11 
jaar) volgde het startschot voor hun 
twee rondes een kwartiertje later. 
Hier kwam Jip Hofmijster als eerste 
over de �nish. Maud van Kessel 
volgde op plek vijf en was tevens het 
eerste meisje die wist te �nishen.

Filmpje
Na deze tweede heat werd het 
wedstrijdprogramma even onder-
broken om een �lmpje op te nemen 
waarin alle deelnemers oud-AKU lid 
Ivo de Bruin succes wensten met zijn 
deelname aan de Olympische 
Spelen. Niet als baanatleet uiteraard, 
maar als lid van het Nederlandse 
Bobsleeteam.
Na dit intermezzo was het de beurt 
aan de D en C junioren (leeftijd 12 tot 
15), aangevuld met oudste junioren, 
tevens trainers, Wolf van Strijen en 
Wouter Voorn. Wouter had al twee 
heats als haas gefungeerd voor de 
pupillengroepen, wat hem zowel 
essentiële parcourskennis als 
misschien ook wat vermoeidheid 
opleverde voordat hij zelf van start 
moest. Vanaf het startschot voerden 
Wolf en Wouter als verwacht het veld 
aan. Zij wisten het uitermate span-
nend te houden en leken zelfs exact 
gelijk over de �nish te komen. Na 
minutenlange bestudering van de 

AKU viert eerste (sport)versoepelingen 
met succesvolle Wintercross

Uithoorn - Dinsdag 1 februari bereikte ons het droevige nieuws dat 
V.D.O. Tafeltennis erelid en oprichter Piet Keek is overleden op 86 jarige 
leeftijd. Piet Keek heeft zich 50+ jaar ingezet voor de club en was jaren 
lang hét uithangbord van de club. Waar je als V.D.O. speler ook kwam, 
iedereen kende Piet Keek. Piet deed er alles voor om de sport tafeltennis 
te verkopen aan het publiek. Piet Keek is niet voor niets ook bij de NTTB 
als erelid gehonoreerd voor zijn inzet in de sport. Piet Keek was binnen 
de nationale bond bekend vanwege zijn succes in het jeugdtafeltennis 
alsmede de innovaties in software. Hij schreef een programma waarmee 
competities konden worden ingepland. “Ze gebruiken nog steeds mijn 
programma” verzekerde Piet wel eens. Binnen V.D.O. Tafeltennis en 
Uithoorn staat Piet Keek vooral bekend als de spil in de jeugdopleiding. 
Piet Keek was er elke woensdagmiddag om de club te openen voor de 
jeugd. Piet was er daarnaast altijd bij op wedstrijddagen en tijdens toer-
nooien om te coachen en dat voor spelers op elk niveau. Een speler van 
het 1e team was voor hem net zo belangrijk als iemand van het 9e. Piet 
was altijd op zijn best als toernooidirecteur tijdens de basisscholen- of 
Taptoe toernooien waar er honderden spelers er de laatste decennia 
aan hebben deelgenomen. Zodra Piet zag dat het een ongelijke strijd 
was dan wilde hij de underdog nog wel eens tips geven om zich- of 
haarzelf te verbeteren, het plezier in tafeltennis stond immers voorop. 
Onder de leiding van Piet werd V.D.O. ooit één van de grootste clubs in 
Noord Holland. Piet was al een paar jaar niet langer betrokken in functie 
bij de club maar volgde de club nog steeds op de voet als lezer van het 
weekjournaal. Het jaarlijkse dubbeltoernooi, dat doorgaans een goed 
deelnemersveld kent, is naar Piet Keek vernoemd.

V.D.O. Tafeltennis in rouw: 
erelid Piet Keek overleden

�nishfoto werd uiteindelijk Wouter 
aangewezen als winnaar. Even na dit 
geweld wist Mark Westra over de 
streep te komen als winnaar van de C 
en D pupillen, op 10 secondes 
gevolgd door Fleur Hofmijster, die in 
navolging van haar broertje haar 
veld wist te winnen.
En daarmee kwam een sportieve en 
gezellige avond ten einde. Alle 
atleten mogen trots zijn op hun pres-
taties. Hopelijk heeft het velen die 
dat nog niet gedaan hebben geïnspi-
reerd ook eens voor een ander 
wedstrijdje in te schrijven. De AKU 
kijkt in ieder geval terug op een 
geslaagd evenement, dat zeker 
navolging zal krijgen.

Top 3 van alle velden
Meisjes pupil mini:
(1) Anastasia Kruijt, (2) Livv de Kuijer, 
(3) Kaira Garg
Jongens pupil mini: 
(1) Tyrus Ansano, (2) Loek Gazendam, 
(3) Jack Vermeulen
Meisjes pupil C: 
(1) Jill Verhoef, (2) Fyleine Rekelhof, 
(3) Mishika Khare
Jongens pupil C:
(1) Mathies de Wildt, (2) Finn Duif-
huis, (3) Joeri Stolwijk
Meisjes pupil B:
(1) Rowan van Kempen, (2) Lize ten 
Pas, (3) Déliz Honig
Jongens pupil B:
(1) Jip Hofmijster, (2) Siem Verlaan, (3) 
Tristan Planken
Meisjes pupil A1:
(1) Yasmine Rekelhof, (2) Evi Schoen, 
(3) Robin Haaima
Jongens pupil A1:
(1) Roel Verlaan, (2) Mike Ettinger, (3) 
Finn Bakker
Meisjes pupil A2:
(1) Maud van Kessel, (2) Bregje Veer-
huis, (3) Jonne van Diemen
Jongens pupil A2:
(1) Diego Panday, (2) Luuk van 
Manen, (3) David Vennink
Meisjes junioren C-D:
(1) Fleur Hofmijster, (2) Dana Hogen-
boom, (3) Isa Bouwman
Jongens junioren C-D:
(1) Mark Westra, (2) Thijs Braam, (3) 
Jay van Kempen

Layomi, Hero, Jabir, Jesper, Tim, Yannick, Kicky, Sam,Trainer/coach Angelo, Julian, Mo, Joey, Stan, Niek, Cas en Martijn Andriessen 
namens Syncasso. Op de foto ontbreken Skip, Chahid, Lev en Jordy.

Uithoorn - De KNVB is toch voorne-
mens om de competitie seizoen 
2021-2022 volledig uit te spelen. 
Uitspelen met promotie en degra-
datie en dus ook de nacompetitie. 
Om e.e.a te verwezenlijken heeft de 
KNVB wel een aantal nieuwe regels 
ingesteld. De eerste is dat als je 
gewend bent op gras te spelen en 
het veld is door de weersomstandig-
heden onbespeelbaar je verplicht 
moet uitwijken naar een goedge-
keurd kunstgrasveld. Verder mag een 
team in de Categorie (jeugd en seni-
oren) na overleg met de KNVB maxi-
maal eenmaal uitstel aanvragen 
vanwege coronabesmettingen. Een 
eventuele tweede aanvraag tot uitstel 
vanwege corona wordt door de KNVB 
beoordeeld en mag het verloop van 
de competitie niet schaden. Het is 
zelfs zo dat voor de vierlaatste speel-
ronden geen uitstel wordt verleend. 
In het nieuwe samengestelde 
programma zitten zelf midweekse 
wedstrijden. thuis spelende vereni-
ging dient dan te zorgen voor een 
goedgekeurd speelveld. Als er geen 
lichtinstallatie is terwijl dit wel nood-
zakelijk is om te kunnen voetballen, 
dan dient uitgeweken te worden naar 
een andere locatie, bijvoorbeeld een 
naburige vereniging of zelf eventueel 
naar het terrein van de tegenstander 
(mits de KNVB akkoord gaat). Verder 
dienen de wedstrijden gespeeld te 
worden op of voor de door de KNVB 
aangegeven datum. Ook is de kans 
groot dat er met Pasen en Pinksteren 
een dubbelprogramma wordt 
ingelast.

Gestart
Inmiddels is de competitie al gestart 
met inhaalwedstrijden op 5 en 6 
februari. Ook het weekend van 12 en 
13 januari 2022 is aangewezen als 
inhaalweekend. Zo wordt er komend 
weekend in de klasse van Legmeer-
vogels zondag 1 ingehaald op 13 
februari met de duels  tussen ROAC 
tegen Hoofddorp en FC Uitgeest 
tegen DSOV . Dan begint het volledig 

programma weer op zondag 20 
februari 2022. Voor Legmeervogels 
zondag 1 is dit dan gelijk een lood-
zware wedstrijd uit tegen Hillegom. 
Het duel sv Hillegom zo.1 tegen 
Legmeervogels zo. 1 begint om 14.00 
uur in Hillegom. In de achterons 
liggende periode heeft de zondag-
selectie van Legmeervogels een 
gedaante verwisseling ondergaan. Zo 
bestaat het elftal nu uitsluitend uit 
zeer enthousiaste (jonge) spelers 
welke al langere tijd bij Legmeervo-
gels speel gerechtig zijn. 

Voorbereiden
Legervogels zondag 1 is dan ook 
volop bezig et de voorbereiding op 
de tweede competitie helft . Zo is er 
op zondag 30 januari geoefend tegen 
RKDES op sportpark Randhoorn Door 
tre�ers van Derk Streefkerk 2x, Nick 
Verschut, Jasper Burgers, Stan Tjas-
sens en Mika de Jeer. En een tre�er 
van vanaf de 11 meter van RKDES 
speler Indy van Koert Eindstand is het 
dan een duidelijke 6-1 overwinning 
geworden van Legmeervogels op 
RKDES. Legmeervogels zondag 1 
heeft op dinsdag 8 februari 2022 
geoefend tegen de FC Abcoude. Op 
zondag 13 februari staat een derde 
oefenwedstrijd op het programma. 
Legmeervogels ontvangt dan op 
sportpark Randhoorn 3e klasser VSV 
zondag 1 uit Velserbroek. VSV vinden 
wij terug op een keurige 3e plaats n 
de 3e klasse C met 19 punten uit 9 
duels. Het duel Legmeervogels zo.1 
tegen VSV zo.1 begint om 14.00 uur.

Zaterdag
Ook de zaterdag 1 van Legmeervo-
gels begint aan de tweede competitie 
helft. Ook hier worden eerst inhaal-
wedstrijden gespeeld als die er zijn. 
Op 12 februari staat op de rol het 
inhaalduel sv Vogelenzang tegen 
RKAVIC. Voor Legmeervogels 
zaterdag 1 begint de tweede compe-
titie helft op zaterdag 19 februari 
2022 om 15.00 uur met een duel op 
sportpark Randhoorn tegen RKAVIC.

Legmeervogels verder met de 
competitie
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LEZERSPOST

Na een vurig pleidooi te hebben gegeven, heb ik ook geluisterd naar 
andere geëmotioneerde insprekers. Maar het heeft allemaal geen nut, de 
Wethouder spreekt namens de investeerder en verdedigd alles, ook wat 
aantoonbaar onjuist onjuist is berekend. Er worden vervolgens een paar 
kritische vragen gesteld en een paar voorzetten aan de Wethouder Jan 
Hazen geplaatst, zodat hij deze positief kan inkoppen. De Wethouder 
heeft zich vervolgens verdedigd door eerst de Media de schuld te geven 
van onjuiste verslaglegging en heeft de vormgeving van de woontoren in 
het NH Nieuws belachelijk gemaakt. Echter heeft de Wethouder de waar-
heid niet aan zijn kant. Hij lijkt wel de verkoper van Syntrus Achmea stuurt 
een van de insprekers mij door via de groepschat. Uit mijn onderzoek 
bleek dat de vormgeving van de Woontoren door Syntrus Achmea van een 
afstand wordt bekeken vanaf 124 meter, terwijl het lijkt alsof je aan de 
overzijde van de rotonde staat. Daarom is deze vormgeving van NH 
nieuws realistischer en echt vanaf 25 meter, de overzijde van de kruising 
gemaakt. Daarom lijkt de �at ook veel groter. De Wethouder bedient zich 
van onwaarheden, zelfs nadat hij tot vier maal toe wordt gewezen op het 
feit dat de aangeboden parkeerberekeningen van Syntrus Achmea onjuist 
zijn ten opzichte van de door hem zelf voorgestelde normen van het 
CROW en blijft hij deze verdedigen als juist. Helaas worden de stukken 
door de Raad niet bestudeerd en de aangeboden expertise van burgers 
via inspraak niet opgevolgd. Dus een poppenkast die niets toevoegt aldus 
een van de Raadsleden. Ook hernieuwde participatie van bewoners wordt 
afgedaan als ongewenst, er waren volgens de Wethouder diverse informa-
tieavonden geweest. Dus hernieuwde participatie zou niet tot nieuwe 
inzichten leiden. Dit is aantoonbaar onjuist. Er is 1 informatieavond 
geweest voor bewoners op 26 oktober 2021 en dit was het zenden van 
een afgekaderd plan zonder bewegingsmogelijkheden. De 380 handteke-
ningen verzameld in de petitie Stop de Woontoren worden niet meege-
wogen en terzijde gelegd. Ze komen niet eens meer ter sprake in de 
verdere vergadering. Dus vandaar mijn stelling de Wethouder jokt en de 
Raad volgt zijn advies... Alleen DUS!, PVDA en Ons Uithoorn echt een 
tegengeluid proberen te laten horen. Gemeente Belangen heeft nog een 
vinger opgestoken over nieuwe participatie in dit traject, maar die liet zich 
met een kluitje in het riet sturen door de Wethouder. Er waren ook in de 
kruimel-regeling nog talloze momenten waarop ingegrepen kon worden. 
Bebop, Welstand en de burgers was de weg naar de Rechter en Hoge Raad 
open. Maar de initiatiefnemer mocht je toch vooral niet zo’n zware en 
kostbare procedure als een bestemmingsplanwijziging opleggen... De 
huidige Raad heeft geen hart voor het hart van Uithoorn. 
Marco van der Does

De Wethouder jokt, de Raad volgt... 
Woontoren alleen via rechter te stoppen

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Onder de noemer De schatten van Uithoorn/De 
Kwakel zal ik u via deze krant iedere maand een 
‘kunst en cultuur update’ geven. Nadat de gemeen-
teraad vorig jaar onze cultuurnota omarmt heeft, 
staat er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het 
belangrijk om u hierover op de hoogte te houden.

Kunst die je bij blijft, doet u ook mee?
Zoals u mogelijk weet zijn we zo’n twee jaar geleden begonnen met het 
maken van de serie ‘Kunst die je bij blijft’. In deze serie ga ik in gesprek met 
een inwoner over haar of zijn favoriete kunstwerk in de buitenruimte. Er 
zijn al aardig wat beelden ‘besproken’ die in Uithoorn of De Kwakel staan. 
Denk aan onder andere de Kaashandelaren, De Tamboer, De Roode Vos, De 
Zonneschijf, De Heilige Familie van Sint Jozef en Samen Verder. Prachtig 
om te horen wat het verhaal achter ‘hun’ beeld is en waarom ze voor dat 
speci�eke kunstwerk gekozen hebben! Wij willen graag verder met de serie. 
En daarom zijn we weer op zoek naar nieuwe deelnemers. Heeft u een 
favoriete beeld in Uithoorn of De Kwakel waar u iets over wilt vertellen? 
Laat het ons weten. Het gesprek bij het kunstwerk wordt opgenomen. Dit 
�lmpje tonen we op de Facebookpagina van de gemeente. Ook maken we 
er een artikel van voor de lokale media. Opgeven? Dat is mogelijk door het 
aanmeldformulier in te vullen via: www.uithoorn.nl/kunstdiejebijblijft

Pionnenbeeld 
En ja…ook ikzelf heb een favoriete kunstwerk. En wel het pionnenbeeld 
van kunstenaar Pieter Kortekaas. Te bewonderen vlakbij de ingang van ons 
gemeentehuis. Ik zie het dan ook (bijna) dagelijks. Soms sta ik er wat langer 
bij stil. Ik denk dan vaak aan hoe het leven op Aarde is geëvolueerd. We zijn 
een heel klein speldenknopje in de tijd. Dat geeft me een nietig en onder-
danig gevoel. We moeten wat maken van het leven, en goed met elkaar 
omgaan. Het is geen geheim dat kunst belangrijk is voor mij. Kunstenaars 
willen wat vertellen. Niet met letters, maar met beeld. Ik heb een bèta-
achtergrond, en beelden zeggen mij veel meer dan woorden. En ook voor 
de samenleving is kunst belangrijk. Ik ben dan ook een warm pleitbezorger 
van kunst in de openbare ruimte. Kunst kan je verblijden en tot nadenken 
zetten. Dat stimuleert je creativiteit en het vormt je als mens. En kunst in de 
openbare ruimte is ook herkenbaar voor de buurt!
Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente Uithoorn.

Uithoorn - Eindelijk konden de 
spelers van Legmeervogels -23 weer 
aan de bak voor een competitiewed-
strijd. En wel boven het IJ naar het 
complex van het eens zo roemruchte 
De Volewijckers. Met respectievelijk 
blessures aan hamstring, lies en lever 
konden deze 3 basisspelers slechts 
toekijken. De verwachtingen voor de 
wedstrijd waren niet hoog. De Vole-
wijckers is nog in volle strijd om het 
kampioenschap, waar Legmeervo-
gels in een fel gevecht gewikkeld is 
ter voorkoming van degradatie. 

Helaas was ook de keeper afwezig, 
waardoor noodgedwongen een 
speler in de persoon van Dennis de 
handschoenen mocht aantrekken. 
Onder een �auw zonnetje maar met 
een �kse wind over het veld, zeg 
maar een “Corrie”-light, werd de 
aftrap genomen. Legmeervogels liet 
zich niet kennen en trok waar moge-
lijk ten aanval. De Volewijckers, 
duidelijk onder de indruk van deze 
tactiek, probeerde wel het doel te 
zoeken maar stuitte op de muur van 
verdedigers. Ze wisten slechts enkele 
kansjes te creëren, maar Dennis hield 
zijn doel schoon. 

Watervlug
In minuut 35 zag de watervlugge 
linksbuiten kans Luc G. buitenom te 
passeren, die niets anders wist te 
doen dan hem met de botte bijl te 
torpederen, penalty!  Voor Dennis 
een kans op eeuwige roem, helaas 
dook hij de verkeerde hoek in. 
Legmeervogels was het even kwijt 
en kreeg binnen de kortste keren 
nog 2 tre�ers tegen. In de rust kon 
coach Hennie zijn mannen weer 
moed inspreken en voerde enkele 

Verlies voor Legmeervogels -23

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

De fazant doet zijn best
De fazanthaan wandelt om negen uur rustig mijn tuin binnen. Hij rent niet, is 
niet gehaast. Maar hij weet wel wat hij komt doen, hetzelfde als elke dag. Hij 
loopt naar de voedertafel. En inspecteert daar de grond. Zorgvuldig en syste-
matisch. Want de kleine vogeltjes laten altijd wel iets vallen. Mezen en vinken 
zijn nu eenmaal slordige eters. Bij elke hap die ze nemen gaan er wel wat 
korrels vogelvoer over de rand. Ze maken zich daar niet druk om, want er is 
altijd wel genoeg. Als de fazant het gras onder de voedertafel heeft opgeruimd gaat hij naar de voortuin. Ook dat 
doet hij elke dag. Gek genoeg, want daar voer ik niemand. De fazant stapt er rustig rond en pikt hier en daar in de 
grond. Hij schijnt ook wel insecten te lusten en zelfs muizen. Maar die heb ik hem nog nooit zien eten. De voortuin 
is in dit seizoen eigenlijk het domein van de merels. Die hippen voortdurend rond, vooral om wormen te vinden. 
De merels komen niet op mijn voedertafel. De grote fazant besteedt amper aandacht aan de merels. Af en toe 
werpt hij een geringschattende blik op ze en dat is alles. Er is niets om over te vechten. Als de fazant klaar is in de 
voortuin gaat hij terug naar de voedertafel. Terecht, want intussen kunnen de mezen en vinken alweer gestrooid 
hebben. Als hij dat gecheckt heeft gaat hij naar zijn laatste station: de voedersilo. Die hangt aan een haak boven 
het gras, de onderkant zo’n dertig centimeter boven de grond. Ook daar ligt natuurlijk zaad onder. Als hij dat 
gevonden heeft gaat hij staan en steekt zijn snavel in het onderste voedergat van de silo. De kleine vogeltjes 
moeten daar op een stokje zitten. Maar de fazant kan er comfortabel bij terwijl hij op de grond staat. Op zijn 
gemak staat hij een kwartiertje te eten. Dan is hij blijkbaar klaar en wandelt hij rustig de tuin uit. Zo is dus nu zijn 
ochtendritueel. Maar hoe moet dat straks als de balts en de paartijd zijn begonnen? Dat speelt zich op dezelfde 
tijd van de dag af. Eten ze dan niet? In elk geval hebben ze het dan druk. Fazanten leven in een haremstructuur. 
Een fazanthaan bevrucht wel drie hennen. En die leggen later wel tien tot veertien eieren, dus reken maar uit. Dus 
niemand snapt waarom de soort langzaam afneemt...
Catherine

NATUUR DICHT BIJ HUIS

wissels door. Geholpen door een 
rugwindje  nam Legmeervogels het 
initiatief over en even leek de match 
te kantelen. Maar waar Legmeervo-
gels vruchteloos het doel bestookte, 
wist De Volewijckers uit een counter 
de 4-0 te scoren. Zelfs dat was niet 
genoeg om de Uithoornse wilskracht 
te breken, Legmeervogels bleef met 
man en macht de aanval zoeken. 
Gelukkig werden ze uiteindelijk in 
minuut 75 beloond , waarbij de 
keeper van De Volewijckers zo attent 
was uit te glijden.

Ere-tre�er
Hoe dan ook, de eretre�er was 
gemaakt. In minuut 80 ging laatste 
man Tom nog solerend van het ene 
naar het andere strafschopge-
bied, maar op onfortuinlijke wijze 
ging zijn schot voorlangs. Hoewel 
verloren, geeft deze wedstrijd wel 
vertrouwen voor het resterend 
programma. Legmeervogels 
ontvangt in februari beide concur-
renten voor de degradatieplekken op 
het eigen sportpark en heeft dus 
alles nog in eigen hand. Man of the 
match is zondermeer Dennis, die met 
enkele fraaie reddingen de schade 
beperkt wist te houden. 

De wereld wordt
rookvrij

Wen er maar aan

Ontdek hoe de
wereld rookvrij wordt

op rookvrij.nl









Welke partij krijgt uw stem?
VERKIEZINGSPAGINA

Interviews kandidaat-
raadsleden.

In de programma’s op zondag:
Uit de Kunst 10:00-11:00 uur en
Sport & Co 11:00-13:00 uur

En 1-op-1 debatten in het
programma Info-Direct

Ma t/m do 17:00 - 18:00 uur en
vrĳ 17:00 - 19:00 uur

Live uitgezonden door RickFM
Kĳk voor meer informatie op

https://www.rickfm.nl

KerkCafé Uithoorn
organiseert op 11 maart

2022 Het
Lĳsttrekkersdebat
vanuit De Schutse.
Voor meer info:

www.kerkcafeuithoorn.nl

Live uitgezonden door
RickFM

Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

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

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

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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

WEBSITES POLITIEKE PARTĲEN

Gemeentebelangen
www.gemeentebelangen.nl

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

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

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

Partĳ van de Arbeid Uithoorn/De
Kwakel

https://uithoorn.pvda.nl

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

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

Jeroen Brink

Wonen: Betaalbaar en beschikbaar

Er is een groot tekort aan woningen in
Nederland en de prĳzen van koopwoningen
zĳn zo hoog dat een gemiddelde starter die
niet meer kan betalen. Veel van de
oplossingen moeten van de landelĳke politiek
komen, maar wat kan de gemeente doen?

Betaalbaarheid:
- er moeten veel meer sociale
huurwoningen gebouwd worden. Nu de
inkomensgrenzen zĳn verruimd, hebben veel
van onze inwoners recht op een sociale
huurwoning. Maar dan moeten die woningen
er wel zĳn, zonder jarenlange wachtlĳsten!

In onze regio zĳn er de afgelopen jaren meer
sociale huurwoningen gesloopt, verkocht en
geliberaliseerd dan dat er bĳ gekomen zĳn.
Terwĳl de vraag alleen maar groeit. Dus: bĳ
sloop/nieuwbouw minimaal evenveel
betaalbare woningen terugbouwen en er
wordt niet meer verkocht of geliberaliseerd.

- oudere, slecht geïsoleerde woningen
moeten snel worden aangepakt om energie
te besparen.

- de zelfbewoningsplicht wordt ingevoerd,
zodat beleggers de koopwoningen niet
wegkapen om die duur te gaan verhuren.
Wonen is een recht, geen verdienmodel!
- middenhuur (tot 900 euro) wordt bĳ
voorkeur verzorgd door de woningcorporatie,
met stevige afspraken over
huurprĳsbescherming.

Beschikbaarheid:
- er is niet veel bouwgrond meer in onze
gemeente. Het ombouwen van
bedrĳventerreinen kan kansen bieden
voor woningbouw.
- ouderen moeten kunnen doorstromen
naar betaalbare kleinere prettige en veilige
woningen dicht bĳ voorzieningen,
bĳvoorbeeld bĳ het Legmeerplein. Zo komen
er grotere woningen vrĳ voor gezinnen.
- bouw jongerenwoningen.
- schep ruimte voor sociale initiatieven zoals
een Knarrenhof of een woon-coöperatie.

Stem sociaal, kies: Uithoorn.PvdA.nl

https://uithoorn.pvda.nl

André Jansen

Veiligheid
De veiligheid in Uithoorn en De Kwakel staat
onder druk. Heftige incidenten bevestigen
ons dat de professionals (politie, gemeente,
zorginstellingen en jongerenwerk) op dit
moment onvoldoende zicht en grip hebben
op wat er zich in onze wĳken en buurten
afspeelt. Een zorgelĳke ontwikkeling, die ook
nog eens wordt versterkt door een
terugtrekkende beweging van de politie uit de
wĳk. Veiligheid is voor ieder mens een
primaire levensbehoefte en daar gaat het
CDA de komende jaren op inzetten. We
werken aan het terugbrengen van de “ogen
en de oren” in de wĳk. Dit doen we onder
meer door alle professionals, burgers en
ondernemers actief te betrekken bĳ
oplossingen die preventief bĳdragen aan een
veilige en leefbare woonomgeving.
Buurtbeheer en wĳkgericht werken krĳgen
dan ook een extra impuls.

Leefbaarheid. Parkeerdruk.
Het CDA krĳgt regelmatig vragen en
opmerkingen van bewoners(groepen) en
ondernemers, die hun zorgen uitspreken
over de parkeerproblematiek in het
dorpscentrum van Uithoorn (Oranje- &
Vinckebuurt) en rondom de toekomstige
tramhaltes Uithoorn-Centrum, Busstation en
Legmeer.
Grootschalige (nieuw)bouwprojecten in het
centrum van Uithoorn hebben namelĳk een
enorme impact op de omgeving en tasten de
leefbaarheid aan. De komst van de
Uithoornlĳn, nieuwbouw projecten als De
Rede, Vomar-parkeerplaats Irenelaan,
Amstelplein en de uitbreiding van de horeca
maken aanpassingen op het huidige
parkeerbeleid plus bĳbehorende handhaving
noodzakelĳk. Het CDA wil dit beleid, met
daarin opgenomen een realistische
parkeernorm, realiseren nog vóórdat de
eerste tram naar Uithoorn rĳdt.
Vind je dit ook belangrĳk?
Volg Marcel Zethoven de komende weken op
en in de (social) media.

Marcel Zethoven
CDA kandidaat 4, lĳst 4

https://cdauithoorndekwakel.nl

Jeroen Albers

Groen Uithoorn, ja natuurlĳk!

Inloopspreekuur
Groen Uithoorn staat tussen de burgers en
niet erboven. We gaan een maandelĳks
inloopspreekuur houden waar inwoners naar
toe kunnen gaan om mee te praten over, en
oplossingen te zoeken voor onderwerpen die
leven in de gemeente. Ook na de
verkiezingstĳd zĳn we er voor u.

Tegengaan sociaal isolement
Deze onzekere coronatĳd vraagt veel van
gezinnen. Wĳ vinden het belangrĳk om sociaal
isolement tegen te gaan. Alle mensen
verdienen een plaats in de samenleving, ook
inwoners die de Nederlandse taal niet
beheersen. Elkaar ontmoeten en elkaar leren
kennen draagt bĳ aan het zelfvertrouwen en
welbevinden van de inwoners. Zonder
ontmoetingen brengen we mensen niet bĳ
elkaar en ontstaat polarisatie.

Jeugdsportfonds
Wĳ vinden het belangrĳk dat het
jeugdsportfonds beschikbaar blĳft voor
kinderen. Ook stellen wĳ een volwassenen
sportfonds voor zodat de
gezondheidsverschillen kunnen worden terug
gedrongen.

Kinderen zĳn de toekomst
Goed onderwĳs is belangrĳk. De school moet
een plaats zĳn waar kinderen zich prettig
voelen. Kinderen die het lastig vinden om
thuis huiswerk te maken of moeite hebben
met leren kunnen gratis ondersteuning krĳgen.
Wĳ vinden het essentieel dat inwoners zo snel
mogelĳk de juiste ondersteuning krĳgen die zĳ
nodig hebben.

Wilt u meer weten over onze plannen?
Ga dan naar onze website

http://groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! Wil meer ambitie op duurzaamheid

Nederland moet in 2050 energieneutraal zĳn.
Een ambitie die DUS! van harte onderschrĳft!
Deze is noodzakelĳk omdat
klimaatverandering grote gevolgen heeft voor
de leefbaarheid op onze aarde, met alle
ontwrichtingen van dien. Tevens zĳn de
gevolgen voor flora en fauna buitengewoon
ernstig.

DUS! is ontstaan uit D66 en GroenLinks en
heeft daarom een traditie op het gebied van
milieu. Duurzaamheid zit in onze naam en
genen. We zĳn dan ook blĳ dat de urgentie
wordt gezien.

We zien dat het bedrĳfsleven meer inzet op
verduurzaming van bĳvoorbeeld vervoer,
kantoren en op het produceren van
vernieuwende producten. Ook de inwoners
doen steeds meer, bĳvoorbeeld door afval te
scheiden, zonnepanelen te plaatsen en de
aanschaf van elektrische auto’s.

Maar het gaat te langzaam in Uithoorn en De
Kwakel. DUS! wil graag dat de gemeente
Uithoorn met organisaties en met bewoners,
samen de schouders hieronder zet! Dat de
gemeente het proces richting circulaire
economie en verduurzaming nog actiever
ondersteunt. Bĳvoorbeeld door:
• meer zonnepanelen, warmtepompen en
woningisolatie te realiseren; ook voor
mensen met een kleine beurs;
• het stimuleren en faciliteren van het gebruik
van de fiets en het openbaar vervoer;
• het opzetten van een energiecoöperatie;
• ondernemers te ondersteunen om hun afval
te scheiden en duurzame bouwmaterialen te
gebruiken.

Ook wil DUS! de bewoners veel meer ‘aan de
voorkant’ betrekken door middel van een
burgerberaad.

DUS! …samen werken aan een duurzaam
Uithoorn en De Kwakel!!

www.dus-uithoorn.nl

Uithoorn en De Kwakel zĳn groene dorpen
en moeten dat ook blĳven.

Uithoorn en De Kwakel zĳn groene dorpen en
moeten dat ook blĳven.
Een verzorgde groene omgeving is een
belangrĳke waarde voor Uithoornaars en
Kwakelaars. We zĳn erin opgegroeid, we
werken erin, we wandelen, fietsen of varen
erin. In een groene omgeving voelen we ons
thuis. De VVD zet zich op 2 manieren voor
‘groen’ in.

Aan de ene kant is het belangrĳk hoe we de
ruimte inrichten en samen gebruiken.
De VVD wil;

• Dat onze woonwĳken zo groen mogelĳk zĳn
en blĳven
• Dat het onderhoud van groen past bĳ de
locatie, in een woonwĳk heeft woekerend
onkruid geen plaats, in bermen en
buitenruimtes mag het best wat ruiger
• Dat iedereen kan genieten van het openbaar
groen en dat deze gebieden toegankelĳk zĳn
voor wandelaars en fietsers
• Dat er veilige losloopgebieden zĳn voor
honden en dat ook daar de poep wordt
opgeruimd.

Aan de andere kant gaat het om milieu, en
hebben wĳ volle aandacht voor grond-, water-
en luchtkwaliteit. De VVD wil;

• Dat afval scheiden vanzelfsprekend en
makkelĳk is voor inwoners
• Dat onze natuurgebieden en onze
watergebieden meer aandacht krĳgen
• Dat biodiversiteit, veel variatie in planten en
insecten, de ruimte heeft
• Dat wĳ actief meedenken en bĳdragen aan
oplossingen om de overlast van Schiphol te
verminderen
• Dat wĳ aansluiten bĳ de landelĳke regels en
eisen voor milieu en duurzaamheid.

Gemeente Uithoorn, blĳft goed, wordt beter.

https://uithoorn.vvd.nl

Jan HazenHerman Bezuĳen

Schipho!

De tekst uit de kop herkent u wellicht nog van
onze laatste verkiezingscampagne. Deze leus
stond toen namelĳk op één van onze
verkiezingsborden. Dat dit bord populair was,
bleek wel uit het feit dat we er nog een flink
aantal hebben moeten bĳbestellen om weer
langs de weg te kunnen plaatsen.

De leus Schipho! staat voor
Gemeentebelangen gelĳk aan wat we graag
zouden willen zien: een luchthaven die weet
wanneer het genoeg is! De overlast die het
grote aantal vluchten boven De Kwakel en
Uithoorn met zich meebrengt, is de laatste
jaren enorm toegenomen en wĳ vinden dit
niet langer acceptabel!

Dat het ook anders kan hebben we gemerkt
aan het begin van de coronapandemie.
Wekenlang waren er nauwelĳks vliegtuigen te
horen en genoten mensen van de stilte.
Hiermee is voor ons aangetoond dat minder
hinder alleen kan door minder te vliegen. Dat
hoeft niet alleen door regelgeving aan te
passen; we moeten ook kritisch kĳken naar
ons eigen vlieggedrag.

Onze gemeente gaat niet over regelgeving
van Schiphol. We lobbyen daarom intensief
om aandacht te krĳgen voor onze situatie.
Met de andere politieke fracties werken we
samen in een werkgroep, zodat we één
geluid naar Den Haag laten horen. Dit heeft
als resultaat dat De Kwakel en Uithoorn in
ieder geval bekend zĳn.

Maar we zĳn er nog lang niet!

Wĳ blĳven aandringen op het nakomen van
de afspraken die zĳn gemaakt over het aantal
vliegbewegingen en te nemen maatregelen
voor hinderbeperking in onze regio. Alleen zo
kan de balans tussen lusten en lasten weer in
evenwicht komen!

www.gemeentebelangen.nl




