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Uithoorn - Heel Nederland was de afgelopen week in de ban van sneeuw, 
ijs en vooral schaatsen. Helaas was het op heel veel plaatsen in Neder-
land, zo ook ik Vinkeveen bij Botshol en de Loosdrechtse plassen veel en 
veel te druk. Ik Uithoorn en de Kwakel, waar toch ook prachtig ijs lag 
bleef het in het algemeen rustig. Best veel schaatsliefhebbers, maar geen 
grote groepsvormingen. De grootste drukte was op het Zijdelmeer, maar 
niet dat het uit de hand liep. De Irenebrug en de Amstel zijn ook vaak 
druk bezocht, maar gezien de vele wakken en gaten kon je er schaatsen, 
maar zeker niet met grote groepen, wat ook zeker niet gebeurde.

Uithoorn en Kwakelaars hielden 
zich aan de regels

 Foto: Dirk Plasmeijer

Uithoorn - Woensdag 10 februari jl. 
was het dé verjaardag van de 
gemeente Uithoorn (thans 201 jaar). 
Tevens vormt 10 februari de officiële 
datum voor de afsluiting van de 
viering van 200 jaar Uithoorn. Het 
idee kwam naar voren om de 
Gemeenteraadsleden inwoners uit 
De Kwakel en Uithoorn met een bos 
bloemen te verrassen, want de inwo-
ners zijn immers ook een beetje jarig.
Alle 21 raadsleden hebben bloemen 
uitgereikt aan iemand die zich heeft 
ingezet voor de gemeente, het 
simpelweg verdiend of aan iemand 
die het raadslid bewonderd. Deze 
leuke actie zal op diverse sociale 
media uitgedragen worden. Raadslid 
Rolf Polak (Gemeentebelangen), koos 
de heer Jan Kaptein, die al vele jaren 
trouw het lokale- en regionale 
nieuws ‘op de mat’ bezorgt via de 
Nieuwe Meerbode. 
Alle 21 raadsleden en hun gekozen 
inwoners vindt u elders in deze krant.

Uithoorn - Sinds half januari tot 
heden zijn diverse ouderen in de 
gemeente het slachtoffer geworden 
van babbeltrucs aan huis. Zo is een 
87-jarige inwoonster opgelicht door 
twee heren die aanboden haar tapijt 
te reinigen. Na het schoonmaken 
werd de vrouw gedwongen een veel 
hoger bedrag te betalen dan in eerste 
instantie afgesproken was. Het was 
zogenaamd veel meer werk geweest. 
Een 90-jarige inwoonster kreeg 
bezoek van twee mannen die zeiden 
van een verwarmingsbedrijf te zijn. 
De ketel moest hoognodig nage-
keken worden. De inwoonster, die 
een vast contract heeft met een 
lokaal bedrijf, trapte er niet en heeft 
de twee weggestuurd. Op 26 januari 
werd aangebeld bij een eveneens 
oudere inwoner door twee zoge-
naamde monteurs. Zij kwamen de 
waterleiding en het dak controleren. 

Weggestuurd
De mannen zijn even binnen 
geweest, maar de bewoner 
vertrouwde het toch niet en heeft ze 
weggestuurd. De bewoner trof hierna 
een wandmeubel open aan, maar 
mist vooralsnog geen goederen. Op 5 
februari stond rond half vier ‘s 
middags de Thuishulp voor de deur 
van een oudere inwoonster. De 
medewerkster zei het huis schoon te 
komen maken en liep direct door 
naar de keuken. Ze had pech, de 
bewoonster had net die ochtendhulp 
gehad van de echte Thuishulp. Op 10 
februari nog een babbeltruc van 
zogenaamd de Thuishulp. Twee 
vrouwen boden een bewoner van het 
Amstelplein een massage aan. Hun 
aanbod werd niet geloofd en de 
dames, tussen de 30 en 40 jaar oud, 
zijn weggestuurd. De dames spraken 
gebrekkig Nederlands en Engels. De 
een had lang blond haar en een slank 
postuur. Haar collega had donker 
(zwart) haar en een fors postuur. De 
meeste van de babbeltrucs zijn 
gepleegd in de middag. De politie 
raadt aan vooral niet in zee te gaan 
met verkopers, reparateurs en onge-
vraagde hulp aan huis. Koop lokaal 
en maak lokaal afspraken. Slachtoffer 
geworden van een (gelukte of liever 
mislukte) babbeltruc? Meld het bij de 
politie, er loopt een onderzoek. Bel 
0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Babbeltrucs aan huis

Raadslid Rolf Polak bedankt trouwe bezorger VERMIST

Uithoorn - Wie, o, wie weet waar 
deze kat Bluf is. Hij is vermist 
sinds 23 januari vanaf de Grift ( 
Meerwijk Oost) in Uithoorn. Bluf 
was een echte binnen kat, dus is 
de hoop dat mensen hem met 
dit koude weer binnen hebben 
gelaten. Weet u waar Bluf zich is 
of heeft u hem gezien graag 
bellen met: 0611264330.

Kat Bluf

De wegen rond natuurgebied 
Botshol zijn zaterdag 13 en zondag 
14 februari afgesloten voor gemoto-
riseerd verkeer. Ook geldt op een 
deel van de Hoofdweg in Waverveen 

een parkeerverbod. De maatregelen 
zijn bedoeld om schaatsdrukte op 
Botshol te voorkomen. Vanaf 
zaterdag 13 februari 7.00 uur waren 
onder andere de Botsholse-

dwarsweg, Proostdijerdwarsweg, 
Waverveensepad en de Botshols-
edijk afgesloten. Woon- en bestem-
mingsverkeer kon wel rijden. Op de 
plekken waar de wegen waren afge-
sloten stonden verkeersregelaars. De 
schaatskoorts is over. Ijs en sneeuw 
weer verdwenen en als de weersver-
wachtingen juist zijn is het dit 
weekend lente. 

In het hart van deze krant vindt u een 
beeldverslag van de ijspret in de regio , 
met foto’s van Dirk Plasmeijer, Jan 
Uithol, JWAK, RK en diverse anderen.



Uithoorn - Woensdag 10 februari 
organiseerden docenten en leer-
lingen van Vakcollege Thamen een 
lesjesmiddag voor geïnteresseerde 
groep 8’ers van diverse basisscholen. 
Deze editie verschilde van voor-
gaande jaren door de online-variant: 
omdat middelbare scholen nog niet 
open zijn, moest er geïmproviseerd 
worden. Leerlingen konden zich van 
tevoren opgeven en volgden via 
Teams de lessen; de docenten lieten 
zich in hun lokaal van hun beste kant 

zien. Enkele leerlingen van Thamen 
fungeerden als vlogger, om zo de 
basisschoolleerlingen thuis toch een 
kijkje te geven ín de school. 
Voor alle deelnemers werden er op 
dinsdag en woensdag tasjes met 
benodigdheden uitgedeeld bij een 
stand voor de school. Het was voor 
iedereen even wennen en aanpassen, 
maar deze invulling was, mede door 
de inzet van alle betrokkenen, een 
geslaagd experiment. Op de website 
is een kleine impressie te zien.

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 
3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Het lijkt wel brand!
Vanmorgen (vrijdag)bij zonsopgang deze foto gemaakt vanuit mijn huis 
op de Amstelkade. Het lijkt net “Brand aan de overkant”!
Arend Strijland
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Leren door doen bij (online) 
Lesjesmiddag Thamen

Uithoorn/De Kwakel - Wethouder 
Onderwijs Ria Zijlstra heeft vorige 
week 2500 gerbera’s bezorgd bij alle 
basisscholen in Uithoorn en De 
Kwakel. De scholen zijn weer open en 

zo wil zij de kinderen succes en 
plezier wensen. Ria Zijlstra bedankte 
de Kwakelse kwekerij Schreurs van 
harte omdat zij de bloemen gratis 
beschikbaar hebben gesteld.

Wethouder deelt bloemen uit 
bij basisscholen

Wethouder Zijlstra en Lisa Bakker van Schreurs.

Auto tegen boom
De Hoef - Vrijdagmiddag is in de 
Hoef, door nog onbekende oorzaak, 
een auto tegen een boom gereden. 
Het een eenzijdig ongeluk gebeurd 
op de Oude Spoorbaan tussen De 
Hoef en Amstelhoek. Waardoor de 
bestuurder de macht over het stuur 
verloor is nog onbekend. De politie 
doet onderzoek. De Oude Spoorbaan 
was lange tijd afgesloten voor al het 
verkeer. De bestuurder raakte 
gewond en is overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Mijdrecht - Afgelopen week 
brachten Mark, Wilco en Jan van de 
Boni een bezoek aan hun oudste 
klant mevrouw Jopie de Goede die 
vrijdag jl. 100 jaar is geworden. Zij is 
al vanaf het begin trouwe klant bij de 

Boni, “dus was dit wel heel bijzonder 
en de moeite waard om haar te 
verrassen met een taart en bloe-
metje, de felicitatie kaart die daarbij 
zat las zij foutloos voor! Zij was zeer 
vereerd met ons bezoek.: aldus Jan

Felicitaties voor oudste klant Boni

De Ronde Venen - Dit jaar organiseert 
de Bibliotheek opnieuw een reeks 
JobOn-netwerkbijeenkomsten voor 
werkzoekenden. Zolang het nodig is, 
gebeurt dat online. Tijdens deze 
bijeenkomsten staat het leren en 
vergroten van sollicitatievaardigheden 
centraal en gaan deelnemers aan de 
slag met interactieve oefeningen. De 
eerste Zoom-bijeenkomst staat 
gepland op maandag 22 februari.

Nieuwe contacten en concrete tips
Bij een JobOn-bijeenkomst ontmoet je 
andere werkzoekenden en ga je inter-
actief aan de slag en vergroot je je 
sollicitatievaardigheden. In iedere 
bijeenkomst ontvang je praktische 
tips en handvatten die waardevol zijn 
bij het zoeken naar een andere baan. 
Dit aanbod voor werkzoekenden is tot 
stand gekomen vanuit een samenwer-
king tussen JobOn, de landelijke 
community voor werkzoekenden, en 
de Koninklijke Bibliotheek. ‘JobOn 
gelooft in de kracht van ontmoe-
tingen en organiseert netwerkbijeen-
komsten, workshops en online trai-
ningen voor mensen die op zoek zijn 
naar een passende baan.’

Starten met het zoeken naar 
(ander) werk
Ben je op zoek naar een nieuwe 
baan? En weet je niet hoe dit aan te 
pakken? Zet de eerste stap en doe 
mee aan het Droombaanspel. Het 
spel bestaat uit 6 stappen waarbij je 
in gesprek gaat met andere deelne-
mers die net als jij in-between-jobs 
zijn. Ga tijdens het droombaanspel 
samen op zoek naar wat jouw ideale 
baan is en wat jij zelf kunt doen om 
je droombaan te vinden. 

Online deelnemen
Op maandag 22 februari van 10.00-
12.00 is de eerstkomende bijeen-
komst. Je ontvangt na je aanmelding 
de link voor de Zoom-bijeenkomst. 
De bijeenkomst is gratis en je hoeft 
geen lid te zijn van de Bibliotheek.
Je kunt je aanmelden via info@biblio-
theekavv.nl of telefonisch via 
0297-281476. 

Meer informatie over deze bijeen-
komsten en ons aanbod voor werk-
zoekenden vind je op www.biblio-
theekavv.nl/speciaal-voor/werkzoe-
kenden.html.

Online JobOn Netwerkbijeen-
komsten bij de Bibliotheek
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Uithoorn - Actief woningzoekenden 
en mensen met dringende omstan-
digheden moeten meer kansen 
krijgen om een sociale huurwoning te 
vinden. Vijftien colleges van B&W in 
de regio Amsterdam, waaronder ook 
Uithoorn, hebben hiertoe besloten. 
Het nieuwe beleid wordt nu voorge-
legd aan de gemeenteraden die er de 
komende maanden een besluit over 
gaan nemen. De verwachting is dat 
de nieuwe woonruimteverdeling 
medio 2022 in gaat. Op dit moment 
worden sociale huurwoningen van 
corporaties toegewezen op basis van 
inschrijfduur of aan iemand met een 
urgentieverklaring. Sociale huurwo-
ningen zijn schaars zijn, de gemid-
delde wachttijd voor een sociale 
huurwoning ligt in de hele regio 
boven de tien jaar. Omdat urgenties 
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen 
worden verleend, is er nu een groep 
woningzoekenden die dringend een 
woning nodig heeft maar daar geen 
kans op maakt. 

Dringende situaties
In het nieuwe systeem moeten 

mensen met een dringende huisves-
tingsvraag beter aan bod komen. 
Met een nieuw puntensysteem is de 
wachttijd (inschrijfduur) niet meer 
leidend, maar gaan ook situatie-
punten en zoekpunten een rol 
spelen. Door meer te zoeken kunnen 
extra punten worden opgebouwd. 
Huishoudens in dringende omstan-
digheden kunnen naast actief 
zoeken ook nog situatiepunten 
krijgen. Het gaat om gezinnen met 
kinderen die bij anderen inwonen, 
mensen die net een relatie hebben 
beëindigd en kinderen hebben en 
thuiswonende kinderen in een 
problematische situatie. Deze cate-
gorieën komen voort uit een groot 
onderzoek naar de mening van de 
bewoners uit de regio over de woon-
ruimteverdeling. Uiteindelijk bepaalt 
het totaal aantal punten welke 
woningzoekende de sociale huurwo-
ning toegewezen krijgt. 

Sluit aan op woonbeleid
“Het is een lang en uitgebreid traject. 
Ik kan mij voorstellen dat inwoners 
het misschien te lang vinden. Maar ik 

ben blij met deze uitkomsten, dit 
degelijke proces en dat het systeem 
verbeterd wordt. Het nieuwe systeem 
biedt meer kansen voor woningzoe-
kenden met een dringende verhuis-
wens zoals starters/jongeren en 
spoedzoekers. Daarbij sluit dit heel 
goed aan bij ons gemeentelijke 
woonbeleid”, aldus wethouder Hans 
Bouma, portefeuillehouder Wonen.

Vaststelling beleidsvoorstel 
door B&W en raad
Alle vijftien gemeenten bereidden 
zich nu voor op instemming van 
B&W en vaststelling in de raad. 
Dat gebeurt in de komende twee 
maanden. Na akkoord van alle raden 
wordt het beleidsvoorstel door 
gemeenten verwerkt in de lokale 
huisvestingsverordeningen. De 
gewijzigde verordeningen worden 
naar verwachting medio 2021 vast-
gesteld in de raden. De verwachting 
is dat de nieuwe woonruimteverde-
ling medio 2022 in kan gaan.
Alle informatie over het voorstel 
is te vinden op 
www.socialehuurwoningzoeken.nl.

Sociale huurwoningen naar 
mensen die ze nodig hebben

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
nodigt u uit om mee te denken over 
het winkelaanbod in de gemeente. 
“Als gemeente Uithoorn is een goed 
winkelaanbod belangrijk voor onze 
inwoners. Ons koopgedrag is de 
laatste jaren sterk veranderd. We zijn 

als consument steeds meer online 
gaan kopen en daarbovenop is de 
coronacrisis gekomen. Kortom, het is 
des te belangrijker om een toekomst-
bestendig winkelaanbod te hebben. 
Een vernieuwde detailhandelsvisie 
gaat ons daarbij helpen”, aldus 

Nieuwe detailhandelsvisie 
gericht op de toekomst

Uithoorn - Van 22 februari t/m 28 
februari 2021 is het voorjaarsva-
kantie. Heb je zin in leuke activiteiten 
met leeftijdsgenoten? Er is in 
Uithoorn van alles te doen. 
Het kinder- en jongerenwerk van 
Uithoorn voor Elkaar organiseert van 
maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 
diverse activiteiten. Zo kun je bijvoor-
beeld meedoen met workshops van 
de Freerun University Uithoorn, kick-
boks workshops van Team Champ en 
de Voetbal&Fun 3-daagse van 
BragonjeSports Voetbal Academie. 
Voor de dansers en danseressen zijn 

er hiphop en streetdance lessen, je 
kunt meedoen met bootcamp, en 
leren hoe je zelf sushi kunt maken. 
Ook zal er een online FIFA’21 toernooi 
georganiseerd worden. Kortom er is 
een vol programma dus je hoeft zeker 
niet stil te zitten in de vakantie.

Inschrijven
Alle activiteiten zijn gratis, maar je 
dient je wel van tevoren in te 
schrijven. Voor het volledige 
programma en voor informatie over 
het inschrijven ga naar www.
uithoornvoorelkaar.nu. 

Activiteiten voor kinderen en 
jongeren in voorjaarsvakantie

Uithoorn - Afgelopen week werden 
we op de Biezenwaard enorm verrast 
met een prachtige donatie van de 
klaverjasclub “de klaverjasnomaden”. 
Vele jaren organiseerde deze club 
kaartavonden in de Schutse in 
Uithoorn. 
Deze avonden gingen niet alleen 
over klaverjassen maar hadden 
tevens een belangrijk sociaal 
karakter. Vele ouderen vonden hier 
hun sociale contacten. De bestuurs-
leden regelden voor diverse mensen 
zelfs het vervoer om er zo voor te 
zorgen dat zoveel mogelijk mensen 
deel konden nemen. Op een avond 
kwamen vaak wel meer dan 40 
mensen. Het afgelopen jaar konden 
de kaartavonden vanwege corona 
geen doorgang vinden en nu ziet het 
er ook niet naar uit dat dit snel weer 

zou kunnen. Het bestuur heeft 
besloten de activiteit stop te zetten. 
De clubkas had echter nog een groot 
restant die ze graag doneerden aan 
een goed doel. De Biezenwaard 
mocht zichzelf gelukkig prijzen. De 
Biezenwaard is een mooie plek in 
Uithoorn waar kinderen met een 
ernstige chronische aandoening of 
ziekte kunnen verblijven of logeren. 
Dagelijks worden ze begeleidt en 
verzorgd door specialistische kinder-
verpleegkundigen. Hiermee wordt 
voorkomen dat ze veelvuldig naar 
het ziekenhuis moeten voor verple-
ging en behandeling. De donatie 
wordt benut met de aanschaf van 
een speciale beleef-TV. Zo komen de 
sociale doelstelling van de Klaverjas-
nomaden en de Biezenwaard 
prachtig bij elkaar.

Donatie van de Klaverjasnomaden aan VKZ de Biezenwaard

Uithoorn – Vanmiddag rond 15.00 
krijgt de politie een melding dat er 
een persoon in het water ligt in het 
vijvertje aan de Wieger de Bruinlaan 
in Uithoorn, nabij de Hoeksteen, 
tegenover winkelcentrum Zijdel-

waard. Duikers brandweer, politie 
forensisch onderzoekteam, alles is ter 
plaatse als de persoon uit het water 
wordt gehaald. Wat er precies is 
gebeurd is nog niet bekend. De 
politie doet uitgebreid onderzoek. 

Duikers halen overleden 
persoon uit vijver in Uithoorn

Foto Jan Uithol

wethouder Jan Hazen, portefeuille-
houder Economie. 
Door alle ontwikkelingen is het 
detailhandelsaanbod in Uithoorn en 
De Kwakel op dit moment extra 
kwetsbaar. De bestaande detailhan-
delsvisie (2009) is niet meer 
voldoende om de huidige en 
toekomstige veranderingen (uitda-
gingen) aan te gaan. In de detailhan-
delsvisie gaan we in op wat we zien 
op de winkelmarkt van Uithoorn en 
De Kwakel. Daarnaast wordt ook 
gekeken naar wat we willen in de 
toekomst.Een detailhandelsvisie 
geeft inzicht in welke ontwikke-
lingen op welke plek gewenst zijn. 
Dit is niet alleen voor de gemeente 
belangrijk, maar ook voor onze inwo-
ners en ondernemers. Inwoners 
kennen als geen ander de lokale 
aandachtspunten. Die lokale kennis 
is erg waardevol voor de gemeente. 
Op www.uithoorndenktmee.nl kunt 
u de concept-visie vinden. 
U kunt tot en met 7 maart 
meedenken en uw ideeën aan ons 
meegeven. 
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De Ronde Venen - ‘Fijn dat dit er is. Ik 
zat van de week heerlijk in mijn boek 
te lezen en dacht ik ga snel nog een 
nieuw boek reserveren voordat dit 

boek uit is.’ ‘Ik kreeg net het mailtje 
dat ik het informatieboekje voor mijn 
zoon af kon halen. Zo fi jn, dan kan hij 
aan z’n werkstuk beginnen. Bedankt!’ 

Bibliotheek nog dicht, 
AfhaalBieb blijft open

De AfhaalBieb in Abcoude

Mijdrecht - Op de Wipmolen in Mijdrecht staat sinds enkele dagen een heuse iglo die veel bekijks trekt.
’s Avonds geven de lichtjes in de nissen, binnen en buiten, het tweeëneenhalve meter hoge bouwwerk een sprookjes-
achtige aanblik. De mogelijkheid tot overnachten in de hut wordt nog onderzocht. Een vergunning voor een B&B 
wordt binnenkort aangevraagd…

De grootste sneeuwhut

Mijdrecht – Je verjaardag vieren in 
deze tijd is zo en zo al veel minder 
leuk dan anders, maar als je dan ook 
nog een speciale leeftijd haalt, zoals 

50, is het helemaal zuur. Zeker als je 
je er op had verheugd. Maar de zoon 
van de jarige vergat zijn vader. Hij 
zorgde voor een enorme Abraham 

voor het huis en hij was alle buren 
afgegaan om de vlag uit te steken. En 
dat deden ze. Waar een buurt al niet 
groot in kan zijn.

Toch een onvergetelijke verjaardag

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

Door Paul Dekkers

Slechts weinigen zullen er op gerekend hebben, dat na al die slappe 
winters van de laatste jaren er ooit nog eens een (korte)vorstperiode met 
schaatsijs zich zou voordoen. Door het opwarmen van ons klimaat kwam 
het vriespunt immers niet zo vaak meer in zicht. Normaal vriest het in een 
winter bij ons in 34 nachten. In de laatste zeven jaar was het gemiddelde 
tot de helft teruggebracht. Echter, eind januari zinspeelden enkele 
computermodellen op de mogelijkheid van een op handen zijnde koude-
golf van allure. Op zeker moment zaten alle belangrijke computerprog-
noses op één lijn en die lieten niets aan duidelijkheid over: een invasie 
van koude lucht stond ons te wachten,vergezeld van wind en sneeuw. In 
de loop van januari was boven Noord-Europa, Noord-Rusland en Noord-
Siberiё een gigantisch koudereservoir zich aan het opbouwen. Dit alles 
onder de vleugels van een omvangrijk en beresterk hogedrukgebied van 
1048 hectoPascal boven de Noordelijke IJszee. In vrijwel geheel Rusland, 
zowel voor als achter de Oeral, vroor het in veel plaatsen meer dan 25 
graden. Alleen het gebied rond de Zwarte Zee en Kaspische Zee waren 
ijsvrij. Soms lag de begrenzing van de Siberische lucht tegen Noord-Oost 
Nederland aan. Je kon je het amper voorstellen: in Groningen tempera-
turen dicht tegen het vriespunt aan en bij ons in de regio temperaturen 
die op 3 en 4 februari opliepen tot ruim 9 graden. Ook erg nat met 18 mm 
regen. Op de 5e werd het nog een tikkeltje zachter: precies 10 graden. 
Twee totaal verschillende luchtsoorten: zachte maritiem subtropische 
lucht vanuit het zuidwesten en koude continentale polaire lucht uit het 
noordoosten , vormden nabij Noord-Nederland enige tijd het strijdtoneel. 
Op zaterdag 6 februari kondigden een alsmaar toenemende noordoos-
tenwind en een langzame daling van de temperatuur, de komst van de 
vorst aan. Waar deze twee geheel verschillende luchtsoorten met elkaar 
in confl ict raakten, ontstond een actieve neerslagzone. Om even voor 
22.30 uur zakte de kwikdraad op het Weerstation Mijdrecht onder nul en 
begon het vrijwel gelijktijdig te sneeuwen. Dat zou van langdurige aard 
zijn. De sneeuw bleek op zondag 7 februari moeilijk te meten als gevolg 
van de harde wind, die voor uiteenlopende dikten van het sneeuwdek 
had gezorgd. Bij diverse metingen op verschillende plaatsen kwamen we 
uit op hoogten tussen 6 en 16 cm. Met liniaal gemeten. Vooral bij wind 
waaien de sneeuwvlokken over de regenmeter heen, maar komen ze ook 
weer van elders vandaan. Daarom is een zuivere sneeuwmeting praktisch 
niet mogelijk. De gemeten sneeuwdikte wordt niet gebruikt voor meting 
van de hoeveelheid gevallen neerslag. Door ophopingen is het beeld 
namelijk vertekend. Als neerslagsom wordt aangemerkt de sneeuw die 
uit de regenmeter komt en gesmolten wordt. Deze bedroeg bijna 20 mm. 
Inmiddels was de temperatuur verder gezakt: ’s Ochtends wees deze -3,5 
graden aan en ’s avonds -5,0 graden. “Er viel nog wat lichte, fi jne sneeuw 
deze zondag uit een egaal grijze wolkenlaag. De wind wist van geen 
wijken, loeide alsmaar door met een kracht die het gevoel gaf alsof het 
-15 graden was. Wijd en wit strekten de fraaie weilanden zich uit tot in de 
nevelige verte. Een paar donkere palen en hekken accentueerden de 
witheid. De wind had prachtige sneeuwpatronen langs de slootkanten 
van de polders gevormd. Het landschap en het weer hadden wel iets weg 
van de uitgestrekte Siberische Laagvlakte met zijn striemende poerga 
(sneeuwstorm)”. Na de sneeuw en de alsmaar breder wordende opkla-
ringen, de wegvallende wind in een daarvoor uitermate geschikte lucht-
soort (droog en koud), was de kans op toename van de vorst reёel. We 
geven een overzicht van de minima die in de afgelopen week in Mijdrecht 
zijn geregistreerd: 7/2: -5,0 gr., 8/2: -5,3 gr., 9/2: -7,0 gr., 10/2: -5,8 gr., 11/2: 
-8,7 gr., 12/2: -6,6 gr.,13/2: -8,3 gr. en 14/2: -5,7 gr. Op 3 dagen slaagde het 
kwik er niet in overdag boven nul te komen, zogenaamde ijsdagen. We 
moeten teruggaan naar de winter 2012/13 om nog een lagere waarde 
dan -8,7 graden in Mijdrecht te vinden. Dat was op 25 januari 2013 met 
-8,8 graden. Een koudegolf is het niet geweest, daarvoor zijn nodig 5 
ijsdagen op rij en 4 strenge vorstnachten. Een week met matige vorst in 
de nacht leverde prachtig zonnig schaatsweer op in het weekend. Dat 
was een lichtpuntje in een moeilijke tijd. Maar zondagmiddag toch al wat 
dooi. Het werd 4,2 graden. 

Een winterweek in De Ronde Venen

‘Zóóó fi jn dat jullie dit doen! Ben er 
zo blij mee, juist in deze tijd. Bedankt 
hoor.’ Dit zijn slechts enkele van de 
vele blije reacties die we krijgen van 
klanten die dankbaar gebruik maken 
van de AfhaalBieb. De ‘Afhaalbieb’ is 
in het leven geroepen tijdens de 
eerste lockdown in het voorjaar van 
2020. Ook nu maakt men er weer 
dankbaar gebruik van, want juist nu 
is lezen een hele fi jne afl eiding en 
tijdsbesteding. Reserveren kan 
online en je krijgt bericht als de 
boeken klaar staat om opgehaald te 
worden. Voor meer info, kijk op: 
www.bibliotheekavv.nl/afhaalbieb. 
De AfhaalBieb blijft in elk geval tot 2 
maart open.

Bibliotheek aan huis
Kun je, door corona of om een andere 
reden, niet naar buiten, maar wil je 
toch boeken lenen? De Bibliotheek 
biedt tijdens deze corona-golf de 
mogelijkheid de boeken thuis te laten 
bezorgen. Kijk voor meer info: www.
bibliotheekavv.nl/ibliotheek-aan-huis.



Gemeenteraadsleden bieden 
inwoners een bloemetje aan
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Uithoorn over Schiphol: afspraak is afspraak!
Wat willen we?
Uithoorn strijdt al jaren voor 
het nakomen van de afspraken 
uit het Aldersakkoord uit 2008: 
de groei tot 500.000 vluchten zou 
hand in hand gaan met minder 
hinder voor onze inwoners. 
Hier zien wij veel te weinig 
van. Daarom wil de gemeente 
Uithoorn dat maatregelen voor 
vermindering van de hinder 
nu eindelijk concreet worden. 
Als omgeving hebben we niet het 
gevoel dat we daarin door de lucht-
vaartsector serieus zijn genomen. 

Wat doen we?
We treden als gemeenteraad 
gezamenlijk op. Sinds 2016 hebben 
we een werkgroep Schiphol 
met vertegenwoordigers van de 
politieke partijen (raadsleden) en 
college die regelmatig bijeenkomt 
om nieuwe ontwikkelingen te 
bespreken en acties voor te bereiden. 

We zijn regelmatig te vinden in 
Den Haag om te lobbyen voor 
minder hinder in Uithoorn en 
De Kwakel. In het bestuurlijk 
overleg met de regiogemeenten 
waren we een belangrijke voor-
vechter voor een gezamenlijk 
standpunt over de concept-
milieu-effectrapportage. 

Dat standpunt is er eind 2018 
gekomen en ligt er nog steeds: 
eerst gemaakte afspraken over 
minder hinder nakomen en 
nadere onderzoeken doen naar 
bijvoorbeeld fijnstof en veiligheid. 
Daarna kan pas gepraat worden 
over de toekom stige ontwikkeling 
van Schiphol. 

We hebben in 2018 zelf een 
onafhankelijk onderzoek laten 
doen naar de mogelijkheden 
om de vertrekroutes vanaf 
de Aalsmeerbaan te verleggen. 
Het verleggen van routes levert 
weliswaar gemiddeld genomen 
een daling op van de geluids-
overlast in Uithoorn en 
De Kwakel, maar de geluids -
hinder verschuift voor een deel. 

De daling zou vooral merkbaar 
zijn in De Legmeer en Zijdelwaard. 
Echter, de geluidsoverlast neemt 
in De Kwakel en Meerwijk toe, 
delen die nu ook al zwaar belast 
zijn. Een belangrijke reden 
om niet langer in te zetten op 
verlegging van de onderzochte 
routes. Op donderdag 28 maart 
staat het rapport op de agenda 
van de gemeenteraad. 
Het rapport is te vinden op 
www. uithoorn.nl/schiphol

Waar staan we nu?
Begin 2019 heeft Hans Alders, 
voorzitter van de Omgevingsraad 
Schiphol, geconstateerd dat 
partijen het niet eens kunnen 
worden over de toekomst 
van Schiphol. De luchtvaartsector 
en werk geversorganisaties willen 
zekerheid over beheerste groei. 
Gemeentebestuurders, bewoners-
organisaties en de milieufederatie 
zien niets in zo’n groeibesluit. 
Zij willen eerst concrete maat-
regelen om de al bestaande 
overlast voor omwonenden 
van Schiphol te verminderen. 
Wel erkent Alders in zijn brief 
aan de minister het belang van 
de omgeving en dat de maat voor 
omwonenden nu echt vol is. 
Dat partijen aan de zogeheten 
Alderstafel er niet gezamenlijk 
zijn uitgekomen, betekent dat 
de landelijke politiek nu aan zet is. 
Dat is de reden dat wij er nu op 
aansturen dat minister Van 
Nieuwenhuizen met de regio 
in gesprek blijft. Hiervoor 
pleiten wij bij het ministerie van 
Infrastructuur & Waterstaat 
en leden van de Tweede Kamer. 
Wethouder Bouma heeft hierover 
namens de Uithoorn én 9 andere 
gemeenten onlangs een brief 
gestuurd naar de Tweede Kamer.

Wat gaan we doen?
We blijven strijden voor minder 
hinder van Schiphol. Zowel bij de 
politiek in Den Haag als bij de lucht-
vaartsector blijven we vertellen 
dat de balans met de omgeving 
beter moet. Over de toekomstige 
ontwikkeling van Schiphol nemen 
we nog geen standpunt in. 
Daarover willen eerst de mening 
van inwoners en ondernemers 
weten. Later dit jaar organiseren 
we daarover een brede consultatie. 
Met de uitkomsten daarvan voeren 
we het debat in de gemeenteraad 
om zo ons standpunt te bepalen. 

Meer informatie?
Op www.uithoorn.nl/schiphol 
vindt u meer meer informatie 
over de inzet van Uithoorn in het 
Schipholdossier.  Heeft u vragen of 
wilt u iets aan ons kwijt? Mail dan 
naar schiphol@uithoorn.nl

We krijgen regelmatig de vraag wat de gemeente Uithoorn 
eigenlijk doet aan de geluidhinder van Schiphol en wat wij 
vinden van de discussie over de toekomstige ontwikkeling 
van Schiphol. Dat zijn begrijpelijke vragen waar wij graag iets 
meer over willen uitleggen. Daarbij willen we vooropstellen 
dat wij altijd proberen te handelen in het belang van al onze 
inwoners en ondernemers. Dat is uiteraard niet eenvoudig. 
Veel mensen ondervinden hinder van Schiphol, anderzijds 
zijn er ook veel mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn 
van Schiphol. We zijn dan ook niet tegen de aanwezigheid 
van Schiphol in onze regio, maar vinden wel dat de balans 
tussen Schiphol en de omgeving is verstoord.

Foto van Links naar rechts: 
Nahid Aoulad-Bouchta (CDA), Hans Bouma (wethouder), 

Marcel van Haren (VVD), Judith Beuse (DUS!), 
Herman Bezuijen (Gemeentebelangen) en Els Gasseling (PvdA)

de Aalsmeerbaan. De afgelopen 
jaren is het aantal starts zeer sterk 
toegenomen. Daarnaast komen 
vliegtuigen lager over door een 
nieuwe startprocedure en maken 
ze een bocht boven De Legmeer 
waardoor er meer geluidsoverlast 
ontstaat. 

Wat is er aan de hand?
Steeds meer mensen in Uithoorn 
en De Kwakel hebben last van 
vliegtuiglawaai. Bovendien 
maken ze zich zorgen over 
de luchtkwaliteit en fijnstof. 
De geluidsoverlast wordt vooral 
veroorzaakt door starts vanaf 
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JAAR!

1. Albert Blommestijn, voorzitter feestcommité 
De Kwakel als dank voor alle inzet in het 
afgelopen jaar. Altijd kijken naar wat wel 
kan en daardoor een fantastisch alternatief 
Koningsdagprogramma aan kunnen bieden. 

 Aangeboden door: Iris Boor-Thijssen, 
 raadslid Gemeentebelangen.

2.  Joke Erdsieck van de stichting Oranjebuurt voor 
hun inzet rondom de bouwperikelen in het 
oude dorp en met name de Julianastraat.

 Aangeboden door: Rebecca Sterrenberg, 
 raadslid VVD.

3. Jan Kaptein, jarenlang trouwe bezorger van de 
Nieuwe Meerbode. Hij zorgt er mede voor dat 
wekelijks het lokale-en regionale nieuws op 
de mat valt in Uithoorn.  

 Aangeboden door: Rolf Polak, 
 raadslid Gemeentebelangen.

4. De politie. In deze corona periode hebben 
 zij ongelofelijk veel en intensief werk.
 Aangeboden door: Els Gasseling,
 fractievoorzitter en raadslid PvdA.

5. Laura Vreeken op het kantoor van de 
wijkverpleging in De Kwakel voor alle 
medewerkers in de wijkverpleging voor al 

 het harde werk dat zij verrichten.  
 Aangeboden door: Fieke 
 Otto-Ossenkoppele, raadslid DUS!

15. Anne Karen Boiten, zij probeert, samen met 
haar buren, de gemeente in beweging te 
krijgen om wat te doen aan de parkeerdruk 

 en -schades in haar straat (Amstelstraat). 
Aangeboden door: Daan Noordanus, 

 raadslid VVD.

16. Jet van Dalfsen, eigenaar van de door de 
corona zwaar getroffen bierbrouwerij in 

 De Schans.
 Aangeboden door: Ans Gierman, 

fractievoorzitter en raadslid DUS!

17. Tom van Meijgaarden, lid van de stichting 
Urgente Noden Nederland en en actief 
voor Amnesty International. De heer van 
Meijgaarden heeft zich de afgelopen 6 jaar 
ingezet bij de voedselbank en gaat nu gezien 
zijn respectabele leeftijd van 80 jaar hier mee 
stoppen.

 Aangeboden door: Nahid Aoulad-Bouchta, 
raadslid CDA.

18. Emmy Röling die samen met Joke van Vliet, 
Carola Vork, Tiny de Vos, Tineke Hogenboom, 
Ans Peek en Erik van Driel de motor vormen 
achter de Buurtkamer De Kwakel. Zij wachten 
met smart op het moment dat ze weer open 
mogen gaan. 

 Aangeboden door: Herman Bezuijen, 
 Fractievoorzitter en raadslid 

Gemeentebelangen.

6. Mirella Visser voor haar doorzettingsvermogen 
om de geluidshinder van Schiphol aan te 
pakken.

 Aangeboden door: Marcel van Haren, 
fractievoorzitter en raadslid VVD.

7. Edward Verburg, beheerder van Dorpshuis 
De Quakel. Edward mist zijn mensen en de 
bezoekers om zich heen en kijkt met verlangen 
uit naar de dag dat alles weer normaal zal zijn. 
Op dit moment helpt hij bij het familiebedrijf 
Verburg een seringenkwekerij in De Kwakel.

 Aangeboden door: Corry Feitsma, 
 raadslid Gemeentebelangen.

8. Dhr. R. Limper die altijd klaar staat voor 
iedereen in de buurt en ook regelmatig in 
de pen klimt als hij iets kwijt wil over de 
gemeentelijke activiteiten en besluiten.  

 Aangeboden door: Nick Bergman, 
 raadslid VVD.

9. Geranne van de Zorgboerderij & atelier Inner-Art.
 Aangeboden door: Judith Beuse, raadslid DUS!

10. Annemarieke Scholten die zich inzet om 
de lokale ouderen in het Hoge heem te 
ondersteunen. Zelfs als er veel sneeuw ligt 
en de bussen niet rijden en dat de fiets geen 
optie is, gaat zij lopend naar deze ouderen. 
Deze bloemen zijn bedoeld als extra steun in 
deze aparte zware tijden.

 Aangeboden door: Michael Bouwmeester, 
raadslid VVD.

11. Ria Tammer, Als vrijwilligers coördinator 
van het Nationaal Ouderenfonds en met 
de Stichting Dwarz met een zetje waar zij 
zich inzet voor activiteiten met en voor 
kinderen zet zij zich in voor een grote groep 
mensen in de gemeente. Ook als journaliste 
is Ria altijd een trouwe aanwezige bij de 
raadsbijeenkomsten. Zodra het weer kan 

 zullen we haar weer met open armen 
ontvangen in de raadszaal.

 Aangeboden door: Frans Boonman, 
fractievoorzitter en raadslid !DURF

12. Elly Balsma, vrijwiliger voor ouderen in 
Uithoorn en gaat deze week met pensioen.  

 Aangeboden door: Jeroen Albers, 
fractievoorzitter en raadslid Groen Uithoorn.

13 Mevrouw Lida Brandt, persoonlijk begeleider 
voor Ons Tweede Thuis in “Aan het spoor”. 

 Zij heeft zich jarenlang ingezet voor mensen 
met een beperking en gaat over een paar 
dagen met pensioen. 

 Aangeboden door: André Jansen, 
fractievoorzitter en raadslid CDA.

14 De 16-jarige Nadia Roos die zich aan het 
voorbereiden is op haar eindexamen HAVO. 

 En in deze tijd met alle digitale lessen is 
 dat best een hele klus. 
 Aangeboden door: Ferry Hoekstra, 
 raadslid Gemeentebelangen.
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Grondsto� enbeleid 
2020-2025
De gemeenteraad van gemeente 
Uithoorn heeft op 28 januari 2021 het 
nieuwe Grondsto� enbeleid 2020-2025 
vastgesteld. Het nieuwe plan is een 
doorontwikkeling van het beleidsplan 
2014-2020, waarin omgekeerd inzamelen 
werd geïntroduceerd. Hoewel door 
de gerealiseerde maatregelen, zoals 
ondergrondse containers voor GF/
Restafval en minicontainers voor 
inzameling van PMD/papier het 
totaalaanbod van restafval is afgenomen, 
is het niet genoeg om te voldoen aan 
de landelijke doelstellingen. Daarom 
zijn in het nieuwe beleid verdere 
stappen opgenomen om restafval te 
verminderen, bijvoorbeeld door betere 
afvalscheiding. Uit onderzoek blijkt 
namelijk dat het overgrote gedeelte 
(bijna 80%) van het restafval in de 
gemeente Uithoorn herbruikbaar is. 
Met het Grondsto� enbeleid 2020-2025 
zet de gemeenteraad in op gescheiden 
inzameling van GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval) aan huis, en op verdere 
verbetering van de scheiding van 
grondsto� en uit andere afvalstromen. 

In het Grondsto� enbeleid 2020-2025 
staan als streefdoelen: 
• Voor 2023: 75% afvalscheiding en 
 100 kg restafval per inwoner.
• Voor 2025: 80% afvalscheiding en 
 75 kg restafval per inwoner.

Gemeente Uithoorn

De focus op GFT-inzameling, 
en (nog) betere afvalscheiding

GFT

De gemeenteraad van Uithoorn stelde op 28 januari 2021 het nieuwe 
Grondsto� enbeleid 2020-2025 vast. Een paar vragen aan wethouder Hans Bouma 
naar aanleiding van het raadsbesluit. “Afval is altijd een actueel onderwerp; 
het gaat iedereen aan en iedereen vindt er iets van.”

Wat is nu precies besloten tijdens de 
raadsvergadering over de inzameling 
van ons afval?
“Kort gezegd: We hebben de afgelopen 
periode onderzocht op welke manier we de 
afvalscheiding konden verbeteren. Eén van 
de eerste veranderingen die onze inwoners 
gaan merken, is dat we medio september 
2021 starten met aparte GFT (Groente, 
fruit en tuinafval)-inzameling aan huis. De 
komende tijd onderzoekt de gemeente welke 
vervolgstappen daarna nog mogelijk en nodig 
zijn om de scheiding verder te verbeteren. De 
focus ligt namelijk op (nog) beter scheiden.”

Wat zijn de doelstellingen op het gebied 
van het gemeentelijke afvalbeleid? 
En waar komen die vandaan?
“In onze Duurzaamheidsagenda 2019-2022, 
en in het coalitieakkoord, heeft de gemeente 
Uithoorn zich aangesloten bij de landelijke 
doelstellingen voor afvalbeleid. Deze 
zogenaamde VANG-doelstellingen (Van Afval 
Naar Grondstof ) zijn maximaal 100 kg restafval 
per inwoner per jaar in 2020. In 2019 hielden 
we in Uithoorn en De Kwakel gemiddeld zo’n 
234 kg restafval per inwoner over. Door corona 
steeg deze hoeveelheid in 2020 naar 252 kg. 
Uithoorn heeft in de Duurzaamheidsagenda 
2019-2022 vastgelegd op termijn aan de 
landelijke doelen voor het afvalbeleid te willen 
voldoen. De 100 kg restafval uit de VANG-
doelstellingen is niet haalbaar in 2020, maar 
het is wel de intentie om daar snel naar toe 
te groeien. In het nieuwe beleid hebben we 

vastgelegd in welke tempo we daar naar 
toe willen groeien. Daar is nog een � inke 
inspanning voor nodig, maar onze eerste stap is 
om in 2023 te streven naar 75% afvalscheiding 
en 100 kg restafval per inwoner.”

In de gemeente Uithoorn werd in het 
verleden ook GFT apart ingezameld en dat is 
op een gegeven moment afgeschaft. Waarom 
wordt het nu weer opnieuw ingevoerd?
“Rond 2008 vroeg afvalverwerker AEB 
(Afval Energie Bedrijf ) toestemming om 
het Uithoornse GF (Groente- en fruitafval) 
te mengen met het restafval; zo werd de 
temperatuur in de verbrandingsoven niet te 
hoog. De toenmalige gemeenteraad stemde 
in met dit verzoek; de gemeente kreeg een 
onthe�  ng om GF samen met restafval in 
te zamelen. Inmiddels zit er door de aparte 
inzameling van PMD minder plastic in het 
restafval. Daardoor wordt de temperatuur in 
de AEB-ovens minder hoog en is bijmenging 
van GF niet meer nodig. Daarbij komt ook dat 
landelijk gezien uitzonderingen om GFT niet te 
scheiden ook niet meer gewenst zijn en is het 
inmiddels ook wettelijk verplicht om GFT apart 
in te zamelen.”

Waarom GFT-inzameling aan huis?
“In Uithoorn en De Kwakel bestaat het 
huishoudelijk restafval voor de helft (54%) 
uit GFT. Bij de verbranding gaan dus 
bruikbare grondsto� en verloren. Dat is zonde. 
Bovendien is afval verbranden veel duurder 
dan composteren. Én minder verbranden 

verlaagt de CO2-uitstoot. Daarom gaan wij het 
GFT inzamelen in containers aan huis bij de 
laagbouw. In andere gemeenten blijkt dat dat 
het beste resultaat geeft.”

Wat gebeurt er met het GFT?
“Het GFT wordt 100% gerecycled door 
Meerlanden in de groene energiefabriek 
in Rijsenhout tot vijf nuttige producten: 
groengas, CO2, warmte, compost en water. 
Deze producten gebruiken ze weer in de 
regio. Zo wordt groengas als duurzame 
brandstof gebruikt. De compost dient als 
grondverbeteraar en de CO2 wordt gebruikt als 
een groeiverbeteraar voor planten. De warmte 
wordt gebruikt om broeikassen te verwarmen 
en het water om mee schoon te maken. Zo 
sluiten ze de kringloop.”

Wanneer wordt er gestart 
met de inzameling van GFT? 
“In september 2021 gaat de GFT-inzameling 
bij de laagbouw van start. Voor de huishoudens 
van de hoogbouw zoeken we nog naar de juiste 
manier van inzamelen. Als we die oplossing 
hebben, nemen we de inwoners mee in de 
stappen om dat op den duur te realiseren.”

En dan de laatste vraag! Hoe worden de 
inwoners de komende maanden op de 
hoogte gehouden over de invoering 
van de GFT-inzameling? 
“De gemeente gaat meer communiceren over 
het afvalbeleid. Daarnaast verwachten we ook 
veel vragen van inwoners over afvalscheiding. 
Wat mag bij het GFT en wat niet? Hoe zamel ik 
PMD in, en ga zo maar door. Binnenkort komen 
we met allerlei tips over gescheiden inzamelen 
van afval, met extra aandacht voor GFT. Hou de 
Nieuwe Meerbode en uw brievenbus goed in 
de gaten. U vindt ook veel informatie op 
www.uithoorn.nl/afval.”



Mijdrecht - Inwoners vragen zich af 
hoe het staat het verzoek dat is inge-
diend gericht op de bouw van star-
terswoningen op de locatie bij het 
zwembad in Mijdrecht, bij het bedrij-
venterrein. Navraag bij de initiatiefne-
mers geeft aan dat deze plannen 
inmiddels steeds realistischer lijken te 
worden. Het idee is inmiddels een 
plan geworden. De initiatiefnemers 
en de eigenaren van de grond zijn 
met de gemeente in onderhandeling 
over de planologische mogelijk-
heden. Het plan zal naar verwachting 
binnenkort aan de gemeenteraad 
getoond gaan worden. De gemeente-
raad heeft zich eind vorig jaar 
enthousiast getoond over de 
plannen, en wethouder Rein Kroon is 
door de gemeenteraad op pad 
gestuurd om zich in te spannen voor 
de realisatie. Dat heeft gezorgd voor 
goede overleggen tussen de 

gemeente en initiatiefnemers. Ook 
besprekingen met omliggende 
bedrijven verlopen constructief.

Groot belang
Hoewel opmerkingen zijn gemaakt 
over woningbouw in de buurt van 
het bedrijventerrein, begrijpen de 
ondernemers ook dat huisvesting 
voor jongeren van groot belang is 
voor de vitaliteit van de lokale 
gemeenschap. Daarbij is de locatie 
buiten de milieucontouren van 
omliggende bedrijven gelegen. Het 
plan is om modulaire woningen te 
ontwikkelen. Als de plannen tot een 
positieve besluitvorming komen kan 
de daadwerkelijke realisatie daarna 
dus snel gebeuren. De verhuur zal 
plaatsvinden vanuit een stichting die 
zich inzet voor betaalbare en duur-
zame woningen. Er wordt momenteel 
ingezet op 90 tot 100% sociale huur.

Mijdrecht - Op vrijdag 12 februari was voor de kinderen van de Ho�andschool 
een feestelijke dag: het was carnaval! Hoewel het dit jaar niet mogelijk was om 
met zijn allen het feest te vieren in de hal met optredens, vanwege de corona 
maatregelen, had iedere juf voor haar eigen klas een feestelijk programma 
bedacht. En met zijn allen verkleed zijn, is al een feest op zich natuurlijk! 
De kinderen werden op deze feestelijke ochtend getrakteerd op wat lekkers 
en een pakje drinken met dank aan de Hoogvliet. Alle kinderen hebben zich 
thuis, of op school, binnen én buiten prima vermaakt!

Stand van zaken starterswoningen bij zwembad Mijdrecht

Hoflandschool viert coronaproof 
carnaval 2021
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Uithoorn - Na succesvolle acties in 
de afgelopen jaren start de 
gemeente Uithoorn weer een zonne-
panelenactie voor de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. Het Regio-
naal Energieloket verzorgt de actie 
voor de gemeente. Bij eerdere 
zonnepanelenacties en isolatieacties 
hebben veel inwoners van de moge-
lijkheid gebruik gemaakt om hun 
woningen te verduurzamen. Bij de 
vorige zonnepanelenactie zijn er 
ruim 3.000 zonnepanelen geïnstal-
leerd bij ruim 280 huishoudens. Om 
dit te blijven stimuleren, start de 
gemeente nu weer een zonnepane-
lenactie. Belangstellenden kunnen 
zich tot en met 31 maart vrijblijvend 
inschrijven op de website van het 
Regionaal Energieloket. Ga naar 
www.regionaalenergieloket.nl en vul 
de postcode in. Klik op de rode knop 
met ‘Zonnepanelenactie in 
Gemeente Uithoorn’ en klik vervol-
gens op ‘Aanmelden zonnepanelen-
actie’ en laat uw gegevens achter. 
Hierna ontvangt u een uitnodiging 
om een woningopname in te 
plannen met de installateur. In 
verband met corona zal deze 
opname via Skype (videobellen) of 
telefonisch zijn. Tijdens de woning-
opname geeft de installateur advies 
over onder andere de hoeveelheid 
en locatie van de zonnepanalen. Kort 
na de woningopname ontvangen 
bewoners een persoonlijke o�erte 
van het installatiebedrijf en kunnen 
ze besluiten of ze meedoen met de 
actie. De gemeente helpt inwoners 
om zo eenvoudig en tegen een 
goede prijs-kwaliteitsverhouding 
zonnepanelen aan te scha�en en te 
laten installeren. De investering in 
zonnepanelen verdient zichzelf, 

afhankelijk van de hoeveelheid 
zonnepanelen, gemiddeld tussen de 
7 en 9 jaar terug. Zonnepanelen 
gaan minimaal 25 jaar mee. 
Wethouder Bouma is blij met de 
actie: “Ik ben blij dat we dit jaar weer 
een zonnepanelenactie houden. De 
energie die opgewekt wordt door 
zonnepanelen is schone energie. Bij 
het opwekken komt geen CO2 vrij. 
Dit hoort bij onze duurzaamheidsa-
genda. Dit is een programma wat is 
opgesteld om Uithoorn en De 
Kwakel de komende jaren duur-
zamer te maken. Tevens sluit dit ook 
goed aan bij de Regionale Ener-
giestrategie (RES).”

Online informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert samen 
met het Regionaal Energieloket een 
online informatiebijeenkomst. Deze 
vindt plaats online op dinsdag 2 
maart om 19.30. Aanmelden voor de 
bijeenkomst kan via www.regionaal-
energieloket.nl. Tijdens de informa-
tiebijeenkomst licht het Regionaal 

Energieloket de actie toe en is de 
installateur ook online aanwezig. De 
avond biedt voldoende ruimte voor 
het stellen van vragen. 
De gemeente heeft momenteel de 
Duurzaamheidslening beschikbaar 
voor haar inwoners. Met deze rege-
ling kunt u geld lenen voor de 
aanschaf en installatie van zonnepa-
nelen. De lening kunt u combineren 
met de zonnepanelenactie. U kunt 
minimaal € 2.500,- lenen en maxi-
maal € 7.500,- inclusief btw. Meer 
informatie over de lening vindt u op 
www.uithoorn.nl/Home/Uithoorn_
doet_duurzaam/
Duurzaamheidslening_aanvragen. 
Regionaal Energieloket
Op het Regionaal Energieloket 
kunnen woningeigenaren zich vrij-
blijvend inschrijven voor de zonne-
panelenactie. Daarnaast helpt het 
Regionaal Energieloket bij vragen 
rondom energie besparen en duur-
zaam wonen. Het Regionaal Energie-
loket werkt in opdracht van 
gemeente Uithoorn. 
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LEZERSPOST

Onze zoon Alex Verkerk is dinsdag jl. 50 jaar geworden. Hij is getrouwd en 
heeft een dochter van 23 en een zoon die dinsdag jl. 20 is geworden. Ze 
wonen aan de Burg. Kootlaan in Uithoorn. Hij werkt bij de KLM. Om toch 
zijn 50ste verjaardag te “vieren” had onze jongste zoon en schoondochter 
bedacht om een estafetteloop te organiseren.  Ieder zou een grapje, 
cadeautje of leukigheidje doen. Zelfs koekhappen kwam aan de orde. Te 
beginnen met ophalen bij hun huis, dan langs ons appartement waar hij 
zijn ‘gevaarlijk vest’ werd omgehangen in Legmeer West waar het plan 
was dat wij, zijn ouders hem bij ongeveer bij de Meerkikker over zouden 
te nemen. Maar helaas dat ging niet, aangezien mijn man en ik met 
corona in thuis quarantaine zitten. Dus daar een wijziging op aange-
bracht, zodat we er toch bij betrokken waren kwamen ze langs onze 
woning. Dus beide iets doorgelopen en vriend en echtgenote in de 
Legmeer en Alex werd daar verrast. Onze jongste zoon en schoondochter 
naar de Randweg daar opgewacht door zijn vriend en echtgenote.  Daar 
is hij al sinds de kleuterschool bevriend mee, later afgelost door zijn zoon 
en vriendin, vrienden, weer vrienden, schoonzuster en echtgenoot en 
bijna op het laatst hun dochter en schoonzoon. En zo door de hele rand 
van Uithoorn via de Amstel gelopen afwisselend door iedereen, Dorp, 
Meerwijk en langs het Zijdelmeer. Tussendoor werd er nog bedacht om 
bij het Zijdelmeer als kers op de taart nog met ieder die dat wil en kan 
nog met elkaar te schaatsen. De wandeling eindigde aan de Geometri-
laan waar hij opgevangen werd door vrouw met schaatsen en schoonou-
ders. Hij was moe en voldaan, maar moest toch nog mee voor die Kers!

Lidia Verkerk

Dan maar via een estafette loop

Uithoorn - Leden van de Bibliotheek 
kunnen vanaf februari 2021 online - 
cursussen volgen via de Bibliotheek. 
Met online - cursussen als Presen-
teren, Doelgericht werken, Goed met 
Geld of Kritisch denken kunnen zij 
leren en zich persoonlijk ontwik-
kelen. Gratis en op elk moment. Er is 
keuze uit meer dan 160 online - 
cursussen op het gebied van bijvoor-
beeld communicatie, persoonlijke 
kracht, taal en commerciële vaardig-
heden. De cursussen zijn te volgen 
via de Bibliotheek op de leerplat-
forms van twee professionele aanbie-
ders Soofos en Goodhabitz. 
Het stimuleren van ‘een leven lang 
ontwikkelen’ voor volwassenen is een 
belangrijke maatschappelijk taak van 
de Bibliotheek in de aankomende 
jaren. In deze pilot van een jaar 

wordt onderzocht hoe het aanbod 
van online - cursussen zo goed 
mogelijk aansluit bij de wensen en 
behoeften van bibliotheekleden.
In de Bibliotheek kunnen leden al 
lang voor veel meer terecht dan 
alleen het lenen van boeken. Zo zijn 
er interessante en leuke activiteiten 
voor jong en oud en biedt de Biblio-
theek hulp bij informatie van de 
overheid. Ook wordt het digitale 
aanbod van de Bibliotheek steeds 
groter. Deze online-cursussen zijn 
een mooie aanvulling op de 
duizenden e-books en luisterboeken, 
digitale tijdschriften en informatieda-
tabanken, zeker in deze coronatijd.
Alles over de gratis cursussen is te 
vinden op de website van de 
Bibliotheek Amstelland 
www.debibliotheekamstelland.nl 

Meer dan 160 online cursussen 
bij de Bieb

Zonnepanelenactie in Uithoorn 
en De Kwakel

Uithoorn - Afgelopen week heeft 
wethouder Jan Hazen het bouwbord 
voor de realisatie van het nieuwe 
verkeersplan voor het centrum van 
Uithoorn onthuld. ‘In 2021 en 2022 
worden niet alleen de wegen, open-
bare ruimte en het groen in het 
centrum vernieuwd’, vertelt Jan 

Hazen. ‘Ook de riolering van het 
centrum pakken we grondig aan en 
maken we klimaatbestendig. Het 
resultaat is een vriendelijk, groen en 
veilig centrum. Begin april 2021 gaan 
de werkzaamheden van start. Op dit 
moment leggen we samen met inwo-
ners en ondernemers de laatste hand 

Op weg naar een groen en 
veilig centrum

aan de fasering van de werkzaam-
heden en omleidingen. Zo zorgen we 
ervoor dat de overlast voor onze 
inwoners en ondernemers zo beperkt 
mogelijk blijft’.  Meer informatie over 
het verkeersplan, de werkzaamheden 
en afsluitingen vindt u op: www.
uithoorn.nl/verkeersplanuithoorn





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Inwoners voor inwoners aan de 
keukentafel bij de provincie

Openkeukengesprekken 
IVI ontving een uitnodiging van de 
Provincie Utrecht dat zij graag in 
gesprek wilde met de inwoners om 
zich te laten inspireren, te laten 
voeden, maar vooral ook om scherp 
gehouden te worden. Ze gaan in een 
serie van tenminste zes openkeuken-
gesprekken de dialoog aan over het 
beleid. Zij willen zo dat er samen 
gewerkt wordt aan een recept voor 
de toekomst van de provincie 
Utrecht. Een kans die we met beide 
handen aan hebben gepakt en op 
14 december schoven we voor de 
eerste keer aan.

Dit smaakt naar meer
Door de corona vond het eerste 

gesprek digitaal plaats. Aan tafel 
zaten in totaal 40 deelnemers. De 
commissaris van de Koning Hans 
Oosters ontving ons, ondanks de 
digitale afstand, toch persoonlijk met 
een openingswoord die ons als IVI als 
muziek in de oren klonk. Hij zei dat 
de keuzes waar we voor staan de 
provincie die samen met inwoners wil 
maken. Dit eerste gesprek met ingre-
diënten voor het recept van
de toekomst is slechts een begin. Of, 
in de woorden van de Commissaris 
van de Koning Hans Oosters: ‘Dit 
smaakt naar meer’. Wat IVI betreft 
ook!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 
hebben 33 gemeenten in Midden-Nederland, waaronder De Ronde Venen, 
samen met de provincie Utrecht, het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
een ‘Utrechts Aanbod’ opgesteld voor het nieuwe kabinet. Daarin geven 
zij gezamenlijk aan hoe zij ‘de grote maatschappelijke opgaven van deze 
tijd’ samen met het nieuwe kabinet invulling willen geven. Het Utrechts 
Aanbod is voor het eerst gepresenteerd op het digitale VNG-regiocongres 
op 20 november jl. en wordt begin dit jaar aan het nieuwe kabinet aange-
boden. Misschien is het u opgevallen dat in het rijtje van opstellers het 
woord ‘inwoner’ niet voorkomt. Dat klopt maar Inwoners Voor Inwoners 
(IVI) werd op 14 december 2020 uitgenodigd aan de (digitale) keukentafel 
bij de provincie om over de thema’s uit het ‘Utrechts Aanbod’ mee te 
komen praten in. Daar maakte IVI graag gebruik van en we schoven aan 
en lieten ons als inwoners van De Ronde Venen horen. 
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dan ook heeft aangegeven is dat we 
samen veel creativer naar oplos-
singen moeten zoeken. En dat er juist 
veel creativiteit maar ook expertise 
onder inwoners is op te halen. Dan 
moet je wel serieus naar inwoners 
willen luisteren.  

Positieve ontwikkeling 
Het is dan ook positief te noemen dat 
de provincie met deze Openkeuken-
gesprekken heeft laten zien dat men 
bereid is om te luisteren naar de 
inwoners en zelfs een signaal wil 
afgeven naar Den Haag. Dat is mooi 
en stemt ons hoopvol. Nu er nog 
echt iets mee gaan doen! Een advies 
van inwoners is dan ook WEES NIET 
TE AARDIG. Het ‘Utrechts Aanbod,  is 
een goed document, maar ook heel 
vriendelijk geformuleerd. Misschien 
is het tijd om in Den Haag meer te 
vragen en met de vuist op tafel te 
slaan.

Wat is er opgehaald?
Voor wat betreft het thema wonen 
zijn er mooie dingen uit de tafelge-
sprekken gekomen hierna een korte 
opsomming: 
•	 Bewonersinitiatieven	worden	vaak	

niet serieus genomen. Het zou fijn 
zijn als gemeenten niet in obsta-

kels, maar juist in mogelijkheden 
zouden denken om bewoners met 
goede plannen verder te kunnen 
helpen.

•	 Er	zijn	te	weinig	locaties	beschik-
baar voor starterswoningen en 
sociale woningen. 

•	 Het	zou	goed	zijn	om	te	onder-
zoeken of het mogelijk is om met 
minder steen af te kunnen.

•	 Bijvoorbeeld	door	kantoren	te	
herbestemmen om zo het groen 
overeind te kunnen houden.

•	 Ook	binnen	de	bouw	is	er	meer	
mogelijk dan enkel steen, wees 
creatief in vorm en materiaal.

En misschien is wel de grootste 
uitdaging waar we op het gebied van 
wonen voor staan wel om de 
woningnood op te lossen met 
behoud	van	de	natuur.	Beide	zijn	van	
even groot belang wat IVI betreft. 
Een natuurlijk omgeving is belangrijk 
maar je moet wel ergens kunnen 
wonen. 

Wilt u ook weten wat er over de 
andere thema’s is opgehaald kijk dan 
even op de site van de provincie 
Utrecht of vraag het document op bij 
ons door een email te sturen naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Stem inwoners telt voor 
Inwoners Voor Inwoners
Veel vraagtekens
Binnenkort	mogen	we	weer	onze	
stem uitbrengen voor de 2e kamer 
verkiezingen en volgend jaar mogen 
we weer voor de gemeenteraadsver-
kiezingen naar de stembus om ons 
lokale bestuur te kiezen. Maar 
hoeveel invloed hebben we nu echt 
als inwoners? Uit onderzoek blijkt dat 
de helft van de Nederlanders onte-
vreden is over de huidige politiek en 
steeds meer mensen weten niet 
meer waar ze op moeten stemmen. Is 
het huidige kiesstelsel nog wel van 
deze tijd waarin je één keer in de vier 
jaar je stem als inwoner mag 
weggeven aan een politieke partij? 
Stem je links, rechts, in het midden of 
helemaal niet meer? Kun je nog wel 
jouw volledige stem aan één partij  
geven of is dat te zwart wit en kies je 

liever per thema voor het standpunt 
van de partij die voor dat specifieke 
onderwerp bij jou past? Het huidige 
kiesstelsel bestaat al sinds 1918 en is 
onveranderd. Is het misschien niet de 
hoogste tijd voor een nieuw kies-
stelsel? Of een nieuwe soort van poli-
tiek en/of democratie? Zal meer 
keuzevrijheid op veel meer 
momenten dan één keer per vier jaar 
leiden tot meer inspraak en betrok-
kenheid van inwoners bij het (lokale)
beleid? Vind jij dat het tijd is voor 
vernieuwing? Dat zijn heel veel 
vraagtekens over politiek en 
stemmen!

Inwoners Voor Inwoners 
en Politiek
Laat duidelijk zijn dat Inwoners Voor 
Inwoners (IVI) zeker niet mee wil 

doen met het politieke spel. Inwoners 
Voor Inwoners wil onafhankelijk zijn 
en inwoners een podium geven om 
mee hun stem te laten horen en mee 
te doen als het gaat om hun directe 
leefomgeving. Maar inwoners Voor 
Inwoners beseft natuurlijk wel dat de 
(lokale) politiek heel belangrijk is als 
het gaat om het beleid en de moge-
lijkheden die er zijn voor inwoners 
om echt mee te mogen doen. Want 
luisteren ze wel genoeg naar de 
inwoners en is inwonersparticipatie 
niet alleen iets wat in beleidsstukken 
staat?  Wil de (lokale) overheid en 
politiek daadwerkelijk dat inwoners 
participeren en meedoen en zijn ze 
dan ook bereid om dit te faciliteren 
en naar de wensen van de inwoners 
te luisteren? Kunnen politieke 
partijen het partijbelang aan de kant 
zetten voor het inwonersbelang? 
Allemaal vragen die Inwoners Voor 
Inwoners heeft en daarom zeker 
aandacht wil schenken aan politiek 

en de verkiezingen. Misschien heeft u 
als inwoner ook wel vragen over de 
(lokale) politiek en/of heeft u mooie 
ideeën, tips? Misschien wilt u zelf wel 
de politiek in? Twijfelt u om te gaan 
stemmen omdat u niet weet welk 
hokje u moet invullen als u straks in 
het stemlokaal staat? 

Inwoners kunnen hun stem 
nu al laten horen
Hoewel wij als Inwoners Voor Inwo-
ners (IVI) dus zelf niet mee willen 

doen als partij in het politieke spel 
(Inwoners Voor Inwoners is immers 
voor en van alle inwoners van De 
Ronde Venen!) zijn wij wel heel 
nieuwsgierig wat u als inwoner van 
de huidige politiek vindt en of u wel 
of niet van plan bent om te gaan 
stemmen.	Bij	Inwoners	Voor	Inwoners	
telt de stem van alle inwoners name-
lijk altijd! Stuur uw reactie naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 

Laat uw stem alvast horen! 

Gesprek over het Utrechts aanbod
De focus lag bij dit 1e gesprek op
‘het Utrechts Aanbod’. Een document 
waarin wordt duidelijk gemaakt wat 
de provincie het aanstaande kabinet 
te bieden heeft en welke rol de 
provincie Utrecht kan vervullen om 
Nederland bewoonbaar, bereikbaar 
en economisch welvarend tehouden. 
Er waren 5 verschillende thematafels 
met als onderwerpen Natuur en 
recreatie,	Bereikbaarheid,	wonen,	
Klimaat en energie en economie. IVI 
ging aan de tafel Wonen zitten want 
dat is een onderwerp wat in De 
Ronde Venen de nodige aandacht 
verdiend. 
 
Creatieve inbreng inwoners
Tijdens het gesprek werd gevraagd 
naar eigen, persoonlijke verhalen, 
zodat het ‘Utrechts Aanbod’ kleur en 
smaak heeft wanneer het in Den 
Haag wordt aangeboden en de 
inbreng van inwoners niet buiten-
schot blijft. IVI heeft zich dan ook 
laten horen en heeft aangegeven dat 
de woningnood hoog is, Dat inwo-
ners vaak mooie creatieve oplos-
singen hebben, maar deze vaak 
gelijk worden getorpedeerd tot 
onhaalbaar	en	niet	mogelijk.	Beleids-
bepalers en makers verschuilen zich 
dan achter wet en regelgeving. Het 
ontbreekt ze daarbij aan creativiteit 
en het zit ze zelfs in de weg. Wat IVI 








