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Diny Plantinga is
honderd jaar geworden

Column van de
burgemeester

Achter de schermen:
Familie- en aanneembedrijf
de Schijf Groep
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KORTING
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PLANNEN?
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STUKS

• Pitloze
Witte
Druiven

5.97 - 10.47

bak 500 gram 1.99

• Fuji Handappels
zak 1,5 kilo 3.49

• Eetrijpe Mango
schaal 2 stuks 2.89

• Mandarijnen

5a

net 1 kilo 1.99

Deze actie is geldig t/m zaterdag 27 februari 2021

Gem

Gemeente vestigt Wet voorkeursrecht
Gemeenten op Schanskerk
Uithoorn - De kerktorens van de Schanskerk, de karakteristieke delen van
de kerk en de bijbehorende pastorie moeten behouden blijven. Dat
besloot de gemeenteraad in 2009. Na dit besluit is samen met bewoners en
ondernemers een eerste plan voor het gebied gemaakt. De eigendommen
van het bisdom - de Schanskerk, pastorie en de tuin eromheen - maakten
geen onderdeel uit van dit plan. Zowel de bewoners als de gemeenteraad
vonden dit een gemis: het Schansgebied verdient een plan met veel groen,
waarbij de historische kerktorens en pastorie, de bestaande karakteristieke huizen en de nieuwe gebouwen een sterk geheel vormen.
Tot nu toe heeft de gemeente geen
overeenstemming met het Bisdom
kunnen bereiken over de invulling
van het huidige kerkterrein. Om één
plan voor het hele gebied te kunnen
maken, is het dan ook nodig dat de
kerk, de pastorie en de tuin eromheen eigendom wordt van de
gemeente. Daarom heeft het college
van burgemeester en wethouders er
de Wet voorkeursrecht Gemeenten
(Wvg) op gevestigd. Dit betekent dat
de gemeente als eerste het recht
heeft om de Schanskerk, de pastorie
en de tuin eromheen te kopen.

Inmiddels heeft het college van
burgemeester en wethouders ook
een bod uitgebracht.
Groen en kleinschalig
Hoe het nieuwe plan er precies uit
komt te zien, is nog niet bekend. Op
basis van de eerdere reacties van de
bewoners en gemeenteraad zijn wel
uitgangspunten geformuleerd. Zo
moet het nieuwe plan voor het hele
Schansgebied dorps, groen en kleinschalig worden. Het historische
karakter van het gebied is het
uitgangspunt. Zo respecteren we het

Eerste winnaressen
‘Uithoorn in Beweging’
Uithoorn - Afgelopen dinsdag trof
Sport-wethouder Jan Hazen de
eerste winnaressen van de “Uithoorn
in Beweging”-challenge bij het
Zijdelmeer naast het gemeentehuis.
“Jullie laten zien dat er genoeg te
sporten en te bewegen valt in
Uithoorn en De Kwakel. Voor alle
leeftijden, ook in coronatijd.” De
Challenge duurt nog tot 1 maart.
Met de Challenge “Uithoorn in
Beweging” daagt de gemeente haar
inwoners uit om de deur uit te gaan
voor een gezonde portie bewegen.
De 3 winnaressen van dinsdag
hadden hun sportieve inspanningen

ingestuurd, elk met een eigen
verhaal.
Herstel, mobiliteit, ontspanning
Zo merkte Marloes van der Hoort
(44) dat beweging goed is voor haar
herstel nadat ze was getroffen door
corona. “Mijn dochter spoorde me
aan om te gaan lopen in de buitenlucht. En ik merk inderdaad dat het
helpt mijn kracht en conditie terug
te krijgen.” Marloes is blij met de
mogelijkheden die haar woonplaats
Uithoorn biedt. Zoals - een tip van
de wethouder - de wandelprogramma’s van de AKU. “Zo ben je sportief

historisch lint. Dit lint loopt langs de
waterlijn, over de Koningin Maximalaan en buigt vlak voor de ingang
van de huidige passage af. Vanaf daar
loopt het lint door het Schansgebied
langs de Schanskerk en de pastorie
weer in de richting van de Amstel. Bij
de nieuwe bebouwing gaat kwaliteit
boven kwantiteit. Hiermee bedoelen
we dat niet het aantal nieuwe
woningen belangrijk is maar de
kwaliteit. We gaan voor mooie
woningen die passen bij de
gebouwen die er nu staan, waaronder het kerkfront en de pastorie.
Het kerkfront en de pastorie worden
opgeknapt om ze te behouden voor
de toekomst. Ook wordt het een
groen plan, zoals we met de Stichting
Leefomgeving Schiphol hebben
afgesproken. Achter de schermen
werkt de gemeente aan een eerste
versie van het plan. Zodra dat gereed
is, gaan we in gesprek met de ondernemers en inwoners uit het gebied.

én sociaal bezig.” Marjoleine van der
Waal (45) heeft door fibromyalgie
pijn in haar spieren en gewrichten.
“Tot 2007 zat ik in een scootmobiel.
Als die stuk was, kon ik letterlijk
geen kant op. Dat was ik zó zat.” Met
behandelingen en revalidatie wist ze
haar mobiliteit terug te winnen. “Die
houd ik vast met veel wandelen en
oefeningen. “Voor mij geldt:
bewegen geeft zegen!”
De derde Challenge-winnares, Lisa
van der Velde (27) werd enthousiast
gemaakt door haar vriend, een fanatieke fietser. “Nu fietsen we samen,
soms ritten van 100 km. Daarnaast
zijn we ook fanatieke wandelaars. Ik
zoek vooraf wandelroutes uit van
Natuurmonumenten of Staatsbos-
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Scooterrijder
gewond bij ongeluk

Foto: Jan Uithol

Uithoorn - Zaterdagmorgen zijn
een scooter en een auto met
elkaar in botsing gekomen op
de Wiegerbruinlaan in Uithoorn.
De auto wilde afslaan de
Anthonie Fokkerweg, waarna de
scooter tegen de auto klapte.
Ambulancepersoneel heeft de
bestuurster van de scooter
nagekeken. Het letsel is
onbekend.

VERMIST
Wie heeft onze
Miep gezien?
Uithoorn – Sinds enige tijd is deze
poes, Miep, vermist in Uithoorn.
Miep woont in de Elzenlaan en
wordt enorm gemist. Heeft u Miep
Gezien of weet u waar ze zich
bevindt, bel dan: 0625563969

beheer. We kunnen urenlang
ontspannen lopen, loskomen van
alles, alleen maar genieten van de
natuur.”
Bewondering
Behalve een Challenge T-shirt, key
cord en de speciale Uithoorn 200
jaar-koeken kregen de 3 winnaressen grote complimenten van
Sport-wethouder Jan Hazen. “Ik heb
veel bewondering voor jullie, en
voor alle deelnemers aan “Uithoorn
in Beweging”. Jullie laten zien dat er
genoeg te sporten en te bewegen
valt in Uithoorn en De Kwakel, en in
onze polders en buitengebieden.
Voor alle leeftijden, ook in coronatijd. Uit jullie verhalen hoor ik:
bewegen is genieten!”

Doe ook mee met de Challenge!
Ben je 18 jaar of ouder en woon je in
Uithoorn? Doe mee met de Challenge “Uithoorn in Beweging”! Laat
zien hoe jij sport of beweegt. Stuur
je foto, video of desnoods een
screenshot van je sport-app naar
sportbeleid@uithoorn.nl. Meedoen
kan tot 1 maart. Houd je wel aan de
coronamaatregelen!
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NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

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

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT,
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL

Een pak rammel in de polder

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl of
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van
Regio Media Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient
ondertekend te zijn en voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/of
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt
gesteld aan derden. Dus ook niet per
e-mail, fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt
op FSC-Mix papier van verantwoorde
herkomst.
WWW.MEERBODE.NL

Door Sep Van de Voort, IVN natuurgids

Wedstrijdcrews JuudsDanceCentre vol in de prijzen
Regio - Afgelopen zondag vond voor
de wedstrijdcrews van JuudsDanceCentre de tweede online danswedstrijd plaats van WeKnowYouCanDance. Waar ze de eerste wedstrijd
nog gezellig met elkaar konden en
mochten kijken was dat dit keer
helaas anders. Met een link van de
organisatie kon iedereen thuis kijken
naar de wedstrijd met ingezonden
filmpjes. Echter zoals zij de lessen
online gedraaid hebben, zo hebben
ze toch ook met elkaar de wedstrijd
kunnen bekijken. De afgelopen
maanden is er in plaats van fysiek met
elkaar in de zaal, alleen nog online
getraind, dus ieder teamlid in haar
eigen kamer. Toch wilden de crews
voor zover de Corona voorschriften
dat toelieten een nieuw filmpje
opnemen, maar dat betekende dan in
ieder geval wel buiten...Twee weken
terug, vlak voor de sneeuwval in de
ijzige kou die daaraan voorafging, zijn
alle crews die mochten, samengekomen om een nieuw dansfilmpje op
te nemen. Dus zonder met elkaar
getraind te hebben, zijn de nieuwe
filmpjes opgenomen. Wat bijzonder
knap is, zeker als je weet hoeveel
verschillende plekken elke danseres
heeft in de gehele choreografie!
Jury
De jury bestond uit 3 leden uit de
professionele danswereld en na elk
filmpje gaf er één jurylid kort jurycommentaar in de vorm van wat tops
en tips. D-maniacs mocht als eerste
aantreden in categorie 2. De eerste
wedstrijd was er een teamlid ziek, dus
zij wilden als team nu met z’n allen
op de film en terecht, daar ben je nu
eenmaal een team voor. Dus dit team
trotseerde de kou en nam een nieuw
filmpje op, dat door de jury heel positief werd beoordeeld. Zij ontvingen
de 3e prijs in een sterk wedstrijdveld.

Dancestars van Dansschool
Nicole winnen eerste prijs!
Regio - De meiden van de wedstrijdgroep Dancestars (voorheen Ministars) van Dansschool Nicole deden
afgelopen zondag mee aan een
online danswedstrijd. Vorig seizoen
behaalden zij nog de landelijke
finale, maar die mocht op het laatst
helaas niet doorgaan. Omdat er nog
steeds niet veel veranderd is aan de

situatie in de theaters, werd nu een
nieuw seizoen online opgestart.
Dat betekende voor de Dancestars
een categorie hoger en dat ook nog
met een heel nieuwe dans! Een
uitdaging voor docente Nancy in
deze tijd met beperkt samen
(binnen) sporten, ga er maar aan
staan! Gelukkig had ze al snel in de
gaten dat ze dit snel geregeld
moesten hebben en is er flink doorgezet om iets moois te maken en was
zowel de dans als de film net op tijd
klaar voor alles in lockdown ging in
december. Met veel creativiteit en
hulp van andere docenten, flexibiliteit van de meiden, hun ouders en
een toplocatie in Mijdrecht is het
gelukt een heel originele en stoere
dans op film te zetten.

In categorie 3 was X-plosion aan de
beurt met twee nieuwe teamleden
was het filmen sowieso een uitdaging. Deze twee meisjes hadden de
dans zich geheel eigen gemaakt via
de online lessen. De overige teamleden moesten zich natuurlijk ook
compleet aanpassen omdat alle
plekken van de bestaande choreografie veranderden. Maar wat hebben
ze dat knap gedaan in dat ene uurtje
filmen, het resultaat mocht er zijn en
dat vond de jury ook. Zij werden
beloond met een beker voor de 1e
plaats! Melanie en Sanne draaiden
voor het eerst hun duo dans en
werden hiermee 3e.
Nieuw filmpje
In categorie 4/5 stonden de crews
Definition en Formation tegenover
elkaar. Waar Definition nog een
nieuw filmpje mocht opnemen,
moest Formation het doen met hun
oude filmpje want daar dansen wat
meiden in het team die boven de 18
jaar zijn en zoals iedereen weet,
sporten of dansen boven de 18 mag
helaas niet met elkaar, ook niet
buiten! De jury weet dit uiteraard ook
dus alle filmpjes werden gelijk beoordeeld. Definition was als eerste aan
de beurt en kreeg positieve feedback,
nu afwachten hoe de andere teams
zouden gaan scoren. Formation was
als allerlaatste aan de beurt, dat
maakte het extra spannend. Ook zij
kregen positieve feedback, dus nu
wisten we eigenlijk nog niet hoe of
wat. Bij de prijsuitreiking werd duidelijk dat Definition een derde plaats
had gehaald en Formation zelfs een
eerste plaats! Sanne heeft in
wedstrijd 4 een hele mooie solo
gedraaid, maar helaas geen podiumplek weten te behalen. Dat komt vast
de volgende keer als ze weer gewoon
fysiek dat podium op mogen.

Deze werd zondag beoordeeld in
hun leeftijdscategorie waarin veel
goede concurrentie te vinden was.
Iedereen zat thuis online achter een
eigen scherm te kijken naar de
wedstrijd, maar via de app was er
natuurlijk veel contact. De
Dancestars knalden in hun felgroene,
stoere outfit van het scherm af en
lieten zich weer van hun beste kant
zien met hun enthousiasme en 100%
inzet. En dat had de jury blijkbaar
ook gezien. Bij de prijsuitreiking,
werden ze namelijk uitgeroepen tot
de winnaars! Met een sterk juryrapport en mooie complimenten werd
de prijs online in ontvangst
genomen. Een vreugdedansje in de
buitenlucht konden ze gelukkig nog
wel doen, maar laten we hopen dat
dit snel weer met meer mensen
gevierd mag worden en dan het
allerliefst gewoon in een echt theater
met alle supporters erbij!

Op deze eerste lenteachtige dag van het jaar, waarop ik ongemerkt weer
met een voorjaarshuppel in mijn pas door de tuin loop, is het natuurlijk
verleidelijk om te schrijven over de heggenmus die luid kwinkelerend zijn
positie in het topje van de boom weer heeft ingenomen waar hij de afgelopen weken nog stilletjes door de sneeuw scharrelde. Maar liever heb ik
het met u nog even over die winterse dagen die we net achter de kiezen
hebben. Op een wandeling door de prachtig sneeuwbedekte weilanden
van de Demmerikse polder, werd ik getrakteerd op een indrukwekkend
schouwspel. Twee hazen liepen op hoge snelheid over de sneeuw, de
voorste listig draaiend en kerend om haar belager kwijt te raken. Meestal
zijn het grotere groepen hazen die in februari en maart op deze manier
over de weilanden razen om te bepalen welk mannetje het meest
geschikt is voor het produceren van nageslacht. De dames (‘moer’
geheten) worden in de rammeltijd achterna gezeten door de heren
(‘rammelaars’) die het elkaar onderling ook nog eens lastig maken door
wilde bokspartijen. Een prachtig gezicht als deze toch echt niet kleine
beesten in hun volle lengte op de achterpoten staan en elkaar wild
meppend met de voorpoten om de lange oren slaan terwijl zij als
volleerde kickboksers zo nu en dan ook de achterpoten in de strijd
werpen. Na een korte maar heftige bokspartij gaat de race verder en
rennen ze weer in volle vaart over de velden. In mijn geval waren het dus
slechts twee hazen, waarvan ik dan maar aanneem dat de voorste de
moer was. Misschien hadden ze eerder al met een grotere groep meegedaan en zich nu met zijn tweeën afgezonderd in de laatste fase van het
paringsspel. Prachtig om deze dieren in de winterstille verte voluit over
het witte veld te zien rennen, zo nu en onderbroken door zo’n hevig vuistgevecht. Want de heren worden dan wel rammelaars genoemd maar als
zij mevrouw te dicht op de hielen zitten, is zij echt niet te beroerd om zo’n
vent ook een flink pak rammel te geven. Waarschijnlijk is het een geval
van ‘Was sich liebt, das neckt sich’, want als de kerel haar bevalt wordt er
gepaard. Al te veel moeten we ons ook weer niet voorstellen van die
liefde want, in tegenstelling tot konijnen, zijn hazen nogal op zichzelf. Dat
begint al bij de geboorte: jonge hazen zijn bij de geboorte meteen functioneel. Moeders zorgt in haar eentje voor het grut, maar zelfs zij laat ze
grotendeels alleen. Alleen voor het zogen wordt het kroost met een laag
geluid bij elkaar geroepen en na de maaltijd verspreidt iedereen zich
weer om een zo groot mogelijke kans op overleven te hebben. Met zo’n
jeugd raak je wel gesteld op een solitair bestaan. Behalve dus in deze
paartijd. Mocht u de komende tijd door de weilanden wandelen, hou dan
de hazen goed in de gaten. Misschien trakteren zij ook u wel op een pak
rammel in de polder.

RUBRIEK LEZERSPOST
Kattenshit opruimen!
Regio - De sneeuw is weg en de aarde komt weer tevoorschijn. Dus
vinden de buurkatten dat de kattenbak weer beschikbaar is. We hebben
geen kat, maar ik heb 1,5 kg kattenshit geruimd! Buren houdt uw kat
binnen en zet een kattenbak neer.
Joke Oosterman

Schaf nu voordelig
zonnepanelen aan!
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www.uithoorn.nl

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Zoveel mogelijk op afspraak

Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.
Afspraak maken
Online kunt u direct een afspraak inplannen www.uithoorn.nl/afspraak;
Of bellen om een afspraak te maken via (0297) 513 111:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Na succesvolle acties in voorgaande jaren heeft de gemeente Uithoorn opnieuw een zonnepanelenactie voor haar inwoners
van Uithoorn en De Kwakel. Het
Regionaal Energieloket verzorgt

de actie voor de gemeente. Op de
pagina Uithoorn doet duurzaam
in deze editie vindt u alle informatie over de zonnepanelenactie of
kijk voor informatie en aanmelden
op www.regionaalenergieloket.nl.

Werk in uitvoering
Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.
WERKZAAMHEDEN VIJZELGEMAAL ALFONS ARIËNSLAAN
Het vijzelgemaal (nr. 211) aan de kleine bomen rondom het nieuwe
Alfons Ariënslaan pompt het afval- gemaal geplant.
water naar de waterzuivering. Dit
vijzelgemaal is verouderd en wordt Planning
vervangen door een nieuw gemaal In de eerste twee weken van
met elektrische centrifugaal pom- maart beginnen we met kappen.
pen. Het nieuwe gemaal komt op We houden hierbij uiteraard redezelfde plaats en daarom wordt kening met het broedseizoen van
eerst het oude vijzelgemaal met vogels, dat half maart begint. In
de gehele betonconstructie ver- april wordt de aannemer geselecwijderd. Tijdelijke pompinstallaties teerd die het gemaal gaat verwijworden ingezet om de afvoer van deren en het nieuwe gaat plaatafvalwater te waarborgen.
sen. Door de lange levertijden van
materialen wordt in mei / juni geBomen
start met de werkzaamheden.
De bomen belemmeren de werkzaamheden om de nieuwe con- Vragen
structie te plaatsen. Vijf bomen Heeft u hierover, neem dan conzullen moeten wijken. Deze bo- tact op met de heer A.M. Muller
men staan niet op de bijzonde- via (0297) 513111 of per e-mail
re bomenlijst en zijn daarmee vol- via gemeente@uithoorn.nl ongens de APV vrijgesteld van de der vermelding van zaaknummer
kapvergunningsprocedure. Als het 2021-020808, vijzelgemaal Alwerk klaar is, worden weer nieuwe fons Ariënslaan.

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 voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

WERKZAAMHEDEN KLIMAATINSTALLATIE BIJ HET
GEMEENTEHUIS
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via:
De klimaatinstallatie van het gegers (met hekken).
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu.
meentehuis Uithoorn is dringend •
eeft u een afspraak op het
aan vervanging toe. Vanaf eind
gemeentehuis en parkeert u
Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za.
09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
2020 wordt al hard gewerkt in en
op het grote parkeerterrein
Let op: maatregelen ivm coronavirus.
op het gemeentehuis om de huiaan de Korte Boterdijk? Volg
dige
klimaatinstallatie
te
vervandan de omleidingsroute voor
Makkelijk Melden App
Inwoners van gemeente Uithoorn kunnen een melding openbare ruimte
gen. Bij vervanging van zo’n s voetgangers naar de ingang
doorgeven via www.uithoorn.nl/melding of via de Makkelijk Melden App.
steem liggen duurzame keuzes
van het gemeentehuis.
De app kunt u downloaden via de Apple Store of Play Store.
natuurlijk voor de hand. DaarBouw- en woningtoezicht
om heeft de gemeente gekozen 26 maart
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur
voor een geheel gasloze klimaat- Op deze dag wordt het gemeenteBezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag van 10.30-12.30 uur
installatie. Door deze werkzaam- huis omgeschakeld van de oude
Ruimte huren?
heden is het ook nodig om buiten elektra op de nieuwe aansluiting
Accommodatie van de gemeente Uithoorn huren?
in de straat te werken. Netwerk- vanuit het transformatorhuis. Op
Kijk op www.uithoorn.nl/ruimtehuren
beheerder Liander voert de werk- deze dag is er géén stroom in het
Openbare vergaderingen welstandscommissie
zaamheden in opdracht van de gemeentehuis van Uithoorn en is
Een onafhankelijke welstandscommissie adviseert burgemeester en
gemeente uit. Het kan zijn dat u het gemeentehuis gesloten. Gewethouders over het uiterlijk en de plaatsing van bouwwerken. Wilt
overlast heeft van de werkzaam- volgen voor bezoekers gemeenu een vergadering wilt bijwonen of meer informatie? Meld u aan via
(0297) 513231.
heden. Wij vragen uw begrip hier- tehuis:
voor. De uitgebreide planning •
et gemeentehuis, de recepCommissievergaderingen
leest u op www.uithoorn.nl/werkitie, balieburgerzaken is deKijk voor actuele commissievergaderingen en informatie over de raad op
www.uithoorn.nl/gemeenteraad. Twitter: www.twitter.com/RaadUithoorn
nuitvoering. Maar let op:
ze dag gesloten en is er geen
dienstverlening mogelijk.
Burgemeester of wethouder spreken?
23
maart
•
De gemeente blijft wel telefoU kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
De aannemer legt vanaf het transnisch bereikbaar via (0297)
formatorhuis een nieuwe elek513111 of per e-mail gemeenRedactie
tra voedingskabel aan onder het
te@uithoorn.nl.
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl
voetpad aan de waterzijde van • Maakt u een afspraak via
het gemeentehuis. Gevolgen voor
www.uithoorn.nl/afspraak, dan
bezoekers gemeentehuis:
houdt het afsprakensysteem
• Deze dag is het voetpad langs
rekening met het wegvallen
de waterzijde naar de ingang
van deze dag.
van het gemeentehuis, hele- Wij helpen u graag verder op een
Doe mee met trainingen over (po- kind (4 t/m 6 jaar) gratis meedoen
maal afgesloten voor voetgan- ander moment.
sitief) opvoeden van uw (puber) met de sociale vaardigheidstraikind of laat uw kind meedoen ning van ‘De Rupsenclub’.
met een sociale vaardigheidstraining of een weerbaarheids- Piep de Muis
training. Met deze trainingen krij- Vanaf 16 maart begint de training
gen u en uw kind handvatten voor ‘Piep zei de muis. Deze training
sociaal-emotionele problemen, is voor kinderen (en ouders) die
weerbaarheid en positief opvoe- een extra steuntje in de rug kunden. Inwoners uit de gemeente nen gebruiken omdat ze thuis of
Uithoorn kunnen deze trainingen in hun directe omgeving te maken
volgen. Binnenkort beginnen de hebben met stress en spanninVERDERE WERKZAAMHEDEN
trainingen:
gen, bijvoorbeeld door een scheiding, ziekte, depressie of geweld. Vanaf 29 maart begint Liander water. Deze werkzaamheden nemet het verwijderen van het oude men wel wat tijd in beslag maar
Rupsenclub
Heeft je kind moeite met weer- Meer informatie, andere trainin- elektratracé. Dit tracé loopt vanaf Liander probeert de overlast zobaarheid, zelfvertrouwen of moei- gen bekijken en aanmelden via het politiebureau, via de hoofdin- veel mogelijk te beperken. Het
te in de omgang met andere kin- www.uithoorn.nl/jeugdhulptrainin- gang van het gemeentehuis rich- gemeentehuis zal altijd bereikting het parkeerterrein langs het baar blijven, net als de Meerlaan.
deren? Via de gemeente kan je gen

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

-

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

Woordenwedstrijd
Met welk woord inspireert u de gemeente Uithoorn? U heeft nog tot
1 maart om uw woord voor op het
kunstwerk in te zenden. Op www.
uithoorndenktmee.nl onder projecten: Kunstwerk Uithoorn 200
jaar vindt u alle informatie over het
kunstwerk en de woordenwedstrijd.

Ligt er een woord op het puntje van
uw tong? Stuur uw woord in via
200jaar@uithoorn.nl. Uit alle inzendingen kiest de jury in de week van
22 t/m 28 maart 7 woorden voor op
het kunstwerk. En natuurlijk zetten
we ook de bedenkers van de winnende woorden in het zonnetje.

Financieel café

Jeugdhulptrainingen

Wist je
dat?
De gemeente Uithoorn verschillende mogelijkheden en
regelingen heeft om inwoners
met een krappe beurs te ondersteunen? Deze regelingen
staan op de website www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Op deze site staat bijvoorbeeld
informatie over onze schuldhulpverlening. De schuldhulpverleners ondersteunen onder
andere bij het maken van een
overzicht van uw inkomsten
en uitgaven, bij het maken van
betaalafspraken met schuldei-

sers en bij een dreigende situatie, zoals huisuitzetting of afsluiting gas, water, licht.
Denkt u dat de schuldhulpverlening kan helpen?
Maak dan een afspraak via
het Sociaal Loket. Zij zijn te
bereiken van maandag tot
en met vrijdag van 9.00 tot
10.30 uur via (0297) 513
111. Een e-mail sturen kan
ook: schuldhulpverlening@
uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook informatie
over het aanvragen van bijzondere bijstand, kwijtschelding voor
gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag kan doen voor een
computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog
veel meer.

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal
17/3

Woensdag
17 maart van
07.30-21.00 uur.

15/3
16/3

Maandag 15 en dinsdag 16
maart van 07.30-21.00 uur,
vooral voor risicogroepen.

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand
machtigen om uw stem uit te brengen.

.

Aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021
Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2021 valt net als vorig jaar,
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2021 (onroerende
zaakbelasting (O B), afvalstoffenheffing, rioolheffing) en de hondenbelasting. Eigenaren met een woning moeten rekening houden met de
onderstaande woonlasten :
2020

2021

gemiddelde woningwaarde
(waarde 2021 = 2020 + 7% gemiddelde
waardestijging woningen)

€ 309.000 € 331.000

O B-tarief eigenaar woning

0,1028

0,0985

gemiddeld O B-bedrag eigenaar woning

318,00

325,96

Afvalstoffenheffing (eenpersoons)

233,36

241,96

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

278,50

287,10

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Rioolheffing

244,22

234,86

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren.

Betaalmogelijkheden
Automatische incasso
Als u via automatische incasso betaalt, schrijven wij het aanslagbedrag automatisch af in maximaal 9
termijnen. Heeft u nog geen automatische incasso en wilt u dit aanvragen? Vul dan de bijgevoegde
machtigingskaart die u bij de aanslag vindt of download deze op
www.gemeentebelastingenamstelland.nl. Stuur de ingevulde

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.
• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.
• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgeeft, het ID-bewijs toont en waarvan
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.
• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.
• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.
• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

Hulp nodig bij het stemmen?
Heeft u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal?
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.
Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Meer informatie?
Kijk op www.elkestemtelt.nl of
op de website van uw gemeente.

Elke stem

telt

Tweede Kamerverkiezing 17 maart 2021
Ook in deze coronatijd zorgen we
ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt. Uiterlijk
op woensdag 3 maart ontvangt u
de stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs kunt u op woensdag 17 maart
uw stem uitbrengen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden
coronamaatregelen. Kijk op www.
waarismijnstemlokaal.nl waar u
kunt stemmen.
Gezondheidscheck
Kiezers ontvangen voorafgaand
(bij de stempas) aan de stemming
een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten
beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck
met ‘Nee’ kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in
het stemlokaal. U kunt een andere kiezer machtigen om voor u te
stemmen.
Vanwege het coronavirus zijn er
dit jaar extra mogelijkheden om
uw stem uit te brengen.
o gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een
aantal stemlokalen al open op
maandag 15 en dinsdag 16
maart.
· Kiezers van 70+ kunnen ook
per brief stemmen. De briefstem kan per post worden verstuurd of worden afgegeven bij
een gemeentelijk afgiftepunt.
· Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, doordat u coronaklachten heeft?
Dan kunt u iemand machtigen
om voor u te stemmen. Kijk op

de achterkant van de stempas
hoe u dit kunt doen of op www.
uithoorn.nl/verkiezingen.
Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dat kunt
u schriftelijk of mondeling doen tot
uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur
(burgerzaken@uithoorn.nl of via
(0297) 513 111).
Extra maatregelen tijdens
het stemmen
Er worden maatregelen getroffen
om ervoor te zorgen dat het voor
kiezers veilig is om te stemmen en
het voor stembureauleden veilig is
om hun werk te doen in de stemlokalen. Er zijn per gemeente meer
stemlokalen beschikbaar. o verminderen we het aantal mensen
per stemlokaal. In elk stemlokaal
is een extra stembureaulid aanwezig dat kijkt of het niet te druk
wordt en of iedereen zich aan de
maatregelen houdt in het stemlokaal. In het stemlokaal worden
potloden, stemhokjes, tafels, etc.
geregeld schoongemaakt. Verder
moet u als kiezer in het stemlokaal
een mondneuskapje dragen, 1,5
meter afstand houden en bij binnenkomst de handen desinfecteren.
Vervroegd stemmen voor
risicogroepen.
Voor kiezers in risicogroepen
gaan er twee stemlokalen in de
gemeente open op 15 en 16
maart. Wie onder deze risicogroep valt, vindt u op de website
van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur.
U vindt de stembureaus op het gemeentehuis van Uithoorn en in het
Dorpshuis De Quakel.
Kiezers van 70+ kunnen per
brief stemmen
Kiezers van 70 jaar of ouder ontvangen een zogenaamde stempluspas. Met deze stempluspas
kunnen 70-plussers hun stem uitbrengen in het stemlokaal, een
andere kiezer machtigen om hun
stem voor hen uit te brengen of
per brief stemmen. Vanaf maandag 22 februari ontvangt u alles
wat u nodig heeft om per brief te
stemmen: stempluspas en gezondheidscheck (enkele vragen
over het coronavirus) en afzonderlijk vanaf 26 februari de briefstembescheiden: briefstembiljet en briefstembiljetenvelop, uitleg briefstemmen en een voorgeadresseerde retourenvelop. U
kunt uw briefstembiljet via de bijgeleverde retourenvelop opsturen
via de post (brievenbus) of vanaf
10 maart tot en met 17 maart op
werkdagen afgeven op de speciale afgiftepunten in het gemeentehuis in Uithoorn of in de ontmoetingsruimte van Sint Jans Geboortekerk in De Kwakel. Deze afgiftepunten zijn geopend van 9.0017.00 uur. Op 17 maart zijn de afgiftepunten geopend van 07.30
uur tot 21.00 uur.
Handige websites
· www.uithoorn.nl/verkiezingen
· www.elkestemtelt.nl
· www.waarismijnstemlokaal.nl

machtigingskaart per post naar:
Gemeentebelastingen Amstelland
Postbus 4, 1180 BA te Amstelveen
Wilt u de automatische incasso
stoppen, of wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Geef dit dan ook
schriftelijk aan via bovenstaand
postadres.
QR-code
U vindt de QR-code op de aanslag. U kunt met deze code een-

voudig de aanslag betalen. Het
betalingskenmerk wordt automatisch gevuld. U moet hiervoor wel
een aparte QR-scan app. downloaden. De QR-code werkt helaas
niet via uw bank app.
iDEAL in MijnOverheid
Heeft u aangegeven de aanslag
digitaal te willen ontvangen via de
berichtenbox van MijnOverheid?
Dan kunt u betalen met iDEAL.
Ook kunt u via de berichtenbox
een digitale machtiging afgeven
voor automatische incasso.
Betaling per bank
Betaalt u via internetbankieren of
per overschrijvingsformulier? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk of het aanslagnummer.
Meer informatie
Heeft u vragen over de onderwerpen, over de WO -waarde,
de aanslag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingsproblemen, bijvoorbeeld
door corona of door de Kinderopvangtoeslagaffaire? Kijk op www.
gemeentebelastingenamstelland.
nl voor meer informatie of neem
telefonisch contact op via (020)
5404886 (bereikbaar tussen 8.30
en 17.00 uur).

OFFICIËLE MEDEDELINGEN
EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of
vergunningen bij u in de buurt. Bovendien leest u
waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl. vindt de offici le mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.
nl en op https //zoek.officielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via
(0297) 513 111.
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het gemeentehuis.
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld
de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit
moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en
wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de
gemeente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen
6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan
burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft
gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan
dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met
uw bezwaarschrift 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.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing
op uw bezwaar. U moet uw beroepschrift meestal
binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de
sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://
loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in
rekening. Het besluit 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 indienen. 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 voorziening moet, net als in het
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van
een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet
gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de
volledige teksten van verordeningen en verkeers-

besluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én
op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U
wordt dat ‘automatisch’ ge nformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u
dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mogelijkheden.
•
et bestemmingsplan ‘ ijdelveld, naast nummer
66c’ en het besluit voor het vaststellen van hogere
waarde (met bijbehorende stukken). Inzageperiode
vanaf 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• WABO Ambtshalve actualisering van voorschriften
uit de omgevingsvergunning van 21 juni 2004, kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting Waternet,
Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI) zaaknummer:
9178126. Inzageperiode vanaf 14 januari 2021 t/m
24 februari 2021. Inlichtingen bij loket.odnzkg.nl of
via 088-567 0200.
• Besluit vesting voorkeursrecht Schansgebied. Inzageperiode van vrijdag 5 februari 2021 t/m 4 maart
2021. Inlichtingen bij afdeling wonen en werken dhr.
J. Correljé (0297) 513 111.
• Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met
woensdag 7 april 2021. Inlichtingen bij mevrouw A.
Stevens (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-018540, Schootsveld 12, het plaatsen van een
dakkapel. (ontvangen 05-02-2021);
• 2021-018945, Arthur van Schendellaan 51a, het
aanvragen van tijdelijke huisvesting. (ontvangen 0802-2021);
• 2021-018952, ijdelweg 71, het plaatsen van lichtmastreclame. (ontvangen 08-02-2021);
• 2021-020498, Admiraal de Ru terlaan 24A, het
plaatsen van een overkapping en het vervangen van
een houten berging. (ontvangen 12-02-2021);
• 2021-020503, elene Swarthlaan 39, het vervangen van een dakkapel. (ontvangen 14-02-2021);
• 2021-020558, Couperuslaan 9, het vergroten van
de woning. (ontvangen 04-01-2021);
• 2021-021379, Tesselschadelaan 1, het plaatsen
van een dubbel dakkapel met nekverhoging. (ontvangen 15-02-2021).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-113176, elene Swarthlaan 9, het plaatsen
van een dakkapel (vergunningsvrij, verzonden 0802-2021);
• 2020-104299, Anne ranklaan 1, het bouwen van
een aanbouw aan de tandartsenpraktijk (ingetrokken, verzonden 09-02-2021).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het
college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de
beslistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-110384, het bouwen van 37 woningen op het
perceel Vinckenbuurt Allure aan de Amstel (verzonden 16-02-2021).

Vervolg op volgende blz.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Vervolg van vorige blz.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-104306, Jaagpad 12, het aanleggen van een steiger (verzonden
01-02-2021);
• 2020-104301, Jaagpad 13a, het plaatsen van een steiger (verzonden
01-02-2021);
• 2020-110883, Drechtdijk 38, het verbreden van de brug (verzonden 1002-2021);
• 2020-109773, Cotoneaster 21 en 31, het dichtzetten van een oversteek
tussen 2 bedrijfsgebouwen (verzonden 10-02-2021);
• 2020-092268, Anemoonlaan 14, 16, 18, 20 en 61, 63, 65, 67, het bouwen van 8 woningen (verzonden 11-02-2021).
Uithoorn
• 2020-109600, Schans 108, het wijzigen van de functie van horeca en
bedrijfswoning naar twee woningen (verzonden 10-02-2021);
• 2021-016150, Colijnlaan 152, het veranderen van een kozijn (verzonden 17-02-2021).
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2021-018340, het aanvragen van een standplaatsvergunning. (ontvangen 07-02-2021);
• 2021-019935, Wederik 3-49, voor het plaatsen van een schafkeet, een
ecotoilet en een opslagcontainer van 3 maart t/m 9 april 2021. (ontvangen 11-02-2021).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-112636, Koningin Julianalaan 22-24, exploitatievergunning (verlenging) horecabedrijf tot 16 februari 2024 (verzonden 16-02-21).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN UITHOORN / DE KWAKEL
• 2021-011151, het plaatsen van reclameborden voor de campagne ‘Mono’ van de Vervoerregio Amsterdam van 12 t/m 26 april 2021 (verzonden 09-02-2021);
• 2021-011581, het plaatsen van reclameborden voor de ‘Snelheidscampagne’ van de Vervoerregio Amsterdam van 17 t/m 31 mei 2021 (verzonden 09-02-2021);
• 2021-011643, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘BOB’ van de Vervoerregio Amsterdam van 19 juli t/m 2 augustus 2021
(verzonden 15-02-2021);
• 2021-011645, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘doortrappen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 2 t/m 16 augustus
2021 (verzonden 15-02-2021);
• 2021-011646, het plaatsen van reclameborden voor de campagne
‘Scholen zijn weer begonnen’ van de Vervoerregio Amsterdam van 23
augustus t/m 6 september 2021 (verzonden 15-02-2021).
BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
VUURLIJN 17
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPVuurlijn17-ON01 met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn
17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is
een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Vuurlijn 17.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl
met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-ON01. Daarnaast

ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden
van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 24 februari 2021
VERKEERSBESLUITEN LAADPALEN DIVERSE LOCATIES
UITHOORN

De gemeente Uithoorn heeft tien nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brusselflat
Potgieterplein thv nummer 4
Schumanflat
Sportlaan thv zwembad De Otter
Buitenhof bij het parkeerterrein
Geometrielaan thv nummer 88
Weegbree thv nummer 37
Tesselschadelaan thv nummer 14
Kuifmees thv nummer 1
Burg. Brautigamlaan 49

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, als zij het niet eens zijn met
de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant
bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.

WWW.UITHOORN.NL

Gemeente wil bewoners helpen
bij schulden
De Ronde Venen - Gemeente De
Ronde Venen wil inwoners met
betaalachterstanden op huur,
energie, water en zorgverzekering
snel helpen. Een schulphulpverlener
wacht niet af, maar gaat naar inwoners toe met de vraag of er hulp
nodig is. Door er vroeg bij te zijn,
voorkomt de gemeente dat inwoners
op het punt komen dat de financiële
situatie niet meer te overzien is. Het
gaat erom verder oplopende
schulden, een huisuitzetting of afsluiting van energie te voorkomen.
Wethouder Alberta Schuurs: “Ieder
jaar melden 70 huishoudens zich bij

ons voor schuldhulpverlening. Ervaring leert dat zij hulp zoeken als de
schuld hoog is opgelopen. De schuld
is zo’n 40 duizend euro en schuldeisers zijn naar de rechter gestapt. Het
is lastig om dan van de schuld af te
komen en afspraken te maken over
niet-betaalde rekeningen. Wij moeten
dit voor zijn.” Inwoners die 30 tot 100
dagen te laat zijn met het betalen van
huur, energie, water en zorgverzekering. Daar zoekt de gemeente contact
mee. Dat kan zijn een brief, telefoontje of bezoek. Het is een plicht
van de gemeente, zodra zij een
melding krijgt, hulp bij schulden te

DE KWAKEL TOEN & NU... (58)
1942 Drechtdijk 25a…Toen
Dit huis aan de Drechtdijk is ca.1941/42 gebouwd, in opdracht van Nico
Stam en Nel Verlaan. Zij trouwden op 6 augustus 1942 en gingen hier
wonen en werken. Nico Stam was begonnen als kapper in een oude
bollenschuur, waar vroeger Van der Meer en later Van Zanten woonden.
Deze schuur was even verderop op Drechtdijk 37, waar nu Kees Wijfjes
woont. De voorkant van het huis was een dubbele kapsalon met 2 aparte
ingangen, links de Heeren Salon en rechts de Dames Salon. Nico zijn
hobby was tuinieren en daarom stond er op een bord in de winkel de
slogan “Laat bloemen uw Tolk en Stam uw kapper zijn”. In 1950 is de
kapsalon naar het Kwakelsepad verhuist. De nieuwe bestemming van het
pand aan de Drechtdijk werd een winkel met elektronica van Piet (Kissie)
Schijf. Hij werkte samen met zijn broer Jan en ze hadden ook een elektronicabedrijf Schijf in Uithoorn. Halverwege de jaren zeventig is de familie
Schijf vertrokken uit dit pand. De bekende actrice Angela Schijf is een
kleindochter van Piet.

2020 Drechtdijk 29 (25a)… Nu
In 1966 heeft de Drechtdijk nieuwe huisnummers gekregen, van Drechtdijk 25a werd het Drechtdijk 29. Het pand is meerdere keren verhuurd
geweest en in 1984 hebben Wout en Corrie Verlaan het gekocht van de
zoon Wim Schijf (Pzn). Wout als vakbekwaam timmerman heeft de houten
boog aan de voorzijde op het pand gemaakt en het huis helemaal
verbouwd. In 1995 verkocht de familie Verlaan het pand en verhuisde
naar de Wilgenhof. Hierna volgden nog meerdere kopers en overdrachten. Sinds december 2020 woont hier de familie Kroes.

Voor meer Kwakelse historische en
actuele informatie: kijk op de website:
www.de-kwakel.com
Foto’s: Stichting De Kwakel Toen & Nu / Dirk Plasmeijer

bieden. Deze melding komt bij
woningcorporaties, energie- en
drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars vandaan. Dat is afgesproken in
de Wet gemeentelijke
schulphulpverlening.
Wethouder Alberta Schuurs: “Ik ben
blij met de wettelijke plicht van de
gemeente. Hierdoor krijgen wij de
inwoners met schulden snel in beeld.
En inwoners krijgen hulp aangereikt
om er weer bovenop te komen. Dat
maakt echt verschil in levens van
inwoners. Het wordt makkelijker om
weer naar het normale leven terug te
gaan. Om weer rond te komen en
mee te doen in de samenleving. ”
Stel vragen over geld aan het Geldpunt: Bel 0297 58 76 00. Of mail geldpunt@stdb.nl. Het Geldpunt werkt
toe naar een oplossing.

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

De (digitale) week van de
burgemeester
Hoe mijn week eruit ziet is moeilijk te
beschrijven. Elke week is anders. Afgelopen
week stond in het teken van ontelbaar veel
digitale vergaderingen. Ik hoor het van meer
mensen: digitaal vergaderen is een stuk intensiever dan elkaar fysiek spreken. Dat is absoluut
waar. Zonder pauze ga je in een stuk door. Maar het is niet anders. Want
het werk moet doorgaan, ondanks de pandemie. En dat wíllen we ook!
Maar waar vergadert de burgemeester dan over, vraagt u zich misschien
af. Ik zal er een paar uitlichten. Aan het begin van de week heb ik een digitale bijeenkomst bijgewoond met als thema ‘bedreigingen aan het adres
van de burgemeester’. Zelf heb ik daar gelukkig bijna geen ervaring mee,
maar bedreigingen richting burgemeesters, wethouders en raadsleden
komen steeds vaker voor. Met name zijn we ingegaan op de impact. Op
jezelf, maar ook op je familie.
De Driehoek
Verder heb ik vergaderd met de Driehoek. De Driehoek bestaat uit de
politie, Openbaar Ministerie en burgemeester. We hebben de afgelopen
jaarwisseling geëvalueerd, maar ook al vooruitgekeken naar de komende
oudjaarsnacht. Ook is ondermijning besproken. Ondermijning is een
gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de
grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Criminelen
richten voor hun activiteiten bedrijven op, vragen vergunningen aan en
huren en kopen panden. Hiervoor hebben ze in de ‘bovenwereld’ medewerking nodig van bijvoorbeeld makelaars, autoverhuurbedrijven, administratiekantoren. We moeten hier zeer alert op zijn.
Sollicitatiegesprekken
Ik heb een aantal sollicitatiegesprekken bijgewoond, we zijn namelijk op
zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Een gemeentesecretaris is
onze algemeen directeur. Hij of zij leidt de gemeentelijke organisatie. Ik
vind het met name belangrijk dat die persoon past in de cultuur van de
gemeente. Het duurt niet lang meer voordat we een nieuwe gemeentesecretaris hebben.
Avondklok
En zoals u mogelijk begrijpt, neemt Corona nog steeds veel tijd in beslag.
Vorige week, toen de avondklok door de rechter verboden werd en even
later bekend werd dat de avondklok toch nog steeds van kracht is, heb ik
direct vergadert met politie, handhaving en OM. Want dan liggen demonstraties en rellen op de loer. Daar moet je op voorbereid zijn.
Het échte contact
Steeds meer mis ik het échte contact met inwoners. Maar we zitten nog
steeds in een lockdown en ik vind het niet verantwoord om op bezoek te
gaan bij een inwoner die 100 jaar wordt of een echtpaar die zoveel jaar
getrouwd is. We moeten onze gezondheid op nummer 1 zetten. Maar wat
kijk ik ernaar uit om iedereen weer te ontmoeten. Niet digitaal, maar
gezellig bij u op de bank, in het buurthuis, uw bedrijfslocatie, in de bieb
of waar dan ook!
Pieter Heiliegers, burgemeester
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Diny Plantinga is honderd jaar
geworden!
Wie op zaterdag 20 februari langs de
Potgieterhof reed, kon er niet
omheen: daar is iemand 100 jaar
geworden. De vlag, slingers en de
ballonnen waren niet te missen: Diny
Plantinga-Gorzeman is de gelukkige,
zij werd zaterdag honderd jaar. Hoe
vier je dat in een tijd waarin een
kamer vol visite of een receptie in
een restaurant niet kan? De familie
van Diny en de bewonerscommissie
van de Potgieterhof wisten wel een
oplossing.
Wie is Diny Plantinga?
In 1921 werd Diny geboren op een
boerderij in Krewerd, bij Appingedam. Na haar schoolperiode ging
zij daar werken bij de Gemeentesecretarie. Om het geluk te zoeken
verhuisde Diny na de Tweede
Wereldoorlog naar Amsterdam en
vond werk bij de KLM. Daar vond zij
ook de man van haar leven en

trouwde in 1949. Samen met Jan
Plantinga verhuisde ze in 1951 naar
Uithoorn, waar zoon Gosse en
dochter Wilna werden geboren.
Intussen heeft Diny 6 kleinkinderen
en 11 achterkleinkinderen. Echtgenoot Jan overleed in 1990. Diny
woonde op verschillende adressen in
Uithoorn, en sinds 2005 woont ze in
de Potgieterhof, een appartementencomplex dat toen nieuw gebouwd
werd, en waarvoor zij als oudste
bewoner de eerste paal mocht slaan
en nog steeds als oudste bewoner
zelfstandig woont.
De oudere bewoners van Uithoorn
kennen Diny zeker nog uit de
periode dat zij werkte op het
gemeentehuis, en later bij de NWM.
Ook zette zij zich in als gemeentelid
van de Thamerkerk.
Geen receptie! Wat dan?
Om half elf werd Diny beneden
verwacht, op de binnenplaats van
het complex. Een kleine 40 medebewoners stonden allen op veilige
afstand klaar om Diny toe te zingen.
Namens de bewoners sprak buurman
Frans Akker de 100-jarige toe en
overhandigde hij Diny een boek vol
herinneringen en anekdotes. Alle
bewoners hebben daaraan meegewerkt. Nadat iedereen zijn appartement weer had opgezocht, ging Diny
alle deuren langs om uit te delen,
want, zo vindt Diny: de jarige trakteert. Elke bewoner kreeg een zakje
bonbons met een foto van de jarige.
Daarmee dacht Diny dat de feestelijkheden waren afgelopen, zeker
omdat de kleinkinderen gezamenlijk
een tijdschrift hebben samengesteld,
vol felicitaties en herinneringen.

Geen feest met de
kleinkinderen! Wat dan?
Er fietst een mevrouw langs het
appartement, ziet de versieringen en
denkt: die jarige ga ik een bloemetje
brengen. Hoe lief is dat!
Even later stopt er ’s middags met
veel getoeter een rijtje auto’s voor
het appartement. Schoondochter
Ineke spoort Diny aan om toch maar
even op het balkon te gaan kijken.
Uit de mooi versierde auto’s stappen
kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zichtbaar ontroerd staat de
jarige op het balkon. Enthousiast
wordt oma Diny toegezongen en de
achterkleinkinderen willen heel
graag, en heel hard laten horen, dat
zij de tekst van een speciaal voor
oma geschreven liedje, goed
kennen.
Bij de voordeur van het gebouw
ontmoet oma de kleinkinderen en
voor elk gezin is er een mandje met
taart, drinken, chocolaatjes en chips.
Wat een geluk dat het zulk mooi
weer was die dag: ter plekke wordt
volop van alle lekkernijen genoten.
En verder?
Een uurtje later zijn de kleinkinderen
weer vertrokken, staan de tafeltjes
weer binnen en hebben we de foto’s
nog. Oma gaat weer terug naar haar
appartement, dat vol staat met
cadeautjes en heel veel bloemen, en
bijna 100 kaarten! Ook de burgemeester liet van zich horen. Door de
coronabeperkingen stuurde hij een
taart en een persoonlijk briefje. Dan
checkt ze haar mobiele telefoon, of
er nog nieuwe berichtjes zijn. En die
zijn er, van de achterkleinkinderen:
“Oma, volgend jaar weer?”

Uithoorn doet duurzaam
Gem

e e nte U i t h o o r
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Schaf nu voordelig zonnepanelen aan!

Interview
Hans Bouma
“Wat was het afgelopen periode bijzonder
weer. Zelfs extreem winterweer, een gure
oostenwind, gevoelstemperaturen ruim
onder de nul. De kachel ging omhoog.
Na een heerlijke schaatstocht of
wandeling door het prachtige
sneeuwlandschap even lekker douchen
of in bad. Dit winterbeeld was vroeger
normaal. Nu is zo’n week een teken aan
de wand. Het klimaat verandert en daar
moeten we met z’n allen goed mee
omgaan. De noodzaak te veranderen
in ons gedrag in en rondom het huis,
maar ook de voordelen daarvan te
ondervinden. Daarom houdt de gemeente
opnieuw dit jaar een zonnepanelenactie.
Schone energie, minder CO2 uitstoot en
minder uitgave aan energiekosten. Onze
energiecoach Verity vertelt hoe starters
van een koopwoning nog meer voordeel
kunnen halen met handige duurzame tips.
Onze duurzaamheidcoördinator vertelt
hoe zij duurzamer probeert te leven. Zij
vraagt aan u, wat is uw tip om duurzamer
te zijn? We vinden het leuk deze tips in de
volgende edities met iedereen te delen.
Doet u mee? Mail uw duurzame tip naar
duurzaamheid@uithoorn.nl.”

Schoonmaakmiddelen;
niet voor in uw tuin!
Schoonmaakmiddelen die u binnenshuis
gebruikt zoals schoonmaakazijn, chloor, groene
zeep, zout en bleekwater, zijn niet toegestaan
voor het bestrijden van onkruid en groene
aanslag. Ze lijken onschadelijk, maar buiten
kunnen ze ongewenste effecten hebben.
Grof/hard steenzout wordt als onkruidzout
verkocht tegen onkruid tussen tegels. Als u het
gebruikt op uw tegels of stenen, spoelt het naar
de bodem en het water. Daar is het schadelijk
voor bijvoorbeeld bomen, en het kan zorgen
voor verzilting van het oppervlaktewater.
Regelmatig vegen en krabben met een
voegenborstel is de beste tip. Kijk op
www.milieucentraal.nl voor nog meer tips.

Na succesvolle acties in voorgaande jaren
heeft de gemeente Uithoorn opnieuw een
zonnepanelenactie voor haar inwoners
van Uithoorn en De Kwakel. Het Regionaal
Energieloket verzorgt de actie voor de
gemeente. Zonnepanelen verminderen de
CO2 uitstoot, u wordt minder afhankelijk
van uw elektriciteitsleverancier, uw
energierekening daalt, en uw woningwaarde
stijgt. Ook op bewolkte dagen wekken panelen
elektriciteit op door het indirecte zonlicht.
Een zonnepaneel gaat meer dan 25 jaar mee
en levert gedurende zijn levensduur veel
elektriciteit op. Als onafhankelijke partijen

hebben de gemeente Uithoorn en het
Regionaal Energieloket voor u de beste deal
geselecteerd. Zo bent u verzekerd van goede
kwaliteit, een scherpe prijs en maatwerk.
U kunt zich tot en met 31 maart
inschrijven voor de zonnepanelenactie
via www.regionaalenergieloket.nl.
Ook organiseert de gemeente een online
informatiebijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst licht het Regionaal Energieloket
de actie toe en is de installateur ook digitaal
aanwezig. Deze vindt plaats op 2 maart om
19.30 uur. U kunt zich aanmelden via
www.regionaalenergieloket.nl.

Energiecoach Verity
bruist van energie om
tips te geven
Mijn naam is Verity en ik deel graag
handige duurzame tips met u om kosten
te besparen op uw energienota. Starters
die een duurzaam huis hebben gekocht,
zijn zich niet altijd bewust van hun eigen
(energie)gedrag in en om hun huis.
Tijdens het energiegesprek gaan wij
per vertrek na hoe zij hun huis kunnen
verduurzamen. Ik geef graag handige
tips hoe om te gaan met; luchtwaterwarmtepomp, stadsverwarming vloerverwarming systeem, handige tips
voor koken op gas, dubbelglas HR ++
glas, waterbesparende perlator, overzicht
hebben op uw jaarlijks energienota
en “Wees u eigen douchecoach!”.
Nieuwsgierig naar uw eigen gedrag in
huis om zo kosten te besparen of gewoon
duurzamer te leven? Plan uw afspraak in
op www.bespaarafspraak.nl/uithoorn.
Onze energiecoaches staan voor u klaar,
online of tijdens een telefoongesprek.

Voorjaar in onze bol, duurzame tips
Het extreem koude weer is naar zachter weer omgeslagen.
De tuin is bijna toe aan een voorjaarsbeurt. We geven u graag wat tips mee;
hoe minder tegels in uw tuin, hoe minder water er blijft liggen en krijgt aangroei van mos
ook minder kans. Met te veel tegels is uw afwatering slecht. Als vuistregel: maak uw terras en
tuinpad niet groter dan nodig en bestraat maximaal 40% van uw tuin. Veel mensen denken
dat een betegelde tuin minder werk is dan een plantentuin. Dat is een misverstand. Te veel
tegels is juist meer werk: op ongebruikte stukken terras krijgt u sneller last van groene
aanslag en onkruid. Het minste werk is een tuin met slimme bodembedekkers.

Iedereen doet wat, wat doet u?
De landelijke campagne met tips voor een
duurzamer leven heet ‘Iedereen doet wat’. Op
www.iedereendoetwat.nl staan makkelijke
en leuke tips voor een duurzamer leven.
Regelmatig geven wij u een tip van deze
website. Maar we vinden het veel leuker
om uw tips en ervaringen te delen. Onze
duurzaamheidscoördinator én inwoner van
de gemeente Uithoorn deelt de eerste tip
uit; “Wij hebben het geluk dat we in een vrij
nieuwe, hele energiezuinige woning wonen.
Daar hoefden we dus niet veel meer aan te
doen. Wel hebben we meegedaan met de
vorige zonnepanelenactie via het Regionaal
Energieloket. Dat is ons goed bevallen! Het
Regionaal Energieloket had het uitzoekwerk
eigenlijk al voor ons gedaan. Ze hebben

vakspecialisten in en rond de regio gevraagd
een aanbod te doen, en dat vergeleken op basis
van ervaring, garanties en prijs.
Iets kleins dat wij ook nog doen thuis,
is dat we geen voedsel meer willen
verspillen en minder vlees eten. Niet
heel ingewikkeld, maar wel heel leuk,
want het zorgt dat we leuke nieuwe
recepten uitproberen. Zo kunnen we op
een prettige manier toch een bijdrage
leveren. En als iedereen wat doet, scheelt
dat weer voor het klimaat. Dat doen wij.
Ik ben reuze benieuwd wat doet u?!! Mail
naar duurzaamheid@uithoorn.nl.”

Denk mee over een
gasvrij Uithoorn en
De Kwakel
Waarschijnlijk heeft u er al over gehoord of
in de krant gelezen; Nederland gaat van het
aardgas af, dat geldt dus ook voor de gemeente
Uithoorn. De gemeente Uithoorn gaat eerst
een visie ontwikkelen hoe we in 2050 gasvrij
kunnen worden. Dit gaat veel inwoners raken
en daarom willen wij ruim de tijd nemen om
samen met inwoners, gebouweigenaren,
woningcorporaties en netbeheerders voor het
einde van dit jaar een toekomstgerichte visie te
ontwikkelen. We nodigen u uit vanaf het begin
mee te denken over deze toekomstgerichte
visie op aardgasvrij Uithoorn en De Kwakel.
We zijn benieuwd naar uw mening over een
gasvrije toekomst. Deze informatie is heel
waardevol bij het opstellen van de visie.
Eind februari ontvangen alle inwoners van de
gemeente een brief met een enquête hierover.
Denk en doe vooral mee!
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Biografie van B.W.Plooij – architect van
de Kruiskerk in de Amstelhoek

Bogen van gewelf op steun Kruiskerk
(2002)

Interieur Kruiskerk linkerkant (1927)

Door Anton van Hilten
In het in december 2020 verscheen
in het Historisch Tijdschrift GKN een
biografie van B.W. Plooij - architect
van de oorspronkelijk Gereformeerde
Kruiskerk van Uithoorn in de Amstelhoek. Het is voor mij - als oud - Kruiskerkganger - boeiend om een verslag
over het leven van deze architect te
lezen. Hij heeft liefst 41 kerken
gebouwd in Nederland en daarvan
was de Kruiskerk de eerste. Hij was
architect in Amersfoort en bood aan
de bouwcommissie/kerkenraad van
Uithoorn aan om een bouwplan
voor een kerk te maken met daarbij
een kostenberekening. Daar kreeg hij
toestemming voor, mits hij voor zijn
ontwerp en berekening geen kosten
in rekening bracht als het plan niet
doorging. Dat is toen gebeurd maar
de prijsberekening was dusdanig

Amstelhoek met Kruiskerk (oude luchtfoto)

prettig dat de kerk van Uithoorn met
hem in zee ging.
Het was toch wel een waagstuk om
twee redenen: Plooij had nog nooit
een pand ontworpen waaronder
geheid moest worden en hij was een
aanhanger van de Amsterdamse
Schoolstijl . Een stijlvorm die vrij
nieuw was. Het kerkgebouw kostte
Fl 28.832.- en de inrichting (incl.
orgel) Fl 12.908.- Dus voor Fl
41.000.- guldens stond er een kerk in
1927 in de Amstelhoek.
Om die lage prijs kwamen veel
kerken - die ook wilden gaan
bouwen - naar de Kruiskerk kijken.
Mijn vader - die trots was op de kerk
- vertelde me later dat hij verschillende kerkelijke bouwcommissies
heeft rondgeleid door de kerk. Bijv.
de bouwcommissie van de
Hervormde kerk van Vinkeveen waar
dus ook een “Plooij-kerk” staat.

Leuk
Toen ik de opdracht van de kerkrentmeester kreeg om een andere
bestemming te vinden voor de kerk
en daardoor met verschillende
architecten door de kerk gelopen
heb - ben ik pas gaan begrijpen wat
die Amsterdamse school in hield. Het
is nu leuk om dan die details te
weten. Als u een keer langs de
Amstelhoek komt moet u maar eens
letten op het metselwerk van de
toren. Dat loopt bovenaan breder
uit. Ook de wijzerplaten van de klok
in Art Deco zijn typisch voor die
Amsterdamse schoolstijl.
Dominee Adri van der Wal - emeritus
predikant van de kerk van Hoofddorp
- heeft van vrijwel alle 401 kerkgebouwen kennis genomen blijkt uit
zijn biografie over architect Plooij.
Hij maakte daarbij veel gebruik van
het boekje dat ik ter gelegenheid
van de laatste dienst na 75 jaar in
2002 schreef over de Kruiskerk op
verzoek van de sluitingscommissie.
Een aardig detail is dat Plooij zich
heeft laten inspireren door Abraham
Kuyper die in zijn boek “Onze
Eredienst” schrijft dat een kerk eigenlijk een toren moet hebben als “de
vingerwijzing naar boven – als een
gestage herinnering aan ons burgerschap naar boven”.

Gedenksteen opening Kruiskerk (2002)

zijn “zodat de predikant goed zichtbaar en hoorbaar is”. Dat verklaart de
royale preekstoel die de Kruiskerk
had. Het type Kruiskerk ontwierp hij
veel voor de 2de Wereld Oorlog. Na
die oorlog waren het veel z.g.n.
verdiepingskerken: met op de
begane grond de bij-ruimtes van de
kerk en daar bovenop de kerkzaal.
Een voorbeeld daarvan is de Gereformeerde kerk in Woubrugge.
Het voert te ver om over allerlei
kenmerkende details over de Amsterdamse School stijl in zijn kerken te
schrijven. Maar dat hij belangrijk is
geweest in de vooroorlogse en
naoorlogse kerkbouw komt heel
duidelijk in het verhaal van biograaf
ds van der Wal naar voren. Voor mij
- als geintereseerde - was het een
genoegen om de biografie van architect Plooij te lezen. Mocht u belangstelling hebben voor de Kruiskerk en
de geschiedenis van de Geref.Kerk
van Uithoorn - een geschiedenis

Preekstoel
Ook de preekstoel moet uitdrukkelijk
ruimhartig in de kerkzaal aanwezig

Orgel Kruiskerk (2002)

Kruiskerk van linksachter (1927)

Scharnier op deur Kruiskerk.

Toren van Kruiskerk (2002)

vanaf 1852 - meldt mij dat en ik zorg
dat u een Kruiskerkboekje ontvangt.
Er is nog een klein aantal boeken
over de Kruiskerk beschikbaar.
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Familie- en aanneembedrijf
de Schijf Groep
In de wereld van de bouw zal steeds
vaker het begrip ‘circulair’ voorbijkomen. Deze duurzame visie toegepast in de bouwsector, blijkt tientallen jaren geleden het fundament
te zijn geweest voor familie- en
aanneembedrijf Schijf. De Nieuwe
Meerbode spreekt met één van de
duizendpoten van het bedrijf, Tristan
Frese. Met zijn portefeuille in circulaire materialen en sloopwerk, maar
ook transport en commercie vertelt
hij meer over de bouw gerelateerde
zakelijke dienstverlening van Schijf
en hun aanzienlijke bijdrage aan de
circulaire economie.
Duurzaamheid
Als begin jaren 70 de oliecrisis zich
voordoet, wordt hout vaak als alternatieve brandstof gebruikt. Om het
hoofd boven water te houden wendt
oprichter Piet Schijf zich tot hout,
veelal vrijgekomen bij sloopwerkzaamheden van houten bloemenkassen. Tot zijn verbazing kwam hij
regelmatig partijen hout tegen die
nog prima herbruikbaar waren. Zo
besluit Piet tot verkoop van dit hout
en is in 1972 Schijf Houthandel een
feit. Volgens Tristan was dat toen der
tijd vanuit de visie ‘Ons bin zuunig’,
maar nog altijd één van de belangrijkste onderdelen van het bedrijf,
dat tegenwoordig onder de duurzame visie ‘circulaire economie’ valt.
“De aardbol waar wij op leven is niet
onuitputtelijk. Voornamelijk de
fossiele brandstoffen zijn uiteindelijk
op. Daarnaast is er veel materiaal dat
direct een tweede leven kan hebben.
De levenscyclus kan worden opgerekt en dat proberen wij vanuit het
sloopwerk te doen. Materialen
oogsten en winnen. Op een gegeven
moment is de trend gekomen om
met grote machines, gekoppeld aan
sorteerknijpers, gebouwen barbaars
af te breken. Wij brengen het ouderwetse vakmanschap terug door met
de hand alles netjes te demonteren.
Zo kan veel materiaal direct worden
hergebruikt.” Dat gewonnen materiaal, grotendeels verkregen uit
sloopwerkzaamheden, wordt opgeknapt en aangeboden via de fysieke
hub van Schijf, de Restoric winkel.
Diverse projecten en specialismen

Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot
een betrouwbare, kwalitatieve en
innovatieve partner op het gebied
van restauratie en sloopwerkzaamheden, funderingsherstel gecombineerd met kelderbouw, asbest- en
chroom-6 verwijdering, boren en
zagen met diamantgereedschap,
specialistisch transport op hoogte en
aanleg van BMX Tracks. Dit laatstgenoemde specialisme zal op eerste
gezicht wellicht vreemd lijken, maar
eigenlijk past het perfect in het
straatje van het bedrijf. “Deze dienst
is gegroeid vanuit je hobby, ook je
werk te maken. Een aantal collega’s
hebben een BMX verleden op hoog
niveau, waaronder de huidige eigenaar Teun Stam. Sterker nog, hij is de
oud-wereldkampioen! De opgedane
ervaring en het opgebouwde
netwerk in combinatie met materieel, materiaal en kennis maakt ons
als aannemer voor het bouwen en
onderhouden van BMX-tracks
vanzelfsprekend. Niet alleen in
Nederland, maar ook op Europees
niveau en voor adviezen wereldwijd”
legt Tristan Frese uit.
Momenteel heeft een bedrijf een
groot aantal diverse projecten lopen.
Daarvan is een vrij recent succesverhaal het onderhanden nemen van
het Beeld en Geluid museum in
Hilversum. Dat is in samenwerking
gegaan met een interieur stylist van
Idtv. Direct na de feestdagen is
gestart met de ontmanteling van de
gehele museumruimte en zijn de
materialen afgevoerd via de bekende
gekleurde gevel. Daarbij zijn enkele
van de kostbare reliëfglazen gevelpanelen uit de gevel genomen,
waardoor de materialen op hoogte
konden worden afgevoerd m.b.v. een
vrachtwagen met autolaadkraan. “Er
wordt o.a. gebruik gemaakt van
sloophout dat wij eerder geoogst
hebben bij een voormalig depot van
het Rijksmuseum. Daarvan worden
de wanden op verschillende verdiepingen van dit museum bekleed”
zegt Tristan over het imposante
project.
Bestaansrecht
Vanuit de missie om opdrachtgevers
van begin tot eind te ontzorgen,

hanteert de Schijf Groep dan ook de
volgende vuistregels: afspraak is
afspraak, eerlijk, gedegen en
betrouwbaar, transparant en echt
sámenwerken om voor beide
partijen het meest optimale resultaat
te bereiken. Daarbij garandeert het
als kernwaarde van de onderneming,
dat men altijd veilig en volgens wet
en regelgeving werkt met oog voor
mens en milieu.
Tristan: “Wij denken mee over
vergunningen en wat beiden partijen
moeten regelen. Als het gaat om
dienstverlening zijn wij breed georienteerd. Dat maakt ons efficiënt als
één aanspreekpunt, dat vanaf transport t/m asbestverwijdering deze
processen allemaal intern kan
aansturen.”
Met 50 jaar ervaring is het kennisniveau zeer hoog. Zo vertelt Frese dat
het personeel intern en extern is
opgeleid en zeer gedreven is: “Het
zijn goed gemotiveerde mensen en
echte vakspecialisten. Zeker op het
gebied van funderingsherstel en
kelderbouw. Niets wordt met grof
geweld aangepakt, maar juist
constructief. Ze zijn tevens sociaal en
hebben echt oog voor de directe
omgeving. Van de week zag ik een
jongen van ons aan het einde van de
werkdag, de buurman helpen zijn
auto uit de sneeuw te bevrijden. Het
is voor hun ook vanzelfsprekend om
na de klus alles netjes achter te laten,
zodat de buurt zo min mogelijk overlast ondervindt. Uiteindelijk maken
zij ons onderscheidend als bedrijf!”
Innovatie en duurzaamheid van het
eigen materieel en werkmethoden
geeft het bedrijf een groot bestaansrecht. “We hebben een aantal nieuwe
kranen voor de afhijsbakken aangeschaft die ter plaatse volledig op een
accu kunnen draaien. Die worden ’s
nachts opgeladen en kunnen dan 6
tot 8 uur lang werk verrichten. Daardoor is er geen sprake van fijnstof,
stikstof, diesel en CO2-uitstoot. Vanaf
juni worden de eerste van deze autolaadkraan-vrachtwagens geleverd.
Het is een serieuze investering, maar
wij willen daarin graag vooroplopen.
Juist, omdat wij één van de grootste
en bekwaamste zijn in dit specialisme voor binnensteden van de
Randstad.” Met deze kwaliteiten
claimt de Schijf Groep dé partner te
zijn voor woningbouwverenigingen,
verenigingen van eigenaren, projectontwikkelaars en bouw en onderhoudsbedrijven alsmede de industrie
en maritieme sector.
Ontwikkelingen
Behalve bewust omgaan met de
maatregelen, heeft het bedrijf geen
groot verschil ervaren sinds de
uitbraak van het coronavirus. Het valt
bij Tristan voor een bepaalde doelgroep wel op dat vanwege het virus
een nieuw bewustzijn is ontstaan:
“Met het meer thuis verblijven van
gezinnen is het verlangen naar meer
ruimte in huis gegroeid. Wij krijgen
vaker aanvraag voor funderingsherstel met kelderbouw. Vooral in
steden is de vraag groot, waar ruimte
schaars is. De enige plek om dat toch
te verkrijgen, is om het onder een
pand op te zoeken. Nederland
verzakt flink, dus als je al bezig bent
om de fundering te herstellen,
waarom niet gelijk extra vierkante
meters scheppen? Uiteraard moet je

dat wel financieel kunnen
ophoesten, maar anders is het mooie
investering.” Een blik verder in de
toekomst ziet Tristan nog grote
ontwikkelingen aankomen in de
keten van het totale bouwproces.
Om een circulaire economie waar te
maken, is vanuit de overheid het
kennisplatform CB’23 opgezet om
het bouwproces te kunnen
hervormen. Ook Tristan is betrokken
bij het platform, alsmede op lokaal
niveau waar hij gevraagd wordt voor
adviezen over circulaire bouweconomie. “Voor de bouw betekent dit
onder andere hoogwaardiger hergebruik van materialen, een andere
aanpak in ontwerpen, produceren,
bouwen en beheren van bouwwerken en een andere manier van
samenwerken. In het bouwproces
staan wij traditioneel aan het einde
van de keten. Opdrachtgevers schakelen aan het begin van het proces
bouwkundige adviesbureaus in om
een rapport samen te stellen over
wat nodig is en wat het gaat kosten.
Toch overzien zij niet alle vragen
zoals: Wat kost het om materialen te
winnen en wat is de conditie van het
materiaal op het moment dat het
gedemonteerd is? Dit zal met de
circulaire bouweconomie veranderen. Eventueel met een nieuwe
afdeling, kunnen wij juist vooraan
positioneren in een adviserende
functie. Wij hebben de mensen,
materieel, materiaal en kennis om
een rapport te maken met de
antwoorden op deze vragen.”
Het invoeren van hervormingen zal

volgens hem spijtig genoeg nog een
poos gaan duren. Een aantal obstakels zullen overwonnen moeten
worden. Het betreft wet- en regelgeving, bouwbesluit, brandveiligheidsen constructieve eisen, maar ook de
traditionele markt van bouwhandelaren die een ander verdienmodel
moeten ontwikkelen. “Totdat het
zover is, zijn wij niet alleen met
woorden maar met daden aan het
bewijzen wat er al op korte termijn
mogelijk is op circulair materiaal
gebied. Op de werkplaats hebben we
o.a. de focus gelegd op de interieurbouw. Met een aantal kleine bewerkingen kun je van een oude houten
deur een mooie eettafel maken. Het
biedt vele creatieve mogelijkheden!”
Meer weten? Kijk dan op de website:
www.schijf.nl. Bellen voor nadere
informatie mag ook: 0297 522144
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Sabrina Kooijman terug bij De
Vinken als nieuwe hoofdtrainer
Vinkeveen - Na ruim vijftien jaar
keert Sabrina Kooijman terug op de
korfbalvelden bij De Vinken. Onlangs
tekende Sabrina het contract waarin
is vastgesteld dat zij vanaf komend
seizoen de hoofdmacht van De

Vinken onder haar hoede krijgt als
trainer-coach. Met haar krijgt De
Vinken opnieuw een gedreven korfbalster aan het hoofd van de selectie.
Als opvolgster van haar illustere
voorgangers, de Vinkenpersoonlijk-

De baan vinden die bij me past
De Ronde Venen - Op 22 februari
organiseerde de Bibliotheek Mijdrecht een online netwerkbijeenkomst
voor werkzoekenden. De Bibliotheek
gebruikte in een ZOOM-bijeenkomst

de programmering van JobOn. De
bijeenkomst was deels plenair, deels
in subgroepen. Daardoor hadden de
deelnemers de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen.

KRUISWOORDPUZZEL

Verticaal 1. Amerikaanse boer; 2. kosten koper (afk.); 3. gat in
het ijs; 4. hoofd van een moskee; 5. geluid bij onweer; 6. plaats in
Friesland; 7. vrouwtjespaard; 8. zandheuvel aan zee; 9. bewegingsorgaan van een vis; 10. oosterlengte (afk.); 11. deel van
servies; 16. Raad voor Economische Aangelegenheden (afk.);
18. opstootje; 20. jongensnaam; 21. metalen staafje; 23. van grote lengte; 25. hetzelfde (Lat.); 26. delfstof; 27. jong mens; 29.
openbare informatiebron via de televisie; 32. pasgeborene; 34.
hoofddeksel; 36. naderend onheil (tragiek); 37. naaldboom; 39.
boven op het gewone (toeslag); 40. heildronk; 42. rivier in Frankrijk; 43. muze van het minnedicht; 45. vochtig; 46. koeienmaag;
51. onderricht; 53. wereldtaal; 54. hoofdstad van Noord-Ierland;
55. boomvrucht; 56. mevrouw (afk.); 57. honingdrank; 59. teken
(signaal); 60. zilverwit metaal; 62. slagwapen; 63. plaats in België; 66. olie (Engels); 67. uit aller naam (afk.); 69. tijdperk; 71.
zeepwater; 73. Japanse vechtsport; 74. deel van fiets; 75. voedingsmiddel bereid uit het merg van palmsoorten; 78. jong dier;
80. jongensnaam; 82. benevole lector (afk.); 85. titel (afk.).

Wilnis - Op 15 februari 2021 was de
eerste jaarvergadering van Wilnis
Klopt, helaas online volgens de Covid
19 regels. Wilnis Klopt is sinds een
jaar een vereniging en ze zijn met
een vliegende start begonnen.Het
winterfeest in de Willistee was een
groot succes en hadden ze zeker
begin 2021 herhaald als Covid 19 er
niet tussen was gekomen.
Covid heeft het voor iedereen een
lastig jaar gemaakt en voor
sommigen onder ons een treurig
jaar. Ze hopen dat ze, als de vaccinaties eenmaal goed op gang zijn
gekomen, weer langzaam naar een
enigszins normale gang van zaken
terug kunnen keren. Vergaderen was
het afgelopen jaar weliswaar via
Google Meet vol te houden, maar het
was minder makkelijk en ze misten
het persoonlijke contact. Toch
hebben ze behoorlijk wat werk
kunnen verzetten. Uw bestuur is het
afgelopen jaar 11 keer in vergadering
bijeengeweest, alle keren met een
vertegenwoordiger van de gemeente
en van Tympaan de Baat. Ze overlegden 2 keer met de wethouder en
7 keer met extra leden/ gasten voor
een speciaal onderwerp zoals de
verkeerssituatie in het oude dorp, de
ontsluiting van de Maricken, het
openbaar vervoer, de aanpassingen
aan de Padmosweg, Pastoor Kannelaan, enzovoort.

Het enthousiasme over deze bijeenkomst was groot. De ene deelnemer
had er nadien alle vertrouwen in dat
hij de baan ging vinden die bij hem
past. Een andere deelnemer gaf aan
meer zelfvertrouwen te hebben
gekregen, en een derde ging vol
goede moed verder met de vacature
die hij had zien staan. Zo had ieder
zijn verhaal. Óók een keer meedoen
met een netwerkbijeenkomst? Of
direct zelf aan de slag met een online
training of cursus. Kijk op onze
website of facebookpagina, daarop
vind je de activiteiten en online
workshops:
www.bibliotheekavv.nl/werkzoekenden of www.facebook.com/
Bibliotheekavv
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Betrokken
Wilnis klopt heeft het afgelopen jaar
zijn betrokkenheid en invloed aangewend voor de volgende onderwerpen: Openbaar vervoer (de
gestrekte lijnen), overlast vrachtver-
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Horizontaal 1. korte hevige windvlaag; 7. voetballer in de spits;
12. toiletartikel; 13. dun opgerold wafeltje; 14. nachtroofvogel;
15. nummer (afk.); 17. boterton; 19. zuiver; 21. rivier in Italië; 22.
gevangenverblijf; 24. zich concentreren op zijn innerlijk; 27. horizon; 28. gevoel van diepe afkeer; 30. energiezuinig lampje; 31.
smalle ondiepte in zee; 32. blauwachtig wit metaal; 33. namaak
(bedrog); 35. interest; 37. mager (iel); 38. meetstok (liniaal); 41.
sporenplant; 42. plaats in Zuid-Holland; 44. Engelse universiteitsstad; 46. inwendig orgaan; 47. Nederlandse soapserie (afk.);
48. zomerkoninkje; 49. plaats in Noord-Holland; 50. plaats in
Gelderland; 52. optisch hulpmiddel; 54. feestelijk diner; 56. masker; 58. uitvinder van de gloeilamp; 61. plaats in Noord-Brabant;
62. zitplaats (troon); 64. Engels telwoord; 65. boomscheut (twijg);
67. uitkeringsinstantie (afk.); 68. rivier in Engeland; 70. bestanddeel van bier; 72. in goede conditie; 73. evenementencomplex in
Utrecht; 76. gevangenis; 77. aluminium (scheik. afk.); 78. maangodin; 79. af te wassen eetgerei; 81. onmeetbaar getal; 82. verfrissing; 83. deel van een bokspartij; 84. scheepstouw; 86. heilig
boek der joden; 87. verzegelde rem in treinen.

Digitale jaarvergadering
Wilnis Klopt

heden Dirk van der Vliet (2016 –
2020) en Johan Kroon (2020-2021), is
Sabrina eveneens positief begiftigd
met het Vinkenvirus. Eind jaren ’80
kwam zij als pupil in de Vinkenjeugd.
Binnen enkele jaren bereikte ze zelf
het vlaggenschip en speelde daarin
229 wedstrijden, waarbij zij goed was
voor 140 doelpunten. Intussen was
Sabrina ook actief als kaderlid. Haar
inzet als jeugdtrainster, medeorganisator van onder meer de pupillenweek, het schoolkorfbal en diverse
andere nevenactiviteiten leverden
haar in 2003 de titel vrijwilligster van
het jaar op. In 2005 verruilde Sabrina
De Vinken voor het Kamerikse SDO,
waarmee zij diverse kampioenschappen behaalde en promotie
naar de hoofdklasse. De laatste jaren
legt zij zich toe op het trainen en
coachen. Na enkele jaren bij het
Kockengse ESDO wordt met ingang
van het korfbalseizoen 2021-2022
het eerste van De Vinken haar
nieuwe uitdaging.
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keer (Padmosweg), verkeer en
parkeeroverlast (oude dorp), verzoek
om oversteekplaatsen, restauratie
fietspad (langs Ringvaart) en woningbouw op het Voorbijterrein.
Als vereniging willen zij zich in het
nieuwe jaar weer inzetten om de
belangen van alle Wilnissers zo goed
mogelijk te behartigen m.b.t.
Maricken (wonigbouw en ontsluiting), de (verkeerssituatie) in het
dorp, de Voorbij locatie en wat verder
op tafel komt. Iedere Wilnisser, lid of
geen lid, kan bij de vergaderingen
aansluiten. Elke maand komt het
Wilnis Klopt bestuur (nu digitaal) bij
elkaar. Aangevuld met leden die een
bepaald onderwerp willen
toelichten, door henzelf of door
anderen ingebracht. Samen met het
bestuur of met een werkgroepje
wordt dan naar een oplossing
gezocht. Schroom dus niet om je
mening, ideeën of wat dan ook in te
brengen. Dit kan via onze website,
Facebook en Twitter. Daarnaast
publiceren we in de lokale media, als
De Groene Venen, De Nieuwe Meerbode, Peters Hotnews en RTV Ronde
Venen als daar aanleiding toe is. De
vereniging is nog op zoek naar ‘ digitale’ versterking/hulp in het bestuur
om onze sociale media te helpen
verzorgen. Volgend jaar hopen ze
onze jaarvergadering wel live te
kunnen houden en hopen op een
herhaling van het spetterende
winterfeest. Nog geen lid? Zorg nu
vast voor je lidmaatschap zodat je
die kans niet laat lopen. Aanmelden
via Facebook Wilnis Klopt of mail
naar info@wilnisklopt.nl , tel 0297284396 mag ook.
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