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Waterschapsbestuurder Sander 
Mager, van de groene waterschaps-
partij Water Natuurlijk, licht aan deze 
krant toe dat het wegvangen van 
bodemwoelende vis een van de vele 
maatregelen is die het waterschap 
neemt om de waterkwaliteit te ver-
beteren. ‘Karpers en brasems woelen 
de bodem om op zoek naar voedsel. 
Ze maken daarbij het water troebel 
en de oevers instabiel. Oevers storten 
vervolgens in, waardoor op veel 
plekken een dikke baggerlaag 
aanwezig is en het water troebel blijft 
door het woelen.’ Die e�ecten zijn in 
de Bovenkerkerpolder inderdaad 
goed te zien. Het water is vaak zo 
troebel dat water- en oeverplanten 

sterk achteruitgegaan zijn. De oevers 
zijn afgekalfd waardoor er weer nog 
meer grond en de voedingssto�en
uit die grond, in het water terecht 
gekomen zijn.

Keernetten
Het waterschap ving afgelopen week 
de vissen weg in de brede sloot naast 
de Middenweg. Hierbij worden alle 
zijsloten met keernetten afgezet. Zo 
worden in de komende weken totaal 
zes kilometer aan brede watergangen 
in de polder, tussen de Middenweg 
en de Bovenkerkerweg, bevist. 
Volgens een eerdere raming zou er in 
totaal ongeveer 550 kg brasem en 
775 kg karper in die bredere sloten 

aanwezig zijn. Mager: ‘De eerste 
vangstresultaten laten zien dat er 
echter wel vier keer meer vis zit, dan 
we al dachten. En het zijn ook nog 
vaak hele grote exemplaren. Dat is 
echt een zeer grote hoeveelheid vis, 
wat beslist een negatief e�ect op de 
kwaliteit van het water en de oevers 
heeft.’ Het waterschap vangt de 
vissen zo diervriendelijk mogelijk met 
netten. De gevangen vissen worden 
op andere locaties, waar ze geen 
probleem kunnen vormen, weer 
uitgezet. Gewenste vissoorten als 
snoek, baars en zeelt, die gevangen 
worden, zet het waterschap direct 
weer terug op dezelfde plek. Volgens 
Mager zal het waterschap ook in 
andere polders in de regio bodem-
woelende vis gaan wegvangen als 
deze een bedreiging is geworden 
voor de waterkwaliteit. Dat is nodig 
om uiterlijk in 2027 de waterkwali-
teitsdoelen van de Europese Kader 
Richtlijn Water (KRW) te halen. 

Uithoorn - Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht is in de Bovenkerker-
polder tussen Uithoorn en Amstelveen, bezig met het wegvangen van 
karpers en brasems. Volgens het waterschap zijn er zo veel van deze en 
andere bodemwoelende vissen dat dit slecht is voor de waterkwaliteit,
de biodiversiteit en de oevers. De gevangen vissen worden elders 
uitgezet waar ze geen probleem kunnen vormen.

Karpers weggevangen
voor betere waterkwaliteit

Herinrichting raadzaal
stuk duurder dan begroot 
Uithoorn - Op 1 juli 2021 heeft de 
raad het programma van eisen voor 
de nieuwe raadzaal vastgesteld en de 
daarbij behorende raadswerkgroep 
de opdracht gegeven om dit plan 
verder uit te werken. Er is een ont-
werp gemaakt dat gebaseerd is op 
het eerdergenoemde programma 
van eisen en het bijbehorend budget 
van € 323.000,– exclusief BTW.
Afgelopen tijd is er, in overleg met
de werkgroep, gewerkt aan een
de�nitief ontwerp dat conform het 
programma van eisen is opgesteld. 
Hiermee wordt een representatieve 
raadzaal gerealiseerd, die daarnaast 
ook multifunctioneel inzetbaar is. 
Tijdens het opstellen van dit 
ontwerp, werden we echter gecon-
fronteerd met een niet voorziene 
in�atie van de bouwkosten met
6,7% (± € 15.000,–) en extra kosten
(± € 35.000,–) als gevolg van het 
noodzakelijk aanpassen van het 
luchtbehandelingssysteem. Dit is
het gevolg van het aanpassen van
de inrichting van de raadzaal in 
combinatie met de hedendaagse 
strengere eisen die gesteld worden 
aan de ventilatie in verband met 
corona. Verder bleek bij het uit-
werken van het ontwerp dat het 
plafond extra voorzieningen nodig 
had (± € 23.000,–) om het nodige 
ruimtelijk e�ect te creëren dat past 
bij een representatieve raadzaal.
Naast de kostenstijging is de markt 
van leveranciers en aannemers steeds 
krapper geworden, waarbij materi-
alen en aannemers vroegtijdig vast-
gelegd moeten worden om het werk 
uitgevoerd te krijgen en de gewenste 
planning te halen.

Drie scenario’s
Daarom heeft de werkgroep drie 
scenario’s laten uitwerken op basis 
waarvan een keuze gemaakt is om 
tijdig het gewenste resultaat te halen. 

De drie scenario’s met verschillende 
�nanciële consequenties zijn:
1. Een sober ontwerp: Hierbij wordt 

de ruimte sober ingericht en heeft 
de raadzaal de uitstraling van een 
doorsnee vergaderkamer. Met
dit ontwerp wordt het beschik-
bare budget overschreden met
€ 33.000,–. Met de inzet van de 
post voor onvoorziene uitgaven
ad € 26.000,– past dit nagenoeg in 
het beschikbare budget, met een 
lichte overschrijding van € 7.000,–.

2. Een passend representatief 
ontwerp: De ruimte heeft een bij 
een raadzaal passende uitstraling 
en is multifunctioneel inzetbaar.
Bij dit scenario wordt het budget 
overschreden met € 73.000,– dat 
met de inzet van de post onvoor-
ziene uitgaven beperkt kan 
worden tot € 50.000,–. De extra 
jaarlijkse kapitaallast die hierbij 
ontstaat bedraagt circa € 10.000,–.

3. Een extra representatief ontwerp: 
Hiermee krijgt de ruimte een 
representatieve en extra luxe 
uitstraling. Het budget wordt bij 
dit scenario overschreden met
€ 103.000,– waardoor de extra
jaarlijkse kapitaallast vergroot 
wordt met circa € 15.000,–. 

De werkgroep heeft gekozen voor 
scenario 2. Door de keuze van dit 
scenario ontstaat een eigentijdse, 
representatieve raadzaal die daar-
naast multifunctioneel inzetbaar is. 
De onvoorziene ontwikkelingen en 
bijbehorende kosten blijven daarbij 
binnen de perken. Tevens blijven ze 
daarmee binnen de planning om aan 
het einde van het komende zomer-
reces de gewenste herinrichting van 
raadzaal gereed te hebben. De �nan-
ciële consequenties hiervan zullen ze 
verwerken in de eerste Turap.

PvdA benieuwd naar de grootte 
van terrasssen Wilhelminakade

van de terrassen aan de Wilhelmina-
kade. Hun vraag: “Sinds juni 2020 is 
het horeca-ondernemers toegestaan 
om hun terrassen uit te breiden
op gemeentegrond. Deze extra 
ruimte voor de terrassen maakt de
omgeving van de Wilhelminakade
moeilijker toegankelijk voor mensen 
met een beperking. Wij willen graag 
weten hoe er het komende terras-
seizoen mee wordt omgegaan.

Vragen
1. Zijn/worden de terrassen weer 

teruggebracht binnen de 
oorspronkelijk vergunde ruimte?

2. Zo niet, waarom niet? Graag 
toelichting over de huidige stand 
van zaken.

3. Hoe gaat het College de toeganke-
lijkheid en de veiligheid voor 
mensen met bijvoorbeeld een 
rolstoel of scoormobiel of slecht-
zienden verbeteren?

Aldus de PvdA.
Uithoorn – De fractie van de PvdA 
heeft afgelopen week het college 

van burgemeester en wethouders 
gevraagd hoe het nu zit met de maat 
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COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn. IVN 
richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

‘k‘auw van jou!
‘Zo trouw als een kauw’ is een 
gevleugelde uitdrukking. Kauwen 
zoeken al in hun puberteit een 
partner voor het leven en als de grote 
liefde onvindbaar blijkt, brengen ze 
dat leven liever door als vrijgezel. En 
ze leven best lang, kauwen kunnen 
wel vijftien jaar worden, jaren die ze 
doorbrengen in groepen waar 
strenge hiërarchische verhoudingen 
heersen. Hoe groter de kauw hoe 

hoger in de pikorde. Vervelend 
misschien voor degenen onderin, 
maar het geeft wel rust in de tent. 
Waar veel vogels moeilijk doen over 
voedsel, zijn kauwen pragmatisch,
ze vinden het geen probleem het 
met soortgenoten te delen. Kan een 
hoop gedoe schelen. In die groepen 
haal je de stelletjes er zo uit, want
die doen vrijwel alles samen. Broeden 

gebeurt ook in kolonies, maar al 
wonen ze dicht bij elkaar in boom-
holtes, daken en kerktorens, een 
buurkauw moet het niet wagen
even ongevraagd binnen te wippen.
Weinig vogelsoorten vormen koppels 
voor het leven zoals kauwen, de 
meeste doen daar alleen in de broed-
tijd aan. Dat kan de partner van
de vorige lente zijn, maar ook een 

nieuwe vlam. Een vaste partner heeft 
zo z’n voordelen: je hoeft geen tijd en 
energie te steken in zingen, baltsen 
en al die andere capriolen die je moet 
uithalen om de juiste partner te ver-
leiden en daardoor kun je al vroeg in 
het seizoen aan de slag met de voort-
planting. En als partners elkaar goed 
kennen, verloopt de samenwerking 
bij het grootbrengen van de jongen 
een stuk soepeler.
In de vogelwereld wordt vreemd 
gegaan bij het leven, ook door zoge-
naamd stabiele koppels. Mezen, 
bijvoorbeeld, vormen een stelletje 
zolang dat nuttig is, maar intussen 
wordt er stiekem gepaard met 
buurman en buurvrouw, want ook 
dat heeft voordeeltjes. Mevrouw 
hoopt dat er tussen die buurmannen 

eentje met nog betere genen zit en 
meneer kan op die manier zijn genen 
optimaal doorgeven. Vooral voor 
kortlevende vogels is dat interessant. 
Mezen leven soms maar een jaar, dus 
die hebben een beetje haast met de 
voortplanting. Daarom liggen in
de meeste vogelnesten eieren van 
verschillende vaders, ook al houden 
de vogels de schijn van huwelijks-
trouw op, in ieder geval voor elkaar. 
Zo niet bij de kauw. Ongetwijfeld
zijn er ontrouwe kauwen, maar veel 
minder dan bij andere vogelsoorten. 
‘Trouw als een kauw’ is niet voor niets 
een gevleugelde uitdrukking. 
Althans, in de kauwenwereld.
Jaap Kranenborg

Mijdrecht - Marian Blokker is 
geboren in Amsterdam en woont 
sinds 1990 in Abcoude. Opgegroeid 
in een gezin waar veel ruimte was 
voor creativiteit, volgde ze al op 
jonge leeftijd haar eerste tekenlessen. 
Later in de leer bij verschillende 
kunstenaars is ze gestart met aquarel-
leren en via landschappen en stil-
levens in acryl werd haar werk steeds 
abstracter. Mixed media en collages
is waar haar hart sneller van gaat 
kloppen en daarin heeft ze inmiddels 
haar eigen stijl gevonden. Haar mixed 
media werk is vaak een combinatie 
van een strak plan, toeval en intuïtie. 
Het begint met een idee, maar het 
materiaal stuurt haar regelmatig een 
andere kant op en dat kan heel 
verrassend werken.

Neutrale kleuren, zwart/wit en aarde-
tinten vormen de boventoon in haar 
werk. Met af en toe een uitstapje 
naar blauw of rood. Bij de collages 
werkt ze met veel verschillende 
materialen, stukjes stof, oude 
papieren, knoopjes maar ook elektro-
nica en onderdelen uit een computer 
en wat er al zo op haar pad komt. 
Hiermee wordt net zolang heen en 
weer geschoven, geplakt, geschil-
derd en geschuurd tot het werk de 
juiste sfeer heeft.
Nieuwsgierig geworden naar het 
werk van Marian? Kom dan van
1 maart tot en met 31 april kijken bij 
Gezondheidscentrum Croonstadt, 
Croonstadtlaan 1-3,  Mijdrecht. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur

Expositie van Marian Blokker

Regio - Zondag 12 maart is het weer 
zover, een nieuwe editie van Jazz aan 
de Amstel! Singer/songwriter en 
presentatrice Shyla Zoet neemt u 
mee in een gezellige en muzikale 
middag waarbij u, onder het genot 
van een hapje en een drankje, kunt 
genieten van bekende Jazz stan-
dards, eigen songs en vernieuwde 
versies van bekende liedjes. Deze 
keer zijn naast de band/ritmesectie 
bestaande uit Joos van Leeuwen, 
Peter Bergman en Marcel Serierse,
de solisten zangeres Jody Pijper en 
saxofonist Paul van der Feen te gast.
Jody Pijper is een geweldige 
zangeres met een prachtige stem, 
die u misschien beter kent dan u 
denkt. Jody begon haar carrière 
begin jaren 70 bij o.a. Lucifer, The 
Rainbow Train en Stars on 45 en 
bracht ze haar eerste single ‘Diane In 
Her Dreams’ uit. Daarnaast zong zij 
verschillende titelsongs van bekende 
televisieseries en �lms in zoals Het 
Huis Anubis, Pokémon en Kleine 
Nemo. Jody staat ook wel bekend als 
‘Koningin van de koortjes’ en zong zij 
o.a. met haar ‘Jody Singers’ meer-
maals als achtergrondzangeres bij 
het Eurovisiesongfestival en verschil-
lende artiesten waaronder Anita 
Meyer, Lee Towers en Willeke Alberti. 
In 2021 was ze nog te zien in het 
vierde seizoen van The Voice Senior.
Paul van der Feen wordt beschouwd 
als één van Nederlands toonaange-
vende saxofonisten. Als lid van het 
Metropole Orkest speelde hij met 
talloze sterren als Chaka Khan, Elvis 
Costello en Gregory Porter. Daarnaast 
participeerde hij solistisch in verschil-
lende met een Grammy Award 
bekroonde opnamen en sleepte hij 
met zijn eigen jazz kwartet twee 
Deloitte Jazz Awards binnen.

Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet is een muzikaal 
entertainer in hart en nieren. Zo 
heeft zij opgetreden met vele natio-
nale en internationale artiesten, en 
geeft zij zang- en pianoles in haar 
eigen studio in Uithoorn. Daarnaast 
brengt ze haar eigen muziek uit. Dit 
resulteerde in 2005 in haar album 
‘Come Lounge With Me’ en tien jaar 
later, in 2015, haar tweede album 
genaamd ‘Listen 2 me’ onder de 
naam Sweet & Co. Zij schreef en 
produceerde dit album samen met 
pianist en producer Joos van 
Leeuwen, die ook deze keer zijn 
vertrouwde plek achter de piano zal 
innemen. 

Tijd: 15.30 - 18.00 uur (zaal open om 
15.15 uur). Locatie: Sjiek aan de 
Amstel, Marktplein 11, Uithoorn. 
Entree: 7,50 euro. Kinderen t/m 12 
jaar gratis entree. Let op: kaarten zijn 
alleen verkrijgbaar bij binnenkomst. 

Muzikaal het voorjaar in
met Jazz aan de Amstel 

Wilnis - Afgelopen week hebben de 
leerlingen van groep 7 en 8 van De 
Willespoort, Kidscollege, Vlinderbos 
en Julianaschool voorgelezen aan de 
kinderen van Ministek en Duimelot. 
De stoere leerlingen werden voor-
leesvrienden van de kleintjes. Samen 
hebben ze genoten van verschil-
lende prentenboeken. Hierdoor 
hebben we op een leuke en gezel-

lige manier een bijdrage geleverd 
aan de leesbevordering en het lees-
plezier van de kinderen, zowel groot 
als klein.
Na het lezen van o.a. boekjes van 
Nijntje hebben we afgesloten met 
een dansje van Nijntje. Het was een 
zeer geslaagde activiteit en het laat 
zien hoe leuk (samen) lezen is.

Voorleesfeest bij 
peutergroepen 









6   inderegio.nl •   22 februari 2023 UITHOORN   

Uithoorn - Meer dan tweehonderd 
wandelaars verzamelden vrijdag-
avond voor het gemeentehuis om 
mee te lopen met de Lichtjesloop. 
Het was een prachtig gezicht hoe
de lange rij lichtjes door het donker 
langs het Zijdelmeer trok. Kinderen 
hadden lichtjes in hun haar of in
hun schoenen, veel mensen hadden 
lichtjes om hun nek hangen en 
iedereen droeg een kleurrijke licht-
staaf die ze hadden gekregen bij het 
inschrijven. Het was de vierde keer 
dat de Lichtjesloop werd gehouden. 
Vorige jaren kon het door corona 
niet doorgaan. Veel wandelaars 
hadden al alle keren meegedaan.
Ze wandelden wel vaker een rondje 
Zijdelmeer of vonden het gezellig 
om met elkaar te lopen. Verbinding 
tussen de inwoners van het dorp is 
een belangrijke reden voor Uithoorn 
voor Elkaar om de Lichtjesloop te 
organiseren en kwam ook terug in 
het openingswoord van wethouder 
José de Robles. Dit jaar was er 
jammer genoeg geen muziek voorop 
maar de wandelaars liepen achter 

een verlichte bak� ets aan. Jong en 
oud liep mee. Een kleindochter had 
haar grootouders uitgenodigd om 
mee te gaan. Een echtpaar was uit 
Mijdrecht gekomen.

Vijf jarige
Ze hadden de aankondiging op Face-
book gezien. Een moeder wandelde 
samen met haar vij� arige dochter. 
Het meisje liep voor het eerst een 
rondje Zijdelmeer, maar met wat 
aanmoediging van haar moeder 
haalde ze de eindstreep. Een ander 
meisje werd op vaders nek getild 
voor de laatste loodjes. Twee vrij-
willigers van de Uithoornse EHBO 
vereniging liepen in de achterhoede 
mee voor het geval iemand gewond 
raakte. Zo kwam uiteindelijk ieder-
een weer terug bij het gemeentehuis 
waar een lekker kopje ko�  e of thee 
met een speculaasje klaarstond.
Daar was ook de prijsuitreiking voor 
degenen die zich het mooist verlicht 
hadden aangekleed. De prijs voor 
mooist verlichte vrouw ging naar 
Sandra van Tol. De achtjarige Lucas 

Mulder won net als vorige keer de 
prijs voor best verlichte man. Hij was 
een half uur bezig geweest om er zo 
mooi uit te zien. En voor de driejarige 
Casper werd spontaan de Bikkelprijs 
in het leven geroepen. Hij wilde niet 
in de bak� ets of gedragen worden, 
maar heeft de hele route zelf 
gelopen. Evenals voorgaande
jaren kon er een hightea voor
twee personen gewonnen worden. 
De winnaar daarvan krijgt bericht
via de mail. Door de inzet van velen 
is het weer een gezellige Lichtjesloop 
geworden.

RICK FM
Zondag Sport & Co, 11.00-13.00 uur: 
Interview met de 20-jarige Simon van 
Duivenbooden. Hij voetbalde bij Legmeer-
vogels en tekende in januari zijn tweede 
contract bij Eredivisieclub Vitesse. Hij 
speelt nu als spits in de eerste selectie.

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

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uur van Puur, Muziek & Info 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

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

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

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

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

Lichtjesloop rond Zijdelmeer

Uithoorn - Nick Roosendaal uit Uit-
hoorn, 52 jaar, gehuwd, drie kinderen.
Lid van VVD-netwerk Aalsmeer-
Uithoorn. Was 16 jaar gemeente-
raadslid in Uithoorn. Is sinds 2019 
actief in Provinciale Staten en kandi-
daat voor Amstelland-Meerlanden 
voor de Provinciale Verkiezingen op 
woensdag 15 maart namens de VVD 
op plek 8. Hoe kijkt hij naar zijn rol in 
de Provincie en wat kan hij voor de 
inwoners van Aalsmeer en Uithoorn 
betekenen als hij opnieuw verkozen 
wordt?

Nick, tweeënhalf jaar geleden ben je 
Statenlid geworden voor de VVD, 
verantwoordelijk voor de porte-
feuille Gezondheid, Milieu, Toerisme 
en Recreatie. Waar ben je het meest 
trots op?
“Dat is niet zo moeilijk. Het omarmen 
van het plan Groen Staal van het FNV. 
Tata Steel zal in 2030 staal maken
met waterstof. Dat is goed voor de 
gezondheid van de werknemers en 
omwonenden én biedt kansen voor 
de vergroening van de rest van de 
industrie en Schiphol. Het behouden 
van de basisindustrie vind ik belang-
rijk. Zodat we in Europa niet nog 
afhankelijker worden van China en 
Rusland en we een goede mix 
houden van elkaar versterkende 
bedrijven. Door het plan Groen Staal 
te agenderen en door het schrijven
en indienen van moties die breed
in de Provinciale Staten zijn aange-
nomen, gaan Tata en de overheid niet 
langer investeren in ondergrondse 
CO2 opslag in gasvelden onder de 
Noordzee, maar pakken we de bron 
van de vervuiling aan. Daar ben ik 
trots op. Dat idee is ook opgepakt 
door onze VVD fractie in Den Haag. 
Korte lijnen werken.

Voorlopen
Door innovatie en de aanleg van
een waterstofnetwerk kunnen we in 
Noord-Holland voorop lopen in de 
klimaattransitie en bijdragen aan
de brede welvaart van toekomstige 
generaties. Ik heb gemerkt dat een 
goede samenwerking tussen Rijks-

overheid, Provincie, gemeenten en 
bedrijfsleven het verschil maakt. Dat 
iedereen doet wat nodig is. Daar zet
ik me voor in.” 

Je bent naast woordvoerder gezond-
heid ook verantwoordelijk voor 
toerisme en recreatie. Welke kansen 
zie je daarvoor in onze drukke regio?
Covid heeft laten zien, hoe belangrijk 
ontspanning dichtbij huis is. Er zijn
de afgelopen eeuw veel huizen bijge-
komen in Amstelveen, Aalsmeer en 
Uithoorn, maar het Bosplan was het 
laatste grote recreatiegebied dat hier 
is aangelegd. Ik wandel zelf graag met 
onze hond langs de Amstel en natuur-
lijk via het Libellebos naar het N201 
groengebied aan de Amstelveense 
kant. Zo ben ik op het idee gekomen 
om recreatiegebieden beter te ver-
binden. Een mooi moment was om 
met de wethouders van Amstelveen 
en Uithoorn (Jan Hazen) het brug-
getje bij TC Uithoorn te mogen 
openen, bijna drie jaar geleden. En 
dat is pas het begin. Graag zie ik 
betere � ets- en wandelpaden tussen 
de forten van de Stelling van Amster-
dam en een groene recreatieve ver-
binding vanaf de Amstel via Aalsmeer 
naar Park21 in Hoofddorp richting de 
kust. Zodat je kunt kiezen waar en 
hoe lang je wilt genieten van al het 
moois dat Amstelland-Meerlanden 
biedt.
Want meer ruimte is nodig. Het 
Amsterdamse Bos wordt steeds 
drukker en het ophe� en van paden 
en afsluiten van evenementen-
terreinen helpen dan niet. Je hebt 
eigenlijk een Bosplan 2.0 nodig én 
korte termijn oplossingen. Daarom
is het zo belangrijk dat onze Gedepu-
teerde, Esther Rommel met wet-
houder Robert van Rijn, heeft
geïnvesteerd in de Westeinderscheg. 
Het strand bij de Watertoren is mooi 
geworden en daar gaan veel mensen 
plezier van hebben deze zomer.
Ook het Fort van Kudelstaart is
een prachtig voorbeeld hoe onder-
nemers, vrijwilligers en de provincie 
cultureel erfgoed bereikbaar maken 
voor veel mensen. “

Wat wil je de komende jaren nog
meer voor onze regio in de provincie 
betekenen?
“Allereerst: zorgen dat er meer ruimte 
komt om te bouwen. Met zoveel 
instroom van nieuwe inwoners van 
buiten moeten we bouwen om ook 
onze kinderen uitzicht te geven om 
in hun sociale omgeving een eigen 
leven op te bouwen en gelukkig
te zijn. Wonen moet duurzaam en 
bereikbaar zijn. Als er kassen of 
loodsen worden gesloopt kunnen
er huizen en groen terugkomen. 
Schiphol moet ook verduurzamen: 
als er minder vliegtuigen vertrekken 
vanaf de Aalsmeerbaan en de ‘bocht’ 
boven de Legmeer eruit gaat, dan 
ontstaat er meer ruimte om langs
de tram naar Amstelveen te bouwen. 
Ook dat is een kans voor meer huizen 
en meer groen (en minder lawaai!). 
Ten tweede: behoud van de laagste 
provinciale belastingen, want het 
leven is al duur genoeg.
Ten derde: investeren in goede 
verbindingen. Met mijn collega’s wil 
ik zorgen voor goed onderhouden 
(vaar)wegen en � etspaden. Je wilt 
niet dat kademuren instorten en 
wegen worden afgesloten vanwege 
slecht onderhoud. Wat dat concreet 
betekent voor Aalsmeer en Uithoorn? 
De kruising van de Legmeerdijk met 
de provinciale N201 moet veiliger en 
dat geldt ook voor de rotondes en 
opritten bij de Zijdelweg. Veilig en 
vlot van A naar B, dat is de VVD!”

Nick Roosendaal (VVD) de regionale 
vertegenwoordiger in Provincie
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De Ronde Venen - De bouw van
een nieuwe brandweerkazerne voor 
Abcoude komt steeds dichterbij. Het 
college van B en W heeft de gemeente-
raad voorgesteld 2,5 miljoen euro 
beschikbaar te stellen om de plannen 
verder uit te werken en de kazerne te 
kunnen bouwen. De nieuwe kazerne 
komt aan de Burgemeester Des Tombe-
weg, nabij de carpoolplaats bij het in-
rijden van Abcoude. De huidige 
brandweerkazerne aan het Brand-

weerplein is ruim 80 jaar oud en 
voldoet niet meer aan de brandveilig-
heid- en Arbo-eisen. De voertuigen 
van de brandweer zijn door de jaren 
heen groter geworden waardoor 
nieuwe voertuigen niet meer in de 
kazerne passen. Vanwege de leeftijd, 
ligging en staat van het pand, is
het ongeschikt om grootschalig te 
verbouwen. Daarom is onderzocht
of de bouw van een kazerne op een 
andere plaats in Abcoude mogelijk is. 

De locatie aan de Burgemeester Des 
Tombeweg kwam daarbij als meest 
geschikt naar voren. De gemeente-
raad stemde in 2021 unaniem in met 
deze plek en stelde een voorberei-
dingsbudget beschikbaar om de 
bouw voor te bereiden.

Kazerne gebouwd door
Vinkeveense aannemer
Na het besluit van de gemeenteraad is 
een Programma van Eisen opgesteld 
en is het werk aanbesteed. Bij de 
aanbesteding kwam het bouwbedrijf 
Mulckhuyse als beste uit de bus. Het 
Vinkeveense Bouw- en Aannemings-
bedrijf heeft ook de recente verbou-
wing van de Vinkeveense brandweer-
kazerne verzorgd. Voor Abcoude gaat 
Mulckhuyse nu samen met Jous Archi-
tecten de plannen verder uitwerken 
en de kazerne bouwen. De gemeente-
raad wordt gevraagd hiervoor 2,5 
miljoen euro ter beschikking te 
stellen. Hierover wordt waarschijnlijk 
in de gemeenteraadsvergadering van 
maart besloten. De planning is dat de 
nieuwe brandweerkazerne eind 2024 
gereed is en in gebruik kan worden 
genomen.

De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft dinsdag 14 februari het 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs-
voorziening (IHP) vastgesteld en 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
Het IHP geeft een overzicht van de 
investeringen die de komende jaren 
nodig zijn in schoolgebouwen en 
gymzalen om kinderen in De Ronde 
Venen goed onderwijs te kunnen 
bieden. Als een van de eerste maat-
regelen is uitbreiding van de basis-
scholen Schakel in Vinkeveen en Piet 
Mondriaan in Abcoude nodig. Ook 
zijn investeringen nodig om de 
levensduur van verschillende 
gymzalen te verlengen.

Afspraken voor de komende jaren
Wethouder Cees van Uden (verant-
woordelijk voor schoolgebouwen): 
“Als gemeente zijn we verantwoorde-
lijk voor de schoolgebouwen en de 
gymzalen, zeg maar de stenen. De 
schoolbesturen zijn verantwoordelijk 
voor beheer en exploitatie. In het IHP 
staan afspraken voor de komende

15 jaar. We hebben gekeken wat 
nodig is qua schoolgebouwen en 
gymzalen om goed onderwijs te 
bieden aan kinderen. Welke ontwikke-
ling zien de besturen en op welke 
trends moeten we inspelen met de 
gebouwen? Dat hebben we vertaald 
in het IHP. Het geeft overzicht wan-
neer we wat doen en geeft duidelijk-
heid aan scholen. Omdat het lastig is 
om ver vooruit te kijken, hebben we 
afgesproken elke vier jaar het IHP 
tegen het licht te houden en te kijken 
of aanpassingen nodig zijn.’’

Uitbreiding scholen en investeren 
in gymzalen
Het IHP geeft concreet aan wanneer 
er investeringen in welke school-
gebouwen en gymzalen nodig zijn. 
Zo staat voor dit jaar uitbreiding van 
de basisscholen Schakel in Vinkeveen 
en Piet Mondriaan in Abcoude op het 
programma. Basisschool Piet 
Mondriaan heeft twee extra lokalen 
nodig om het toegenomen aantal 
leerlingen goed onder te kunnen 

brengen. Ook basisschool Schakel wil 
uitbreiden vanwege het toegenomen 
aantal leerlingen, maar tevens om 
ruimte te creëren voor kinderopvang.

Verlengen van levensduur
In het IHP staan verschillende maat-
regelen om de levensduur van de 
gemeentelijke gymzalen De Brug,
De Eendracht en De Phoenix te 
verlengen. Hetzelfde geldt voor de 
niet-gemeentelijke gymzalen van
De Springbok in De Hoef en De Vijf 
Bogen in Baambrugge. Het gaat om 
maatregelen als verbeteren van de 
isolatie, plaatsing van zonnepanelen 
en nieuwe dakbedekking. De inves-
tering in de uitbreiding van de 
scholen en maatregelen die de 
levensduur van de gymzalen 
verlengen bedragen ruim 7,7 miljoen 
euro.
Margreet Kokshoorn, voorzitter
van het bestuur van Dorpshuis De 
Springbok in De Hoef: ,”Dankzij de 
vele vrijwilligers is De Springbok een 
goed onderhouden gebouw met een 
gymzaal die voldoet aan de normen. 
We willen graag moderniseren en 
verduurzamen om zoveel mogelijk 
energieneutraal te zijn. Dat vraagt 
investeringen in zowel het gebouw 
als de installaties die wij zelf niet 
kunnen �nancieren. Met het huis-
vestingsplan kunnen we dat wel en is 
ook groot onderhoud in de toekomst 
geen �nanciële zorg meer. We zijn 
dan ook heel blij met het voorstel
dat er nu ligt.’’
Het college van B en W heeft het IHP 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
De raad wordt gevraagd het IHP vast 
te stellen en het benodigde geld 
beschikbaar te stellen. De gemeente-
raad praat waarschijnlijk in de politieke 
commissie van maart over het IHP.

Gemeente investeert fors in 
schoolgebouwen en gymzalen

LEZERSPOST

Het was een vreemde vertoning, die laatste woensdag van januari. In de 
commissiekamer van het Provinciehuis in Utrecht vergaderde de Staten-
commissie Ruimte, Groen, Water en Wonen. Het punt waarover het langst 
werd gesproken was een memo over de Vinkeveense Plassen, opgesteld 
door Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de vele door de Staten-
leden gestelde vragen in een informatiesessie een maand eerder.
Vreemd omdat er zo uitgebreid (1 uur en 20 minuten) werd gesproken 
over het bestemmingsplan dat de gemeente De Ronde Venen moet 
opstellen. Vreemd omdat de verantwoordelijk wethouder, Huib Zeven-
huizen, als toehoorder aanwezig was in het publiek. Vreemd omdat er 
twee insprekers waren uit onze gemeente: Charlotte Smit van Natuur-
vereniging Groene Venen en Henk Pijning van Stichting de Kleine Natuur.

Waarom?
Waarom wordt dit onderwerp niet gewoon besproken door de
gemeenteraad van De Ronde Venen? Dat is voor het laatst gebeurd in een 
besloten bijeenkomst op 19 januari 2022, dus meer dan een jaar geleden. 
Waarom moeten de insprekers naar Utrecht in plaats van gewoon naar 
Mijdrecht? Omdat de laatste gelegenheid om in het openbaar in te 
spreken bij de gemeente dateert van 11 september 2019.
De trieste waarheid is dat de gemeente het bestemmingsplan niet meer 
in eigen hand heeft. Sinds 2015 probeert de gemeente om een oplossing 
te vinden die recht doet aan alle belangen. En terwijl alle belangheb-
benden steeds ongeduldiger worden raakt een oplossing steeds verder 
uit zicht.

Invloed provincie
Al in 2020 zag de toen verantwoordelijke wethouder Schuurs in dat het 
de gemeente niet zou lukken om op eigen kracht een bestemmingsplan 
te maken. Zij zocht contact met en riep de hulp in van de provincie. Dat 
leidde eerst tot ambtelijk overleg en vervolgens verschillende keren tot 
bestuurlijk overleg tussen wethouder en de verantwoordelijk Gedepu-
teerde. Ook kwam er er een werkbezoek van Statenleden in de vorm van 
een vaartocht in het plassengebied. Tenslotte werd er ook een ambtenaar 
vanuit de provincie toegevoegd aan de gemeentelijke projectgroep. Zo 
nam de inbreng (en daarmee invloed) van de provincie in 2021 en 2022 
steeds verder toe.

Wat zijn de belangen van de provincie bij het bestemmingsplan?
De provinciale Verstedelijkingsvisie wil verstedelijking van het landelijk 
gebied tegengaan en staat daarom het bouwen van zoveel recreatie-
woningen niet toe. (En in de regelgeving staat legaliseren gelijk aan 
bouwen). Bovendien heeft de provincie een strak beleid als het gaat om 
natuurgebieden en de Vinkeveense Plassen zijn zo’n (NNN-)natuurgebied. 
Elke aantasting moet hier zowel in oppervlakte als in natuurkwaliteit 
worden gecompenseerd. En ook hebben provincie en waterschap de taak 
ervoor te zorgen dat in 2027 de waterkwaliteit voldoet aan de Europese 
normen. Op al deze punten toetst de provincie of het door de gemeente 
opgestelde bestemmingsplan daaraan voldoet.

Wilt u meer weten over de rol van de provincie en het waterschap?
Kom dan op maandag 6 maart naar het Sporthuis in Abcoude.
D66 De Ronde Venen organiseert daar in het kader van de verkiezingen 
voor de provincie en het waterschap een discussie over de taken en 
belangen van deze twee organisaties en wat dat betekent voor het 
bestemmingsplan Plassengebied.
Meindert Brunia, oud-raadslid voor D66.

Gaat de provincie nu besluiten over het 
bestemmingsplan Plassengebied?

De Ronde Venen - Heeft u jonge 
kinderen tussen de één en vier jaar 
en zoekt u een leuke en goede 
school in de omgeving? Kom dan 
langs op woensdag 15 maart 2023. 
De vijf katholieke scholen in
Mijdrecht, Vinkeveen en De Hoef 
zetten deze dag hun deuren open
en verwelkomen u tussen 8.30 en
12.00 uur. U kunt met uw kind(eren) 
langskomen om een kijkje te nemen 
en de sfeer te proeven. Al onze 
scholen hebben een eigen visie op 
onderwijs en de organisatie hiervan. 
Ouders, leerkrachten en leerlingen 
willen u hier graag over vertellen 
tijdens een rondleiding of een 
gesprek aan de ko�etafel.
Leerkrachten uit het basisonderwijs 
die een leuke school zoeken om bij 
te komen werken, nodigen wij ook 
van harte uit om langs te komen op 
deze open dag. Je beleeft het onder-

wijs in de klassen en kunt kennis-
maken met de teamleden.
De deelnemende scholen zijn:
-  Antoniusschool, Oostzijde 33,

De Hoef. https://rkbsantonius
dehoef.cms.socialschools.nl

-  Sint Jozefschool, Tuinderslaantje 1, 
Vinkeveen. https://
www.jozefschoolvinkeveen.nl

-  Driehuisschool, Bozenhoven 156, 
Mijdrecht. https://
www.driehuisschool.nl

-  Ho�andschool, Eendracht 2,
Mijdrecht. https://
www.ho�andschool.nl

-  De Windroos, Proostdijstraat 35, 
Mijdrecht. https://
www.dewindroosmijdrecht.nl

Ze ontmoeten u graag op woensdag 
15 maart op één van onze scholen.
Voor meer info zie ook advertentie 
elders in dit blad.

Open dag basisscholen KPO 
Antonius op 15 maart

Nieuwe brandweerkazerne
voor Abcoude

Impressie van de nieuwe brandweerkazerne in Abcoude.

De Ronde Venen - Op 14 februari 
tijdens de vrijwilligersvergadering 
van Zonnebloemafdeling Wilnis/De 
Hoef hadden we een jubilaris: Jan 
Melsen en hij werd leuk en lovend 
toegesproken door Rianne Stam. Jan 
is al 25 jaar Zonnebloemvrijwilliger, 
eerst meer dan tien jaar bij het 
Regiobestuur en daarna vanaf 2013 

bestuurslid bij afdeling Wilnis/De 
Hoef. Daarbij is hij vanaf het eerste 
uur een enthousiast en kundig redac-
tielid van ‘De Zonzijde’, ons aller lijf-
blad. Hij ontving de gouden Zonne-
bloemspeld, een oorkonde en werd 
stevig in de bloemetjes gezet.
We hopen dat Jan nog heel lang vrij-
williger blijft bij ons.

Jan Melsen 25 jaar Zonnebloemvrijwilliger
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Uithoorn – De Kwakel - Door de 
fractie van de VVD Uithoorn – De 
Kwakel zijn schriftelijke vragen 
gesteld over het ontwerp Dorpshart 
De Kwakel. Onderdeel van het gepre-
senteerde ontwerp is de verplaatsing 
van de bushalte van het Kerkplein 
naar het Kwakelsepad. De vragen
zijn deze week beantwoord door
het college van burgemeester en 
wethouders.

De eerste vraag was: Welke alterna-
tieve locaties zijn overwogen voor 
deze bushalte?
Antwoord: Het centrumgebied biedt 
nauwelijks alternatieve locaties voor 
de nu gekozen locatie. Het streven
is om de bushalte uit het nieuwe 
centrum te krijgen. Aan de zuidzijde 
van de Drechtdijk (richting Vrouwen-
akker) is geen geschikte ruimte 
gevonden, gezien de aanwezige 
woningen en de daarvoor aanwezige 
in-/uitritten (bruggen). De locatie aan 
het Kwakelsepad is aangeduid als de 
meest geschikte locatie.

Vraag: Welke overwegingen hebben 
geleid tot de locatie en de inrichting 

van en rondom de bushalte zoals
in het ontwerp is opgenomen?
Antwoord: Het streven is geweest om 
de beide bushaltes uit het centrum 
te krijgen. De huidige halte aan de 
Drechtdijk voor bus 147 en 247
richting station Alphen aan de Rijn 
komt te vervallen omdat de alterna-
tieve halte zich aan het Kwakelsepad 
47 bevindt. Dat is ook in de directe 
nabijheid van het centrum en 
dichtbij (65 m) de nieuw aan te 
leggen halte voor de richting 
Uithoorn aan het Kwakelsepad. De 
halte aan de Drechtdijk voor bus 147 
en 247 in de richting Uithoorn wordt 
verplaatst naar het Kwakelsepad
met de hieronder aangegeven moti-
vering. Doelstelling van het college is 
destijds geweest een Dorpscentrum 
met meer aandacht voor een ver-
blijfsgebied in tegenstelling tot de 
huidige inrichting waarbij meer 
aandacht is voor het (doorgaande) 
verkeer.

Overige vragen
1. Parkeren: het verplaatsen van de 
bushalte levert ruimte op voor het 
aanleggen van parkeervakken en 

bomen. Deze zijn dan ook opge-
nomen in het ontwerp. Aan de 
oneven zijde van de Drechtdijk was 
het daardoor mogelijk om een lint 
met langsparkeervakken en bomen 
aan te leggen;

2. Verkeer: vanuit het streven om
het centrum meer als verblijfsgebied 
aan te leggen is het wenselijk om de 
haltes aan de randen van dat gebied 
aan te leggen. Zo worden bewe-
gingen (denk aan voetgangers en 
�etsers) rondom de halte in combi-
natie met het halteren van de bus 
voorkomen;

3. Milieu/uitlaatgassen: het halteren 
van de bus in het centrum zou 
gepaard gaan met lawaai en uitlaat-
gassen. Dat is niet wenselijk met het 
beoogde doel van het nieuwe 
centrum;

4. Constructief: momenteel halteren 
de bussen op een asfaltverharding. 
Het nieuwe centrum wordt voorzien 
van gebakken stenen passend voor 
een centrumgebied. Indien de halte 
in het centrum zou blijven zou dit 
beteken dat de bussen op deze 
stenen zal gaan afremmen en weer 
optrekken. Constructief gezien is dat 
niet ideaal doordat het remmen en 
optrekken van de bussen gepaard zal 
gaan met �inke krachten waardoor 
er al snel sprake zal zijn van spoor-
vorming. Hierdoor zal er op korte 
termijn al plasvorming ontstaan en 
moeten kosten voor herstel worden 
gemaakt. Op de nieuwe locatie aan 
de Kerklaan zal de bus halteren op 
een asfaltverharding.

Samenvattend
De nieuwe locatie van de bushalte
is tijdens het ontwerpproces in een 
co-creatieproces met de bewoners 
tot stand gekomen en is daarmee in 
lijn van het karakter van verblijfsge-
bied van het nieuwe dorpscentrum.

De Kwakel - In haar gezellige artelier  
geeft Amanda wekelijks schilderlessen 
en ook regelmatig workshops. Daar-
naast maakt ze ook portretten in 
opdracht en haar eigen vrije werken.  
Kunstliefhebbers krijgen veel persoon-
lijke aandacht en werken met verschil-
lende schilder en teken technieken. 
De basis is vanuit je hart kunst maken 
die de kijker raakt. Nieuwsgierig? 
Bekijk dan de video van Amanda 
Poortvliet: www.uithoornaande
amstel.nl. In de video presenteert ze 
haar activiteiten en mogelijkheden. 
Meer informatie vind je ook op haar 
website: www.amandapoortvliet.com.

Ook een gratis startup video?
Wil jij als startende ondernemer in 
aanmerking komen om jouw bedrijf 
gratis te promoten met een startup 
video? Stuur dan een e-mail met infor-
matie over je bedrijf naar de Stichting 
Promotie Uithoorn en De Kwakel: 
bestuur@uithoornaandeamstel.nl.
De stichting ondersteunt evene-
menten en andere initiatieven van 
ondernemers, organisaties en inwo-
ners die de aantrekkingskracht van 
Uithoorn en De Kwakel vergroten. Eén 
van de initiatieven van de stichting is 
het gratis aanbieden van startup 
video´s voor nieuwe ondernemers.

Amanda Poortvliet,
portret- en kunstschilder

’Bushalte Kwakelse pad is 
meest geschikte locatie’

Foto:  AvdP

Regio - Inge is al jarenlang deskun-
dige in de klassieke Hatha/Raja yoga. 
Daarnaast geeft zij de yoga teacher 
training waarin je leert om de klas-
sieke yoga aan anderen te geven.

Wat kan deze klassieke yoga
jou geven?
Inge besteedt uitgebreid aandacht 
aan de ademhaling die de yogi’s 
pranayama noemen oftewel het regu-
leren van de vitale levenskracht. Dat 
begint bij een goede buikademhaling 
want eerst moet de buikademhaling 
op orde zijn, pas dan kunnen we 

pranayama’s beoefenen welke je 
krachtig en sterk maken. In het 
westen zijn we er inmiddels wel 
achter hoe belangrijk een goede 
ademhaling is, de yogi’s wisten dit
al honderden jaren geleden. Op dit 
moment zijn er verschillende mensen 
zoals bijvoorbeeld Wim Hof die ook 
gebruik maakt van de technieken van 
de yogi’s van weleer en hij niet alleen, 
denk aan Mindfulness, NLP enz.
De klassieke yoga die Inge geeft 
behelst eigenlijk de hele mens.
Door de yoga houdingen houd je
het lichaam vitaal, soepel en gezond. 

De geest wordt rustig van de medita-
tieve uitvoering zoals Inge deze geeft. 
Eigenlijk maak je een reis door bewust 
te worden van het feit dat je hoofd vol 
zit met zaken die je eigenlijk helemaal 
niet nodig hebt en deze leer je los te 
laten. Dan komt je hoofd tot rust en 
dat is wat we willen, geen onnodige 
ballast meesjouwen. Wanneer je de 
kracht en de rust terugvindt door 
yoga beoefening ben je rijp voor 
meditatie, dat is het verlengde van de 
klassieke yoga. Kortom, de yoga reis 
helpt je op alle fronten: lichaam, geest 
en ademhaling. Daarnaast is Inge ook 
al jaren magnetiseur in Aalsmeer. 
Haar gave werd al heel jong ontdekt 
door een bekend magnetiseur. Eens 
per maand geeft zij bijeenkomsten 
over non-dualiteit, ze laat je kennis 
maken met de echte jij die schuilgaat 
achter al die ideeën die je hebt op-
gestapeld over jezelf en dat geeft 
ruimte. De magnetiseursessies zijn 
individueel volgens afspraak en voor 
de klassieke yoga kan je een indivi-
duele kennismaking/proe�es yoga bij 
Inge boeken. Daarna is het mogelijk 
om in te stromen in een van de 
groepslessen yoga. Dit geldt ook
voor de Avatar training, je kan een 
individuele kennismaking workshop 
boeken. Meer weten? Bel dan 0297-
328 798 of kijk op de website www.
ingesaraswati.com.

Ontdek het centrum voor universele wijsheid
en levensgeluk van Inge Saraswati

Uithoorn - Al jaren steunt de praktijk 
van Annemieke Calis Kinderboerderij 
De Olievaar. Ook het afgelopen jaar 
heeft Annemieke Calis de medische 
kosten voor de dieren voor haar reke-
ning genomen. Op deze manier zijn 
de dieren op de kinderboerderij 
verzekerd van medische zorg, vlak bij 
huis. Kinderboerderij De Olievaar is 
een diervriendelijke kinderboerderij, 

dit betekent dat alle dieren de
medische zorg krijgen die zij nodig 
hebben en ook dat alle dieren oud 
mogen worden. Hierdoor heeft de 
kinderboerderij wel hogere medi-
sche kosten. Daarom zijn de vrijwil-
ligers van de boerderij enorm blij en 
dankbaar dat Annemieke Calis ook 
dit jaar Kinderboerderij De Olievaar 
weer zal steunen.

Dierenarts Annemieke Calis sponsort 
Kinderboerderij De Olievaar

Uithoorn - Zondagmiddag rond half 
zes kreeg de brandweer een melding 
van schoorsteenbrand aan de Frees. 
Brandweer Uithoorn was snel ter 
plaatse gevolgd door de hoogwerker 

en een tweede autospuit van Mij-
drecht. Wat nog brandde in de open-
haard is eruit gehaald en de schoor-
steen geraagd. De bewoners kunnen 
weer veilig stoken.   Foto: Jan Uithol.

Schoorsteenbrand Frees Uithoorn







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

Gemeente Uithoo
rn

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

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

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website 
een afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen 
met (0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

Sociaal loket
We helpen u graag tijdens een telefoongesprek. 
Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.loket@uithoorn.nl 
of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische spreekuren 
van 9.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Locatie Info- en Adviespunt Uithoorn voor Elkaar
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. 
Inloop: dinsdag 08.30-12.00 uur
Telefonisch via (0297) 303 044:
maandag, dinsdag en donderdag 09.00-12.00 uur 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu
Info: www.uithoornvoorelkaar.nu.

Financieel café
De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.
Inloop: dinsdag 09.00-11.00 uur
De bibliotheek, Marktplein 65 in Uithoorn
Inloop: donderdag om de week (even weken) 14.00-16.00 uur
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044. 
Mail: info@uithoornvoorelkaar.nu.

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en 13.00-16.30 uur

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

Bouw- en woningtoezicht
Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijdag 08.30-10.30 uur
Bezoek op afspraak: maandag t/m vrijdag 10.30-12.30 uur

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

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

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

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

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het 
coronavirus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk prik-
locaties op de kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. 
Op www.uithoorn.nl/oekraine kunt u belangrijke informatie volgen 
rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen en leest u 
antwoorden op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

WWW.UITHOORN.NL

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

https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

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

Werk in uitvoering

Verkiezingen Provinciale 
Staten en Waterschappen  
15 maart 2023
Op 15 maart 2023 vinden gelijktij-
dig de verkiezingen voor Provinci-
ale Staten van Noord-Holland en 
het Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht plaats. 

Stempassen kwijt of 
niet ontvangen?
Uiterlijk 1 maart 2023 moet u uw 
stempassen hebben ontvangen, 
als u kiesgerechtigd bent voor de-
ze verkiezingen. Zonder stem-
passen kunt u niet stemmen. Tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 
12.00 uur, kunt u gedurende de 
openingstijden bij de afdeling 
burgerzaken van het gemeente-
huis persoonlijk een vervangende 
stempas aanvragen, als u geen 
stempas heeft ontvangen of deze 
kwijt bent. U dient een geldig legi-
timatiebewijs te tonen. 

Stemmen en geldige legitimatie
Volgens de Kieswet is stemmen 
alleen mogelijk met een geldig 
identiteitsdocument. Het is ook 
mogelijk uw stem uit te brengen 
als u alleen in het bezit bent van 
een verlopen identiteitsdocu-
ment. Dit document moet geldig 
zijn tot 16 maart 2018 of later.

Stemmen bij volmacht/
Schriftelijke volmacht
U kunt per verkiezing een schrif-
telijke volmacht aanvragen als u 
op de dag van de verkiezing niet 
in staat bent om zelf aan de stem-
ming deel te nemen, en u geen 
volmacht kunt verlenen door 
overdracht van uw stempas. De-
gene aan wie u een volmacht 
geeft moet ook stemgerechtigd 
zijn in de provincie Noord-Holland 
en/of Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht.

Ook als u op de dag van de stem-
ming helemaal geen legitimatie 
heeft, kunt u aan iemand anders 
een volmacht geven om voor u te 
gaan stemmen. U kunt dit alleen 
doen door een schriftelijke vol-
macht te geven aan een kiezer in 
Uithoorn die wel een geldig legiti-
matiebewijs heeft. 

In beide gevallen kunt u een for-
mulier opvragen of afhalen bij de 
afdeling burgerzaken van het ge-
meentehuis. U vult hierop uw ge-
gevens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formulier 
en levert het formulier uiterlijk vrij-
dag 10 maart 2023 weer in bij de 
afdeling burgerzaken. U kunt ook 
een formulier downloaden van de 
website www.uithoorn.nl/verkie-
zingen. U vult hierop uw gege-

vens in en de gegevens van de-
gene die voor u gaat stemmen, 
ondertekent beide het formulier/
de formulieren en levert de formu-
lieren ook uiterlijk vrijdag 10 maart 
2023 weer in bij de afdeling bur-
gerzaken. U kunt ook de formu-
lieren na ondertekenen scannen 
naar verkiezingen@uithoorn.nl. 
Een eenmaal gegeven volmacht 
kan niet worden ingetrokken en 
de volmachtgever mag niet zelf 
aan de verkiezing deelnemen. 

Stemmen bij onderhandse 
volmacht
Als u zelf niet in de gelegenheid 
bent uw stem uit te brengen, kunt 
u iemand machtigen dit voor u te 
doen. U moet dan op de achter-
kant van uw stempas(sen) het ge-
deelte VOLMACHTBEWIJS in-
vullen, samen met degene die 
voor u gaat stemmen. U moet al-
lebei tekenen en u geeft een ko-
pie van uw legitimatiebewijs aan 
de gemachtigde. 

De gemachtigde moet uw stem 
gelijktijdig met de eigen stem uit-
brengen en mag niet meer dan 
twee machtigingen hebben aan-
genomen.

Stemmen met een kiezerspas
Als u uw stem wilt uitbrengen in 
een andere gemeente in de pro-
vincie Noord-Holland en/of Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht 
kun u een kiezerspas aanvragen.

Schriftelijk verzoek
Bij de afdeling burgerzaken van 
het gemeentehuis zijn formulie-
ren verkrijgbaar om in een ande-
re gemeente met een kiezerspas 
aan de stemming te mogen deel-
nemen. U moet het formulier ui-
terlijk op vrijdag 10 maart 12.00 
uur indienen bij de burgemees-
ter van de gemeente waar u op 
de dag van de kandidaatstelling 
(30 januari 2023) als kiezer bent 
geregistreerd. Het verzoek wordt 
niet ingewilligd als het u is toege-
staan bij volmacht te stemmen. Bij 
inwilliging van het verzoek wordt 
de stempas omgezet in een kie-
zerspas. 

Mondeling verzoek
Na ontvangst van de stempas 
kunt u ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, op het 
gemeentehuis van de gemeente 
waar u op de dag van de kandi-
daatstelling als kiezer bent gere-
gistreerd de stempas omzetten in 
een kiezerspas. Dit kan tot uiter-
lijk dinsdag 14 maart 2023, 12.00 
uur. 

Vraag subsidie aan bij het 
Burgemeester Kootfonds

Aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 2023

Vraag voor 26 maart 2023 sub-
sidie aan bij het Burgemeester 
Kootfonds. 

Wie kan subsidie aanvragen 
Om in aanmerking te kunnen ko-
men voor een bijdrage vanuit de 
stichting dient aan de volgende 
criteria voldaan te worden: 
• De activiteit is gericht op sport, 

cultuur en/of een maatschap-
pelijke activiteit. 

• De activiteit vindt plaats bin-
nen de gemeente Uithoorn en/
of De Kwakel. 

• De donatie komt 100% ten 
goede aan de activiteit. 

• De activiteit is niet religieus of 
politiek van aard. 

Het verschil maken 
Om echt het verschil te kunnen 
maken heeft het bestuur besloten 
om het bedrag dat beschikbaar 

wordt gesteld voor de bijdragen 
substantieel te verhogen voor de 
duur van drie jaar. 

Subsidie aanvragen via 
burgemeesterkootfonds.nl 
Herkent u zich hierin, stuur dan 
vóór 26 maart 2023 een onder-
bouwde subsidieaanvraag in 
via het aanvraagformulier op 
www.burgemeesterkootfonds.nl. 

Beslissing 
De subsidieaanvragen worden in 
april 2023 door het bestuur van 
Stichting Burgemeester Koot-
fonds beoordeeld. Alle aanvra-
gers krijgen schriftelijk bericht van 
de beslissing. 

Contact 
Voor meer informatie, neem 
contact op met de heer T.J.J. 
Schrandt, tel. (0297) 513185.

Het aanslagbiljet gemeentebelastingen 2023 valt, net als vorig jaar, 
eind februari weer op de mat. Afhankelijk van uw persoonlijke situa-
tie ontvangt u een aanslagbiljet voor de woonlasten 2023 (onroerende 
zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing).

Eigenaren met een woning moeten rekening houden 
met de onderstaande woonlasten: 

2022 2023

gemiddelde woningwaarde € 426.000 € 486.000
(waarde 2023 = 2022 + 14% gemiddelde 
waardestijging woningen)

OZB tarief eigenaar woning 0,0926% 0,0853%

gemiddeld OZB bedrag eigenaar woning € 395,00 € 414,00
    

Afvalstoffenheffing (eenpersoons)  277,56  292,06

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)  322,70  337,20

Rioolheffing  234,86  234,86

U ziet dat het OZB-tarief in 2023 lager is dan in 2022. Dit heeft te ma-
ken met de waardestijging van de woningen. Net als in andere jaren 
wordt het tarief aangepast op de ontwikkeling van de waarden van de 
woningen. Als woningen in waarde stijgen, wordt het tarief naar bene-
den bijgesteld. Als woningen in waarde dalen, wordt het tarief naar bo-
ven bijgesteld. Vervolgens wordt het tarief geïndexeerd. Voor 2023 is 
uitgegaan van een prijsindexering van 5%. Door deze manier van ta-
riefberekening gaan inwoners en bedrijven niet meer betalen door 
waardestijging en blijven de inkomsten voor de gemeente gelijk. 

Betalen
Automatische incasso 
Als u via automatische incasso betaalt, schrijven wij het aanslagbe-
drag automatisch af in maximaal 9 termijnen. Heeft u nog geen au-
tomatische incasso en wilt u dit aanvragen? Vul dan de bijgevoegde 
machtigingskaart in of download deze op www.gemeentebelastinge-
namstelland.nl. Stuur de ingevulde machtigingskaart per post naar: 
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 eenvoudig 
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 auto-
matische incasso.

Betaling per bank
Betaalt u via internetbankieren of per overschrijvingsformulier? Ver-
meld dan altijd het betalingskenmerk of het aanslagnummer. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over de onderwerpen, over de WOZ-waarde, de aan-
slag, betaling of het indienen van bezwaar? Of heeft u betalingspro-
blemen ? Kijk op www.gemeentebelastingenamstelland.nl voor meer 
informatie of neem telefonisch contact op via 020 - 540 48 86 (bereik-
baar tussen 8:30 en 17:00 uur).
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

De gemeente aangesloten is 
bij het Jeugdfonds Sport en 
Cultuur? Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ou-
ders het niet breed hebben 
toch lid kunnen worden van 
een (sport) vereniging. Een in-

termediair kan een aanvraag 
voor een kind doen. Dit is een 
tussenpersoon die het gezin 
kent. Denk aan jongerenwer-
kers, juf/meester, een ouder- 
en kindadviseur, huisarts of 
een consulent schuldhulpver-
lener van de gemeente. 

Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of www.
uithoorn.nl/laatgeengeldliggen. Of bel met het Sociaal Loket. 
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur: (0297) 513111.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk
Tweede Uithoornse editie 
‘Over de Streep’ 
in De Kuyper op 22 april
Lijkt het je leuk om op een bijzon-
dere manier dorpsgenoten te le-
ren kennen? De gemeente houdt 

op zaterdag 22 april voor de twee-
de keer de activiteit ‘Over de 
Streep’. Wethouder osé de Ro-
bles leidt de middag en stelt aan 
de deelnemers verschillende vra-
gen. Als de vraag voor de deelne-

Aanmelden
Aanmelden kan door de QR code 
te scannen of via www.uithoorn.nl/
overdestreep

Achtergrond informatie
Doelen van Over de Streep zijn 
onder andere kennismaken met 
andere inwoners (en elkaar dus 
beter leren kennen), het doorbre-
ken van bubbels en bewustwor-
ding van je eigen gedrag en fil-
ters. Op deze manier kunnen in-
woners op een laagdrempelige 
manier met elkaar kennis maken. 
Ook met mensen die een hele an-
dere achtergrond hebben.

De Uithoornse versie Over de 
Streep wordt gehouden op zater-
dag 22 april in De Kuyper, Kuy-
perlaan 50 in Uithoorn. Van 14.00 
tot plusminus 16.00 uur.

mer van toepassing is dan stapt 
hij, zij of hen ‘over de streep’. 
De wethouder legt uit: “Dat kun-
nen vragen zijn over hobb ’s, 
(verloren) vriendschappen, sport, 
werk. En je stapt alléén over de 
streep als je dat zelf wilt. Aan-
melden kan vanaf nu, dus doe je 
mee?”

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amster-
dam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren 
toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komen-
de jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu 
en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk 
in de regio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlen-
gen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uit-
hoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouw-
baarder en sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de ge-
meentepagina houden wij u samen met de projectorganisatie op de 
hoogte aanleg van tramlijn 25. Alle informatie (nieuws en werkzaamhe-
den) over het project vindt u terug op www.uithoornlijn.nl.

Op dit moment werkt de aannemer van de Uithoornlijn op het hele tracé 
van de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. Dit 
jaar wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein in Am-
stelveen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks en 
op de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De grote werk-
zaamheden duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat gebeurt er 
allemaal in februari 2023?

Opstelterrein-N201
Op het opstelterrein wordt verder gebouwd aan de voorzieningen die 
nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt GVB aan de staalcon-
structie van de hal en Dura Vermeer aan het stroomvoorzieningsge-
bouw en de opstelsporen. 

Spoordijk
De brug over de Hoofdtocht, bij de Randweg, krijgt in februari steeds 
meer vorm. Om de werkzaamheden rond de Randweg goed uit te kun-
nen voeren, krijgt gemotoriseerd verkeer vanaf eind februari tot eind 
maart te maken met een om-en-om-regeling ter hoogte van de spoor-
dijk: verkeer maakt in beide richting om en om gebruik van dezelfde rij-
strook. Op de spoordijk zelf werkt Dura Vermeer in februari aan de be-
tonnen onderbaan van de trambaan, bij halte Aan de Zoom. Ook halte 
Aan de Zoom krijgt deze maand vorm: de tramperrons worden aange-
legd en het geluidscherm, de fi etsenstalling en de hekwerken voor de 
halte worden geplaatst. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de duiker 
onder het voetpad bij Zonnedauw door.

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITINGEN FEBRUARI 2023 Vanaf zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart is de over-
steek Aan de Zoom-Faunalaan afgesloten, de spoorkruising 
wordt dan aangelegd. Dat gebeurt in de voorjaarsvakantie, zo-
dat fi etsers en voetgangers van en naar de scholen hier zo min 
mogelijk hinder van ondervinden. Er is een omleiding via de tij-
delijk opengestelde Bieslookbruggen.

Busbaan Faunalaan-busstation
Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/tram-
baan verder. De betonnen onderbaan is bij het busstation al gestort, in 

februari wordt het beton gestort tussen Aan de Zoom en de Zijdelweg. 
Daarna komen de spoorstaven op de busbaan en het busstation. De 
verkeerssituatie op de Zijdelweg verandert in de loop van februari. Het 
eerste deel van het viaduct (zijde Alkwin College) is vervangen en er 
is begonnen met het vernieuwen van het tweede deel (zijde busstati-
on). In februari vinden er vooral sloopwerkzaamheden aan het viaduct 
plaats. De werkzaamheden op het viaduct duren nog tot half mei 2023.

Busbaan Boerlagelaan-Uithoorn Centrum
In de eerste helft van februari zijn de bovenleidingsdraden opgehangen.

De kruising van de busbaan met de Boerlagelaan is afgesloten 
in het weekend van 24-27 februari. De kruising wordt dan defi -
nitief ingericht: de kruising wordt opnieuw geasfalteerd, daar-
naast worden bestrating en detectielussen op de kruising en 
op het busstation aangebracht. Ook worden de defi nitieve ver-
keerslichten (nu staan er tijdelijke verkeerslichten) en andere in-
stallaties (zoals openbare verlichting) aangesloten. In hetzelfde 
weekend vindt bij de Amsterdamseweg/halte Uithoorn Centrum 
slijpwerkzaamheden plaats, ook hier brengen we detectielus-
sen aan. Dit doen we deels ’s nachts als er geen bussen rijden.

Aanplant van groen
In het voorjaar wordt er gefaseerd groen aangeplant rond de tram-
baan, op de locaties waar de werkzaamheden al zijn afgerond.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische 
emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de websi-
te en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het pro-
ject volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op 
Uithoornlijn).

Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een onveilige si-
tuatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan contact op met 
de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl 
of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. Weet u niet 
zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeente? U kunt al-
tijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

Over de Streep

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 mai-
len gemeente uithoorn.nl. U vindt de offi ci le mededelingen en bekendma-
kingen ook op www.uithoorn.nl en op https //zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

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

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de openings-
tijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook 
ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de open-
bare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn 
de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak 
via het KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in de bekend-
makingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en 
wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.

Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan iedereen bin-
nen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een inspraakre-
actie sturen aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn).

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen 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 waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden 

uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het be-
sluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er 
geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorzie-
ning’ worden aangevraagd. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftpro-
cedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de be-
treffende publicatie.

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 meest-
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al binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient 
uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank. Bij wel-
ke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Voor de be-
handeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in reke-
ning. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlo-
pige 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 er-
voor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt 
uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank 
(voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in 
het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat be-
sluit. 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 verkeersbe-
sluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plan-
nen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook 
inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd 
over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-020728, Boterdijk 77, het splitsen van de woning (ontvangen 10-02-

2023);
• 2023-021683, Achterweg 27, het aanleggen van een inrit met dam (ontvangen 

14-02-2023).
Uithoorn
• 2023-019498, Kuifmees 97, het plaatsen van een dakopbouw (ontvangen 06-

02-2023);
• 2023-020715, Gaastmeer 2, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 12-02-

2023);
• 2023-020759, Schans 23, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 09-02-

2023);
• 2023-020763, Geertruidahoeve 42, het aanleggen van een in/uitrit (ontvangen 

08-02-2023);
• 2023-021869, Bruine Lijster 43, het vervangen van een dakkapel (ontvangen 

15-02-2023);
• 2023-022037, Thamerweg 4, het herbouwen van een woning (ontvangen 16-

02-2023).

VAN RECHTSWEGE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen een van rechtswege verleende vergunning kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-084735, Mijnsherenweg 8, verbouw en uitbreiding van het bestaande be-

drijfsgebouw ten behoeve van een datacenter (besluit van rechtswege verzon-
den op 17-02-2023).

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
• 2022-102524, Jaagpad 2 Kadastraal D 3220, het plaatsen van cameramas-

ten, een antenne met windmeetapparatuur en het aanleggen van kabels (ver-
zonden, 03-02-2023).

Uithoorn
• 2022-126321, Wilhelminakade 81, het realiseren van een B&B en in-/uitrit (ver-

zonden 13-02-2023);
• 2023-018629, Grevelingen 30, het plaatsen van extra zonnepanelen (verzon-

den 13-02-2023).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-020189, Kerklaan 16. Het aanvragen van een ontheffi ng artikel 35 al-

coholwetvergunning voor Koningsdag, Midzomeravondfeest en De Kwakelse 
Kermis (ontvangen 09-02-2023);

• 2023-019853, evenemententerrein te De Kwakel, het aanvragen van een eve-
nementenvergunning voor “Kwakel Open Air Festival” op 10 juni 2023 (ontvan-
gen 08-02-2023);

• 2023-019856, evenemententerrein De Kakel, het aanvragen van een artikel 35 
alcoholvergunning op 10 juni 2023 (ontvangen 08-02-2023);

Uithoorn
• 2023-017568, Brusselfl at , het plaatsen van een afvalcontainer van 1 januari 

t/m 31 december 2023 (ontvangen 01-02-2023);
• 2023-017454, Sportpark Randhoorn. Het aanvragen van een evenementsver-

gunning voor “De wandeling” Uithoorns Mooiste. Op 16 april 2023. (ontvangen 
01-02-2023);

• 2023-017985, Grevelingen 34, het wijzigen van een leidinggevende horeca 
(ontvangen 02-02-2023);

• 2023-018629, Grevelingen 30, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 03-
02-2023);

• 2023-018634, Schans 15, het vergroten van de bestaande dakopbouw (ont-
vangen 04-02-2023);

• 2023-018664, Prinses Christinalaan 147, het plaatsen van een dakkapel (ont-
vangen 05-02-2023);

• 2023-018295, Randhoornweg 90, het aanvragen van een evenementenver-
gunning voor een fi etstoerevenement “Ronde van de stelling van Amsterdam” 
op 11 juni 2023 (ontvangen 03-02-2023);

• 2023-021100, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven aan 
“Kermis Uithoorn” (ontvangen 13-02-2023);

• 2023-020851. Wederik 84. Het plaatsen van een afvalcontainer van 13 maart 
t/m 1 april 2023 (ontvangen 13-02-2023);

• 2023-021595, kruising Boerlagelaan, het aanvragen van een ontheffi ng ge-
luidshinder op 31 maart-1 april, 9-10, 11-12 april 2023 (ontvangen 15-02-
2023).

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
• 2023-018572, Schans 1, het plaatsen van een afvalcontainer op 13 februari 

2023 (ontvangen 06-02-2023), (verzonden 08-02-2023);
• 2022-124249, Randhoornweg 90, het organiseren van een wielertoertocht op 

26 maart 2023 (verzonden 08-02-2023);
• 2023-010086, Wilhelminakade 5, het aanwezig hebben van 2 kansspelauto-

maten t/m 31 december 2023 (verzonden 08-02-2023);
• 2023-019183, Nicolaas Beetslaan 130, het plaatsen van een afvalcon-

tainer van 28 februari t/m 14 juli 2023 (ontvangen 07-02-2023), (verzon-
den15-02-2023);

• 2023-013225, Randweg, ontheffi ng geluidhinder voor het uitvoeren van werk-
zaamheden van 24 t/m 27 maart 2023 (verzonden 15-02-2023).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
De Kwakel
• 2023-018244, Drechtdijk 21, incidentele festiviteit op 19 februari 2023 (verzon-

den 09-02-2023).
Uithoorn
• 2023-009132, C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar voor het 

organiseren van een magazijnverkoop van 29 maart t/m 1 april 2023 (verzon-
den 08-02-2023).

 TER INZAGE
• Voorgenomen maatwerkvoorschriften ten behoeve van Aldi Vastgoed B.V. en 

concept vormvrije mer-beoordeling Aldi Vastgoed B.V. Inzageperiode van 23 
februari 2023 tot en met 22 maart 2023. Inlichtingen bij S.D. Meulenbelt, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111. 

• Gewijzigde bestemmingsplan “Noorddammerweg 68, De Kwakel”. Inzagepe-
riode van 23 februari 2023 tot 6 april 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afde-
ling wonen en werken (0297) 513 111.

• Vergunning verleend - Amsterdamseweg 14, Uithoorn. Inzageperiode van 23 
februari tot 6 april 2023. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan parapluplan Datacenters. Inzageperiode van 9 fe-
bruari t/m 23 maart 2023. Inlichtingen bij S.D. Meulenbelt, afdeling wonen en 
werken (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan Flitsbezorging, Uithoorn. Inzageperiode van 23 
februari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wo-
nen en werken (0297) 513 111.

• Herzien ontwerpbesluit - Noorddammerweg, Uithoorn. Inzageperiode van 9 fe-
bruari tot en met 23 maart 2023. Inlichtingen bij de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied (ODNZKG).

• Ontwerpbestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn. Inzageperiode van 25 janu-
ari 2023 tot en met 8 maart 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, afdeling wo-
nen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
RECTIFICATIE TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN DATACENTERS
Op woensdag 8 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Uithoorn bekend gemaakt dat vanaf donderdag 9 februari 2023 het 
ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters ter inzage ligt voor zienswij-
zen. In dat bericht is per abuis als einddatum van de zes weken durende ziens-
wijze periode, 23 februari 2023 genoemd. Dit moet zijn 23 maart 2023; tot die da-
tum kunt u een zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan indienen. Hieronder is 
voor de volledigheid het gecorrigeerde bericht opnieuw opgenomen.

HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN PARAPLUPLAN DATACENTERS
Aanleiding voor het opstellen van een ontwerp-bestemmingsplan parapluplan 
Datacenters is artikel 6.21c van de Omgevingsverordening 2020. Dit artikel be-
vat een instructie aan gemeenten om bestemmingsplannen zodanig aan te pas-
sen dat nieuwe datacenters met een bruto vloeroppervlak van meer dan 2.000 m2 
en een elektrisch aansluitvermogen van meer dan 5 MVA niet langer zijn toegela-
ten. Middels het onderhavige ontwerp-bestemmingsplan dat een parapluplan be-
helst, geeft de gemeente uitvoering aan de instructie van de provincie. Het para-
pluplan wijzigt alle bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en inpassingsplan-
nen die vigerend zijn binnen de gemeente Uithoorn in een keer, conform de in-
structie van de provincie.
Toenemend dataverkeer vraagt om een stevige digitale infrastructuur voor burgers 
en bedrijven. Digitalisering heeft daardoor een omvangrijke en groeiende impact, 
ook op de gemeente Uithoorn. De gemeente Uithoorn is echter niet een geschik-
te vestigingslocatie voor (grootschalige) datacenters. De provincie heeft per 1 ja-
nuari 2023 in de Omgevingsverordening 2020 bepaald dat een bestemmingsplan 
o.a. in de gemeente Uithoorn niet meer mag voorzien in nieuwe datacenters met 
een bruto vloeroppervlak van meer dan 2000m2 en een elektrisch aansluitvermo-
gen van meer dan 5 Megavoltampère (MVA).
Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters
Omdat het parapluplan uitvoering geeft aan een instructie van de provincie en de 
gemeente geen keus heeft om de instructie al dan niet op te volgen, is van het plan 
geen voorontwerp ter inzage gelegd. Met het ter inzage leggen van het ontwerp-
bestemmingsplan parapluplan Datacenters, start de formele bestemmingsplan-
procedure. Het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters ligt ter inzage 
op het gemeentehuis vanaf 9 februari 2023, gedurende zes weken tot 23 maart 
2023. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk infor-
matiecentrum in de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken inzien. Het ont-
werp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters is tevens digitaal raadpleegbaar 
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPDatacenters-CO01. De digitale versie van het plan kunt u tevens telefonisch 
opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wonen & Werken via het 
nummer (0297) 513 111.
Binnen de zienswijzetermijn van 9 februari t/m 23 maart 2023 kan een ieder een 
zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan parapluplan Datacenters zenden aan 
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op 
verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt 
hiervoor telefonisch contact opnemen via het nummer (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen, legt het college het ontwerp-bestemmingsplan 
parapluplan Datacenters voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het besluit 
zal worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de Gemeentepagina van De 
Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn voor het indienen van beroep. Tegen 
dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belangheb-
benden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meer-
bode en het Gemeenteblad.

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
FLITSBEZORGING, UITHOORN
Toelichting
De gemeenteraad heeft op 2 juni 2022 een voorbereidingsbesluit genomen ten 
aanzien van de vestiging van dark stores. Daarmee heeft de gemeenteraad ver-
klaard om voor het gehele grondgebied van de gemeente Uithoorn een paraplu-
bestemmingsplan voor te bereiden voor het reguleren van fl itsbezorgdiensten met 
zogenaamde dark stores. In voorliggend paraplubestemmingsplan is onderzocht 
onder welke randvoorwaarden fl itsbezorgdiensten in de vorm van dark stores kun-
nen worden toegestaan. Voor het gemeentelijke grondgebied van de gemeente 
Uithoorn wordt daarmee in een passende regeling voorzien ten aanzien van het 
aspect dark stores en fl itsbezorging.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan Flitsbezorging gemeente Uithoorn ligt in het ka-
der van de inspraakprocedure van donderdag 23 februari 2023 t/m woensdag 8 
maart 2023 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Binnen de-
ze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op grond van 
de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De 
raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant, het Gemeenteblad en op 
de website wordt bekend gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden in-
gediend.

VERGUNNING VERLEEND - AMSTERDAMSEWEG 14, UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevol-
ge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend. De be-
schikking betreft het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de revi-
sievergunning van 19 april 2011, kenmerk 1134, van de inrichting van PPG Coa-
tings Nederland B.V. gelegen aan de Amsterdamseweg 14 te Uithoorn. De wijzi-
ging vindt plaats in het kader van onze periodieke toetsing of de vergunningvoor-
schriften nog overeenkomen met de Beste Beschikbare Technieken en de actu-
ele wet- en regelgeving. Hiertoe komen een aantal voorschriften van rechtswege 
te vervallen, worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften 
aan de vergunning verbonden.
• Zaaknummer: 11033108
Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking 
is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na pu-
blicatie gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente Uithoorn, Laan van Meer-
wijk 16 te Uithoorn.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank 
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Vermeld 
in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) 
waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het 
referentienummer/kenmerk van dit besluit.

TER INZAGELEGGING VOORGENOMEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
TEN BEHOEVE VAN ALDI VASTGOED B.V. EN CONCEPT VORMVRIJE 
MER-BEOORDELING ALDI VASTGOED B.V. 
Toelichting
Aldi Vastgoed B.V heeft een plan gemaakt om aan de Sportlaan 17 - de locatie 
waar zij nu tijdelijk gevestigd zijn - een moderne supermarkt te bouwen met er bo-
venop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. De beoog-
de herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Thamerdal / Bur-
gemeester Kootpark e.o. Daartoe is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat 
strekt tot wijziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vast-
goed B.V. mogelijk te maken. Dit plan is tezamen met een ontwerp-omgevingsver-
gunning op basis van het plan en een ontwerp-besluit Hogere grenswaarden ter 
inzage gelegd van 29 december 2022 tot 9 februari. 
Op 3 maart 2022 heeft de gemeenteraad besloten om op de procedure van het 
bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit heeft tot gevolg dat het colle-
ge van burgmeester en wethouders (het college) er naar dient te streven om zo-
veel mogelijk alle stukken die betrekking hebben op het project Aldi, tegelijk in 
procedure te brengen. Gelet op overschrijdingen van geluidsnormen als gevolg 
van industrielawaai afkomstig van de Aldi supermarkt en de naast gelegen brand-
weerkazerne van de Brandweer Uithoorn op de gevel van omringende woningen 
en de nieuwe appartementen boven de Aldi, is het college voornemens om twee 
maatwerkvoorschriften op te stellen op grond van het Activiteitenbesluit. Verder is 
het project van de Aldi mer-beoordelingsplichtig op grond van het Besluit milieu-
effectrapportage. Daartoe heeft het college een concept-besvormvrije mer-beoor-
deling opgesteld als voorbereidingsbesluit bij het ontwerp-bestemmingsplan Aldi. 
Terinzagelegging voornemen en ontwerp-besluit
Naar aanleiding van het voorgaande legt het college de volgende concept-beslui-
ten ter inzage voor zienswijzen door belanghebbenden:
• het voorgenomen maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit Brandweer Uithoorn, 

Zijdelweg 1, 1421 TB Uithoorn vergezeld van het rapport ‘Aldi en apparte-
menten Sportlaan te Uithoorn - Geluiduitstraling brandweer’ met rapportnum-
mer Rm220055aaA2 d.d. 23 november 2022 en referentie: Rm220055aaA2.
teey_03;

• het voorgenomen maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit Aldi Vastgoed B.V., 
Sportlaan 17. 1421 TE Uithoorn vergezeld van het rapport Nieuwbouw Aldi met 
appartementen aan de Sportlaan te Uithoorn Geluiduitstraling supermarkt, rap-
portnummer: Rm220055aaA1 en referentie Rm220055aaA1.teey_02;

• het ontwerpbesluit vormvrije mer-beoordeling Aldi Vastgoed B.V., Sportlaan 
17. 1421 TE Uithoorn vergezeld van de Aanmeldnotitie vormvrije mer-beoor-
deling Aldi Vastgoed B.V.

Termijn, inzage en zienswijzen indienen
De concept-besluiten liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis van don-
derdag 23 februari 2023 t/m woensdag 22 maart 2023. Tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, kunt u de stukken inzien. Van de stukken kunt u tevens digitale ver-
sies opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wonen & Werken via 
het nummer (0297) 513 111.
Binnen de zienswijzetermijn van donderdag 23 februari 2023 t/m woensdag 22 
maart 2023 kunnen belanghebbenden een zienswijze op de concept-besluiten uit-
brengen door deze te zenden aan het college van burgemeester en wethouders 
(Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek kunt u uw zienswijze ook mailen aan 
mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen via het 
nummer (0297) 513 111.
Verwante stukken opvragen
De onderhavige concept-besluiten worden uiteindelijk vastgesteld door het colle-
ge in samenhang met het boven genoemde ontwerp-bestemmingsplan, de ont-
werp-omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit Hgw die ter inzage lagen van 
29 december 2022 t/m 8 februari 2023. Het ontwerp-bestemmingsplan is digitaal 
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op identifi catiecode 
NL.IMRO.0451.BPAldiSportlaan-ON01. Van de ontwerp-omgevingsvergunning en 
het ontwerp-besluit Hgw kunt u digitale versies opvragen bij mevrouw S.D. Meu-
lenbelt van de afdeling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen, stelt het college de besluiten vast op 5 april 
2023 tezamen met het Besluit Hogere grenswaarden en de omgevingsvergun-
ning. De collegebesluiten worden vervolgens gepubliceerd tezamen met het door 
de raad op 30 maart vastgestelde bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. in het Ge-
meenteblad en op de Gemeentepagina van De Nieuwe Meerbode. Daarmee start 
de termijn voor het indienen van beroep. Door de toepassing van de coördinatie-
regeling ontstaat op het moment van besluitvorming effectief één besluit, omvat-
tende het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit Hgw. Tegen dit 
besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor belanghebben-
den beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad 
van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd via De Nieuwe Meerbode 
en het Gemeenteblad.

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
“NOORDAMMERWEG 68, DE KWAKEL”
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij het bestemmingsplan “Noord-
dammerweg 68 De Kwakel” met planidentifi catienummer NL.IMRO.0451.BPNRD-
DAMweg-ON01 op 29 september 2022 hebben vastgesteld.
Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan betreft de locatie Noorddammerweg 68 in De Kwakel waar 
sprake is van ontwikkeling van twee percelen tot woongebied te weten de realisa-
tie van vijftien bouwkavels voor vrijstaande woningen en het behoud van de be-
staande voormalige bedrijfswoning. Het realiseren van dit project is grond van het 
vigerende bestemmingsplan ‘Legmeer-West’ (2015) niet mogelijk. De huidige be-
stemming ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ dient te worden gewijzigd in ‘Wonen’ en ‘Groen’. 
Om het project juridisch planologisch mogelijk te maken is het gewijzigde bestem-
mingsplan “Noorddammerweg 68, De Kwakel” vastgesteld.
Zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan “Noorddammerweg 68 De Kwakel” heeft van 7 april 
2022 tot en met 18 mei 2022 ter inzage gelegen. Op het ontwerp bestemmings-
plan “Noorddammerweg 68 De Kwakel” is een zienswijze kenbaar gemaakt, wel-
ke vervat is in een “Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 
Noorddammerweg 68 De Kwakel”. Naar aanleiding van deze zienswijze is op de 
plankaart een geluidswerende voorziening opgenomen die is gesitueerd tussen de 
nieuwe woningen en het terrein van de Uithoornse Wieler Trainings Club (UWTC).
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ligt van-
af 23 februari 2023 gedurende zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan is di-
gitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestem-
mingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het ge-
meentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis.
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging (23 februari 2023 tot 6 april 2023) kan 
tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen 
die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend en door belang-
hebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de 
gemeenteraad te wenden om zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan in 
te dienen en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft 
aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet 
schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen te-
vens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek 
moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.
Verdere procedure
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt, ten-
zij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

WWW.UITHOORN.NL
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De Ronde Venen - De Demmerikse-
brug in de N201 bij Vinkeveen is aan 
vervanging toe. Provincie Utrecht 
onderzoekt de mogelijkheden: wordt 
het opnieuw een beweegbare brug of 
komt er een vaste brug voor terug? 
Ondernemersvereniging Vinkeveen 
maakt zich grote zorgen over het 
scenario van de vaste brug en roept 
alle inwoners op om of 23 februari of 
9 maart de inloopavond over dit 
thema te bezoeken. “Met een vaste 
brug wordt de Vinkeveense Plassen 
totaal onbereikbaar. Met grote 
gevolgen voor de economische 
bedrijvigheid...’’
De huidige Demmeriksebrug bij 
Vinkeveen is een beweegbare brug. 
Voor werkschepen, plezierjachten, 

woonboten en andere grote varende 
objecten gaat de brug zo nu en
dan open. Het verkeer moet even 
wachten, maar de volledige Vinke-
veense Plassen is op deze manier voor 
alle schepen bereikbaar. “Zodra je 
deze brug vervangt door een vaste 
brug, vervalt deze bereikbaarheid”, 
licht Ben van Rijn van ondernemers-
vereniging Vinkeveen toe. “Werk-
schepen kunnen hier dan niet meer 
komen om de beschoeiingen en de 
legakkers te onderhouden, jacht-
havens lopen grote inkomsten mis 
omdat de pleziervaart er niet meer 
kan komen, eigenaren van grote 
schepen kunnen de Plas niet meer
op of af en de rondvaartboot moet 
vanaf dat moment de Kleine Plas 

gedwongen overslaan. Met andere 
woorden: met een vaste brug gaat de 
economische bedrijvigheid van Vinke-
veen enorm achteruit en dat lijkt de 
Provincie zich niet goed te realiseren. 
Wij maken ons ernstig zorgen.”

Bezoek de inloopavond
Provincie Utrecht organiseert twee 
inloopavonden voor bewoners om 
met hen van gedachten te wisselen 
over dit onderwerp. “Wij willen zoveel 
mogelijk inwoners oproepen bij deze 
bijeenkomst aanwezig te zijn”, vult 
Raymond de Rijk aan. “Hier kunnen 
we collectief onze zienswijze kenbaar 
maken en laten horen dat een vaste 
brug voor het dorp een doodsteek is. 
Tevens heeft de Ondernemersvereni-
ging een alternatief plan. Een aqua-
duct ter hoogte van het Surfeiland 
zou namelijk een heel mooie oplos-
sing kunnen zijn. Dan hoef je geen 
kostbare beweegbare brug met 
bediening aan te leggen én trek je het 
vaarverkeer direct meer in de richting 
van het dorp zodat je veel beter voor 
de sluis uitkomt.
Maar heel voornaam is ook dat tijdens 
de aanleg de N201 tijdelijk over het 
surfeiland gelegd kan worden en dat 
tijdens de werkzaamheden de brug 
gewoon kan blijven draaien. Tevens is 
een aquaduct een prachtige fauna-
passage voor de otter.
De inloopavonden vinden plaats
op donderdagavond 23 februari en
9 maart van 19.00 tot 21.00 uur in
het Spoorhuis Vinkeveen aan de 
Demmerik 68 in Vinkeveen.

Zorgen bij Vinkeveense onder-
nemers over ‘vaste brug’ N201

Foto:  AvdP

Uithoorn - Op 3 november besloot 
de gemeenteraad unaniem dat ’t 
Buurtnest zal worden ingericht voor 
de noodopvang van dertig asiel-
zoekers. Er is in en rond het gebouw 
momenteel nog geen enkele activi-
teit te bespeuren. Volgens de 
gemeente Uithoorn zullen de
eerste asielzoekers eind maart in het 
gebouw trekken. De gemeente werkt 
hierbij samen met het Rode Kruis en 
het Centraal Orgaan Opvang.
“De locatie moet nog geschikt 
gemaakt worden,” vertelt Ronald 
Smallenburg, woordvoerder van het 
COA Noord-Holland. Hij weet niet 
precies wanneer het klaar zal zijn. ‘t 
Buurtnest wordt geen asielzoekers-
centrum (AZC), maar een crisisnood-
opvang (CNO). Het is een kleine 
locatie en het is misschien maar voor 
korte tijd, maar de nood is zo hoog, 
dat we blij zijn met elke mogelijkheid 
tot opvang.” Het plan is dat er voor de 
asielzoekers tijdelijke units als slaap-
vertrekken worden geplaatst op het 
terrein van ‘t Buurtnest. De ruimte
in het gebouw wordt dan ingericht 
als verblijfruimte, dagbesteding en 
kantoorfaciliteiten. Dat lijkt de beste 
oplossing voor de privacy en leef-
baarheid.

Delen
In het gebouw zitten nog enkele 
organisaties. Zij gaan het gebouw 
delen met de asielzoekers. De 
ruimtes voor hun activiteiten worden 
gescheiden van de asielzoekers. Daar 
zullen de jongerenwerkers blij mee 
zijn, want voor hen was juist de 
huidige locatie in de wijk erg belang-
rijk. Een van de jongerenwerkers wist 
tot voor kort niet wat er met haar 
werkzaamheden zou gaan gebeuren. 

Ze had weinig hoop dat de jongeren 
uit de wijk mee zouden verhuizen als 
de activiteiten elders moesten gaan 
plaatsvinden. Misschien dat toekom-
stige jonge asielzoekers nu bij de 
activiteiten kunnen aansluiten. 
Omwonenden van ’t Buurtnest 
hebben deze week een brief 
ontvangen. De gemeente geeft
aan dat de suggesties van de om-
wonenden worden meegenomen
bij de inrichting van het terrein. 

 De brand
Na de brand in ’t Buurtnest zijn veel 
organisaties al verhuisd naar het 
tegenovergelegen multifunctionele 
centrum De Scheg. Het Repaircafé 
ging verder in de Buurtkamer De 
Waard en ook de EHBO vereniging 
Uithoorn verplaatste de lessen naar 
de overkant. De taalgroepen die het 
Taalhuis Uithoorn organiseerde voor 
de vrouwen van Pavones zijn over-
gegaan naar de bibliotheek. Veel 
buitenlandse vrouwen kwamen 
lopend naar de les in ‘t Buurtnest. 
Om nu naar hun taalles te gaan 
moeten ze met twee bussen. Volgens 
projectcoördinator Claudia Prange is 
er niemand afgevallen door die ver-
huizing. “We hebben een goed en 
gratis aanbod in een prachtig biblio-
theek. Als ze daar even moeten 
reizen dan doen ze dat gewoon. Ze 
komen met liefde.” Drie begeleiders 
van een taalgroep geven aan dat zij 
de overstap niet hebben gemaakt en 
ook enkele dames van hun les vinden 
de bibliotheek te ver weg. Ze missen 
nu de onderlinge gezelligheid en het 
delen van de verschillende culturen 
tijdens de Nederlandse taalles. Zij 
voelen zich gedupeerd door de 
veranderingen.

Eind maart asielzoekers
in ‘t Buurtnest

Mijdrecht - Het Nationaal Jeugd 
Musical Theater speelt op 25 februari 
haar nieuwe productie Robin Hood -
de musical. De cast van Robin Hood -
de musical bestaat voornamelijk uit 
jongeren, waaronder de 16-jarige 
Melanie Fiege uit Mijdrecht. Ze staat 
in deze productie samen met een 
groep jonge talenten naast enkele 
volwassen professionals zoals Cystine 
Carreon, Ruben Kuppens en Louis
van Dijk. 
Melanie heeft al behoorlijk veel erva-
ring met dans en musical. Toen ze vier 
jaar was begon ze al met dansen bij 
Dansschool Nicole in Mijdrecht. En 
vanaf haar achtste ging ze bij een 
wedstrijd dansteam. Ze kreeg les
van Judith van Eijk, van wie ze enorm 
veel heeft geleerd.
Vroeger zong ze thuis altijd Disney-
liedjes, maar ze had nog nooit echt 
voor een publiek gezongen. Wel had 
ze toen ze elf was ge�gureerd in de 
serie Luizenmoeders. Toen Melanie
in groep 8 zat mocht ze de hoofdrol 
spelen in de eindmusical: ‘De DJ 
Draait Door’. Dit was voor haar echt 

een droom die uitkwam. Ze voelde 
zich helemaal thuis op het toneel.
Na de eindmusical wist ze dat dansen, 
zingen en acteren is wat ze later wilde 
doen. Ze nam zanglessen bij muziek-
school Soundcheck in Mijdrecht,
waar ze les had van Clara Dijkema en 
Fabienne Julie. Ondertussen volgde 
ze ook musicallessen in Uithoorn bij 
Shanna Elleswijk, en mocht ze Dalia 
het dienstmeisje spelen in de musical 
Aladdin.
In Robin Hood - de musical speelt 
Melanie de rol van Eleonor, één van 
de bendeleden waar Robin Hood zich 
bij aansluit. Ze geeft aan dat het een 
hele uitdagende en leuke rol is om
te spelen, omdat ze zelf normaal 
gesproken eigenlijk nooit echt boos is 
maar het karakter dat ze speelt juist 
behoorlijk agressief is: “Voor de show 
kruip ik helemaal in mijn personage 
en zet mijn enthousiasme dan om in 
boosheid. Ik speel als Eleonor erg 
agressief, omdat ik boos ben op hoe 
de wereld is ingericht. Dat de rijken 
alles hebben en alles maar kunnen 
maken en de armen op straat lopen te 

bedelen en nauwelijks brood hebben.”
Robin Hood - de musical is een episch, 
avontuurlijk kostuumdrama. Melanie 
raadt iedereen aan om deze musical 
te zien, want de boodschap is nog 
altijd actueel. Het stuk gaat over 
strijden voor gelijkheid en je stem 
laten gelden. Niet iedereen heeft in 
deze wereld een stem en dat zou wel 
zo moeten zijn volgens Melanie.

Mijdrechtse Melanie (16)
in Robin Hood - de musical

Foto:  Fotogra�e Marije Slingerland.

De Ronde Venen – Naar aanleiding 
van vragen van de VVD over het
feit dat er in diverse gemeenten 
gesproken wordt over het plan om 
Boa’s van een wapenstok en peper-
spray te voorzien liet burgemeester 
Maarten Divendal duidelijk weten dat 
de gemeente De Ronde Venen daar 
nog niet toe overgaat. Hij gaf duide-
lijke uitleg over het hoe en waarom: 
“Er is een onderscheid tussen de 

middelen die boa’s gebruiken. Je hebt 
geweldsmiddelen en vrijheid beper-
kende middelen. Als het gaat over de 
vrijheid beperkende middelen wordt 
hier wel sinds 1 januari dit jaar gebruik 
gemaakt van handboeien. Vroeger 
vielen die tot geweldsmiddelen, maar 
nu niet meer. Wel moeten de boa’s hier 
een cursus voor volgen hoe deze te 
gebruiken en wanneer. Er zit namelijk 
meer aan vast. Als je iemand vastzet 

moet je die persoon ook zelf naar het 
bureau brengen” aldus Divendal.

Geweldsmiddelen
“De wapenstok en de peperspray
zijn geweldsmiddelen. Om die in te 
zetten bij de boa’s, daar wordt wisse-
lend over gedacht. Wij zien hier geen 
aanleiding toe. Wel zijn onze boa’s 
tegenwoordig met hun portofoons 
aangesloten op het politiesysteem.
Zo gauw er iets is kunnen zij direct 
contact zoeken met de politie. Ook 
hebben ze indien nodig de beschik-
king over een Body Cam”.

Boa’s in DRV krijgen nog geen 
wapenstok en peperspray

LEZERSPOST

Met grote verbazing lees ik het artikel in uw krant van 15 februari
(Hopelijk helpt het) en in denk, nou nog heel even en dan worden de 
rolstoel/scootnmobiel-gebruikers en de kinderwagen geweert van de 
markt. Als het aan de valide mensen ligt.
Voorbeeld: ik kom aanrijden met mijn scootmobiel. Dan staat er op 
marktdagen ter hoogte van het Rechthuis een groenteman welke zijn 
kraam zeer uitgebreid heeft uitgestald. Ik kan dus niet gewoon door-
rijden, moet terug en ga het via de stoep proberen. Maar bij de uitsparing 
om op de stoep te kunnen komen, staan �etsen gestalt, dus dat gaat niet 
lukken. Lukt het wel, dan staan er parasolvoeten van de groenteman in de 
weg. Welke dan leuk zegt: “Dan moet u even waarschuwen, dan halen we 
ze weg.” En zo kan ik nog wel even doorgaan.
De gemeente had in eerste instrantie nooit moeten toestaan dat er 
�etsen door de Dorpstraat rijden en dan heb ik het nog niet eens over
de scooters, enz. Dus als de valide mens eens niet zo egoïstisch bezig is 
en zich probeert te verplaatsen in de invalie mens, dan ziet de wereld er 
heel wat beter uit. Ik moest dit even kwijt. Met vriendelijke groet,
H. de Graaf - Mijdrecht

Met grote verbazing
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Uithoorn - Het leek een a�evering 
van ‘Het Perfecte Plaatje’: deelnemers 
uit heel Uithoorn en De Kwakel deden 
de afgelopen weken mee aan de foto-
wedstrijd die was uitgeschreven voor 
de verjaardag van de gemeente. Het 
thema – 175 jaar Grondwet – bleek 
geen eenvoudige opdracht, maar de 

inzendingen waren er niet minder 
mooi en inspirerend om!
Op 15 februari werden de winnaars 
van de fotowedstrijd bekendgemaakt.
De fotowedstrijd was georganiseerd 
om stil te staan bij het 203-jarig 
bestaan van de gemeente Uithoorn. 
Alle inwoners van de gemeente 

konden meedoen. Een speciale jury, 
bestaande uit burgemeester Pieter 
Heiliegers, raadslid Daan Noordanus 
en beroepsfotograaf Patrick Hesse, 
beoordeelde de inzendingen. De tien 
mooiste foto’s krijgen een plekje in 
het gemeentehuis. Uiteindelijk werd 
Lydia Versluis tot winnaar uitge-
roepen. Naar het oordeel van de jury 
was haar foto zeer creatief en ze had 
het thema ‘175 jaar Grondwet’ heel 
goed verwerkt.

Mooie en inspirerende 
inzendingen fotowedstrijd

De winnaars, hun foto’s en de jury; van links naar rechts: beroepsfotograaf Patrick Hesse, Ricardo Neeskens, raadslid Daan 
Noordanus, Koen de Bruin, Hans Mannes, Ellen Melchers, Femke Tangerink, Edwin de Beij, Jane de Lang, Lydia Versluis, Vincent 
Zeeman, Phlip van den Dool en burgemeester Pieter Heiliegers.

Uithoorn - De beveiligingscamera’s 
die voor extra veiligheid moeten 
zorgen op en rondom het Zijdel-
waardplein worden op donderdag
23 februari opgehangen. De camera’s 
geven zicht op het plein én, op 
nadrukkelijk verzoek van de winke-
liersvereniging, op de ingang van het 
winkelcentrum.
Het realiseren van cameratoezicht is 
een onderdeel van een maatregelen-
pakket om de overlast rondom het 
Zijdelwaardplein aan te pakken.
In het gebied geldt al een alcohol-
verbod. Ook werd vorig jaar een Info- 
en Adviespunt geopend in winkel-
centrum Zijdelwaard (tussen de 

Jumbo en Intersport). Hier zijn
partners vanuit het jeugdnetwerk 
aanwezig voor contact met de jeugd. 
Ook handhaving, politie en jongeren-
werk maken gebruik van het Info- en 
Adviespunt. Doel is om (informeel) 
toezicht te hebben vanuit het winkel-
centrum. Omwonenden en bezoe-
kers van het winkelcentrum kunnen 
er zonder afspraak binnenlopen, 
bijvoorbeeld met vragen of ideeën. 
Het Info- en Adviespunt is elke
week geopend op woensdag en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
en van 13.30 tot 17.00 uur, en op 
vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en 
van 18.30 tot 21.00 uur.

Cameratoezicht Zijdelwaardplein

Uithoorn - De Kwakel – De afgelopen 
maand voerde wethouder Ferry Hoek-
stra gesprekken met de buurtbeheren 
uit Uithoorn en De Kwakel. Goede en 
gezellige gesprekken, waarbij buurt-
beheerleden de wethouder ook tips 
gaven. “Soms krijgen wij als gemeente 
signalen niet binnen. Dan is het �jn
als de inwoners in de buurtbeheren de 
oren en ogen van de buurt willen zijn,” 
aldus de wethouder.

Buurtbeheer De Kwakel
De reeks gesprekken begon met een 
gesprek met Buurtbeheer De Kwakel. 
De Kwakel is een hele hechte gemeen-
schap. Dat merken de mensen van 
buurtbeheer ook. “De bewoners orga-
niseren al jarenlang heel veel zelf. 
Kwakelaars houden ook van een 
feestje en doen graag mee met alle 
activiteiten in het dorp. Als buurt-
beheer De Kwakel hoeven we daar niet 
veel naar om te kijken, het wordt alle-
maal georganiseerd. Buurtbeheer is 
met name een luisterend oor voor
de inwoners als zij zich niet gehoord 
voelen door de gemeente of andere 
overheidsinstanties. Ook sluit zij aan 
bij diverse projectgroepen zoals de 
herinrichting van het dorpscentrum
en het VSP (Verkeerstructuurplan)
De Kwakel,” aldus een actieve buurt-
beheerder.

Buurtbeheer De Legmeer
In De Legmeer werd de wethouder 
ontvangen in het buurtsteunpunt op 

het Legmeerplein. Buurtbeheer
De Legmeer houdt iedere week op 
woensdagochtend tussen 11.00 - 12.00 
uur een inloopspreekuur. Inwoners uit 
de buurt kunnen daar terecht met 
vragen en opmerkingen. In De 
Legmeer is men heel actief. Zo wordt 
er regelmatig zwerfvuil opgeruimd, 
wordt er actief samengewerkt met de 
praktijkschool en verschijnt er iedere 
maand een nieuwsbrief met informatie 
over de buurt. Hoekstra: “Mooi om te 
zien dat mensen hier zo actief zijn op 
verschillende vlakken in de buurt. Zij 
zijn de schakel tussen de gemeente en 
in de inwoners uit deze buurt.”

Buurtbeheer Centrum
O�cieel heet dit Buurtbeheer 
Centrum, maar leden van het eerste 
uur noemen het ook nog wel Buurtbe-
heer Oude Dorp. Alle ontwikkelingen 
die de afgelopen jaren hebben plaats-
vonden in het centrum is voor dit 

buurtbeheer een belangrijk aan-
dachtspunt. Een actieve bewoonster: 
“We krijgen regelmatig vragen van 
bewoners. We proberen dan deze 
vragen bij de juiste personen te 
krijgen. Dat lukt ons redelijk, maar
het blijft wel echt een aandachtspunt. 
Daarnaast willen we binnenkort een 
grote bijeenkomst organiseren voor 
alle buurtbewoners. We hopen daar 
nog beter te kunnen ophalen wat er 
speelt in de buurt en waar wij als 
buurtbeheer een rol in kunnen 
spelen!” 

Actief in verschillende buurten
Niet in iedere buurt in de gemeente 
Uithoorn is een buurtbeheer actief. Op 
dit moment is er een buurtbeheer in 
De Legmeer, het centrum (Oude Dorp) 
en in De Kwakel. Wethouder Hoekstra: 
“Aan de ene kant is het natuurlijk 
jammer dat niet iedere buurt een 
eigen buurtbeheer heeft, maar als 
buurtinwoners elkaar weten te vinden 
en samen activiteiten willen organi-
seren voor hun eigen buurt, dan is dat 
zeker ook mogelijk. Hopelijk sluit het 
een het ander niet uit.” 
Eenmalig iets organiseren voor je 
eigen buurt? Kijk dan vooral op de 
website van Initiatievenfonds 
Uithoorn. Daar staat precies wat de 
mogelijkheden zijn. Buurtbeheer is er 
vooral op gericht om bewoners meer 
te betrekken bij activiteiten die gericht 
zijn op het realiseren van een prettig 
leefklimaat in de buurt en op het 
verbeteren van de kwaliteit in de 
openbare ruimte. Een actieve groep 
bewoners in iedere buurt, maakt onze 
gemeente nog een beetje mooier!”

Wethouder Hoekstra: “Veel 
betrokkenheid in onze buurten!”

Uithoorn - De werkzaamheden aan de 
N196/Prinses Maximalaan ter hoogte 
van de Van Gendtlaan in Uithoorn is de 
tweede fase ingegaan. De afgelopen 
maanden kon het verkeer nog via
één rijstrook langs de werkzaamheden 
terwijl de gehele rotonden en de in-
en uitritten van de Van Gendtlaan zijn 
aangelegd. Maandagmorgen is de weg 
geheel afgesloten en is de wegen-
bouwer begonnen het resterende stuk 

weg te frezen. Hierna worden leidingen 
voor verlichting, regenwater afvoer
e.d. ingegraven. Na het stellen van
de laatste betonranden wordt alles
geasfalteerd. De contouren hoe het 
uiteindelijk gaat worden zijn al goed 
zichtbaar. De hulpdiensten maken bij 
spoedritten gebruik van het Zijdelveld, 
let u a.u.b. op met parkeren zodat deze 
in de krappe straat voldoende ruimte 
hebben.

Werkzaamheden rotonde N196 
bij de Van Gendtlaan

Foto:  Jan Uithol.

Uithoorn - In het weekend voor Valen-
tijnsdag organiseerden de zeeverken-
ners van Scouting Admiralengroep hun 
rozenactie. Doel van de actie was om 
geld te verdienen voor het aanstaande 
zomerkamp. Vanwege de gestegen 
kosten en vooral dure brandstof, kost 
het een hoop geld om met het wacht-
schip Olympus naar een leuke kamp-
locatie te varen. Om ervoor te zorgen 

dat iedereen mee op kamp kan, staken 
de zeeverkenners zelf de handen uit
de mouwen om zoveel mogelijk rozen 
te verkopen. En dat is gelukt, samen 
hebben ze bijna 300 euro weten te 
verdienen! Na a�oop waren er nog 
slechts vier bosjes rozen over. Deze 
hebben een mooie bestemming 
gekregen bij het Hoge Heem, de
bewoners waren er erg blij mee!

Rozenactie Zeeverkenners 
groot succes

Uithoorn - Het was een heerlijke 
zonnige Valentijnsmiddag om te 
bridgen in De Scheg. Er werd dan ook 
met veel inzet en plezier gespeeld. 
Aan de top werden goede resultaten 
behaald. In A-lijn was er een mooie 
winst voor Tiny Geeling en Paula 
Kniep van wel 66,67%. Ook de uitslag 
van 62,92% voor Cobie Bruine de 

Bruin en Ria Verkerk mocht er zijn. 
Derde waren Elly van Nieuwkoop en 
Jessie Piekhaar met 56,25%. In de B- 
lijn was er een superscore van 71,25% 
voor Corry Smit en Bep de Voijs. Arna 
Kroon en Loes Takes volgden met een 
goede 66,68%, gevolgd door Willie 
Woerden en Sonja Selman die met 
65% ook boven de 60 uitkwamen.

Hartenvrouw / HartenheerUithoorn - Op vrijdag 17 februari is
er weer een klaverjasavond georgani-
seerd bij Legmeervogels. En de con-
clusie kan wel worden getrokken dat 
het elke keer drukker en drukker wordt. 
Met de toename van het aantal deel-
nemers stijgt ook het klaverjasniveau 
naar ongekende hoogte. Dit wil zeker 
niet zeggen dat de personen die van 
zichzelf zeggen dat zij niet zo goed 
kunnen klaverjassen niet welkom zijn. 

Ook zij zijn van harte welkom! Maar 
gezelligheid staat voorop bij deze 
klaverjasavonden bij Legmeervogels. 
Kom eens sfeerproeven op de klaver-
jasavonden. De eerst volgende klaver-
jasavond is op vrijdagavond 3 maart 
2023. Aanvang is, als de organisatie
op tijd klaar is, om 20.00 uur.
Dan de uitslag van de laatst 
gehouden klaverjasavond. Het blijkt 
dat iedereen eerste kan worden, want 

Wim Tjasma ging met de eerste prijs 
naar huis. Hij weet slechts 6792 
punten binnen te slepen. Op de 
tweede plaats is geëindigd Joke Riet-
broek met 6680 punten. Derde deze 
avond is geworden Gerrie Ruimschoot 
met 6659 punten. Dan is er ook nog 
een pechvogelprijs uitgereikt en die 
is, heel terecht, gegaan naar Gerrit 
Vink met toch nog 5283 puntjes.
De eerst volgende (drukke)klaverjas-
avond is vrijdag 3 maart 2023. 
Aanvang plusminus 20.01 uur. 

Legmeervogels klaverjasavond
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Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
was er in ’t Oude Parochiehuis in 
Mijdrecht door de stichting Cultuur-
huis Mijdrecht een cabaretavond 
georganiseerd. Onder de naam TRYO 
kwamen er drie talentvolle comé-
diennes/cabaretiers een try-out in 
Mijdrecht doen van een gedeelte uit 
hun avondvullende shows. Presen-
tator Huibert-Jan van Roest presen-
teerde zijn collega’s Dave Felida, Kai 
Bodewitz en Marjolein Ebels die ieder 
30 minuten van hun nieuwe voorstel-
ling mochten try-outs. Voordat zij het 
grote publiek hun theaterkunsten 
laten zien mochten wij in Mijdrecht 
dus vast kennis met hen maken. 
Misschien stond hier de nieuwe Youp 
van het Hek, Jochem Meijer, Theo 
Maassen of Brigitte Kaandorp? Ook 
natuurlijk een voorproe�e waarom 
de stichting een Cultuurhuis in
Mijdrecht wil en wij vaker dit soort 
leuke avonden in Mijdrecht kunnen 
beleven.

Vijftig tinten grijs
Het was een uitverkocht Parochiehuis 
en ruim 150 mensen zaten in de zaal. 
Volgens presentator Huibert-Jan was 
het wel 50 tinten grijs toen hij de zaal 
in keek, waarmee hij doelde op de 
gemiddelde leeftijd van het publiek. 
Hij telde op de eerste rij al ruim 300 
rimpels. Er zat wel een handjevol 
twintigers in de zaal die hij dan ook 
opriep om de volgende keer hun 
leeftijdsgenoten mee te nemen.

Dave Felida opende de avond. Met 
zijn olijke verschijning kreeg hij bij 
het publiek de handen op elkaar.
In tegenstelling tot de vele drukte-
makers in het theater is hij een baken 
van rust. Geen gehaaste grappen-
maker, maar een ingetogen en 
beheerste humorist. Hij put uit zijn 
autobiogra�sche ervaringen. Hij 
houdt zijn verhaal als stand up
comedian dicht bij zichzelf. Hij nam 
het publiek in Mijdrecht mee hoe hij 
vanuit het Oosten van het land in de 
Bijlmer terecht was gekomen en wat 
dit met hem als kind had gedaan. Het 
publiek bleef geboeid tot het einde.

Als tweede kwam Kai Bodewitz het 
podium op. Hij gaf aan dat hij zich 
goed had voorbereid en al vroeg in 
Mijdrecht was om de boel een beetje 
te verkennen. Op een wat sarcas-
tische wijze met een vette knipoog 
gaf hij zijn kijk op Mijdrecht waarbij 
hij het publiek mee nam wat hij alle-
maal gezien had die dag in het dorp. 
Ook toverde hij de lokale krant de 
Nieuwe Meerbode tevoorschijn en 
ging daar eens goed voor zitten. Hij 
nam bladzijde voor bladzijde onze 
lokale inwonerskrant met het publiek 
door. Op de voorpagina kon hij zijn 
ogen al niet geloven toen hij het 
artikel had gelezen van de ten 
onrechte gekapte bomen bij het 
spoorpark. Hij imiteerde even hoe hij 
het voor zich zag hoe de betre�ende 
groenambtenaren dit dan hadden 

gedaan. Dit tot grote hilariteit van
de zaal. Ook de pagina met familie-
berichten kwam aan de beurt. Met 
respect voor de overleden personen 
vond hij de adverteersters op dit 
soort pagina’s altijd een beetje 
vreemd. Zo vond hij de link met een 
slagerij die braadworstjes aanbood 
bedenkelijk. En het aantal berichten 
over bridgeclubjes kon hij wel 
begrijpen gezien de gemiddelde 
leeftijd in de zaal. Het was een heel 
goed stukje cabaret wat hij te 
tonelen bracht en het publiek was 
razend enthousiast.

In de pauze sprak ik Kai aan en 
maakte mijn complimenten en 
deelde bij wijze van grap aan hem 
mede dat ik de uitgever was van de 
krant. Hij schrok ietwat en zei dat het 
natuurlijk allemaal met een knipoog 
was. Ik gaf hem aan dat het juist een 
geniale vondst was om de lokale 
krant als content te gebruiken en dit 
waarschijnlijk overal zou werken. Het 
publiek weet namelijk precies waar je 
het over hebt. Bovendien voor de 
Nieuwe Meerbode een mooie 
hoofdrol op deze avond. Als tegen-
prestatie vroeg ik hem of hij wellicht 
een stukje wilde schrijven voor de 
krant, omdat de redactie dat zeker zal 
waarderen. Hij beloofde het en 
belofte maakt schuld dus we wachten 
af. Dan mag hij de hoofdrol pakken in 
deze geweldige lokale krant, gaf ik 
hem nog met een knipoog mee.

Tot slot kwam na de pauze Marjolein 
Ebels op het podium en aan haar de 
moeilijke taak om het succesvolle 
optreden van Kai te evenaren. Eerlijk 
is eerlijk zij haalde dit niveau niet. Ze 
kreeg de zaal in het begin nog wel 
massaal aan het zingen met haar lied 
“Kom maar binnen. Voel je thuis”, 
maar daarna was het wat moeizaam 
om het publiek heel enthousiast te 
krijgen. Misschien had zij niet hele-
maal haar avond en het is niet voor 
niets een try-out. Ik zeg: nog even 
achter de tekentafel.

Al met al een geslaagde avond wat 
mij betreft en volgens mij hadden 
meer mensen de handen lekker 
kunnen opwarmen en de lachspieren 
weer wat kunnen trainen. En naar de 
Stichting Cultuurhuis Mijdrecht wil ik 
zeggen dat jullie in ieder geval één 
voorstander hebben voor een 
cultuurhuis in Mijdrecht. Dit is toch 
gewoon leuk als je om de hoek even 
lekker een avondje cultureel kan 
genieten.

De Ronde Venen - Fietsmaatjes De 
Ronde Venen is blij verrast met het 
bedrag wat is opgehaald tijdens de 
statiegeldactie. In de maand januari 
kon men bij de twee �lialen van Albert 
Heijn in Mijdrecht, statiegeld voor de 
lege �essen doneren voor Stichting 
Fietsmaatjes De Ronde Venen. Hier is 
gretig gebruik van gemaakt. Met een 
mooie opbrengst van 325,70 euro is 
de vierde duo�ets voor Fietsmaatjes 
DRV weer een stukje dichterbij. Fiets-
maatjes DRV zorgt er voor dat mensen 
die niet zelfstandig kunnen �etsen dit 
wel samen met een vrijwilliger kunnen 
doen. Onze gasten kunnen op deze 
manier volop genieten van de buiten-
lucht, de omgeving en hebben een 
gezellig babbeltje met de vrijwilliger. 
Ook het in beweging zijn is een goede 
reden om te �etsen op de duo�ets. De 
�ets heeft elektrische ondersteuning 
en als gast mag u mee trappen in uw 
eigen tempo maar het hoeft niet. De 
vrijwilliger stuurt en remt; daar hoeft 
de gast zich dus niet mee bezig te 
houden.

Ook �etsen
Van verschillende gasten horen ze dat 
zij dankzij Fietsmaatjes weer uit een 
isolement komen en zo genieten van 

het sociale contact met een vrijwil-
liger. Als u iemand weet die hier ook 
behoefte aan heeft of wilt u zelf vrij-
williger worden dan kunt u zich 
opgeven via info@�etsmaatjesdrv.nl. 
U kunt zich ook opgeven als duo. 
Heeft u een familielid, vriend of buur-
vrouw waarmee u zou willen �etsen 
kan dat natuurlijk ook. Het is best een 
stap om met een onbekende vrijwil-
liger of gast te �etsen. Maar Fiets-
maatjes DRV zoekt echter altijd een 
passende vrijwilliger bij een gast en 
dit geeft juist hele mooie combinaties 
en gesprekken!

Stallingsplek
Op dit moment hebben zij een �ets
in Mijdrecht en een in Abcoude. Zij 
hebben een derde duo �ets kunnen 
aanscha�en dankzij de gulle giften 
van Familie Homan uit Mijdrecht. Deze 
derde duo�ets is besteld en willen ze 
graag in Vinkeveen stallen. Heeft u of 
weet u iemand die een kleine ruimte 
beschikbaar heeft voor een duo�ets? 
Als u dit meldt via secretariaat@�ets
maatjesdrv.nl gaan zij uit of dit een 
geschikte plek zou kunnen zijn. Deze 
ruimte moet ongeveer 2 bij 3 meter 
zijn, afsluitbaar zijn en er moet elektri-
citeit aanwezig zijn.

Mooie opbrengst voor 
Fietsmaatjes De Ronde Venen

Nieuwe Meerbode in de hoofdrol

De Ronde Venen - Afgelopen 
zondagmiddag 19 februari organi-
seerde Bridgevereniging De Ronde 
Venen weer een open bridgedrive 
voor eigen leden, leden van andere 
clubs en thuisbridgers in de Willis-
stee. Uit de verre omtrek kwamen
68 enthousiaste bridgers naar
Wilnis om een gezellige middag
te bridgen. Er werden zes rondes
van vier spellen gespeeld door 36 
spelers in de A-lijn en 32 spelers in 
de B-lijn. In de grote Culturele Zaal 
van de Willisstee was genoeg plaats 
voor iedereen. Na a�oop werd de 
uitslag met spanning tegemoet 
gezien . Voor de eerste twee plaatsen 
in beide lijnen en voor degenen die 
het dichts bij de 50% eindigden, 

stond een vrolijke prijzentafel klaar. 
Henk Hiemstra en Hans Bierangel 
deden voor de tweede keer mee en 
haalden, net als in januari, weer de 
eerste plaats in de A-lijn met 64,06%. 
De tweede plaats was met 59,38% 
voor Janny en Jan Streng. Op een 
mooie derde plaats eindigden 
Yvonne Jacobs en Hans Lissauer met 
58,59%. In de B-lijn was het span-
nend en lagen de beste scores heel 
dicht bij elkaar. Joan en Schenk en 
Wil Linders scoorden 59,43 %. Zij 
werden eerste. De tweede plaats was 
voor Trees en Wim Versteeg met 
58,98%. Derde werden Anja de Kruif 
en Rob Bakker met 58,60%. Anja en 
Rob haalden als enigen deze middag 
klein slem in ruiten.

Een drukte van belang
De Ronde Venen - Afgelopen 
dinsdag 14 februari jl. vierde het 
Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk 
afdeling de Ronde Venen haar 50- 
jarig bestaan. Ook burgemeester 
Divendal was hierbij aanwezig om
de vereniging te feliciteren met deze 

mijlpaal en te delen in de feest-
vreugde. Samen met de leden bracht 
hij een toost uit op de toekomst van 
deze bloeiende vereniging. In zijn 
felicitaties benadrukte hij het belang 
van deze vrouwenorganisatie voor 
de saamhorigheid in onze gemeente.

50 jarig jubileum Koninklijk 
NVVH-Vrouwennetwerk - DRV

De Ronde Venen - Op vrijdag
24 februari 2023 is er prijsklaver-
jassen voor iedereen in Café- 
Biljart De Merel in Vinkeveen.
Er worden vier ronden van 
zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of 
winnares bekend.
Afgelopen vrijdag was de beste 
kaartster Greet Veraar met maar-
liefst 7308 punten. De totale 
uitslag van deze avond was:
1. Greet Veraar. 2. Kees Kooijman 
en 3. Dora v.d.Steen.
De poedelprijs was voor
Corrie van Bemmelen.
De volgende prijsklaverjas 
avond is vrijdag 24 februari.

Klaverjassen
in Café De Merel
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Uithoorn - Het is feest bij kapper 
Joepsze want de kapsalon bestaat 
veertig jaar. Voor klanten zijn er deze 
week leuke acties. Door een draai 
aan het Rad van Fortuin te geven
zijn er mooie prijzen te winnen. De 
hoofdprijs is een stylingtool. De aller-
kleinsten kunnen meedoen aan een 
kleurwedstrijd. En voor alle klanten 
staat een lekkere traktatie klaar. De 
vierenzeventigjarige eigenaar Joep 
Szejnoga besloot twee jaar geleden 
om te stoppen met knippen en
is vooral nog actief achter de 
schermen. “Na 55 jaar achter de 
kappersstoel vond ik het wel genoeg. 
Ik houd me nu bezig met de zakelijke 
kant.” Maar hij laat nog regelmatig 
zijn gezicht zien in de kapsalon om 
goed contact te houden met zijn 
klanten en personeel. Kapster Anita 
is al vanaf het begin bij de kapsalon. 
Als zestienjarig meisje begon ze 
veertig jaar geleden bij Joep. Ze 
ontmoette zelfs haar man in de 
kapsalon. Het meeste personeel 
werkt al heel wat jaren bij de kap-
salon en Joep vindt het belangrijk 
om regelmatig iets te organiseren 
om de sfeer tussen de collega’s
goed te houden. 

Zonder afspraak
Veertig jaar geleden opende Joep de 
kapsalon in het voormalige kantoor 
van de ABN-AMRO bank aan de 
Zijdelrij. Destijds stond het pand
los van het winkelcentrum, wat een 
geluk was toen er een paar jaar later 
brand uitbrak en het winkelcentrum 
afbrandde. Na een grondige reno-
vatie werd de kapsalon in 2016 
onderdeel van het winkelcentrum. 

Klanten weten kapper Joepsze al die 
jaren goed te vinden. “We waren de 
enige kapsalon waar mensen zonder 
afspraak terecht konden.” Aan een 
grote tafel konden mensen rustig 
wachten tot ze aan de beurt waren 
en dat hadden ze er graag voor over. 
Tijdens de coronaperiode mocht dat 
echter niet meer en moest er op 
afspraak gewerkt worden. Inmiddels 
is iedereen daaraan gewend en is
het zo gebleven. “Maar we hebben 
nog steeds ruimte voor mensen om 
zonder afspraak binnen te komen,” 
benadrukt hij. Was het voorheen 
vooral druk op zaterdag, nu komen 
ook veel klanten doordeweeks en is 
de drukte meer gespreid. “Door het 
thuiswerken hebben mensen ook
op andere dagen tijd om langs te 
komen, daardoor zijn we die piek
een beetje kwijt.” Lange tijd was 
kapper Joepsze de enige in Zijdel-
waard, maar inmiddels zijn er meer 
kapsalons bij gekomen. “Je ziet nu de 
barbershops alleen voor heren weer 
opkomen.” Zo veranderen meer 
dingen door de tijd. “Vroeger 
kwamen dames voor permanentjes 
en watergolven. Nu is de hoofdzaak 
kleuren en knippen.” Klanten zijn 
kritischer geworden. Ze komen met 
voorbeelden van kapsels. “Maar we 
kunnen er niet allemaal uitzien als 
Beyonce,” grapt hij.

Met de tijd mee
Het was altijd al het idee van Joep 
om kapper te worden. “Buiten het 
knippen vind ik de omgang met 
mensen leuk.” Op zijn vijftiende ging 
hij aan de slag als herenkapper in 
Tilburg. Na zijn diensttijd verhuisde 

Kapper Joepsze viert 
veertigjarig bestaan

Uithoorn - Mezzosopraan Francine 
Vis, pianiste Helena Basilova en saxo-
foniste Eva van Grinsven kennen 
elkaar in hun persoonlijke en muzi-
kantenlevens al lang. Maar dat niet 
alleen. Ze spelen ook al lang samen. 
Al is dat niet altijd makkelijk te orga-
niseren met eigen carrières die zich 
geogra�sch in allerlei richtingen 
bewegen. Zoals naar het operahuis in 
Malmö, waaruit Francine dit weekend 
even was ontsnapt om in Uithoorn 
op te treden.
Zondagmiddag lieten de drie musi-
ciennes in de Schutse horen dat die 
vertrouwdheid met elkaars muzikale 
kwaliteiten een prachtige eenheid in 
musiceren oplevert. Dat gebeurde in 
het liedprogramma ‘Frauen, Liebe 
und Leben’, met liedkunst van
Robert Schumann, Johannes Brahms, 
Joaquin Nin, Frank Bridge en Georges 
Bizet. 
Meteen al bij de vertolking van
‘Het lied van de Wachter’, van de 
Cubaanse pianist en componist 
Joaquin Nin, werd het publiek van
de Stichting Culturele Activiteiten 
(SCAU) verrast door de fraaie
combinatie van een stralende stem,
parelend pianospel en de donkere, 
warme klank van de altsaxofoon. 
Heel �exibel schakelde Francine Vis 
daarna tussen de verschillende stem-
mingen in de acht liederen van de 
cyclus ‘Frauenliebe und Leben’ van 
Robert Schumann. De gevoelens bij 

het ontluiken van de liefde. De 
vreugde bij huwelijk en geboorte,
en zo verder tot de tragiek van het
te vroege overlijden van de geliefde 
echtgenoot. Francine Vis vormde met 
Helena Basilova aan de vleugel een 
ideaal duo om vocaal en, net zo 
belangrijk, instrumentaal de emotio-
nele mini-wereldjes van die acht 
liederen ontroerend te verklanken. 
Daarna klonk de saxofoon weer bij 
de prachtige vertolking van twee 
liederen van Johannes Brahms. Dat 
de componist behalve de zang- en 
de pianopartij oorspronkelijk aan een 
altviool als derde partij had gedacht, 
kon een bezoeker van het SCAU-
concert makkelijk vergeten. Want in 
de akoestiek van de Schutse klonk de 
versie met altsaxofoon, in de soepele 
wisselwerking met de zang- en de 
pianopartij, voortre�elijk. Dat gold 
ook voor de, eveneens oorspronkelijk 
van een altvioolpartij voorziene, 
‘Three songs’ van de Engelse com-
ponist Frank Bridge. 

Gewaardeerd uitstapje 
naar de opera
Zonder arrangementen voor de 
bijzondere combinatie zang-piano-
saxofoon kan een trio moeilijk een 
volledig en afwisselend programma 
samenstellen. Geen probleem, want 
de muzikale kracht van een sterke 
compositie verdwijnt niet als de 
oorspronkelijk instrumentatie wordt 

Vrouwenliefdes en -levens 
verklankt op SCAU-middag

hij naar Amsterdam waar hij aan het 
werk ging op het Osdorpplein. “Dat 
was een cultuurshock.” Ondertussen 
trouwde hij en verhuisden ze naar de 
Legmeer in Uithoorn. Hij hoorde van 
het pand aan de Zijdelrij dat leeg zou 
komen en nam daar een optie op.
“Ik was bedrijfsleider geworden en 
dacht: Wat ik voor een ander kan, kan 
ik ook voor mezelf.” Het was een tijd 
met ups en downs, maar de kapper 
bewoog met de tijd mee en veertig 
jaar later is de kapsalon nog steeds 
een succes. De kapper wordt in het 
dorp regelmatig herkend. Joep en 
zijn vrouw hebben een zoon en een 
dochter, maar die zijn niet actief in 
het kappersvak en zullen hem waar-
schijnlijk niet opvolgen. “Ik vind het 
nog leuk om te doen. Het is gezellig 
met de dames en zo blijf ik onder de 
mensen. Zolang ik gezond blijf, wil ik 
blijven doorgaan.” 

LEZERSPOST

Bijna 49 jaar een prachtig uitzicht vanuit de achtergevel. Op de begane 
grond via de tuin een brede waterpartij met vele zwemvogels en zicht
op één met riet begroeide spoordijk. Vanaf de woonverdieping over de 
spoordijk zicht op een tweede brede waterpartij met stijlvol zwemmende 
zwanen en verderop een parkstrook met �ets- en voetpad begrensd met 
struiken en bomen. Vanaf de volgende slaap- en werkverdieping over de 
waterpartijen zicht op een boomrijke woestenij, een agrarisch perceel en 
de begrenzing van het sportcomplex. En binnenkort ter vervolmaking
het Legmeerbos. En nu een drie meter hoge bruine schutting. Het zicht 
op alles aan de overzijde van de trambaan is eigenlijk alleen nog mogelijk 
vanuit de ramen op de tweede verdieping. En dan af en toe geblokkeerd 
door de bovenkant van een voorbijrijdende tram. Stel, de schutting is 
maar één tot anderhalve meter hoog. Elke zes minuten passeert in beide 
richtingen een tram, die elk gedurende vijf seconden het zicht op water 
en groen belemmert. Dus als die trams voorbij zijn, is er een periode van 
5 minuten en 50 seconden om te genieten. Een voorbij rijdende tram is 
niet hetzelfde als het continue verkeer op een auto(snel) weg. Maar het is 
ook hier weer het overheidsbeleid: Wat de burger niet ziet, hoort de 
burger niet. Als de schutting zo hoog blijft, kan wellicht de straatnaam 
‘Langs de Baan’ worden gewijzigd in ‘Langs de Hedera’.
R.W. de Groot  -  Nr 32.

Wat jammer nou

veranderd door middel van een 
arrangement. Een wals van Strauss 
blijft net zo interessant en leuk als 
deze niet door een groot symfonie-
orkest, maar door een handig salon-
orkest of trio wordt gespeeld. 
Daarom klonken de vier voor zang-
stem geschreven korte liederen van 
Sergej Rachmaninov, ook met de 
zangstem woordloos vertaald in de 
altsaxofoonpartij, heel goed en miste 
je niets van de muzikale schoonheid 
ervan. Intussen stond Francine Vis 
startklaar voor een uitstapje naar de 
opera. Weer voorbeeldig gesteund 
door haar twee collega’s liet ze horen 
en beweeglijk ook zien dat ze zich 
behalve op het liedpodium ook in 
het operatheater prima thuis voelt. 
Laat ik dan een paar bekende aria’s 
kiezen aan het slot, zal ze hebben 
gedacht. Dat werden drie aria’s die
in de zaal merkbaar een feest der 
herkenning opleverden: uit ‘Carmen’ 
van Georges Bizet, waaronder de 
bekende ‘Habanera’. Na de intimiteit 
van Schumann en Brahms, nu de 
sfeer van het extroverte muziek-
theater in het klein, met Carmen 
verleidelijk dwepend, maar ook op 
virtuoze volle kracht in de hoge 
ligging van de vrouwenstem. Met 
suggestief het orkest in de piano-
partij en tegenspeler Don José 
zonder woorden op de sax. De 
mensen in de, wederom volle, zaal 
vonden het �jn die bekende stukken 
in deze combinatie live te horen. Dat 
bleek wel uit het hartelijke applaus 
als dank voor deze mooie muziek-
middag. 

Uithoorn - Uithoorn voor Elkaar 
organiseert vijf keer per jaar een 
online gespreksgroep voor inwoners 
van Uithoorn die zorgen voor een 
ouder met dementie. De eerstvol-
gende bijeenkomst is op woensdag 
15 maart van 19.30 tot 21.00 uur en 
er zijn geen kosten aan verbonden. 
Het zorgen voor een ouder met 
dementie brengt speci�eke pro-
blemen en vragen met zich mee, 
zoals: ‘Wanneer moet je iets regelen, 
hoe vraag je een indicatie aan, hoe 
regel je iets terwijl je ouder dat niet 
wil, hoe ga je om met het verande-
rende gedrag en hoe zorg je dat je 
aan jezelf toekomt. In deze gespreks-

groep krijg je antwoorden, tips en 
adviezen op deze vragen. Mantelzor-
gers vinden in deze bijeenkomsten 
herkenning, erkenning en steun. 
Zij kunnen er hun ervaringen delen 
met anderen die in een soortgelijke 
situatie zitten. Een mantelzorgconsu-
lent van Uithoorn voor Elkaar bege-
leidt de groep. Er zijn vijf bijeen-
komsten per jaar. Aanmelden
voor deze bijeenkomst kan via 
info@mantelzorgenmeer.nl 
of de agenda op de website 
mantelzorgenmeer.nl. Bellen kan 
ook: 020 - 512 7250. Na aanmelding 
ontvangen deelnemers een link om 
de groep via Zoom bij te wonen.

Online Gespreksgroep voor kinderen 
van een ouder met dementie

Amstelhoek – Sinds enkele tijd valt 
het ons op dat er op de Ringdijk
(de sluipweg van Uithoorn naar Mij-
drecht of Nieuwveen) een bord staat 
met ‘verboden harder te rijden dan 
30 kilometer per uur’. Nu schijnt dat 
bord er te staan omdat er ergens op 
deze weg een ‘uitholling overdwars’ 
is, maar de hele weg is een uitholling 
overdwars! Het is verschrikkelijk hoe 
slecht deze weg eraan toe is. Het 
vreemde is echter dat de hele weg 
dus ‘30’ is, gezien het feit dat er 
nergens een bord staat ‘einde dit 
verbod’ en er ook geen afslag is waar-
door het zou eindigen. Vreemd is ook 
dat het bord niet ook aan de andere 
kant van de weg staat want de hele 
weg is slecht. Er wordt dagelijks heel 
veel gebruik gemaakt van deze weg 
en ook heel veel vrachtverkeer. En 
niemand, echt niemand rijdt er 30, 
eerder 80 of harder. Controle? Nog 
nooit gezien. Vraag waarom zo’n 
bord, als er toch niet op wordt 

Hoezo 30 kilometer?

Foto: AvdP

ABC bridgenieuws
Uithoorn - Het paar Wies Gloudemans 
en Henk Stolwijk hebben hun stijgende 
lijn doorgezet en gingen met de eerste 
plaats en de hoogste dagscore van 
64,00 % naar huis, ondanks de misser 
van 6 klaveren wat een down ging en 3 
SA had moeten zijn, waren zij toch zeer 
tevreden. Het damesteam Willy Schoe-
maker en Leny van der Schot hebben 
elkaar goed gevonden en namen met 

58,75 een mooie tweede plaats mee 
naar huis. Op een geringe afstand, 
maar een verdiende derde plaats,
ging naar de dames Leny van Noort
en Greet van Zelst met een score van 
57,00%. De vierde plaats was deze 
ochtend voor Roelie van Voorden en 
Ada Groenewegen met 55,50% En
de vijfde plaats was voor het gelegen-
heidspaar Ria Wezenberg en Herman 
Vermunicht met minder dan 1% 
verschil en een score van 54,58.

gehandhaafd! Zou het niet veel 
veiliger zijn om deze weg eens een 
goede opknapbeurt te geven voor
er ongelukken gaan gebeuren?! 
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Vinkeveen - Badmintonvereniging 
Kwinkslag is afgelopen donderdag 
gestart met de voorjaarscompetitie. 
Dit keer met een fris, dynamisch team 
bestaande uit Laurens Liesveld, Niels 
Broeken, Hans van Breukelen, 
Marcella Ruwiel en Jolanda Klink-
hamer. Na een gedegen voorberei-
ding door trainer Freddy, was het 
donderdag voor de meesten de 
eerste keer spelen in wedstrijdver-
band. Niels en Hans trapten in de Boei 
af met de mannendubbel en wonnen 
deze overtuigend. Hoewel de tweede 
set bij de damesdubbel erg spannend 

was, werd deze wedstrijd gewonnen 
door de dames van Luck Raeck uit 
Montfoort. Na een ware uitputtings-
slag trok Laurens na een driesetter 

toch aan het kortste eind bij zijn 
mannenenkel. Van de overige drie 
enkelwedstrijden werd alleen die van 
Marcella gewonnen en was de stand 
2-4 voor de tegenpartij. Desalniet-
temin zat de sfeer er nog goed in en 
stonden er nog twee mixdubbels op 
het programma. Laurens en Jolanda 
wonnen knap in twee sets met 21-9 
en 21-15 en zo was de stand 3-4. Vol 
goede moed om een gelijkstand af te 
dwingen stapten Hans en Marcella de 
baan op. De wedstrijd werd een ware 
thriller die helaas verloren werd met 
23-25 en 16-21. De conclusie, na een 
gezellige derde helft, was dat het best 
lekker ging zo voor de eerste keer!

De Ronde Venen - In de biljartcom-
petitie van De Ronde Venen is in de 
afgelopen speelweek door meerdere 
teams de 40 punten grens gepas-
seerd. De twee teams van Bar Adel-
hof lukte dat het best; het eerste 
team won met 43-29 van De Merel/
Richard’s 2 en het tweede team in 
een uitwedstrijd bij Stieva/De Biljart-
vrienden met 33-44. Goede presta-
ties. Voor Bar Adelhof 1 haalden
Henk de Vries, Eric Verlaan en 
Richard van Kolck de winstpunten 
binnen. Richard speelde ijzersterk en 
scoorde ook procentueel de hoogste 
serie van de week met 25 uit 75 
(33,33%). Hij liet Piet Best verbouwe-
reerd achter. Alleen Gerard Roling 
wist namens De Merel/Richard’s 2 
zijn partij in 24 beurten winnend af 
te sluiten. Bij Bar Adelhof 2 scoorden 
Jim van Zwieten, Robert Daalhuizen 
en Yoeri Veeken alle drie een 
12-punter. Yoeri schoot helemaal

uit zijn slof door slechts 14 beurten 
nodig te hebben voor de winst,
resulterend in de kortste partij van 
de week. Ed Spitteler hield de eer 
van Stieva/De Biljartvrienden hoog 
door zijn winst tegen Hans Bak.
De 40-42 uitslag van de Springbok 1 
en Veenland geeft al aan dat het 
spannend was. Na het gelijkspel
van Frans Rekelhof tegen Paul Ver-
bruggen wonnen Joep Pothuizen
en Jan Elenbaas namens Veenland, 
waarbij de prestatie van Jan in 21 
beurten keurig te noemen is. Pieter 
Langelaan van De Springbok 1 liet 
zien dat het nog beter kon door
in 19 beurten van Ron Hartsink te 
winnen. Andere opvallende resul-
taten uit de overige wedstrijden
zijn de winst van Bert Fokker van
De Merel/Richard’s 1 in 20 beurten 
en de winst van Nick v/d Veerdonk 
van De Springbok 2/Feka in evenveel 
beurten.

Beslissingswedstrijd
eerste competitiehelft
Het bestuur van de biljartfederatie 
werd geconfronteerd met een situ-
atie waar in de spelregels geen reke-
ning mee gehouden is; Bar Adelhof 1 
leek de terechte winterkampioen, 
echter toen Henk de Vries na zijn 
vierde competitiewedstrijd (in de 
tweede competitiehelft) herzien 
werd, werden er ook punten in 
mindering gebracht in een wedstrijd 
die in de eerste competitiehelft 
gespeeld was. Door die wijziging 
kwam Cens plots bovenaan de rang-
lijst van de eerste competitiehelft te 
staan. Het bestuur heeft besloten dat 
beide teams onderling in een beslis-
singswedstrijd mogen strijden om 
het winterkampioenschap. Die 
wedstrijd wordt op 27 februari in 
Café De Merel gespeeld. De winnaar 
mag vervolgens aan het eind van het 
seizoen tegen de voorjaarskampioen 
aantreden voor de algemeen kampi-
oenschapstitel seizoen 2022-2023.

Vinkeveen - Toer Trimclub De Merel 
organiseerde zondag de 43e PK Sport 
Bosdijkloop in Vinkeveen. Wethouder 
Maarten van der Greft gaf het start-
schot bij alle afstanden op de Kerklaan. 
Deze editie heeft op de halve mara-
thon zowel bij de heren als bij de 
dames een parcoursrecord opge-
leverd. Brent Pieterse uit Nieuwkoop 
won met een knappe tijd van 1:11:41. 
Bij de dames was de overwinning voor 
Samantha de Knij� uit Almere met een 
snelle tijd van 1:23:52, beiden met een 
verbetering van het parcoursrecord.

Deelname
Het was bewolkt, soms wat lichte 
motregen, negen graden en een 
matige wind uit het noordwesten. 
Ideale omstandigheden om op alle 
afstanden volop strijd te leveren. Met 
meer dan 100 ‘thuislopers’ uit de 
gemeente De Ronde Venen op een 
totaal van bijna 400 deelnemers.

Bij de jongens tot en met 12 jaar ging 
als eerste Bram van de Ruit uit Utrecht 
onder het �nishdoek door in een tijd 
van 3:44 min. Bij de meisjes won Evi 
Panhuizen uit Wilnis in 4:26 min. Alle 
kinderen kregen een medaille als 
herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij de 
heren was de uit Utrecht afkomstige 
Alexander Castanon in 17:11 min.
Bij de dames was de overwinning voor 
Simone de Jong uit Wilnis in 23:44 min.

10 kilometer
De 10 kilometer had het grootste deel-
nemersveld met meer dan 150 deel-
nemers. De winnaar bij de heren was 
Indigo Tjan uit Utrecht met een snelle 
tijd van 35:05 min. “Het weer was 
goed, maar het parcours was pittiger 
dan verwacht vanwege de onverharde 
stukken, liep meteen op kop, ook dat 

was een �inke uitdaging vanwege de 
wind, een leuke wedstrijd als voorbe-
reiding op de City-Pier-City Loop in 
Den Haag in maart“. Bij de dames won 
Lesley Dreyling uit Almere met een tijd 
van 40:57 min.

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilometer moest 
worden afgelegd voor het konings-
nummer. Met een gevarieerd polder-
parcours, over de Veenkade, recreatie-
terrein Bosdijk en het Bellopad (oude 
spoordijk). De overwinning ging bij de 
heren naar de uit Nieuwkoop afkom-
stige Brent Pieterse met een tijd van 
1:11:41, een verbetering van het 
parcoursrecord. Brent kreeg voor de 
tweede keer de wisselbeker, na een 
vorige overwinning in 2018. Johan 
Pluim uit Vinkeveen werd tweede
met 1:13:31 en David Bouman uit 
Rotterdam derde met 1:16:18. Bij
de dames was de overwinning voor 
Samantha de Knij� uit Almere in een 
tijd van 1:23:52, eveneens een verbete-
ring van het parcoursrecord. Samantha 
kreeg voor de derde keer de wissel-
beker, na vorige overwinningen in 
2017 en 2018. Odile Verzantvoort uit 
Deventer werd tweede met 1:28:22.
De derde plaats was voor Mariska 
Visser uit Nieuwveen met 1:32:15.

Organisatie
Alle overige uitslagen staan vermeld 
op www.uitslagen.nl en www.ttcde
merel.nl. Dankzij de vele vrijwilligers 
en sponsoren is het gelukt om de 
organisatie zo gladjes mogelijk te 
laten verlopen. Kortom deze editie 
van de PK Sport Bosdijkloop was een 
gezellig en geslaagd evenement in 
Vinkeveen.

PK Sport Bosdijkloop 
parcoursrecord verbroken

Mijdrecht - Zaterdag 18 februari 
speelde Atlantis D2, gesponsord door 
Mollers Mijdrecht, de wedstrijd in 
Mijdrecht tegen Dalto uit Driebergen. 
De tribune was gevuld met ouders en 
familie en die hadden er ook zin in. 
Dit enthousiaste team onder begelei-
ding van top-coaches Jennifer, Sam 
en Lars was er helemaal klaar voor! 
Met een openingstre�er door Willem 
werd het al snel 1-0. Dalto wist ook te 

scoren en bracht de stand op 1-1. 
Door Willem en Jordy kwam het team 
op een 3-1 voorsprong. Dalto wist 
ook nog te scoren maar door een 
doelpunt van Faye werd het 4-2. 
Dalto wist nog een keer te scoren 
maar daarna wist de D2 door mooi 
samenspel verder uit te lopen door 
Jeftha, Jasper en Siem. Met een eind-
stand van 7-3 kan Atlantis D2 terug-
kijken op een mooie wedstrijd.

Atlantis D2 wint mooie 
wedstrijd van Dalto

Regio - Op vrijdag 10, zaterdag 11 en 
zondag 12 maart 2023 organiseert 
Biljartclub De Merel voor de vieren-
dertigste keer het individuele O.R.V 
Biljartkampioenschap. Aan dit toer-
nooi kunnen zowel dames als heren 
deelnemen. Het minimum aantal 
caramboles is gesteld op 27. Geen 
kaderspelers kunnen meedoen. 
Iedereen heeft kans want er wordt 
gespeeld volgens het knock-out-
systeem. Er wordt op twee biljarts 
gespeeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wissel-
trofee mag zich een jaar lang ‘Open 

Ronde Venen Kampioen’ noemen.
U kunt zich voor deelname aan
dit kampioenschap opgeven door 
middel van een inschrij�ormulier te 
verkrijgen in Café De Merel, Arken-
park Mur 43, 3645 EH te Vinkeveen of 
een telefoontje naar 06 4794 4949 en 
per e-mail: caty.jansen@outlook.com.
Het inschrijfgeld bedraagt € 10,–,
te voldoen bij de inschrijving.
U kunt zich tot uiterlijk dinsdag
7 maart opgeven.
Voor meer informatie kunt u bellen 
naar Café De Merel, telefoon (na 
20.00 uur) 0297 - 263 562.

Open Ronde Venen 
Biljartkampioenschap 2023

Bar Adelhof teams succesvol

Wilnis - CSW heeft afgelopen zaterdag 
op bezoek bij Buitenboys de eerste 
periodetitel in de wacht gesleept.
Het deed ook tevens goede zaken op 
de ranglijst want door zelf met 0-2 te 
winnen zag de ploeg uit Wilnis ook dat 
naaste belager BFC niet verder kwam 
dan een gelijkspel.
Vanaf het beginsignaal was CSW 
duidelijk de bovenliggende partij. Een 
snelle voorsprong leek te komen van 
de voet van Dennis Prange maar de 
doelman van Buitenboys redde met de 
vingertoppen waardoor de bal voor de 
doellijn bleef. Buitenboys hanteerde 
veelal de lange bal maar hun aanval-
lers werden volledig aan banden 
gelegd. CSW kwam een aantal malen 
goed door via de �anken maar de 
laatste bal bleek net niet goed genoeg 
om doeltre�end te worden. CSW kreeg 
nog een goede mogelijkheid via Elroy 
Baas die de bal bij de tweede paal 
ontving maar zijn inzet werd al dan 
niet met de hand door een verdediger 
geblokt. Na 26 minuten spelen was het 
dan toch eindelijk raak voor CSW. Matt 
Veerhuis en Berry Kramer lagen een 
prima combinatie op de mat waarbij 
laatstgenoemde alleen op de doelman 
a�iep en hem in de korte hoek ver-
schalkte. CSW ging hierna op zoek 
naar meer en dacht iedereen aan een 
strafschop toen Stefan Tichelaar zijn 
man uitkapte en onreglementair werd 

gevloerd. De scheidsrechter oordeelde 
echter anders en wuifde het voorval 
weg en zodoende ging CSW met een 
0-1 voorsprong de rust in.
De tweede helft was nog maar nauwe-
lijks vijf minuten oud of CSW verdub-
belde de score. Sven v.d. Horst werd 
prima vrijgespeeld en van een meter 
of twintig krulde hij de bal op voortref-
felijke wijze achter de doelman. De 
buit was nog niet binnen want hierna 
volgde er een hele rommelige en
slordige fase van de kant van CSW.
Het was aan doelman Rahim Gok te 
danken dat Buitenboys niet terug kon 
komen in de wedstrijd. Na goed uitge-
speelde aanvallen van Buitenboys was 
het Gok die tot tweemaal toe redding 
bracht met katachtige re�exen. Even 
later kwam CSW goed weg toen de bal 
bij de tweede paal hoog over het doel 
werd geschoten. Aan de andere kant 
had Tichelaar de 0-3 op zijn schoen
na een voorzet van Veerhuis maar hij 
raakte de bal echter maar half. Buiten-
boys probeerde nog wel van alles 
maar grote kansen bleven uit. Het 
laatste �uitsignaal klonk als muziek in 
de oren voor iedereen van CSW want 
de eerste periodetitel kwam op naam 
van onze jongens uit Wilnis.
Felicitaties aan het adres van de 
spelers en coach Michel Strating en 
assistent-coach Guus Verhoef zijn hier 
zeker op zijn plek.

CSW pakt eerste periodetitel

Kwinkslag voorjaarscompetitie
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Uithoorn - Afgelopen donderdag, op 
de 61ste verjaardag van de honk- en 
softbalvereniging Thamen, heeft het 
bestuur van de vereniging een brief 
ontvangen van de Provincie Noord-
Holland. Daarin werd de aanvraag 
voor subsidie verduurzaming sport-

vereniging goedgekeurd. Op
9 januari jl. zat de vereniging om 
09.00 uur achter de computer klaar 
om de aanvraag, die door twee leden 
was voorbereid, in te dienen voor het 
verduurzamen van het clubgebouw. 
O�ertes voor dakisolatie, dubbel glas 

en zonnepanelen zijn meegenomen 
in de aanvraag. De totale kosten om 
te verduurzamen komen rond de
€ 42.000,– en de vereniging heeft 
voor 50% (maximale percentage)
van het bedrag subsidie ontvangen, 
een schitterende bijdrage dus van
€ 21.000,–. De bijdrage maakt het 
mogelijk alle projecten dit jaar uit te 
voeren en ons daarbij ook �nancieel 
te helpen, daar 80% van de bijdrage 
meteen is ontvangen.
De afgelopen weken zijn Thamen-
vrijwilligers, nadat de aanvraag was 
ingediend bij provincie begonnen 
met het isoleren van 150 m2 dak in 
het clubgebouw. Zaterdagmiddag 
werd de laatste gipsplaat op zijn
plek geschroefd.
De komende weken zijn de vrij-
willigers nog druk bezig het club-
gebouw weer startklaar te maken 
voor een nieuw honk- en softbal-
seizoen. Interesse om eens te komen 
kijken? U bent van harte welkom
aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

Uithoorn - 0-0, is de uitslag van het 
inhaalduel tussen Legmeervogels en 
RVC’33 op donderdagavond jl. 
Legmeervogels begint voortvarend 
aan het duel en de aanwezige 
toeschouwers zien gelijk een goed 
lopende aanval welke helaas niet kan 
worden afgerond met een tre�er. De 
inzet van Camiel Schouten verdwijnt 
naast het doel. Even later is er weer 
een mogelijkheid voor Erwin Smajic 
maar ook zijn inzet treft geen doel. 
Vervolgens zijn Jasper Burgers en Stan 
Vincken. Maar zij zien hun inzet ook 
niet in het doel verdwijnen. In verde-
digend opzicht moet Legmeervogels 
attent blijven want de counters van 
RVC’33 zijn niet zonder gevaar. Zo 
moet doelman Anthony Acda in actie 
komen bij een inzet van Sander Sluijs. 
Met een fraaie redding weet Acda te 
voorkomen dat Legmeervogels tegen 

de verhouding in op een achterstand 
zou komen. Dan is het moeilijk te 
begrijpen dat na 25, 30 minuten het 
goede spel van Legmeervogels 
minder en minder wordt. Het zijn dan 
ook de bezoekers welke meer en meer 
in het strafschopgebied van Legmeer-
vogels zijn te vinden. Anthony Acda, 
de doelman van Legmeervogels krijgt 
dan ook veel werk te verrichten. Doet 
dit goed en zo weet ook RVC’33 niet 
tot een score te komen. Vlak voor het 
rustsignaal is er nog een mogelijkheid 
voor Legmeervogels. Maar ook Ruben 
Kalkman weet de doelman van de 
bezoekers niet te passeren.
Over de tweede helft kunnen wij kort 
zijn. De schoten op doel door 
Legmeervogels spelers zijn op een 
hand te tellen. Er zijn wel mogelijk-
heden voor Legmeervogels maar men 
drijft vaak de goede acties te lang 

door waardoor er altijd wel een been 
van een RVC’33 speler tussen kan 
zitten. In het tweede bedrijf weet ook 
RVC’33 niet te score en eindigt dit 
duel zoals het begonnen is: 0-0.

Uithoorn - Het eerste Rinus van Zaal 
Keeztoernooi heeft dan eindelijk 
plaatsgevonden. Om 20.13 uur klonk 
de startbel en kon iedereen haar of 
zijn plaats aan één van de vele tafels 
gaan opzoeken. Er zijn drie rondes 
gespeeld welke ieder 45 minuten 
duurden. Aan het eind van de derde 
ronde was het tellen geblazen voor
de wedstrijdleiding. Na het tellen en 

tellen kwam er uiteindelijk een win-
naar uit de bus en dit is geworden 
Team ‘De tenten’: Erwin Hogervorst en 
Kelly Moolhuijsen met 2990 punten. 
Zij werden door Mariëlle van Zaal 
uitbundig gefeliciteerd en kregen het 
Gouden Keezbord overhandigd.
De nummer twee van deze avond, de 
winnaars van het Zilveren Keezbord,
is geworden:  Team ‘Nog twee dan’, 

bestaande uit Bianca Janzing en Nellie 
Busker met 2850 punten. De tweede 
prijs werd uitgereikt door Leon van 
Zaal.
Er was ook een nummer drie deze 
avond. De derde prijs, het Bronzen 
Keezbord, uitgereikt door Jordy
van Zaal is gewonnen door Team 
‘Nieuwste Veteranen’, bestaande uit 
Mitchell Verschut en Tim van Diemen 
met 2810 punten.
Dan was er ook nog een Pechvogels-
prijs en die is gegaan naar de derde 
van onderen, het Team ‘Van keezen 
word je zwanger’: Jordi Holt en Sascha 
van As met 1220 punten Zij kregen 
hun prijs, een Half Keezbord, overhan-
digd door Frans Lakerveld. 
Last but not least was (geheel in de 
geest van Rinus) een tombola georga-
niseerd met prachtige prijzen.
De totale opbrengst van de eerste 
editie van het Rinus van Zaal Keez-
toernooi bedroeg 3.834,96 euro 
(opgehoogd naar 4.000 euro door de 
‘Club van 100’) en gaat in zijn geheel 
naar nieuw sanitair bij Legmeer-
vogels.

Keez-toernooi bij Legmeervogels

Uithoorn - Voor de deelnemers aan 
de 10 Engelse mijlen bij ‘Uithoorns 
Mooiste – de loop’ was er een extra 
prijs te verdienen. Voor de winnaars 
bij de mannen en vrouwen was er 
een waardebon van € 250,– te 
verdienen die kan worden besteed
in een vakantiebungalow op bunga-
lowpark ‘De IJsvogel’ op de Veluwe. 
De winnaar bij de vrouwen was 
Aniek Honsbeek en bij de mannen 
Brent Pieterse.

De teambattle was deze editie van 
de loop ook een onderdeel van het 
programma. Een aantal teams had 
zich hiervoor aangemeld. Onder 
hen twee juniorenteams van AKU 
en een grote groep van 38 leer-
lingen van de sportklas van het 
Alkwincollege. De deelnemers aan 
deze teambattle ontvangen ieder 
een mooie foto van het team die 
genomen is op de atletiekbaan
van AKU.

Uithoorn - Op woensdag 8 februari 
2023 heeft Jan Hazen, wethouder 
sport, een bezoek gebracht aan
de Sportinstuif in de Scheg en zelf 
kunnen ervaren hoe de kinderen 
tijdens deze activiteit sportief bezig 
zijn en plezier maken. Wekelijks 
(met uitzondering van de school-
vakanties) organiseert Uithoorn 

voor Elkaar op de woensdagmiddag 
van 14.00 tot 15.15 uur de Sport-
instuif in De Scheg. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 
Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen 
zich dan uitleven met allerlei leuke 
sporten, spellen en beweegactivi-
teiten. Een leuke en sportieve 
middag dus!

Extra prijs voor winnaars van
10 Engelse mijlen van Uithoorn

Bezoek wethouder Jan Hazen
bij de Sportinstuif

Thamen krijgt financiële bijdrage 
van Provincie voor verduurzaming

Van links naar rechts: Barry Wehman, Jan Hazen en Cheryl Glazenburg.

Puntje er bij voor Legmeervogels

Mika de Jeer - Man of The Match.

Uithoorn - De Kwakel - Het is een 
oude traditie bij Boule Union Thamen 
om rond Valentijnsdag een dou-
blettentoernootje te organiseren.

Er waren acht doubletten inge-
schreven en toevalligerwijs zeven 
daarvan waren man/vrouw equipes. 
De ervaren equipes lieten zich in de 
eerst speelronde al zien. De Mij-
drechtse equipe Hans/Jannie 

versloeg in deze ronde met groot 
verschil de equipe Ina/Henk (13-3). 
Hans en Jannie wonnen ook de 
volgende twee speelronden maar 
dat was net niet genoeg voor de 
toernooiwinst. Die ging naar Groot-

vader en Kleinzoon Ton/Niels. Zij 
wonnen alle drie de partijen en 
hadden een iets beter puntensaldo. 
Op de derde plaats eindigden Ina en 
Henk, die zich goed herstelden na 
het verkies door met 13-0 en 13-4 te 

winnen. De vierde prijs ging naar de 
equipe Herman/Els ook met twee-
maal winst maar een negatief saldo.
De eindstand: 1. Ton en Niels (3-28),
2. Hans en Jannie (3-23), 3. Ina en 
Henk (2-12).

Valentijnpetanque

Uithoorn - De laatste avond van de 
derde ronde parencompetitie gaf in 
de A-lijn weer het vertrouwde beeld 
van het toch wel zeer dominante 
paar Joop van Delft & Ruud Les-
meister. Van de nu zes avonden 
wisten ze al viermaal eerste te 
worden en ook deze keer op één met 
57,36%. Het wordt tijd voor serieuze 
tegenstand! Op twee deze avond 
Hannie & Hein van der Aat met 
53,99%, verrassend gevolgd door 
Huib van Ge�en & Maarten Breg-

geman met 52,95%. Voor hen het 
eerst een rondje A-lijn waar, na een 
struikelend begin, met opgeheven 
hoofden voorlopig weer even 
afscheid van wordt genomen! In de 
B-lijn werden Joyce Udema & Ria 
Verkerk met een neuslengte eerste 
met 61,88% wat tevens promotie 
betekende. Op twee Annemieke & 
Floor Hesselink die met 61,46% dus 
een neusvleugeltje te kort kwamen. 
Tonnie & Otto Steegstra haalden ook 
een zestiger binnen met 60,33%.

Bridgeclub De Legmeer








