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“Het was een moeilijke dag. Ik kon 
het me niet voorstellen. De mensen 
kregen meteen instructies. Er zijn 
verschillende sirenes die vertellen 
wat ze moeten doen.” Katya zit aan 
de televisie gekluisterd en belt een 
paar keer per dag met haar zus. “Mijn 
familie woont in Lviv, daar is het nu 
nog relatief rustig. Als de sirene gaat, 
moeten ze naar de kelder. Mijn zus 
slaapt aangekleed in de gang met 
een kussen over haar hoofd voor als 
het gebouw instort. Douchen doet ze 
even snel en na tien uur ’s avonds 
mogen ze niet meer de straat op.” De 
drie kinderen van haar zus zijn eerst 
naar hun oma op het platteland 
gebracht, maar worden nu opge-
vangen door Katya in Uithoorn. “Ze 
waren zo bang. Ze wilden niet meer 
eten, konden niet slapen en hadden 
veel vragen. Poolse vrienden hebben 

Uithoorn - Twee weken geleden werd de Oekraïense Katya Od Yuriy om 
zes uur ’s ochtends gebeld door haar zus dat de oorlog in Oekraïne was 
begonnen. Hun nicht uit Kiev had haar zus twee uur eerder gebeld dat ze 
wakker waren geworden doordat de �at van vijftien verdiepingen stond 
te schudden.

Oekraïense kinderen veilig bij tante

’t Buurtnest uit de brand
Uithoorn - ’t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan besloeg tot eind 
vorig jaar 3 huisnummers: nr. 55, 57 
en 59. Op 31 december woedde er 
een grote brand. Het vuur verwoestte 
de ruimten op nummer 55, van Stich-
ting Pavones en het Taalhuis. Op 
nummer 57 gingen de ruimten van 
het Naaiatelier en PerMens jongeren-
werk verloren. Maar nummer 59 is 
sinds eind januari weer in bedrijf. 
Beheerder Edwin Konijn van de 
gemeente: “We hebben alle gedu-
peerde huurders, ook die van nr. 55 
en 57, gelukkig kunnen onder-
brengen in de lokalen op nummer 
59. Alleen het Naaiatelier is tijdelijk 
uitgeweken naar De Kuyper, elders in 
Uithoorn. Voor hen zoeken we nog 
een permanente oplossing.” Direct 
nadat de brand was geblust, scha-
kelde de brandweer een zogenaamd 
salvagebedrijf in voor de redding van 
‘t Buurtnest. Het bedrijf plaatste een 
omheining en beveiligers rond het 
getro�en terrein en zorgde dat 

nummer 59 en het gashuis weer 
veilig konden worden betreden. 
Daarna konden aannemers aan de 
slag met de sloop en herbouw. De 
plafondbalken zijn gesealed om de 
brandlucht binnen te houden. Er 
komen nieuwe gevelplaten aan de 
buitenkant en nieuwe systeempla-
fonds binnen. Alle gordijnen worden 
gereinigd, de matten vervangen 
door nieuwe, en daarna wordt alles 
geschilderd. Beheerder Konijn: “De 
brand op oudejaarnacht is een vrese-
lijke gebeurtenis geweest. Achteraf 
was het een geluk dat de meeste 
huurders hun activiteiten op een 
laag pitje hadden staan vanwege de 
coronamaatregelen. We hopen half 
maart de geredde ruimten weer te 
hebben opgeleverd. De gemeente 
onderzoekt nog wat zij met de 
andere ruimten gaat doen. Maar voor 
de huurders is ’t Buurtnest gelukkig 
weer uit de brand. De lokalen zijn 
ook gewoon weer te boeken via 
vindjeruimte.nl.”

Uithoorn - Ben jij een bestuurder, lid 
van een technische commissie, trainer 
of coach bij een sportclub in Uithoorn 
of De Kwakel? En wil jij dat het nog 
beter gaat met de kinderen? En dat 
het voor jou nog leuker wordt? Kom 
dan op maandagavond 28 maart 
aanstaande naar het Sportcafé met de 
humoristische theatervoorstelling 
‘Dat schiet lekker op zo!’. Dankzij het 
Sportakkoord zijn de kaartjes gratis. 
Maar vol is vol, dus meld je nu aan! 
Werken aan betere prestaties, minder 
incidenten, minder kinderen die 
afhaken en meer plezier voor jou als 
trainer of coach. Daarover gaat deze 
theatervoorstelling van de stichting 
Positief Coachen, omarmd door sport-
koepel NOC*NSF.Het zijn stuk voor 
stuk zeer actuele en urgente thema’s 
in de sport. Daarom wil de gemeente 
Uithoorn de trainers / coaches en ook 
de bestuurs- en commissieleden van 
alle sportclubs graag deze voorstel-
ling laten zien. De uitvoering op 
maandag 28 maart 2022 vindt plaats 

in de kantine van Legmeervogels. De 
inloop is vanaf 19.15 uur, het Sport-
café zelf is van 19.30 tot 21.00 uur. Na 
a�oop van de theatervoorstelling is er 
gelegenheid om informeel na te 
praten en gezamenlijk vervolg acties 
af te kunnen spreken. Een unieke kans 
voor de sportclubs om elkaar na twee 
jaar coronacrisis weer te ontmoeten. 
De toegang is gratis. Dat kan via 
www.datschietlekkeropzo.nl. Daar is 
ook meer info over de voorstelling te 
vinden, zoals de trailer. 

Bijzondere bijeenkomst voor 
sportclubs Uithoorn en De Kwakel

ze bij de grens opgehaald.” Haar zus 
blijft bij haar moeder. “Mijn moeder 
wil niet weg. Ze is in het dorp 
geboren en haar familie ligt daar 
begraven.” Ook zijn er veel plunde-
raars. “Het is moeilijk om te zien wie 
te vertrouwen is. Als iemand zich 
vreemd gedraagt moeten ze de 
politie bellen.” 

Zeven jaar
Katya woont zeven jaar in Nederland 
waarvan een jaar in Uithoorn. Ze 
spreekt behoorlijk goed Nederlands 
en gebruikt maar een enkele keer een 
vertaalprogramma op haar telefoon. 
Daarnaast spreekt ze Russisch en 
Pools. “Wie zijn talen kent, heeft de 
wereld.” Doordat ze Nederlands 
spreekt, heeft ze een goede baan 
kunnen vinden. Katya wilde graag wat 
doen en ging naar demonstraties in 

Amsterdam en Den Haag. Ze onderte-
kende een petitie om Oekraïne in de 
NATO te krijgen. “Ik doe wat ik kan.” Ze 
heeft overal vrienden en familie 
wonen. “Ik heb familie in Moskou en 
in Sint Petersburg. Mensen vragen 
waarom zij niet demonstreren, maar 
er staan overal soldaten. Zij zijn ook 
bang. Ze hebben het moeilijk door de 
sancties. Niemand wil vechten, maar 
eigenlijk zijn ze in Oekraïne al acht 
jaar gewend om te vechten.” Daarmee 
doelt ze op de strijd in het oosten van 
het land waarbij haar broer omkwam. 
“Ze willen niet onder Poetin vallen.” 
Katya werd geboren toen Oekraïne 
onder de Sovjet-Unie viel. “Ik herinner 
me dat we in lange rijen stonden. Als 
er Russisch sprekenden kwamen, 
mochten zij voor. Naar die tijd wil ik 
niet terug.” Katya hoopt dat de oorlog 
over één of twee weken voorbij is en 
dat de kinderen weer terug kunnen 
naar hun moeder. 
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RICK FM
Gemeenteraadsverkiezingen.
Ma t/m Vr, 1-op-1 debatten in Info Direct
Laatste week, Thema; Werk
Vrijdag 11 maart 20.00 uur KerkCafé 
Lijsttrekkersdebat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uithoorn - De VVD heeft weer een 
mooie lijst ingebracht waarbij er 
gekeken is naar een mix van ervaren 
en nieuwe kandidaten, mannen en 
vrouwen en woonachtig zijn in 
Uithoorn en De Kwakel. We vragen 
de vier nieuwe kandidaten naar hun 
beweegredenen om op te gaan voor 
de Gemeenteraadsverkiezingen.
Lisianne Coors - Elout vertelt: 
“Communicatie en service, twee 
zaken die mij in mijn professionele 
leven dagelijks bezighouden, zijn 
overal belangrijk. Een goede klanten-
service voor je bedrijf of een prima 
verstandhouding met je buren, het is 
allemaal gebaseerd op communi-
catie en de goede intentie om er 
voor elkaar te zijn. Er gaat veel goed 
in onze gemeente, toch zie ik nog 
mooie kansen om samenwerking en 
vertrouwen tussen gemeente, inwo-
ners en ondernemers te versterken. 
Ons bedrijf draait stabiel, de kinderen 
zijn de deur uit, en ik werk al 2,5 jaar 
mee als fractieassistent, waar ik me, 
hoe kan het ook anders, bezig houdt 
met communicatie. Ik ben er klaar 
voor.”
Alexander Reuvekamp geeft aan: “Je 
bent 51 jaar, je hebt een een mooi 
gezin en een leuke maar drukke 
baan. Waarom zou je dan toch in een 
gemeenteraad willen? Je komt op 
een gegeven moment in een fase 
van je leven dat je meer wilt doen 
voor de omgeving om je heen. Het 
kriebelde al jaren om de gemeente-
raad eens van dichtbij te bekijken. 
Nee, niet als toeschouwer bij raads-
vergaderingen maar als een actieve 
deelnemer. En waarom dan de 
gemeenteraad? Als je ergens invloed 
op kan hebben in je dagelijkse leven, 

dan is het wel via de gemeenteraad.”
Martine Cranendonk vindt: “Sinds de 
start van de coronapandemie volg ik 
de landelijke politiek. Ik vind het inte-
ressant en belangrijk te zien hoe ons 
land wordt bestuurd. Ik merkte dat ik 
graag mijn kennis en vaardigheden 
in wilde zetten voor de maatschappij. 
Ik besloot lid te worden van de VVD 
en ook direct aan te haken bij de 
fractievergaderingen in onze 
gemeente. Het geeft mij energie om 
samen met de fractieleden te 
spreken en na te denken over de 
toekomst van onze gemeente. Vorig 
jaar besloot ik het roer om te gooien. 
Ik startte mijn eigen onderneming en 
dat gaf mij ook de ruimte om na te 
denken of ik mij verkiesbaar wilde 
stellen. Dat nadenken was kort, want 
‘ja’, ik pak die kans met beide handen 
aan! Zo kan ik een bijdrage leveren 
aan onze mooie gemeente.” Het is 
goed wonen in onze mooie 
gemeente. Leuke mensen, mooie 
woningen, goede voorzieningen, 
veel groen en onder de rook van 
Amsterdam. Alle vier zijn ervan over-
tuigd: het kan natuurlijk altijd beter. 
Nu er hopelijk een einde lijkt te 
komen aan de coronacrisis, zijn er 
weer andere urgente zaken die de 
aandacht vragen en waar we als 
gemeente oplossingen voor moeten 
vinden. De thema’s die bij alle vier de 
kandidaten naar boven komen zijn 
wonen, duurzaamheid, veiligheid, 
gemeentelijke voorzieningen en het 
vertrouwen in de politiek. Er is 
behoefte aan meer woningen, maar 
men wil niet dat dit ten koste gaat 
van het groen in de gemeente, het 
uitzicht wat men heeft, de parkeer-
plekken en eigenlijk wil ook niemand 

sociale huurwoningen of jongeren-
woningen in de directe omgeving. 
Dat wringt. “Misschien moeten we 
gaan kijken naar het totale gemeen-
telijke woonbeleid en met nieuwe 
ideeën komen die ons oplossingen 
gaan brengen binnen de beper-
kingen die we ervaren” geeft 
Alexander aan. Margreet heeft duur-
zaamheid en klimaatverandering op 
haar vizier. Het is een onderwerp dat 
alle lagen van onze dorpen gaat 
raken. Martine heeft al eerder een 
artikel over veiligheid gepubliceerd. 
“De maatschappij is aan het 
verharden – de coronacrisis heeft het 
er niet beter op gemaakt - mijn 
gevoel van veiligheid staat meer en 
meer onder druk en dit zou niet 
mogen”. Lisianne geeft als laatste 
mee dat als je het over een uitdaging 
hebt, dit wel het terugbrengen van 
het vertrouwen in de politiek is. Dit is 
iets wat de laatste jaren, in ieder 
geval landelijk, behoorlijk afgebrok-
keld is. Lisianne wil de verbinding 
tussen de gemeenteraad, het college 
en de inwoners van de dorpen 
versterken. “Toegankelijke informatie, 
duidelijke processen, een luisterend 
oor en transparantie zijn daarbij kriti-
sche factoren.”
Kortom, een lange lijst met activi-
teiten waaraan we met elkaar de 
komende vier jaar verder gaan 
werken. Onze missie is dan ook om, 
met ons mooie team van de VVD 
fractie, maar natuurlijk ook met de 
raadsleden van de andere partijen, 
onze gemeente klaar te maken voor 
de toekomst. De oproep die de vier 
kandidaten dan ook doen is: “Ga 
stemmen op 14, 15 of 16 maart. Het 
is belangrijk voor onze dorpen!”

Vier nieuwe kandidaten VVD 
Uithoorn - De Kwakel

V.l.n.r.: Lisianne Coors – Elout, Margreet van Driel – Bakker, Alexander Reuvekamp en Martine Cranendonk

Uithoorn - Donderdagavond is de 
Mobiliteitsvisie 2040 aangenomen 
door de gemeenteraad. Deze visie is 
in samenwerking met de Uithoornse 
bevolking tot stand gekomen en 
gaat over de mobiliteit en bereik-
baarheid van de gemeente Uithoorn. 
Er is in kaart gebracht hoe de bewo-
ners zich door het dorp verplaatsen, 
waar de knelpunten zitten en wat er 
verbeterd moet worden. Enkele 
gemeenteraadsleden dienden 
donderdagavond een motie in. 
Dus! wilde expliciet in de Mobiliteits-
visie laten opnemen dat er gekeken 

zou worden naar de toegankelijkheid 
voor rolstoelgebruikers. Daan Noor-
danus (VVD) wees erop dat mensen 
die daar tegenaan lopen die knel-
punten het best weten en dat 
kunnen melden bij de gemeente. 
Wethouder Hazen gaf ook aan dat de 
huidige instrumenten voldoende zijn 
om dit probleem aan te pakken. 
Daarop trok de partij hun motie in. 
VVD, Gemeentebelangen en Dus! 
dienden een motie in om aandacht 
te vragen voor een veilige schoolom-
geving. Op de vraag van het CDA op 
welke concreet onveilige situatie ze 

dan doelen, gaf Hoekstra (GB) aan 
dat er op dit moment geen gevaar-
lijke situatie is, maar dat het een 
aandachtspunt bij de uitvoering is. 
Zowel Boonman (!Durf ) als Hazen 
wezen vooral op de verantwoorde-
lijkheid van ouders. 
Alle partijen gaven aan veiligheid 
rond de scholen belangrijk te vinden, 
dus de motie werd aangenomen. 
CDA gaf nog aan dat er goed 
gekeken moet worden naar de 
parkeerproblemen. De Mobiliteits-
visie 2040 werd met algemene 
stemmen aangenomen.

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

Zilverreigers op hun hoeden 
Door: Jaap Kranenborg

Regio - Hoewel de Rode Lijst van bedreigde vogelsoorten steeds langer 
wordt, weten er gelukkig ook vogels aan te ontsnappen. Zo’n vogel is de 
vaak als ‘witte reiger’ aangeduide grote zilverreiger (uit betrouwbare bron 
heb ik vernomen dat de vogels zelf sterk de voorkeur geven aan die 
laatste naam). Het eerste broedgeval van de grote zilverreiger in Neder-
land was pas in 1978, in de Oostvaardersplassen en als er de jaren daarna 
een exemplaar werd gesignaleerd, bracht dat bij menig vogelliefhebber 
het pis aan de kook. Maar sinds 2000 is hun aantal alhier explosief 
gestegen tot maar liefst bijna 400 broedparen, naast de duizenden door-
trekkers en overwinteraars uit Midden- en Oost-Europa. Ja, de grote 
zilverreiger kan met zijn lange poten gerust van die nare Rode Lijst 
stappen. Oorzaken? Ten eerste opwarming. Daardoor verschuift hun 
verspreidingsgebied noordwaarts. Eindelijk eens een voordeeltje van die 
klimaatverandering. Verder de toename van moerasgebieden als de Oost-
vaardersplassen in Nederland. In die Oostvaardersplassen broedt nog 
steeds het gros van de grote zilverreigers, maar in de winter kun je ze 
overal tegenkomen. Eind 19e eeuw zorgde de damesmode bijna voor 
hun totale uitroeiing, wereldwijd werden er duizenden afgeschoten 
vanwege hun sierlijke veren. Die vonden dames zo mooi op hun hoeden. 
Ook dit drama had voordeeltjes, in Nederland danken we er de oprichting 
van Vogelbescherming aan. Niet alleen hun kleur verschilt van hun 
blauwe neef, ze zijn ook beweeglijker. Ze jagen veel actiever dan de 
blauwe reiger, die vaak als een levend standbeeld aan de slootkant zijn 
kansen afwacht. Ook mentaal zijn ze minder star. Hebben blauwe reigers 
eenmaal besloten hier te overwinteren, dan verhongeren ze liever dan 
daarop terug te komen. De zilverreiger vertrekt gewoon naar warmer 
oorden als een plotselinge koudegolf voedsel hier onbereikbaar maakt. 
Op markten staan blauwe reigers dikwijls geduldig te wachten als 
viskramen worden afgebroken en ze houden graag hengelaars gezel-
schap. Grote zilverreigers zullen dat niet zo gauw doen, die werken liever 
samen met andere vogels. Met aalscholvers bijvoorbeeld, als die vissen 
hun kant uitjagen. En ’s winters mengen ze zich soms in menigten 
kolganzen, in de hoop de muizen te verrassen die even boven komen 
kijken waar al dat gezellige ganzengebabbel toch vandaan komt. 
Momenteel zijn ze nog overal te zien, maar de komende weken trekken 
ze terug naar hun broedgebieden. Een verrijking zijn ze, met hun sierlijk 
witte veren. Ik zou die best op mijn hoed willen hebben. 

NATUUR DICHT BIJ HUIS
VERSCHIJNT WOENSDAG

DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
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Uithoorn - Op donderdag 3 maart 
presenteerde Uitgeverij Unieboek/
Het Spectrum in samenwerking met 
boekhandel Venstra de nieuwe 
roman De Ontgroening van een 
Eerstejaars Gepensioneerde van de 
in Uithoorn woonachtige schrijver 
Jaap Kranenborg. ‘Een herkenbaar, 
humoristisch en ontroerend boek 
over het spannende eerste jaar van 
het pensioen.’ Omdat ook de hoofd-
persoon van De Ontgroening van 
een Eerstejaars Gepensioneerde in 
Uithoorn woonachtig is, maakt 
Uithoorn deel uit van het decor in de 
roman. Van Jaap Kranenborg zijn 
eerder twee romans uitgegeven en 
hij schrijft ook regelmatig de IVN-
column Natuur Dichtbij Huis in de 
Nieuwe Meerbode. Wanneer Maarten 
met pensioen gaat, begint dat helaas 
niet al te goed: het afscheid van zijn 
werk valt volledig in duigen en op de 
eerste dag verliest hij ook nog zijn 
bril. En na de eerste paar weken in 
een gelukzalige vakantiestemming 

te hebben verkeerd, doemen steeds 
vaker de zogenoemde ‘eindfasege-
voelens’ op. In een verwoede poging 
die te bezweren, plant hij zijn dagen 
vol met cursussen, vrijwilligerswerk, 
�lmfestivals, beurzen, reisjes in 
binnen- en buitenland en een hele-
boel meer. En al gaat niet alles van 
een leien dakje, naarmate het jaar 
vordert, beginnen zich de contouren 
af te tekenen van een nieuwe struc-
tuur als pensionado en die is lang zo 
slecht nog niet. Maarten beschrijft 
zijn eerste roerige jaar als pensio-
nado aan zijn inmiddels overleden 
vader hetgeen het boek een ruimer 
perspectief op pensionering geeft. 
De ontgroening van een eerstejaars 
gepensioneerde is een herkenbaar, 
humoristisch en ontroerend relaas 
over het spannende eerste jaar van 
het pensioen, waarin de band tussen 
vader en zoon als rode draad dient. 
Het boek is vanaf vorige week 
verkrijgbaar. Als paperback kost het 
20,99 euro en als e-book 14,99 euro.

Uithoornse schrijver 
presenteert boek

De Ronde Venen - Het is zover, ook 
in de Ronde Venen is Fietsmaatjes 
opgestart! En dat is goed nieuws 
voor mensen die er graag op uit gaan 
met de �ets, maar dit niet (meer) zelf-
standig kunnen/willen. Voor 
(eenzame) ouderen en mensen met 
een ziekte of beperking (bijvoor-
beeld in bewegen, zien, horen of 
cognitie). Een �etsmaatje ( vrijwil-
liger) neemt deze mensen ( de 
gasten) weer mee naar buiten. Op 
een elektrisch ondersteunde duo�ets 
waar meetrappen mag, maar niet 
hoeft. De natuur in of naar een plekje 
in een van onze mooie dorpen waar 
men al een tijdje niet is geweest. En 
ondertussen samen babbelen en 
plezier maken. Misschien ergens een 
kopje ko�edrinken.  

2 duo�etsen 
Er zijn twee duo�etsen in bestelling, 
helaas is de levertijd nog niet 
bekend. Naar verwachting zullen de 
�etsen nog voor de zomer geleverd 
worden. Deze �etsen zullen een 
standplaats krijgen in Mijdrecht en 
Abcoude.  

Aanmelden 
Gasten en vrijwilligers kunnen zich 
vanaf heden wel alvast aanmelden. 
Dit kan via de website https://www.
�etsmaatjesdrv.nl/  of een mail 
naar info@�etsmaatjesdrv.nl  

Na een intake gesprek wordt een 
gast gekoppeld aan een vrijwilliger 
die bij hem of haar past. Natuurlijk 
kunt u zich ook aanmelden als vast 
duo.  Bijvoorbeeld als echtpaar, 
vader en zoon of vrienden of mantel-
zorger. Van de gasten wordt een 
kleine bijdrage gevraagd voor elke 
rit. Hierover kunt u meer lezen op de 
website.

Donatie
Natuurlijk willen wij nog meer 
duo�etsen laten rijden in de Ronde 
Venen. En de �etsen hebben onder-
houd nodig. Wilt u doneren aan 
stichting �etsmaatjes? Kijk voor meer 
informatie op de website https://
www.�etsmaatjesdrv.nl/ of stuur een 
mail naar info@�etsmaatjesdrv.nl

Stichting Fietsmaatjes van start 
in De Ronde Venen

Mijdrecht - Het mag weer! Van 1 
maart tot eind juni organiseert 
Atelier De Kromme Mijdrecht een 
nieuwe expositie in het gezond-
heidscentrum aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Deze expositie heeft als 
thema “kunststromingen”. Te denken 
valt aan kunststromingen, zoals 
abstractie, impressionisme, expres-
sionisme, fauvisme, kubisme, 
realisme en surrealisme. De werken 
van de volgende cursisten en leden 
kunt u tijdens deze expositie bewon-
deren: Truus Erkamp, Gera van 
Egmond, Nellie van Rijn, Ria Blom-
maert-van Haarlem, Greet Burggraa�, 
Els Otte, Corrie van der Pouw Kraan, 
Tiny Beets, Renate Nonnekes, Ria 
Wester, Hetty Vermeulen en Koos van 
der Kooij.

Expositie 
“kunststromingen” Uithoorn - Net als vele andere organi-

saties en particulieren hebben de 
leerlingen van Praktijkschool Uithoorn 
ook actie ondernomen om geld op te 
halen. Door op maandag de huizen in 
de wijk naast de school langs te gaan, 
hebben ze geld opgehaald en zo hun 
steentje bijgedragen aan deze actie. 
“In de klas is het uiteraard ook dage-
lijks hét onderwerp van gesprek, de 
situatie in de Oekraïne.” Vertelt stage-
docent Peter van Bruggen. De leer-
lingen van de school kwamen dan 
ook snel met het idee om met het 
aloude ‘heitje voor een karwijtje’ geld 
in te zamelen. Vol enthousiasme en 
goede zin gingen ze onder begelei-
ding op stap. Vele buurtbewoners 
reageerden heel positief en zo zijn er 
verschillende klussen opgepakt in ruil 
voor een donatie aan Giro 555. Met 
ramenlappen, oud papier 

wegbrengen en lege �essen inwis-
selen werd in relatief korte tijd €300,- 
opgehaald. “Het is een relatief klein 
bedrag, maar alle beetjes helpen en 
het feit dat het initiatief van de leer-
lingen kwam, wat wij uiteraard graag 
steunden, maakt het des te waarde-
voller.” Aldus de leerkracht.

Praktijkschool Uithoorn ook in 
actie voor Oekraïne
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Uithoorn - ‘DUS! Uithoorn en De 
Kwakel’ heeft tijdens deze verkie-
zingscampagne een fotowedstrijd 
georganiseerd met als thema ‘Groen 
in Uithoorn en De Kwakel’. Het is niet 
verwonderlijk dat DUS! voor dit 
thema had gekozen, want de partij 
heeft duurzaamheid en groen als een 
van de speerpunten in het 
programma staan. Tijdens de Meet & 
Greet in bar-restaurant Gerrit in 
Uithoorn, reikte Judith Beuse als lijst-
trekker en Evert Prinssen als organi-
sator en nummer 16 van de kieslijst 
de prijzen uit. Uit de ruim twintig 
inzendingen waren er drie genomi-
neerd en Evert motiveerde tijdens 
deze bijeenkomst de keuze voor 
deze drie inzendingen. De deelne-
mers was ook gevraagd om ook te 
vermelden waarom zij deze foto 
hadden ingezonden. Deze aanvulling 
woog ook mee bij de beoordeling 
van de foto’s. Uiteindelijk werd de 
foto van Myra Brons als winnaar 
aangewezen. 
Evert vertelde dat Myra deze foto 

genomen had tijdens het hardlopen. 
Dat zorgde toch voor enige hilariteit, 
met name bij de prijswinnares zelf, 
die toch corrigerend wilde melden 
dat ze echt wel even stil had gestaan 
tijdens het maken van de foto. 
Deze foto werd eind augustus 
gemaakt langs de Amsteldijk Zuid. 
De wolken en het licht waren zoals je 
alleen vlak voor een zomerstorm ziet. 
Het bosje dat je op de foto ziet groeit 
op een voormalige vuilnisbelt. Er 
staat een hek omheen en daardoor 
krijgt het groen vrij spel. Een prach-
tige foto. Een tweede plaats was er 
voor Francoise van der Zon met een 
foto van klaprozen tussen nieuw-
bouw en �ats. De derde plaats was 
voor Lydia Versluis met een inzen-
ding gefotografeerd in de ochtend-
uren waarop te zien is hoe natuur en 
bomen met daarin aalscholvers een 
betoverend geheel vormen. De prijs-
winnaars werden allen verrast met 
een boekenbon, een bloemetje en 
als verrassing ook nog een prachtige 
uitvergroting van hun eigen foto.

Myra Brons wint fotowedstrijd!

De Kwakel - Zondag 13 maart kunt u 
een wel heel bijzonder, normaal niet 
te betreden stukje De Kwakel bewon-
deren. Dekwakel-actief.nl organiseert 
dan wederom een Happen en 
Stappen. Deze editie voert u door en 
over een stuk particulier terrein met 
een verrassende doorsteek, welke 
zeer zal aanspreken. Wat het is 
houden ze nog even onder de pet. 

Voor in de agenda: Zondag 13 maart 
Happen en Stappen in De Kwakel de 
derde editie. Starten tussen 10:00 
en14:00 kan bij Bar ’t Fort, adres Fort 
55 en bij Bamboelabyrint Nirwana, 
Steenwycklaan 16, beiden in De 
Kwakel. Kosten slechts € 2.- per 
persoon, onder 16 jr. gratis. Opgeven 
kunt u zich via onze website: www.
dekwakelactief.nl 

Verrassend happen en stappen

De Kwakel - Mika en Finn uit De 
Kwakel hebben zich ingezet voor de 
mensen in Oekraine.
Ze hebben afgelopen zaterdag 
schaaltjes met tulpen verkocht en 
een deel van de opbrengst wordt 
geschonken aan Giro 555 ‘’Samen in 
actie voor Oekraine’’. De schaaltjes 
met tulpen zijn gemaakt door opa 
Mart. De jongens zijn in De Oker in 

De Kwakel langs de deuren gegaan 
met 1 schaal met tulpen om te laten 
zien hoe het eruit ziet. Volgend 
weekend gaan ze bij de kopers langs 
om de schaaltjes met tulpen af te 
leveren. Alle mensen reageerden 
heel positief en enthousiast op dit 
goede initiatief. Tot dusver hebben 
de jongens al € 57,- opgehaald voor 
de mensen in Oekraine.

Mika en Finn helpen ook mee

Uithoorn - Veel mensen die de 
beelden zagen van de schrijnende 
situatie in Oekraïne vroegen zich af 
hoe ze konden helpen. In korte tijd 
werden er verschillende initiatieven 
genomen om hulp te bieden. 
Bij Jumbo Plemp in winkelcentrum 
Zijdelwaard staan Sara van den Berg 
en haar vriend Afshin Rezvani de hele 
week met een kraam waar mensen 
producten kunnen doneren. “Mijn 
zwager Piotr Sadurski is eigenaar van 
een bloemen- en plantenexportbe-
drijf Salaba. Chau�eurs uit Oekraïne 
kwamen handel ophalen voor de 
internationale vrouwendag toen de 
oorlog in hun thuisland uitbrak”, 
vertelt Sara. “De situatie werd steeds 
erger. Zij wonen in Charkov en zijn 
alles kwijt. Nu willen de mannen niet 
met een lege vrachtwagen terug-
rijden, maar met hulpgoederen.” In 
hun netwerk hebben Sara en Afshin 
gekeken wie hen wilde helpen. 
Samen met de Legmeervogels 
besloten ze actie te gaan voeren. 
Jumbo, als sponsor van de Legmeer-
vogels, was meteen bereid mee te 
werken. “De chau�eurs gaan rijden 

om de strijders in Oekraïne te voor-
zien van medicijnen en eten, 
wetende dat ze niet terug kunnen 
komen, want eenmaal daar mogen 
ze het land niet meer uit.” Daarna 
zullen Poolse chau�eurs hun werk 
overnemen. “De reacties zijn hartver-
warmend en overweldigend”, vertelt 
Sara. “Kinderen geven van hun 
zakgeld snoep en we hebben al veel 
opgehaald.” Tankstation Loogman 
heeft de vrachtwagen van Piotr 
volgetankt voor de reis. 

Winkeliers
Andere winkeliers in het winkelcen-
trum doen ook mee. Zo doneren de 
medewerkers van Brownies & 
Downies hun fooien komende tijd 
aan giro 555. Ook Uithoorn Cross�t 
sluit zich bij de actie van Sara en 
Afshin aan. “Wij steunen vaker een 
goed doel en wilden ook nu wat 
doen”, vertelt eigenaar Jarl Flart. “We 
hebben shirtjes laten bedrukken met 
ons logo en de Oekraïense vlag. De 
shirts zijn te koop voor een vrijwillig 
bedrag. De totale opbrengst is voor 
Oekraïne. Daarnaast zal er een dag 

In actie voor Oekraïne zijn waarop geld wordt ingezameld 
en verder zamelt onze community 
hulpgoederen in.”  AH Jos van den 
Berg op het Amstelplein is ook 
meteen met een hulpactie gestart. 
“Uiteraard moeten we iets doen”, 
zegt supermarktmanager Patrick van 
der Helm. In samenwerking met 
collega ondernemers uit de regio 
zamelt de supermarkt voedsel, 
verzorgingsmiddelen en medicijnen 
in. De kast waarin anders producten 
voor de Voedselbank gedoneerd 
kunnen worden, is komende tijd 
bestemd voor Oekraïne. “De speciaal 
geselecteerde producten voor deze 
inzamelactie staan bij elkaar opge-
steld in de winkel. De eerste kratten 
zijn al gevuld.” 

Verzorgingsproducten
Een meneer doneerde verzorgings-
producten: “Dat is het minste wat ik 
kan doen.” Het bedrijf OZ export uit 
De Kwakel gaat het transport 
verzorgen. “Zij hebben een netwerk in 
Polen en gaan naar opvangcentra.” De 
actie heeft geen einddatum. “Dat is 
afhankelijk van de situatie.” 
In de gemeenteraad donderdagavond 
stond burgemeester Pieter Heiliegers 
stil bij de situatie in Oekraïne. Hij 
veroordeelde de oorlog en zei toe 
initiatieven te ondersteunen. Hij 
verliet de vergadering voortijdig om 
met andere burgemeesters te over-
leggen over de opvang van vluchte-
lingen. Benno van Dam (Ons 
Uithoorn) vertelde dat hij naar de 
Poolse supermarkt in de Christinalaan 
was geweest en had gesproken met 
eigenaresse Natalja. Zij wilde haar 
winkelruimte beschikbaar stellen voor 
de opslag van spullen. Benno vroeg of 
dit initiatief ondersteund kan worden. 
De burgemeester verwees naar de 
website www.Nederlandvoorvluchte-
lingen.nl waar alle initiatieven verza-
meld worden. 



Heb je regelmatig geen puf meer om je hond 
uit te laten nadat je zelf hebt gesport? Staat 
je levenslustige viervoeter te popelen om 
lekker actief te zijn met het baasje? Maar jij 
even niet…? Doe mee met WOOFCAMP, een 
work-out voor jou en je hond samen! 

In 2020 is WOOFCAMP van start gegaan in Mijd-
recht en Uithoorn. Deze leerzame en superleu-
ke lessen worden verzorgd door Willemijn de 
Haan. Zij is o�cieel WOOFCAMP-instructeur en 
veterinair natuurgeneeskundig therapeut. 

Tijdens WOOFCAMP werk je aan je eigen con-
ditie en aan de gehoorzaamheid en focus van 
je hond. Je versterkt op speelse wijze de relatie 
tussen jou en je viervoeter en er is veel aan-
dacht voor socialisatie en de communicatie 
met je hond. 

WOOFCAMP is dus een driedubbele win-win-
win: jij doet je work-out, je hond krijgt lekker 
veel beweging, je bent lekker buiten en je 
brengt quality time met je hond door. Je doet 
mee op je eigen niveau en de les eindigt met 
een lekker lange yoga cooldown. Jij en je hond 
gaan helemaal relaxed naar huis.

WOOFCAMP is ontstaan vanuit de behoefte 
aan een laagdrempelig sport- en gedragsplat-
form voor zowel baas als hond. In het eerste le-
vensjaar van een hond pakken veel mensen de 
opvoeding serieus op, ze gaan op puppycursus 
en doen de oefeningen. Maar daarna is er vaak 
nog maar weinig aandacht voor de leerbehoef-
te van de hond, terwijl je hond heel blij wordt 
van geestelijke uitdaging en bovendien rustig 
in huis. 

WOOFCAMP kenmerkt zich door aandacht 
voor verschillende gedragslagen in de oefe-
ningen, creativiteit, inventiviteit, oorspronke-
lijkheid, verbondenheid met je hond, kwaliteit 
en vooral heel veel plezier!  Daarnaast is WOOF-
CAMP ook toegankelijk voor zogenaamde pro-
bleemhonden, dus wacht niet en schrijf je snel 
in!

WOOFCAMP is elke woensdag van 19.30 tot 
20.30 uur. Het eerstvolgende lesblok van 
5 lessen start op 16 maart. De locaties zijn 
in Mijdrecht en Uithoorn en verschillen per 
lesblok. De kosten zijn € 55,- per lesblok. Ga 
voor meer informatie naar krachtindier.nl/
woofcamp.

WOOFCAMP de nieuwste sport 
voor baas en hond



Voorbancken 3, 
3645 GV Vinkeveen

Uitvaartcentrum Vinkeveen
Kerklaan 2a, 
3645 EV Vinkeveen

info@robvandevelde.nl

www.robvandevelde.nl

(0297) 583 448
24/7 BEREIKBAAR

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Volledig begeleid door een persoon

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorg ingJolanda Dirksen

` `

Samen met u vorm geven aan 
een passend en waardevol afscheid.06 39 78 34 16

 (24/7 bereikbaar)

www.uitvaartverzorgingmetkarin.nl Uitvaartzorg voor elk budget

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle leven 
voor ons en voor anderen heeft betekend en gedaan, 
geven wij met droefheid kennis van het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze moeder, mijn schoonmoeder

Lena Willemina 
Danckaarts - van Doodeweerd

Lenie
Zandvoort Vinkeveen
15 juli 1938 1 maart 2022

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de 
medewerkers en vrijwilligers van Zorgcentrum 
Careyn Maria-Oord, Veenderhof, voor de liefdevolle 
verzorging die zij Lenie hebben gegeven.

Martin Danckaarts

   Eric

   Petra en Hendrik

Correspondentieadres:
Martin Danckaarts
p/a Uitvaartcentrum Bouwens
Noorddammerweg 40
1424 NX  Uithoorn

De afscheidsbijeenkomst van Lenie heeft op dinsdag 
8 maart plaatsgevonden in Crematorium Bouwens 
te Uithoorn.

Onze oprechte dank voor al jullie mede-
leven die wij hebben mogen ontvangen, 
in welke vorm dan ook, na het overlijden 
van mijn man, onze vader en opa

Henk
Het is een troost te weten dat wij niet de 
enige zijn die hem heel erg gaan missen. 
Dit zal ons tot steun zijn de komende tijd.

   Namens de familie,
   Elly, Jurgen en Fred van der Greft

Aalsmeer, maart 2022

Als je ouder wordt,
en niet meer weet waar je bent.
Als je mensen ziet,
maar ze niet echt meer herkent.
Als je toch blijft strijden
om bij ons te leven,
Dan hopen wij dat u nu
de eeuwige rust is gegeven.

Alles blijft. Alles gaat voorbij. Alles blijft voorbij gaan. 
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft willen zijn, 
nemen wij bedroefd maar in liefde afscheid van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

Ria Valentijn - van Scheijndel
weduwe van Jan Valentijn sr.

* ’s Gravenhage,     † Mijdrecht,
24 januari 1932     6 maart 2022

    Marijke en Ben

    Jan en Loes

    Gert †

    Cora † en Hans

    Kleinkinderen en
    achterkleinkind

Correspondentieadres:
Familie Valentijn
Broeksloot 28
3474 HP Zegveld

De viering ten afscheid vindt plaats op vrijdag 11 
maart om 10.30 uur in de H. Johannes de Doper kerk, 
Driehuisplein 1, 3641 BZ Mijdrecht.

Aansluitend begeleiden wij Ria naar haar laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats Vrederust, 
Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie 
te condoleren in de aula op de begraafplaats.

In liefdevolle herinnering

Willem Veenis
11-03-2021      11-03-2022

Jouw afwezigheid is vaak zo pijnlijk aanwezig. 
We missen je enorm! 

Liefs Regina, 
Andrea, 

Desirée, Michael en Finn 

Begeleiding vanaf de dag van overlijden. 
Volledige aandacht, goed advies, 

professionele betrokkenheid en alle tijd. 

Samen met u bespreken we wat er van 
dag tot dag nodig is om het afscheid van 
een geliefd persoon tot een waardevolle 

herinnering te maken.

Day to Day beschikt over een eigen afscheidsruimte in Uithoorn. In onze 24-uurs kamer kunt u op de 
dagen voor de uitvaart op elk gewenst moment terecht om tijd door te brengen met uw dierbare.

24/7 direct contact: 0297 - 89 30 73  |  info@daytodayuitvaart.nl  |  daytodayuitvaart.nl

Daniëlle Dijkstra Daisy Helmig
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De Ronde Venen - Wethouder Rein 
Kroon van De Ronde Venen is enthou-
siast: “Aemsteldyck biedt 24 prachtige 
woningen op een mooie plek in Mijd-
recht”. Hij bracht donderdag 3 maart 
een bezoek aan dit complex. Samen 
met Saar Spanjaard, Directeur –
bestuurder van Cazas Wonen. De 
woningen worden de komende 
weken aan de nieuwe bewoners 
opgeleverd. Volgens Saar Spanjaard is 
het succes van dit project mede te 
danken aan de het doorzettingsver-
mogen van alle betrokkenen (de 
eerste plannen dateren al van bijna 10 
jaar terug) . Waaronder de goede 

samenwerking tussen de gemeente 
De Ronde Venen en Cazas Wonen: 
“Met als resultaat dit fraaie levens-
loopbestendige gebouw. Dat ook nog 
eens heel mooi is ingepast in het 
aanwezige dijktalud.” De levensloop-
bestendigheid van de woningen was 
bij de ontwikkeling heel belangrijk. 
Aemsteldyck ligt in het groen, vlakbij 
de Proostdijlaan die via een nieuwe 
wandelbrug makkelijk bereikbaar is. 
“Dat is de poort naar het centrum van 
Mijdrecht dat op loopafstand ligt. Alle 
voorzieningen zijn vlakbij. Daardoor 
zijn de woningen heel geschikt voor 
onze wat oudere inwoners”, aldus Rein 

Kroon. “Dat helpt ons weer”, haakt 
Saar Spanjaard in, “om doorstroming 
te kunnen realiseren. Na de opleve-
ring komen er elders in de gemeente 
andere en grotere woningen vrij 
waarin bijvoorbeeld jonge gezinnen 
terecht kunnen. Als corporatie vinden 
we dat de grootste winst.” Het nieuwe 
complex, is duurzaam en comfor-
tabel. Daar zorgen onder meer 
zonnepanelen, warmtepompen en 
een optimale isolatie voor. Het is ook 
gasloos. Na de oplevering gaat de 
gemeente aan de slag met de herin-
richting van de Gosewijn van 
Aemstelstraat. 

Nieuwbouwcomplex 
Aemsteldyck bijna gereed

Rein Kroon en Saar Spanjaard bij hun bezoek aan Aemsteldyck.  Foto: Cazas Wonen

De Ronde Venen - Binnenkort maakt 
de gemeente de hoofdlijnen bekend 
van het nieuwe bestemmingsplan 
voor de Vinkeveense Plassen. Hope-
lijk kan het plan dit jaar worden afge-
rond. Dan komt er eind aan jarenlang 
getouwtrek over wat er wel en niet 
mag en kan iedereen zich weer op de 
toekomst richten. Dan wordt ook de 
vraag belangrijk hoe het Plassenge-
bied gaat worden beheerd, Dit stuk 
beschrijft een paar nieuwe mogelijk-
heden. Een bestemmingsplan is een 
gemeentelijk plan dat voor elke 
locatie aangeeft wat er wel of niet 
mag. Het regelt welk gebruik er 
wordt toegestaan (‘bestemd’). Bij het 
plan horen een groot aantal regels 
die ervoor moeten zorgen dat de 
locaties inderdaad worden gebruikt 
zoals bedoeld en die ander (‘strijdig’) 
gebruik verbieden of beperken. Een 
bestemmingsplan is een compromis 
tussen vele belangen (recreatie, 

natuur, behoud van de legakkers, 
waterkwaliteit, economie) en tussen 
vele belanghebbenden (eigenaren, 
gebruikers, bezoekers, omwo-
nenden). Bij de Vinkeveense Plassen 
wacht iedereen al jaren hoe dit 
compromis er uit komt te zien.Maar 
naast een goed bestemmingsplan is 
er nog iets wat cruciaal is voor het 
goed functioneren van de plassen en 
dat is het beheer.

Drie dingen
Beheer is een verzamelterm voor drie 
dingen: beheer, onderhoud en 
toezicht. En dat beheer is op de 
Vinkeveense Plassen nogal versnip-
perd. De gemeente heeft er een rol, 
maar ook het recreatieschap, het 
waterschap en de provincie. Veel 
beheer en onderhoud gebeurt door 
de eigenaren binnen het gebied, 
door de huurders en pachters en 
door de bedrijven die op de plassen 
hun geld verdienen. En omdat al die 
partijen een groot deel van het feite-
lijke werk uitbesteden, zijn er heel 
veel bedrijven, instanties en particu-
lieren die een rol hebben bij het 
beheer, onderhoud en toezicht. En 
waar veel partijen een rol hebben is 
samenwerking onmisbaar. Samen-
werken in taken - wat gaan we doen 
-, maar ook samenwerking in timing 
- wie doet wat wanneer -. Hoe zorg je 
ervoor dat je elkaar versterkt in plaats 
van elkaar in de weg zit? En aan deze 

Meindert Brunia: Vinkeveense 
Plassen verdienen beter beheer

samenwerking schort het. Dat kan 
veel beter.

Vier suggesties
Ik heb vier suggesties voor een beter 
beheer. Het eerste idee is een geza-
menlijk meldpunt voor alle overtre-
dingen, incidenten en ergernissen.
Het tweede idee is een eenduidige 
benaming en nummering van alle 
locaties op de plassen. Het derde 
idee is het instellen van overkoepe-
lende instantie die het gemeen-
schappelijke onderhoud verzorgt 
(een soort VVE). Het vierde idee is het 
instellen van een gezamenlijke 
gebiedsregisseur voor de Vinke-
veense Plassen. Ik werk de suggesties 
hierna kort  uit.

Het eerste idee is een gezamenlijk 
meldpunt voor alle overtredingen, 
incidenten en ergernissen. Het plas-
sengebied kent heel veel regels, op 
het water, op de legakkers en op de 
zandeilanden. Die regels staan in 
verschillende verordeningen en elke 
verordening heeft een eigen 
toezichthouder. Zowel de gemeente, 
het recreatieschap, de provincie als 
het waterschap hebben de bevoegd-
heid tot toezicht en handhaving, elk 
op hun domein. En de politie is 
bevoegd voor alles. Dit leidt tot veel 
onduidelijkheid bij de gebruikers en 
omwonenden wanneer zij dingen 
constateren die niet de beugel 
kunnen of leiden tot overlast. Het 
instellen van één meldpunt waarop 
alle instanties zijn aangesloten 
vergemakkelijkt het melden, levert 

een beter overzicht van wat er 
gaande is en leidt tot een betere 
afstemming tussen de 
toezichthouders. 

Incidenten
Het beter melden van incidenten en 
ergernissen ligt ook aan de basis van 
de tweede suggestie, een eenduidige 
benaming en nummering van alle 
locaties op de plassen. Nu hanteren 
de verschillende instanties hun eigen 
stelsel van benaming en nummering. 
“Zandeiland 13” is daarvan een 
aansprekend voorbeeld. Dat schept 
verwarring. Bovendien is het voor 
buitenstaanders vaak niet duidelijk 
wat de geldende benaming is en 
welke voorschriften daar gelden. Dat 
leidt tot onbedoelde overtredingen. 
Ik zou graag zien dat elk zandeiland 
en elke legakker wordt voorzien van 
een goed zichtbaar bord waarop 
staat in welke zone het ligt (per zone 
gelden andere regels) en welk ‘adres’ 
het is. Het derde idee is het regelen 
van het gemeenschappelijke onder-
houd. We kennen allemaal de situatie 
bij appartementsgebouwen, waar de 
gemeenschappelijke delen van het 
gebouw worden onderhouden door 
een VVE. Op de plassen zou iets 
dergelijks moeten kunnen. Denk 
bijvoorbeeld aan de mogelijkheid 
dat de BVVL een vuilwaterboot laat 
varen. Een voorwaarde is dan wel dat 
iedereen moet meedoen en ook 
meebetalen. Uitgezocht moet 
worden hoe dat is te realiseren. 
Gedacht kan worden aan een BIZ-
regeling (BedrijvenInvesterings-

Zone), zoals het centrumgebied van 
Mijdrecht dat heeft.

Gebiedsregisseur
De vierde suggestie is het instellen 
van een gezamenlijke gebiedsregis-
seur voor de Vinkeveense Plassen. In 
verschillende steden in Nederland is 
een gebieds- of wijkregisseur actief, 
met als taak om de inspanningen 
binnen de wijk te coördineren en te 
onderzoeken welke initiatieven er 
leven en hoe anderen daarvoor 
enthousiast kunnen worden 
gemaakt. Het is typisch een job van 
‘trekken en sleuren”, om de dynamiek 
en de leefbaarheid in het gebied te 
vergroten. Het plassengebied kan dit 
goed gebruiken omdat nu veel initia-
tieven ‘doodbloeden’ door gebrek 
aan ondersteuning. Al deze ideeën 
kunnen alleen dan een kans maken 
wanneer alle belanghebbenden hun 
handen ineen slaan. Ieder moet 
bereid zijn een stukje autonomie in 
te leveren voor een beter gezamen-
lijk resultaat: ‘alleen ga je sneller, 
maar samen kom je verder’. Dat zal 
lastig zijn, zeker gezien het beeld van 
de laatste jaren. Maar de plassen, 
onze plassen, verdienen het. En het 
is, met de komst van een nieuw 
bestemmingsplan, nu of nooit! Mein-
dert Brunia is fractievoorzitter van 
D66 in de gemeenteraad. Hij is 10 
jaar lang zeer betrokken geweest bij 
de ontwikkelingen van het bestem-
mingsplan en het recreatieschap. Hij 
neemt deze maand afscheid van de 
actieve politiek en ziet dit artikel als 
zijn toegift.

De Ronde Venen - Maandag was het 
eindelijk zover: de Ontmoetingsdag 
voor de Zonnebloemgasten van 
Wilnis/de Hoef bij Hoeve Landzicht in 
Nieuwer ter Aa. Lang hebben de 
gasten er op moeten wachten om 
weer eens gezellig bij elkaar te zijn. 

Eerst aan de ko�e met een petitfour, 
daarna de traditionele Bingo met 
borrel en leuke prijzen. En ter afslui-
ting een verrukkelijke maaltijd. Het 
was heerlijk om als oude dorpelingen 
lekker bij te kunnen kletsen. Een 
geslaagd feestje.

Eindelijk was het zo ver

Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./ Café de Merel 2022 
zijn de meer kwart �nalisten bekend, 
in  het afgelopen weekend  speelden 
Henk de Vries, Joost van Zuijlen, Hans 
Bak, Bas Citon zondag en  zaterdag 
Coen Stevens en Jan Eijsker zich naar 
de kwart �nale, reeds geplaatst John-
Vrielink, Frans Zuidwijk, Martien 
Heijman, Henny van ’t Hul, Carlos van 
Oosterom, Jos Boeijen, Hans Bras, 
Erik Spiering, Richard Schreurs, Rick 
Honing, Emiel Jagroep, Mees 
Brouwer, Rijk van Heeringen, Ad Wolf, 
Gijs Rijneveld en Cees Rietveld. We 

kunnen nog enkele spelers plaatsen 
op de volgende datums zaterdag 19 
en zondag 20  maart. Opgeven kan 
ook via onderstaande adres of aan de 
bar in Café de Merel. 
Het toernooi is ook te vinden op 
biljartpoint losse toernooien. Dit alles 
in Café de Merel, Arkenpark  MUR 43 
te Vinkeveen, tel. 0297-263562 en 
06-947944949. E-mail thcw@xs4all.nl.
Op vrijdag 11maart, zaterdag 12 
maart en zondag 13 maart word het 
Open Ronde Venen libre Kampioen-
schap gespeeld in Cafe Biljart de 
Merel zie bovenstaande adres.

Henk de Vries en Joost van Zuijlen kwart finalisten



MUZIEKWINKEL

•	 muziekinstrumenten
•	 accessoires
•	 flightcase-materiaal
•	 verhuur van
	 geluidsapparatuur

OPEN:
maandag:	 13.00-18.00
dinsdag-vrijdag: 	 	10.00-18.00
vrijdag koopavond:	 	19.00-20.30
zaterdag:	 	10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

Stem sociaal, kies

groene toekomst

Been- en 

voetbescherm
ing

Reflectiekleding

Meer informatie

Grote 
uitverkoop

vanwalraven.com/pbm

Passen, Borrelen en 
Meenemen in Mijdrecht
bij Van Walraven 
Werkkleding & PBM

Donderdag 24 maart
PBM-event

* Aangeboden:
Voor uw schilderwerk en tuinonder-
houd plus referenties. 
Tel. 06-34864266
* Gevraagd:
Oudijzer o.a. radiators,kachels, 
�etsen, accu’s, hekken, metalen 
kasten, witgoed en div. metalen. 

Hoera

50
jaar
getrouwd!

GEFELICITEERD!

Cor en Renske
Piano Spelen?
Huur een
digitale piano

VANAF €25,- PER MAAND
www.digitalepianohuren.nl

085-0027799
DE KWAKEL

MultiMedia
Mijdrecht

BIJ MULTIMEDIA MIJDRECHT:

Dorpsstraat 61 • 3641 EB Mijdrecht • Tel: 0297-778695
info@multimediamijdrecht.nl

Pasfoto's, direct klaar! 
Voor het maken van professionele pasfoto's heeft u geen 
afspraak nodig. Binnen enkele minuten loopt u met uw 
pasfoto's de winkel uit.

Glasvezel
U kunt bij ons nu ook terecht voor een 
glasvezelabonnement. Kom langs voor meer info en advies.

Uiteraard kunt u nog altijd bij ons terecht voor de aankoop of 
reparatie van uw nieuwe of refurbished telefoon, laptop, etc.

NIEUW

Maart ACTIE!!!
Deze maand bij aankoop van een laptop 

GRATIS O�ce pakket 

0297-250 638 / www.verkeerscollege.com / 0172-577 980 

Het VerkeersCollege

Maart acties: 
25 uur Autorijles + examen: NU € 1.610,-

Theoriecursus (1 dag) A/B/Brf: € 99,-

Onbeperkt op de Rijsimulator € 95,-

VCA cursus “Code 95” nu € 199,-*

Te koop:
Delfs blauw kaststel, 2 vazen en 
een pot met deksel €55,-. Tel. 0297-
533474
Te koop:
Aardbeienplantjes lambada en 
sonata, p.st. €0,50. Tel. 0297-560089
Te koop:
Vintage metalen 6 ladekast 69 x 48 x 
29 br. v.v. etikethouders, z.g.a.n. €35,-. 
Tel. 06-20930822
Te koop:
Heemskerk tafelbiljart 155x85 compl. 
€120,-. Tel. 06-28513490
Te koop:
Ikea grenen bu�etkast Leksvik, br 93 
x hg 198 cm €30,-. Tel. 0297-344489
Gevraagd:
Boeken en puzzels voor de boeken-
markt Padmosweg, opbrengst voor 
het goede doel. Tel. 06-14716185
Gevraagd:
Oprit verklikkeraar en drinkers voor 
koeien. Tel. 0297-520180
Gezocht:
Oud aambeeld / grote bankschroef. 
Tel. 06-20930822
Gevraagd:
Biljartclub Apollo in het Fort van De 
Kwakel zoekt nog 60+ leden op de 
woe.middag. Tel. 06-20656631

Gevraagd:
Oude ansichtkaarten van Neder-
land. Gouden tanden of kiezen. Tel. 
06-10770891
Gevraagd:
Antieke trein stoommachine 
modelauto’s en ander speelgoed 
voor 1970. Verz. biedt prima prijs . Tel. 
06-20893486

Gezocht:
Groot metalen vliegtuig van voor 
1970 o.a. reisburomodel KLM, Fokker, 
etc. Tel. 06-53346064
Gezocht:
Wie heeft er verzamelaar op zolder 
nog grammofoonplaten beat pop 
muziek uit de jaren liggen . Tel. 
06-12946730

De uitgever van deze krant kan 
geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van wel-
ke aard ook, ontstaan door het 
niet tijdig en/of onjuist plaatsen 
van advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch opgegeven 
advertenties of ontstaan door 
onduidelijk handschrift van de 
opdrachtgever behoeven door ons 
niet te worden gecompenseerd.
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. 
naar particulier. 
Oosteinderweg 201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058
*Gevraagd:
Ik ben op zoek naar elektr. en 
gewone �etsen om te knutselen. Tel. 
06-14069852
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Uithoorn - Brandweer Amsterdam 
Amstelland  post Uithoorn was vorige 
week te gast bij Hogendoorn Pro�le 
Bandencenter. De oefencommissie 
had een grote brand en HV scenario 
geënsceneerd waarbij drie blusvoer-
tuigen en een OVD zij ingezet De 
brand werd uiteindelijk opgeschaald 
naar grote brand. De bedrijfsleider 
van de �rma Hogendoorn had een 
inbraak melding ontvangen en ter-
plaatse gekomen bleek er op drie 
plaatsen brandgesticht te zijn. En de 

personen die brand hadden gesticht 
zouden vermoedelijk nog binnen 
zijn, achteraf bleken er 4 personen 
binnen te zijn. Op de begane grond 
was een brand gesticht en op de 
1verdieping was op drie plaatsen 
brand gesticht . 1 van de daders was 
vast komen te zitten onder de goede-
renlift en moest door de Brandweer 
bevrijd worden ( HV inzet ) Na a�oop 
is de oefeningen geëvalueerd en 
bleek een zeer leerzame en leuke 
oefening te zijn

Brandweer Uithoorn oefent bij 
Profile Hogendoorn

Uithoorn - DUS!, de lokale politieke 
partij in Uithoorn en De Kwakel, die 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan, gaf tijdens de Meet & 
Greet’ in bar-restaurant Gerrit de 
gelegenheid aan een startup om hun 
nieuwe duurzaamheidsapp te 
presenteren. De ambitieuze makers 
en bedenkers van deze app hopen 
binnen een paar jaar 50 miljoen deel-
nemers te hebben. Tijdens de gezel-
lige drukke ‘Meet & Greet’ vertelden 
ze in het kort wat de bedoeling van 
deze duurzaamheidsapp is. Het komt 
erop neer dat de deelnemers elkaar 
gaan uitdagen in de vorm van chal-
lenges. Daarbij spreek je onderling af 
wat je op het gebied van duurzaam-

heid, gedurende een van tevoren 
afgesproken termijn, gaat doen.
De keuze is daarbij aan de deelnemer 
zelf, maar de app geeft daarvoor ook 
suggesties. Tijdens deze bijeenkom-
sten waren er ook al een paar DUS!-
leden die meteen al een challenge 
invulden. Een week de auto helemaal 
niet gebruiken was er zo een. In de 
app kun je aangeven of en in welke 
mate je daarin bent geslaagd en 
daarvoor word je dan beloond met 
virtuele medailles. Andere deelne-
mers kunnen meekijken en worden 
op die manier geïnspireerd. Kortom 
een bijzonder mooi initiatief dat een 
mooie en duurzame toekomst 
verdient. 

DUS! introduceert duurzaamheidsapp

Uithoorn - Afgelopen week heeft het 
CDA wijkwandelingen georganiseerd 
in het Centrum/Oude Dorp en 
Thamerdal. Onder de bezielende 
leiding van kandidaat raadsleden, Paul 
Goossens en Marcel Zethoven werd 
de historie, de actualiteit en de 
toekomst van de verschillende wijken 
al wandelend doorgenomen. De 
bewoners die meeliepen deelden hun 
zorgen over speci�eke problemen in 
de wijk en wat ze graag anders geor-
ganiseerd zouden willen zien. Opmer-
kelijk was de sociale problematiek in 
een aantal straten en buurten waar 
verpaupering toeslaat. Naast sociale 

problemen ging tijdens de wande-
lingen de aandacht ook uit naar de 
zorgen die bewoners hebben over de 
parkeerproblemen in de wijk en soms 
ook wel de toenemende overlast van 
hangjeugd. Er kwamen ook tips over 
hoe e�ectiever met de beperkt 
beschikbare parkeerruimte om 
gegaan kon worden. Gelukkig waren 
er overwegend positieve aspecten op 
te tekenen. De inrichting van de 
waterlijn in het Centrum met gezellige 
horeca en terrassen wordt als buiten-
gewoon prettig ervaren en men was 
unaniem van mening dat Uithoorn 
hierdoor ook een positieve uitstraling 

CDA Uithoorn: Wijkwandelingen 
wegens succes verlengd

Uithoorn - De Gemeenteraad 
besprak afgelopen donderdag de rol 
die de Gemeente krijgt bij het 
beschermd wonen en de opvang van 
mensen die dakloos zijn. Het aantal 
dak- en thuislozen in Nederland is 
helaas verdubbeld sinds 2009. Dat 
komt doordat wonen steeds duurder 
wordt. De brede volkshuisvesting die 
ons land tot en met de jaren tachtig 

zo hoog in het vaandel had, is 
vervangen door een woningmarkt 
met winnaars en verliezers. 
Het aandeel sociale huurwoningen 
neemt, door bewuste politieke 
keuzes, al jarenlang af. Ook in 2021 is 
het aantal betaalbare woningen in 
onze regio weer sterk gedaald. 
Inmiddels is het aandeel betaalbare 
koop- en huurwoningen kleiner dat 
het aantal mensen dat ervoor in 
aanmerking komt. Dat leidt er toe 
dat ook starters met een lager 
inkomen in toenemende mate 
genoodzaakt zijn om te duur te gaan 
huren. Gemiddeld betalen recent 
verhuisde huurders 40% van hun 
inkomen aan huur. Met servicekosten 
en energie vaak meer dan 50%. 

Werkeloosheid
Als je dan te maken krijgt met werk-
loosheid, verlies van partner of ziekte 
betekent dat al snel dat de huur niet 
meer opgebracht kan worden. Een 
vangnet is er niet, recht op huurtoe-

Jeroen Brink (PvdA): “Er zijn meer 
sociale huurwoningen nodig”

Uithoorn - Van de kaartverkoop zal 
50% worden overgemaakt op giro 
555, t.b.v. de hulp aan Oekraïne. 

Het Alphens kozakkenkoor en 
harpiste sophie van dijk:
Een unieke combinatie.
De PR van het Alphens Kozakkenkoor 
is altijd op zoek naar mooie locaties 
met een goede akoestiek en aange-
name plaatsen voor het publiek. En 
dat hebben ze nu ook weer 
gevonden in De Schutse in Uithoorn. 
Op een ruim podium kan dirigent 
Arkadi Gankin zijn manschappen 
weer aanvoeren. Want na een 
gedwongen rust is het Alphens 
Kozakkenkoor weer klaar om het 
spits af te bijten met hun gevarieerde 
repertoire van de gedragen ortho-
doxe muziek en de romantische, 
melancholische tot opzwepende 
Kozakkenliederen. De koorleden 
afkomstig uit het Groene Hart, 

Utrecht en Noord Holland hebben in 
de loop der jaren vele bezoekers 
kunnen verrassen met hun bijzon-
dere uitvoeringen. Het is een grote 
vriendenclub geworden met passie 
voor deze authentieke Kozakkenmu-
ziek en het Orthodoxe repertoire. Als 
speciale gast heeft het koor de 
professionele harpiste Sophie van 
Dijk uitgenodigd. Zij zal aan dit 
concert een bijzondere klankkleur 
toevoegen met haar virtuoze spel. De 
harp wint weer aan populariteit en 
zal zij zeker de juiste snaar weten 
raken om in Uithoorn het publiek in 
vervoering te brengen. Het Alphens 
Kozakkenkoor ziet dan ook uit om 
samen met haar in De Schutse het 
publiek te gaan verrassen. U kunt uw 
kaarten via hun site (www.alphens-
kozakkenkoor.nl) bestellen dan 
worden de kaarten thuisbezorgd of 
voor u gereserveerd in de Schutse.
U bent allen van harte welkom!

Voorjaarsconcert

slag bestaat niet in de vrije sector-
huur. Het probleem van de zoge-
naamde economische dakloosheid 
zal zo de komende tijd eerder groter 
worden dan kleiner. Dat is een trieste 
ontwikkeling die gekeerd moet 
worden. De PvdA pleit er dan ook 
voor om de sociale huursector �ink 
te vergroten. Zo’n 40% van onze 
huidige inwoners heeft qua inkomen 
recht op een sociale huurwoning (de 
inkomensgrens ligt voor éénper-
soonshuishoudens rond 40.000 euro 
per jaar, voor gezinnen rond 46.000 
euro). Een groot deel van die inwo-
ners heeft de afgelopen decennia 
een woning kunnen kopen, vaak met 
premie. De meesten van hen zijn 
gestart vanuit een sociale huurwo-
ning. Ook de huidige starters moeten 
die kans krijgen. Het aandeel sociale 
huurwoningen bij nieuwe ontwikke-
lingen moet dan ook omhoog van 25 
naar 40% en er mogen geen sociale 
huurwoningen meer afgaan van de 
huidige voorraad.

had gekregen in de regio. De bewo-
ners die meeliepen kijken uit naar de 
komst van de Uithoornlijn. De wande-
lingen werden na a�oop dan ook als 
leuk, leerzaam en positief ervaren.

14 maart 2022 wijkwandeling 
in De Kwakel
In verband met het succes van de 
wijkwandelingen heeft het CDA 
besloten om nogmaals een 
wijkwandeling te organiseren dit keer 
in De Kwakel. Dit keer onder leiding 
van de kandidaat raadsleden Nienke 
Hoogenstraten en Erik Kreike zal op 
maandag 14 maart om 19 uur worden 
verzameld voor het Dorpshuis de 
Quakel aan de Kerklaan 16 in De 
Kwakel. Aanmelden kan via 
CDAuithoorn@outlook.com

Uithoorn - Dit schooljaar bestaat De 
Springschans 35 jaar! De Springschans 
werd in de jaren ’80 gebouwd gelijk-
tijdig met de wijk Meerwijk-Oost. Er 
werden toen drie basisscholen 
gebouwd om in de toen snel ontstane 
grote behoefte aan basisonderwijs te 
kunnen voorzien; De Kajuit, De Meer-
paal en De Springschans. Op dit 
moment vindt men De Kajuit en De 
Springschans nog aan De Eendracht in 
Meerwijk-Oost. De Springschans is 
een middelgrote, katholieke basis-
school en telt momenteel ongeveer 
400 leerlingen. De Springschans wil 
een school zijn waar alle leerlingen en 
medewerkers volop kansen krijgen 
om zich te ontwikkelen, samen te 
werken en hun creativiteit te 

ontplooien. Waar elke dag met plezier 
en enthousiasme en aandacht voor 
elkaar uitdagend onderwijs wordt 
gegeven. Vrijdag 4 maart jl. hebben ze 
het startsein gegeven van de viering 
van het jubileumjaar door het hijsen 
van de jubileumvlag. Dit gebeurde 
met hulp van de jongste leerling Roos 
en de oudste leerling Nina. In aanwe-
zigheid van hun klasgenoten hielpen 
Roos en Nina directeur Guido met het 
hijsen van de vlag. Naderhand was er 
voor iedereen een lekker taartje in de 
klas. Eind juni vieren ze hun jubileum 
met en voor alle leerlingen door 3 
dagen lang leuke en bijzondere activi-
teiten te doen. Op de website www.
springschans.com zullen ze hiervan 
zeker verslag doen!

De Springschans 35 jaar!
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Gemeente Uithoo
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Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

WWW.UITHOORN.NL

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

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

(reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Coronamaatregelen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 0800-1702 
(vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl  
- Coronatoegangsbewijs/ coronacheckapp: www.coronacheck.nl 

printversie coronatoegangsbewijs www.coronacheck.nl/nl/print
- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 
- Quarantainecheck: www.quarantainecheck.rijksoverheid.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
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 

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

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

Werk in uitvoering

Afsluiting N201 door 
onderhoud Waterwolftunnel
De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit de Waterwolftunnel 
(11 t/m 13 maart). Het verkeer op de N201 wordt met bebording omge-
leid tussen de Legmeerdijk in Aalsmeer en de aansluiting met de Fok-
kerweg in Haarlemmermeer via de N231 en de N232.

Afsluiting N201 ter hoogte van de Waterwolftunnel
• vrijdag 11 maart 2022 van 19.00 - 

zaterdag 12 maart 2022 tot 06.00 uur 
• zaterdag 12 maart 2022 van 19:00 - 

zondag 13 maart 2022 tot 06:00 uur

Meer informatie
Via het Servicepunt van de provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) 
of per mail: servicepunt@noord-holland.nl of kijk op 
www.noord-holland.nl/Actueel/Nieuws

Schriftelijke volmacht
U kunt een schriftelijke volmacht 
aanvragen als u op de dag van de 
verkiezing niet in staat bent om zelf 
aan de stemming deel te nemen 
en u geen volmacht kunt verlenen 
door overdracht van uw stempas.
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 de-
gene die voor u gaat stemmen, on-
dertekent beide het formulier en le-
vert het formulier uiterlijk 11 maart 
2022 weer in bij de afdeling bur-
gerzaken. U kunt ook een formu-
lier downloaden van de website 
www.uithoorn.nl/verkiezingen. U 
vult hierop uw gegevens in en de 
gegevens van degene die voor u 
gaat stemmen, ondertekent beide 
het formulier/de formulieren en le-
vert het formulier ook uiterlijk vrij-
dag 11 maart 2022 weer in bij de 

afdeling burgerzaken. U kunt ook 
de formulieren na ondertekenen 
scannen naar verkiezingen@uit-
hoorn.nl. Een eenmaal gegeven 
volmacht kan niet worden ingetrok-
ken 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 achterkant 
van uw stempas(sen) het gedeelte 
VOLMACHTBEWIJS invullen, sa-
men met degene die voor u gaat 
stemmen. U moet allebei tekenen 
en u geeft een kopie van uw legiti-
matiebewijs aan de gemachtigde. 
De gemachtigde moet uw stem ge-
lijktijdig met de eigen stem uitbren-
gen en mag niet meer dan 2 mach-
tigingen hebben aangenomen. 

G E M E E N T E R A A D S V E R K I E Z I N G 
M A A R T  2 0 2 2

Actuele informatie over de verkiezingen in de gemeente Uithoorn vindt u hier: www.uithoorn.nl/verkiezingen

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

Voor de stembureaus op woens-
dag 16 maart is de gemeente nog 
op zoek naar extra stembureau-
leden. Vindt u het leuk om men-
sen te woord te staan, u nuttig 
te maken voor de gemeente Uit-
hoorn en te helpen tijdens de ver-
kiezingen? Dan is de gemeente 
op zoek naar u! Direct aanmel-
den? Via het www.uithoorn.nl/ver-
kiezingen kunt u het aanmeldfor-
mulier downloaden. Op de pagina 
‘ at doet een stembureaulid’ vind 
je meer informatie over de werk-
zaamheden van een stembureau-
lid en de vergoedingen die er voor 
wordt gegeven.

Uiterlijk 2 maart 2022 moet u uw 
stempas hebben ontvangen, als 
u kiesgerechtigd bent voor de-
ze verkiezing. Zonder stempas 
kunt u niet stemmen. Tot uiter-
lijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 
uur, kunt u tijdens de openingstij-

den bij de afdeling burgerzaken 
van het gemeentehuis persoonlijk 
een vervangende stempas aan-
vragen, als u geen stempas heeft 
ontvangen of deze kwijt bent. U 
moet een geldig legitimatiebewijs 
laten zien.

Op 14 tot en met 16 maart 2022 
zijn de gemeenteraadsverkiezin-
gen Wilt u weten welke politieke 
partijen het beste bij u passen? 
De stemhulp voor de gemeente-
raadsverkiezing in de gemeente 
Uithoorn is nu online: https://mijn-
stem.nl/gemeenteuithoorn#!/ 

EXTRA STEMBUREAULEDEN GEZOCHT!

STEMPAS KWIJT OF NIET ONTVANGEN?

STEMMEN EN GELDIGE LEGITIMATIE

STEMHULP GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN ONLINE 

STEMMEN BIJ VOLMACHT

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 17 maart 2017 of later.

18 JAAR? DAN MAG UW KIND VOOR HET EERST 
NAAR DE STEMBUS 

TELLEN VAN DE STEMMEN

STEMLOCATIES 

Is uw kind 18 jaar? Dan mag uw 
kind voor het eerst naar de stem-
bus om mee te doen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen. Dat is 
best een mijlpaal te noemen! Dit 
is een goede kans voor uw zoon 
of dochter om mee te beslissen 
wie de nieuwe raadsleden van de 
gemeente Uithoorn worden. En 
daarmee invloed uit te oefenen 
op de besluiten van de gemeen-
te. Bijvoorbeeld over onderwijs, 
nieuwbouw en duurzaamheid.

Weet uw zoon of dochter nog niet 
op wie hij of zij gaat stemmen? 
Dat is begrijpelijk. Wijs uw kind 
bijvoorbeeld op de online stem-
hulp www.mijnstem.nl/gemeen-
teuithoorn. Deze digitale stem-
hulp helpt je bij het maken van 
een stemkeuze. Per stelling kun 

zij een standpunt innemen en 
vergelijken met de deelnemende 
partijen. Zij kunnen natuurlijk ook 
langskomen op de laatste verkie-
zingsmarkt op zaterdag 12 maart 
op winkelcentrum Zijdelwaard-
plein in Uithoorn.

Jouw stem telt
Kom stemmen tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen. Laat 
jouw stem niet verloren gaan, 
want #ElkeStemTelt!

Op woensdag 16 maart 2022 wor-
den de stemmen, uitgebracht op 
14 en 15 maart, op lijstniveau ge-
teld. Deze telling is openbaar en 
begint om 16.00 uur in kamer 
23 en 24 van het gemeentehuis, 
Laan van Meerwijk 16 Uithoorn.
Op woensdag 16 maart 2022 wor-
den na afloop van de stemming 
om 21.00 uur op alle stembu-
reaus de uitgebrachte stemmen 
geteld op lijstniveau. Deze tel-

ling is openbaar. Op donderdag 
17 maart 2022 worden alle uitge-
brachte stemmen op kandidaat-
sniveau geteld. Deze telling is 
openbaar en begint om 10 uur in 
de sporthal van Sportvereniging 
KDO, Vuurlijn 51 De Kwakel.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Team Burger-
zaken en KCC, telefoonnummer 
(0297) 513 111.

Er zijn twee stemlokalen in de gemeente open op 14 en 15 maart: 
• Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16;
• Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16.

Adressen van alle stembureaus op 16 maart:
• Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 
• Gymzaal Meerwijk, Eendracht 4 
• KnA-gebouw (muziek ver), Legmeerplein 49
• Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16
• Alkwin Kollege, Weegbree 55 (ingang Geertruidahoeve)
• Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27
• Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1
• Evangelische Christen Gemeenschap, Herman Gorterhof 3
• Sportvereniging KDO, Vuurlijn 51
• Legmeervogels, Randhoornweg 100
• Thamerkerk, Amsteldijk Noord 1
• Poldersport de Kwakel, Boterdijk 91
• De Schutse P.G.U., De Mérodelaan 1
• ’t Buurtnest, Arthur van Schendellaan 59
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. De stemlokalen 
zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. 



Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, 
waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toe-
genomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende ja-
ren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de 
toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de re-
gio verder ontwikkeld. Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van 
de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de 
Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en 
sneller is dan de huidige buslijn. Via onder andere de gemeentepagina 
houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden voor de 
Uithoornlijn. Omwonenden van de werkzaamheden op de verschillende 
locaties, worden op de hoogte gebracht via bewonersbrieven. Alle werk-
zaamheden rond deze locatie kunt u teruglezen via www.uithoornlijn.nl.

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

Halte Uithoorn Centrum
In maart krijgen de gecombineerde bus-/trambaan en de nieuwe tram-
halte steeds meer vorm. Er wordt onder andere een betonnen onder-
baan aangebracht waarop later de wissels worden geplaatst. Het beton 
hiervoor wordt gestort in de tweede helft van maart en ook op het via-
duct over de Amsterdamseweg wordt beton gestort. Aan de kant van de 
Petrus Steenkampweg worden de werkzaamheden afgerond aan een 
deel van de keerwanden. Ook wordt er begonnen met de inrichting van 
de defi nitieve parkeervakken naast de halte aan de kant van de Stati-
onsstraat. Als laatste wordt de waterafvoer aangebracht en wordt er be-
gonnen met metselwerk langs de damwand. Omwonenden kunnen last 
hebben van geluidhinder door de werkzaamheden.

Busbaan
Langs de busbaan worden begin maart de geluidschermen geplaatst 
tussen de Boerlagelaan en de Amsterdamseweg ter hoogte van de Ni-
colaas Beetslaan. In de tweede helft van maart gebeurd dat aan de kant 
van de Admiraal de Ruijterlaan. Ter hoogte van de Couperuslaan wordt 
wapening en een bekisting aangebracht, waarin later het beton gestort 
kan worden. Langs de hele busbaan worden werkzaamheden uitge-
voerd voor de aanleg van kabels en leidingen, die nodig zijn om de tram 
straks te laten rijden. Denk aan graafwerkzaamheden en het trekken 
van elektriciteitskabels (10kV). Omwonenden ervaren mogelijk geluid-
hinder van deze werkzaamheden.

Spoordijk
De grote waterleiding die onder de toekomstige trambaan ligt wordt be-
schermd. Dat gebeurt door een zogenaamde overkluizing aan te bren-
gen tussen de Wederik en Buitendijks. Hiervoor worden op de aange-
brachte damwandschermen twee betonnen balken aangebracht. Aan 
beide kanten van de leiding één balk. Hierop worden prefab betonnen 
afdekplaten gemonteerd.

Verplaatsing bushalte Burg. Kootlaan naar Faunalaan 
Ter hoogte van de Burgemeester Kootlaan sluit de nieuwe tram vanaf 
de spoordijk aan op de bestaande busbaan. Vanaf dat punt tot aan het 
eindpunt bij het Spoorhuis maken de tram en de bus straks gezamen-
lijk gebruik van de bestaande bus- en trambaan. Om te voorkomen dat 
stilstaande bussen de tram hinderen, wordt de bushalte van de Burge-
meester Kootlaan verplaatst naar de kruising met de Faunalaan. De 
fi ets- en voetgangersoversteek bij de huidige bushalte wordt verwijderd. 

Extra groen
Na het verwijderen van de huidige bushalte Burgemeester Kootlaan 
worden er op de aangegeven compensatielocatie struiken gepland, zo-
als laurierkers, vuilboom, meidoorn, rode kornoelje en hazelaar. Ach-
ter de bushalte bij de J.P. Sweelinckweg worden in overleg met omwo-
nenden extra groen om de bushalte zoveel mogelijk aan het zicht te ont-
trekken.

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 automati-
sche emailnotifi catie als er een nieuwsbericht verschijnt op de 
website en digitale nieuwsbrief. Daarnaast kunt u het project vol-
gen via de BouwApp (zoek op Uithoornlijn), Facebook, twitter en 
sinds kort op Instagram. Ziet u een onveilige situatie rondom de 
aanleg van de tramlijn? Geef dit door aan de Uithoornlijn! U kunt 
hen bereiken via www.uithoornlijn.nl, info@uithoornlijn.nl of (020) 
470 40 70. Weet u niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor 
de gemeente? U kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.
nl/melding. Kijk voor de actuele dienstregeling op 9292.nl of de 
website van de vervoerder: www.syntusutrecht.nl/dienstregeling. 

WERKZAAMHEDEN

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
• 2022-026802, het plaatsen reclameborden overheidscampagne “Mono” van 

11 t/m 25 april 2022 (ontvangen 01-03-2022);
• 2022-025344, het plaatsen van reclameborden voor de cadeaumarkt op het 

Amstelplein op 10 maart 2022. (ontvangen 23-02-2022);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat 
moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-016267, Legmeerplein, standplaatsvergunning op dinsdag en woens-

dag van 1 april 2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
• 2022-016274, Amstelplein, standplaatsvergunning op donderdag van 1 april 

2022 t/m 31 maart 2023 (verzonden 23-02-2022);
• 2021-114869, Evenemententerrein Legmeer-West, evenementenvergun-

ning Kermis Uithoorn van 9 t/m 13 maart 2022 (verzonden 24-02-2022);
• 2022-025655, het plaatsen van 20 reclameborden om bekendheid te geven 

aan de ‘Kermis Uithoorn”. (verzonden 01-03-2022);
• 2022-021025, Alexanderpoort en Prins Bernhardlaan, het plaatsen van 1 

schaftkeet, 1 ecotoilet, 1 steiger en 1 hoogwerker voor onderhoudswerk-
zaamheden van 28 februari t/m 12 december 2022. (verzonden 01-03-2022); 

• 2022-025697, Ter Braaklaan thv 23, het plaatsen van een opslagcontainer 
, een ecotoilet en 2 rolsteigers voor buitenschilderwerk aan de Arthur van 
Schendellaan 126-140 van 2 maart t/m 14 april 2022. (verzonden 02-03-
2022);

• 2022-025832, Zijdelweg ter hoogte van Wiegerbruinlaan en Anthony Fokker-
weg, ontheffi ng geluidhinder van 28 maart 23.00 uur tot 29 maart 07.00 uur 
(verzonden 02-03-2022);

• 2022-025346, Amstelplein, evenementenvergunning Braderie op 12 maart, 
14 mei, 22 oktober en 19 november 2022 (verzonden 03-03-2022);

• 2022-018078, Zijdelwaardplein 77B, exploitatievergunning horecabedrijf 
(verzonden 04-03-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
• 2022-019609, centrum Uithoorn, verklaring van geen bezwaar wandeltocht 

op 5 april 2022 (verzonden 01-03-2022).

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-00248062, Joh Enschedeweg 1a, het starten van het bedrijf Sushi 

Time Catering BV. (melding ontvangen 22-02-2022);
• 2022-027154, Zijdelwaardplein 100, het starten van een afhaal winkel. (mel-

ding ontvangen 01-03-2022).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter in-
zage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de 
mogelijkheden.
• Bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel en het besluit vaststelling ho-

gere grenswaarden Wet geluidhinder. Ter inzage vanaf 26 januari 2022 ge-
durende 6 weken ter inzage tot en met 9 maart 2022. Inlichtingen bij S. Meu-
lenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

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

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

• Defi nitief vastgestelde locaties van drie extra ondergrondse glascontainers. 
Beroepsperiode vanaf 1 februari 2022 tot en met 15 maart 2022. Inlichtingen 
bij R. van de Pol, afdeling Buurt (0297) 513 111.

• Bestemmingsplan ‘Voormalig Connexxionterrein’ en het besluit voor het 
vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzage perio-
de van 25 februari 2022 tot en met 7 april 2022. Inlichtingen bij R. Noorhoff, 
afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

• Wabo, uitgebreide procedure ontwerpbeschikking tbv Stam Holding b.v.. In-
zageperiode vanaf 10 maart 2022 tot en met 21 april 2022. Inlichtingen bij 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via https://loket.odnzkg.nl of 
bel met tel. 088-567 0200.

• Vastgestelde Gebiedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel. Inzageperiode van 
woensdag 9 maart 2022 t/m 20 april 2022. Inlichtingen bij M. Westerbos, Af-
deling wonen en Werken (0297) 513 111

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en 
wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschik-
king ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage 
heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen om op verzoek van 
T. Stam Holding BV de vergunning d.d. 3 november 2004 (kenmerk 2004-8793) 
van haar inrichting gelegen aan de C.T. Storkweg 21 te Uithoorn gedeeltelijk in te 
trekken. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de opslag en verkoop van 
bouwmaterialen, het machinaal bewerken van hout, het opslaan en overslaan 
van asbest vrijgekomen van eigen werkzaamheden en asbest geaccepteerd van 
derden, en wordt ingetrokken voor het deel dat betrekking heeft op het inzame-
len van asbest van derden, wegens het beëindigen van deze bedrijfsactiviteiten.
Zaaknummer: 10473439
Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de 
dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op https://loket.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 
16 te Uithoorn. In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van 
de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter 
plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op ver-
zoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente 
over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of 
heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op https://lo-
ket.odnzkg.nl of bel met tel. 088-567 0200. 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen over de ontwerpbeschikking 
naar voren brengen via digitale formulieren op de website https://loket.odnzkg.
nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt. Een schrifte-
lijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Re-
giebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. Heeft u vragen over deze proce-
dure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan kunt u gebruik 
maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend, als men belanghebbende is bij die beschik-
king en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

VASTSTELLING GEBIEDSVISIE RUILVERKAVELING DE KWAKEL
Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn besloten de Ge-
biedsvisie Ruilverkaveling De Kwakel vast te stellen.
Toelichting Greenport Aalsmeer
In 2015 is de Ruimtelijke Visie voor de Greenport Aalsmeer vastgesteld. Daarin 
worden uitspraken gedaan over de toekomst van de glastuinbouwgebieden. Alle 
glastuinbouwgebieden in de regio zijn ingedeeld in vijf gebiedscategorieën (van 
toekomstbestendig in categorie 1 tot en met geen toekomst meer voor glastuin-
bouw als categorie 5). Voor het gebied de Ruilverkaveling De Kwakel (categorie 
4 gebied) is een gebiedsvisie vastgesteld.
De Ruilverkaveling
Het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel is een sierteeltgebied met kleine 
glastuinbouwbedrijven en open-grond-teeltbedrijven op de ‘bovenlanden’ langs 
de Amstel. De randen worden gevormd door het verdichte bebouwingslint langs 
de Drechtdijk aan de oostzijde, de Ringdijk en Ringvaart aan de noord- en west-
zijde en de Noord-zuidroute (N231) aan de west- en zuidzijde van de “ruilver-
kaveling”. Hoofdlijn van de visie is om het gebied te splitsen in een tuinbouwge-
bied en een transformatiegebied. De visie is tot stand gekomen in nauw overleg 
met de ondernemers en bewoners in het gebied.
Ter inzage
De gebiedsvisie is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 
zoeken op identifi catiecode NL.IMRO.0451.GebiedsvisieRV-VG01. Daarnaast 
kunt u de gebiedsvisie inzien in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van 
het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openings-
tijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze websi-
te www.uithoorn.nl.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? 
Maak dan van tevoren een afspraak via het KlantContactCentrum van de ge-
meente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111. 
Wettelijk is bepaald dat het besluit tot vaststelling van deze visie niet vatbaar is 
voor bezwaar en beroep. Uithoorn, 9 maart 2022

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 be-
zwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297) 513111. 
U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de offi ciële mededelin-
gen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://zoek.offi -
cielebekendmakingen.nl/

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

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Soms liggen 
de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, 
bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis De Quakel. Let op: Wilt 
u stukken inzien en zijn de corona 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 
bekendmakingstekst 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 
binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakingstekst een 
inspraakreactie 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 burge-
meester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit 
anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt 
blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

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

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook 
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. 
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondisse-
mentsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Am-
sterdam. 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 Nieu-
we Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeers-
besluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke 
plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die web-
site ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge-
informeerd 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
• 2022-023375, Vuurlijn 30, het plaatsen van een veranda. (ontvangen 17-02-

2022);
• 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ontvangen 

17-02-2022);
• 2022-026372, Bezworen Kerf 20, het omzetten van een bedrijfswoning naar 

plattelandswoning. (ontvangen 28-02-2022);
• 2022-027320, Banken 1B, het uitbreiden van het kunstenaarsatelier. (ont-

vangen 28-02-2022);
• 2022-027314, Drechtdijk 25, het slopen van de fundering. (ontvangen 01-03-

2022).
Uithoorn
• 2022-024114, Pieter Hellendaalweg 12, het vervangen van een kozijn. (ont-

vangen 18-02-2022);
• 2022-024117, Boerlagelaan , UHL-82 het plaatsen van een grondkering. 

(ontvangen 18-02-2022);
• 2022-026090, Brederolaan 36, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 

25-02-2022);
• 2022-026111, Coupure 7, het uitbouwen van de woning. (ontvangen 23-02-

2022);
• 2022-027300, Fregat 12, het plaatsen van een dakkapel. (ontvangen 02-03-

2022);
• 2022-027308, IJsbaan 8, het uitbreiden en splitsen van de woning. (ontvan-

gen 01-03-2022);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2022-023380, Vuurlijn 78, het aanvragen van een parkeerplaats. (ingetrok-

ken 22-02-2022).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor 
onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met 
zes weken:
De Kwakel
• 2021-119016, Het Fort 45, het gedeeltelijk vernieuwen van de woning (ver-

zonden 21-2-2022);
• 2021-109469, naast Vuurlijn 17, het bouwen van een woning (verzonden 23-

02-2022).

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
• 2022-009278, Chrysantenlaan 13, het uitbreiden van de woning (verzonden 

23-02-2022);
• 2022-015338, Amsteldijk-Noord 82, het plaatsen van een dakopbouw (ver-

zonden 03-03-2022);
Uithoorn
• 2022-012441, Harlekijneend 2, het vervangen van een blokhut en het plaat-

sen van een erfafscheiding (verzonden 03-03-2022);

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2022-023646, Amsteldijk-Zuid 253, aanvraag evenementenvergunning Am-

sterdam Open Canoepolo tournament van 11 t/m 12 juni 2022 (ontvangen 
20-02-2022);

• 2022-027031, Arthur van Schendellaan 53, het melden van een klein evene-
ment Buitenspeeldag op 8 juni 2022 (ontvangen 02-03-2022);

• 2022-026989, Zijdelwaardplein 100, exploitatievergunning horecabedrijf 
(ontvangen 02-03-2022).
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Uithoorn - Donderdag 5 maart was 
de eerste ronde, van de vierde zitting 
in het jaar 2022. Na twee weken vrij 
bridgen, waarvan geen verslag 
geschreven is, noem het maar een 
winterstop, begon het serieuze werk 
weer. Ondanks de wereldproblemen 
met het Corona virus was de opkomst 
alsof er niets aan de hand is, het 
bridgen gaat voor. Er werd op tien 
tafels gebridged, geen stilzit ronde 
deze week. De A-lijn: Hier was de 
eerste plaats voor het paar Lenie en 
Tina met 56,77%, net gepromoveerd 
en dan maar gelijk de hoogste score 
van de dag, je moet het maar durven, 
iedereen let dan wel op je. De tweede 
plaats was voor het paar Ada en 
Roelie met 55,73%, dit paar blijft maar 
hoge scores halen, maar hebben deze 
ronde de sterkste paren ontlopen. De 
derde plaats was voor het paar Greet 
en Ria met 51,56%, ook zo’n degelijk 
paar, dat drukt gelijk maar even een 
stempel op hun verwachtingen deze 
zitting. De B-lijn: De eerste plaats was 
voor het paar Ciny en Herman met 
60,94%, dit paar wil waarschijnlijk 
weer zo snel mogelijk terug op het 
hoogste platform van de club. De 
tweede plaats was voor het paar Co 
en Gerard met 55,73%, dit gelegen-

heidspaar wilde de viering van de 
tachtigste verjaardag van Gerard een 
extra feestelijk tintje geven. De derde 
plaats was voor het paar Leny en Willy 
met 55,21%, van dit paar wil blijkbaar 
ook zo snel mogelijk terug keren in de 
A-lijn.

Klein Slem
In deze ronde werd er zes SA 
gespeeld, alle keren in de A-lijn. Vijf 
keer in spel 3, allen gehaald, maar zes 
SA was beter dan zes schoppen, 
omdat zes SA zelfs met een plus werd 
gehaald. De zesde keer in spel 23 
werd zes harten gespeeld, helaas 
twee down. De competitie stand: 
Deze keer nog geen competitie stand 
pas na de vierde ronde. Wel werd 
door de wedstrijdleiding mee 
gedeeld, dat er deze zitting drie paren 
degraderen en dus ook drie paren 
promoveren, ik zag een aantal paren 
opgelucht kijken bij deze medede-
ling. Als u interesse heeft in bridge, 
kom dan eens langs in de Scheg om 
kennis te maken met het zo edele 
maar moeilijke spel, dan kan u gelijk 
een aanmeldingsformulier 
meenemen.. Zij spelen elke 
donderdag van 9.00 tot 12.30 uur, dus 
wel een club voor vroege vogels.

Bridgeclub ABC

KUNST EN CULTUUR

Uithoorn/De Kwakel - Nadat de gemeenteraad onze cultuurnota aange-
nomen heeft, staat er veel te gebeuren op dat gebied. Ik vind het belang-
rijk om u hierover op de hoogte te houden. Onder de noemer “De schatten 
van Uithoorn/De Kwakel” zal ik u via deze krant iedere maand een kunst en 
cultuur-update geven.

Herplaatsing fotowand
Herinnert u zich nog de prachtige fotowand van kunstenaar Alex P? Deze 
heeft zo’n twee jaar geleden gestaan op de boulevard in het centrum van 
Uithoorn. Vele inwoners hebben voor dit kunstwerk (persoonlijke) foto’s 
ingestuurd. Hiervan is uiteindelijk een prachtig kunstwerk gemaakt van 
zo’n 45 meter lang! De ‘Fotoboulevard’ moest echter weggehaald worden 
vanwege de werkzaamheden aldaar. Veel inwoners vonden dit erg jammer 
en hebben gevraagd of de fotowand niet ergens anders geplaatst kan 
worden. De gemeenteraad heeft zich hiervoor dan ook hardgemaakt. 
Samen met de kunstenaar Alex P is gekeken naar een plek binnen de 
gemeente. Omdat het om zo’n lang kunstwerk gaat, waren er niet veel 
mogelijkheden om de wand te herplaatsen. Uiteindelijk zijn we gekomen 
tot plaatsing aan de Amsterdamseweg langs het hek van Quaker. Zij zijn 
zeer blij en tevreden met de komst van het kunstwerk. En wij ook. Want 
hier lopen dagelijks veel mensen langs die ervan kunnen genieten. De 
wand wordt deze week geplaatst; de week erop gaat de kunstenaar de 
foto’s bevestigen.

Uitreiking schildjes
Verder is het leuk om te vertellen dat we op 21 maart eindelijk de schildjes 
kunnen uitreiken aan de eigenaren van gemeentelijke monumenten. De 
schildjes liggen al geruime tijd in de kast. Vanwege de pandemie moest de 
uitreiking van de schildjes telkens uitgesteld worden. Maar nu maken we 
er een mooie middag van. Veel eigenaren van onze monumenten hebben 
aangegeven van de partij te zijn, en iets te zullen vertellen over hoe het is 
om in een monument te wonen. De schildjes kunnen zij bevestigen aan 
hun pand. Zodat het voor iedereen die daar langskomt duidelijk is dat het 
een monument is. Pieter Heiliegers, burgemeester van de gemeente 
Uithoorn en portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Erfgoed.

De schatten van Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn - Wanneer gaat de nieuwe 
bibliotheek Uithoorn open? Dat zal 
ergens deze zomer zijn. Het gebouw 
staat, nu de binnenkant nog. Het 
ontwerp van de nieuwe bibliotheek 
is gemaakt door includi. Stonepark 
gaat de bouw van het interieur 
verzorgen. De nieuwe bibliotheek 
komt in een nieuw pand aan de 
Amstel. Projectontwikkelaar van 
Wijnen legt de komende weken de 
laatste hand aan het complex ‘de 
Rede’. Naast een bibliotheek komt er 
een havenkantoor en verschillende 
appartementen. Als de bibliotheek 
de sleutel krijgt, begint interieur-
bouwer Stonepark en toveren zij een 
lege ruimte om tot een warme 
bibliotheek.

Bieb als ontmoetingsplaats
includi (voorheen aatvos) heeft het 
ontwerp van bibliotheek Uithoorn 
gemaakt. Dit architectenbureau werkt 
in Europa en ook daarbuiten aan 
publieke ruimtes die de samenleving 
een stukje “inclusiever” maken. Ze 
creëren vrij toegankelijke plekken waar 
je graag verblijft, waar je elkaar (spon-
taan) kunt ontmoeten en kunt 
genieten van elkaars gezelschap. In de 
bibliotheek kun je straks natuurlijk ook 
terecht voor een workshop, lezing of 
een stapel boeken. Al jaren werkt 
includi samen met de interieurbouwers 
van Stonepark dat eveneens veel erva-
ring met het inrichten van publieke 
gebouwen heeft. Zo was Stonepark 
ook de hoofdaannemer van het inte-

Inrichting nieuwe bieb bijna van start
rieur van de nieuwe Bibliotheek Goes, 
ontworpen door includi. Dichterbij huis 
werkten beide bedrijven samen aan de 
realisatie van de bibliotheek in de Van 
der Pekbuurt (Amsterdam).

Op de hoogte blijven
“De bieb gaat nu echt vorm krijgen. 
Uithoorn krijgt een prachtige biblio-
theek,” aldus Daphne Janson, directeur 
van Bibliotheek Amstelland. “We 
houden inwoners graag op de hoogte 
van de vorderingen.” De komende 
maanden verschijnen er regelmatig 
updates met foto’s in de Nieuwe Meer-
bode. Nu al meer weten? Op www.
nieuwebiebuithoorn.nl en in de 
etalage van de huidige bibliotheek 
staan tekeningen van de architect.

De Kwakel - De hockeycompetitie is 
afgelopen weekend weer van start 
gegaan en eindelijk ook weer met 
publiek. Er kon weer volop gebruik 
gemaakt worden van het clubhuis 
dus iedereen kon met een lekker 
kopje ko�e of thee aan de kant van 
het veld staan. 
Helaas moesten bij Qui Vive de eerste 
wedstrijden van 9.00 uur worden 
afgelast. De velden waren op dat 
moment vanwege de nachtvorst nog 
bevroren maar gelukkig kon er vanaf 
10 uur volop gehockeyd worden. 
Dat was voor de Benjamins van Qui 

Vive wel heel �jn want hun eerste 
wedstrijd stond om 10 uur op het 
programma. Zij mochten namelijk 
(als zij zich hiervoor opgegeven 
hadden) meedoen aan de F stage. Bij 
de F stage kunnen de kinderen een 
aantal zaterdagen wedstrijden tegen 
andere clubs spelen zodat ze weten 
hoe dat er vanaf volgend seizoen 
(gezien ze dan de F-leeftijd hebben) 
bij de “echte” competitie aan toe 
gaat. De jongens van de F stage en 
de meisjes van de F stage 1 speelden 
hun eerste wedstrijd direct uit bij 
hockeyvereniging HIC in Amstelveen.

Veldhockey is weer van start 
gegaan bij Qui Vive

Meisjes
De meisjes van de F stage 2 speelden 
thuis op Qui Vive tegen HIC. 
Sommige kinderen kwamen met wat 
gezonde spanning het veld op lopen, 
maar dat gevoel was bij iedereen 
heel snel verdwenen. Gewonnen of 
verloren, het maakte helemaal niet 
uit. Er stonden heel veel blije 
kinderen, in het zonnetje, heerlijk te 
hockeyen. Super leuk om te zien. Net 
als de vele trotse ouders langs de lijn. 
Ook alle andere teams van Qui Vive 
zijn weer begonnen. De trainingen 
zijn vorige week weer volop gestart 
en zij zijn begonnen aan de lente-
competitie. Ook bij deze teams was 
het vaak weer gezellig druk langs de 
lijn.

Open dag
Aanstaande zondag organiseert Qui 
Vive een Open Dag. Van 10.30-12.00 
uur kan iedereen langs komen om te 
bekijken of hockey wat voor hen is. 
Jong en oud, iedereen is welkom. 
Vanaf 11 uur start er een clinic voor 
kinderen van de basisschool. Een 
stick heeft Qui Vive voor je te leen, 
dus kom gezellig langs!
Op zondag 13 maart spelen ook 
zowel Dames 1 (aanvang 12:45 uur) 
als Heren 1 (aanvang 14.45 uur) thuis 
bij Qui Vive hun eerste competitie-
wedstrijd na de winterstop. Dit 
belooft dus een mooie “Super 
Sunday” te worden.
Op zondagochtend 20 maart start op 
Qui Vive weer de Stokstaartjes-trai-
ning. Tijdens dit trainingsblok van 8 
trainingen leren kinderen die in 
groep 1 en 2 van de basisschool 
zitten op een speelse manier wat 
voor leuke sport hockey is. Een super 
gezellige, sportieve start van de dag! 
Kom jij ook gezellig meedoen? Jij 
kunt je hier nog voor aanmelden 
door een mailtje te sturen naar stok-
staartjes@quivive.nl. Ook kun je hier 
naar toe mailen voor meer informatie 
over deze trainingen.
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Talent als Docent helpt overstappers bij 
carrièreswitch naar docentschap voortgezet onderwijs
Regio - De coronaepidemie heeft het 
lerarentekort in het voortgezet 
onderwijs in de regio’s Zuid-Kenne-
merland en Groot-Amsterdam 
behoorlijk blootgelegd. Het project 
Talent als Docent,  ge�nancierd door 
het ministerie van OCW, is opgezet 
om dit tekort tegen te gaan. Experts 
die verbonden zijn aan het project 
informeren potentiële overstappers 
over de switch naar het leraarschap 
in het voortgezet onderwijs. Met 
voorlichtingsbijeenkomsten, 
persoonlijk advies en trainingen als 
‘Ontdek je talent als docent’ en 
‘Opfriscursus herintreders’, worden 
potentiële ‘second-career teachers’ 
ondersteund op hun weg om 

bevoegd docent te worden. Die weg 
kan op verschillende manieren 
worden bewandeld. Sandra van 
Dalen, projectleider van Talent als 
Docent: “Overstappers zijn ontzet-
tend belangrijk om het lerarentekort 
in het voortgezet onderwijs op te 
vangen. Bij Talent als Docent onder-
steunen we, in samenwerking met de 
VU, UvA en de HvA, deze overstap-
pers op hun weg naar die opleiding 
tot docent en die baan voor de klas. 
Maar dat brengt ook verantwoorde-
lijkheden met zich mee. Daarom 
bieden we ook ondersteuning aan 
ervaren docenten, team- en school-
leiders om overstappers op de juiste 
manier te begeleiden én te 

behouden.” Zo geeft Talent als 
docent vorm aan het motto “Docent 
worden, zijn én blijven!” Geïnteres-
seerd? Kijk op Talentalsdocent.nl.

De Ronde Venen - De afgelopen 
raadsperiode heeft de gemeenteraad 
meerdere malen discussie gevoerd 
over het afvalbeleid. De coalitiepar-
tijen CDA, VVD en D66 wilden Diftar 
invoeren, dit staat voor gedi�erenti-
eerde tarieven.  Volgens dit plan 
moeten alle containers worden 
gechipt en gaan inwoners betalen 
per leging en/of kilo. Ronde Venen 
Belang vindt dit geen slim plan en 
heeft zich hier fel tegen verzet. Deze 
krant heeft hier toen veel aandacht 
aan besteed en honderden inwoners 
stuurden hun reactie in dat zij het 
hier niet mee eens waren. Dit heeft 
ertoe geleid dat Diftar voorlopig is 
uitgesteld. Wat Ronde Venen Belang 
betreft komt van uitstel afstel. 
Lijsttrekker Maarten van der Greft: 
“De afgelopen raadsperiode hebben 
wij gemerkt dat afval een belangrijk 
onderwerp is voor onze inwoners. 
Het is misschien niet het meest sexy 
of spannende onderwerp, maar wel 
iets waar alle inwoners mee te maken 
hebben. Hoe vaak wordt mijn 
afvalbak opgehaald en hoeveel moet 
ik ervoor betalen? Dat zijn terechte 
vragen die onze inwoners bezig 
houden. Wij van Ronde Venen Belang 
vinden het een goede zaak dat de 
containers nu gechipt zijn. Het is 
natuurlijk van de zotte dat de 
gemeente niet eens wist hoeveel 
containers er zijn in onze gemeente 
en of een inwoner een grote, een 
kleine of zelfs twee bakken heeft. Het 
chippen is een goede zaak, maar 
verder moeten we niet gaan.” Aldus 
lijsttrekker Maarten van der Greft. 

Opnieuw bezien
Wat Ronde Venen Belang betreft 
moet het afvalscheidingsprogramma 
opnieuw worden bezien. Na-schei-
ding door de afvalverwerker heeft de 
voorkeur. De verwerking van afval 
moet daarbij anders worden bena-
derd. Afval dient te worden gezien 
als een grondstof waar een verdien-
model aan kleeft. De afvalwerker kan 
hier goed geld aan verdienen. Er is 
geen stijging van de lokale belasting 
nodig voor een beter afvalplan. 
Lijsttrekker Maarten van der Greft 
vervolgt: “Als na-scheiding door de 
afvalverwerker niet lukt, dan moet 
afvalscheiding worden beloond met 
een lage afvalsto�enhe�ng. Zoals dit 
nu gebeurt met een verschil van 
tarief in een kleine en grote afvalbak 
is eerlijk. 
Het onverstandige afvalplan van 
Diftar (tariefdi�erentiatie) waarbij 
inwoners moeten betalen per kilo 
en/of leging is een slecht idee. De 
invoering ervan is veel te duur en 
brengt allerlei ongewenste nevenef-
fecten met zich mee. Je wil toch niet 
je buurman betrappen die zijn afval 
in jouw afvalbak erbij propt? Of in de 
vuurkorf beland? En wat denk je van 
al dat zwerfvuil? Veel gemeenten die 
Diftar hebben ingevoerd komen daar 
later op terug. Wil je net als RVB geen 
domme afvalplannen en niet betalen 
per leging of kilo? Dan kan je het 
beste op Ronde Venen Belang 
stemmen. Dan gaan wij zorgen dat 
van uitstel afstel komt en dat de 
onverstandige afvalplannen de�ni-
tief in de prullenbak gaan!” 

Onverstandige en dure 
afvalplannen in de afvalbak

Vinkeveen - De Vinkeveense Plassen 
zijn vanaf de Ringvaart voor boten 
moeilijk te bereiken. De gemeente 
wil de toegang verbeteren zodat 
boten makkelijker de plassen op 
kunnen. In dat proces is nu een 
belangrijke stap gezet. Vanaf 5 maart 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage. Daarin is vastgelegd hoe 
het tracé van de nieuwe doorvaart 
eruit ziet. Om van de Ringvaart naar 
de Plassen te varen en vice versa is 
op dit moment niet eenvoudig. De 
doorvaart is smal en er zijn smalle en 
onoverzichtelijke bochten. Met name 
voor grotere boten is dat lastig. Daar-
naast passeert een boot 2 bruggen 
kort achter elkaar die door 1 brug-
wachter bediend worden. Tot slot 
moeten boten omvaren omdat 
sommige percelen ver uitsteken. 

Brede en goed bevaarbare 
verbinding
De gemeente onderzoekt al gerui-
mere tijd de mogelijkheid dit te 
verbeteren. Er ligt nu een ontwerp 
van een nieuwe doorvaart waarmee 
de toegang tot de Plassen aanmerke-
lijk wordt verbeterd. De nieuwe door-
vaart gaat door het perceel dat in 
Vinkeveen bekend staat als het 
‘kermisterrein’. Daarmee ontstaat een 
bredere en goed bevaarbare verbin-
ding met de Vinkeveense Plassen. Met 
de eigenaren van de percelen is over-
eenstemming bereikt over de aanleg 
van de nieuwe vaarroute. Wethouder 
Rein Kroon (Ruimtelijke Ordening): 
,,Met een betere vaarroute gaat een 
langgekoesterde wens van inwoners 
en booteigenaren in vervulling om de 
Plassen beter bereikbaar te maken. 

Verbetering toegang Vinkeveense 
Plassen een stap dichterbij

De Ronde Venen - De afgelopen 
weken heeft Ronde Venen Belang 
diverse verkiesbare kandidaat raads-
leden bekend gemaakt. Ook op 
social media krijgen de eerste tien 
kandidaten veel aandacht. De 
hoogste tijd om ook de kandidaten 
die lager op de lijst staan onder de 
aandacht te brengen. Deze RVB’ers 
treden niet perse op de voorgrond, 
maar doen achter de schermen mee 
en hebben een mening over wat er 
beter kan in onze gemeente. Op de 
lijst staan ook deze twee: Cees van 
Eijk en Jimmy Jansen.

Een echte ondernemer
Cees van Eijk is zelfstandig onder-
nemer en runt al ruim 25 jaar een 
hengelsportwinkel in Vinkeveen. 

Cees staat op plek 16 van de kandi-
datenlijst. Cees: “Ik heb het hartstikke 
druk met mijn eigen bedrijf en hoef 
niet perse in de gemeenteraad. Ik 
ben betrokken bij RVB, omdat ik het 
eens ben met de manier van politiek 
bedrijven. Achter de schermen praat 
ik volop mee over de toekomst van 
onze mooie Vinkeveense Plassen.  Er 
dient snel een bestemmingsplan 
Vinkeveense Plassen te komen, 
waarbij een afgewogen invulling 
wordt gegeven aan alle aspecten die 
bij de realisatie van de plannen voor 
dat gebied meespelen. Dat is inge-
wikkeld, maar wél mogelijk, zeker als 
we recreatie en natuur daarbij hand 
in hand laten gaan. Inzet moet zijn 
dat de bestaande bebouwing zoveel 
als mogelijk mag blijven.”

Politiek, wat vinden deze 
ondernemers ervan?

Reclame man 
Op plek 17 staat Jimmy Jansen uit 
Wilnis. Jimmy is een echte alles-
kunner. Heeft zijn sporen verdiend in 
de lokale horeca en de laatste jaren 
in de reclamewereld met zijn  bedrijf 
Just Inspired Media. 
Met dit bedrijf heeft hij al heel wat 
lokale bedrijven van krachtige 
signing voorzien. Jimmy heeft wel 
een idee wat er beter kan: “Aan het 
bedrijfsleven kan meer ruimte 
worden geboden door de regelge-
ving niet als beperkend maar als 
kansen biedend te zien, met 
aandacht voor ondernemen en de 
arbeidsmarkt. Daar hoort ook lokaal 
aanbesteden bij. De gemeente moet 
er met haar beleid voor zorgen dat er 
zoveel mogelijk lokaal wordt aanbe-
steed. Verder mag er best wel meer 
lokaal meer georganiseerd worden 
voor de jeugd. Wilnis Festival, Vogel-
vrij en Vinkefest zijn al een mooie 
initiatieven maar denk ook aan 
evenementen op en rond de 
Vinkeveense.

Een makkelijker vaarroute geeft een 
impuls aan de recreatie. De Plassen 
zijn een schitterend gebied en hoe 
beter de toegang, hoe aantrekkelijk 
het is om daar naar toe te gaan.’’

Ter inzage 
De volgende stap in het verbeteren 
van de doorvaart is de vaststelling 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het college van B en W heeft besloten 
het voorontwerp ter inzage te leggen. 
Het voorontwerp ligt vanaf 5 maart 
tot 16 april 2022 ter inzage en is te 
raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl. 
Inwoners kunnen tot 16 april een 
reactie indienen. Met vele betrok-
kenen heeft inmiddels overleg plaats-
gevonden. Dat heeft geleid tot 
aandachtspunten en wensen. Bij de 
uitvoering wordt hiermee zoveel 
mogelijk rekening gehouden. Uitein-
delijk wordt het bestemmingsplan 
aan de gemeenteraad aangeboden 
ter vaststelling. De Ronde Venen - Op donderdag-

avond 24 februari werd door Stichting 
Cultuurpunt Ronde Venen een poli-
tiek Cultuurcafé gehouden in het 
kader van de gemeenteraadsverkie-
zingen op 16 maart 2022. Aan tafel 
zaten vertegenwoordigers van alle 
politieke partijen uit de Ronde Venen. 
De interviews werden afgewisseld 
met muzikale intermezzo’s van Judith 
Beuse (zang) en Frans van de Vijver 
(piano) en vond plaats bij ´t Oude 
Parochiehuis te Mijdrecht. Bij Cultuur-
café draait het om kunst en cultuur 
zoals dans, muziek, beeldende kunst, 
erfgoed, fotogra�e, podiumkunst, 
architectuur of theater. Het gaat om 
cultuur in onze buurt, onze gemeente 
en de culturele initiatieven die ons 
omringen. Cultuur die ons allen 
aangaat en verweven is met onze 
wijze van denken en doen; wat speelt 
zich zoal af tegen het licht van onze 
polders en wat doet de politiek 
hiermee? Dit keer vroegen zij naar de 
plannen voor kunst en cultuur bij de 

politieke partijen in de Ronde Venen. 
Deze avond waren tal van bezoekers 
aanwezig, die zelf actief zijn in de 
culturele sector, hetzij als docent of 
als vrijwilliger. Hierdoor ontstond een 
levendige discussie over waar men 
zoal tegen aanloopt bij initiatieven in 
de culturele sector. Maar ook ging het 
over de betrokkenheid en interesse 
van de politieke partijen in kunst en 
cultuur. Daarnaast  werd aandacht 
besteed aan de wenselijkheid van een 
Cultuurhuis in Mijdrecht en de samen-
werking met de kernen Abcoude en 
Baambrugge. De presentatie was in 
handen van Jeroen Dirks, journalist, 
gespreksleider en tekstschrijver uit 
Abcoude. Politiek Cultuurcafé is opge-
nomen door RTV Ronde Venen en 
kunt dit programma bij hen terugzien 
op zaterdag 12 maart om 20.00 uur.  
Cultuurcafé vindt met enige regel-
maat plaats, telkens met andere 
gasten en thema’s.  Voor meer infor-
matie kunt u terecht op 
www.cultuurpuntrondevenen.nl.

Politiek Cultuurcafé



Vacature zonwering/veranda monteur
Pothuizen Zonwering en Veranda’s staat voor kwaliteit, service en vakmanschap 
door ervaring.

Wij monteren en onderhouden de beste A-merken op het gebied van zonwering, 
veranda’s en tuinkamers. Met onze kennis van de laatste trends en onze ervaring 
met diverse technische systemen bieden wij de beste oplossing in iedere situatie.

Vanwege de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar enthousiaste (assistent) 
monteurs. Kom jij ons team versterken?

Wat vragen wij:
▶ Monteur - Aantoonbaar middelbaar technisch niveau door opleiding   

en/of ervaring.
▶ Assistent monteur - Affiniteit met techniek.
▶ In staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
▶ Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
▶ Iemand die denkt in oplossingen
▶ Servicegericht, initiatiefrijk, stressbestendig en flexibel.
▶ Bereid zijn om (veilig) te werken op hoogte, ervaring hierin is een pré.
▶ In bezit van rijbewijs B is een pré.
▶ In bezit van VCA Basis of bereidwillig om dit certificaat te behalen.
▶ Kennis van en ervaring in de zonweringbranche is een pré.

Wat bieden wij:
▶ Een full-time functie (38 uur per week) als (assistent) monteur.
▶ Grote mate van zelfstandigheid binnen een flexibele organisatie.
▶ 25 Vakantiedagen
▶ Auto van de zaak
▶ Niet verzuimbonus, jaarlijks uit te keren in december
▶ Marktconform salaris in overeenstemming met de CAO klein metaal.
▶ Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
▶ Uitzicht op een vaste aanstelling.

Heb je interesse! Neem dan contact met ons op! Je kan ons bereiken via het 
telefoonnummer 0297 – 212133 of stuur een motivatiebrief/email naar 
info@pothuizenzonwering.nl Wij zien je graag een keer langskomen voor een 
kennismaking! Wij zijn gevestigd aan de Industrieweg 45 te Mijdrecht.

Lakenblekerstraat 41
1431 GE Aalsmeer 

Nederland
0297 - 760 500 

Heb jij een aantal jaren ervaring in een ondersteunende financiële rol en ben je op 
zoek naar een gevarieerde parttime functie in een groeiend bedrijf?
Solliciteer dan nu! 

Wat ga je doen bij ons?
Je komt te werken op de financiële administratie, die op dit moment bestaat uit de 
Finance Manager en een Financieel Administratief Medewerker. Zij zijn vanwege de 
sterke groei van het bedrijf op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega.
Je taken zullen onder andere bestaan uit;

Debiteurenadministratie
• Opstellen van debiteurenfacturen
• Bewaken van betalingstermijnen en contact hierover opnemen met de debiteur
• Opstellen van debiteurenrapportages en overleg hierover met de verkoopafdeling
Bankboekingen
• Controleren van debiteurenbetalingen en coderen van overige transacties 
• Bankboekingen importeren in het boekhoudsysteem en de bankboeking maken
Overig
• Diverse financiële, administratieve en algemene ad hoc werkzaamheden
• Ondersteuning van de Finance Manager

Wat bieden wij jou?
• Een parttime functie voor 20-28 uur per week met uitzicht op een vast dienstverband
• Zeer goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een gevarieerde functie in een team van enthousiaste en gemotiveerde collega’s
• Ruimte voor eigen inbreng en groei

Wat vragen wij van jou?
• Relevante opleiding en tenminste 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Gestructureerde en nauwkeurige manier van werken
• Sterk financieel bewustzijn
• Goede beheersing van Microsoft Office
• Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift)
• Positieve instelling
• Goed in teamverband kunnen werken

Wie zijn wij?
Wij ontwikkelen, produceren en distribueren verlichtingssystemen voor de (glas)-
tuinbouw wereldwijd. Sinds begin 2020 zijn wij gevestigd in een geheel vernieuwd pand 
in Aalsmeer. Onze organisatie maakt een sterke groei door, waardoor wij op zoek zijn 
naar een Medewerker Financiële Administratie. Er heerst bij ons een informele sfeer 
waarin iedereen meetelt. Regelmatig worden er gezellige borrels en uitjes georganiseerd.

Medewerker Financiële Administratie

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur je sollicitatie (motivatie en CV) 
dan per email naar Elsbeth Schoone; 
elsbeth@dutchlightinginnovations.com

Voor onze afdeling logistiek zijn wij op zoek naar een:

Box medewerker
bloemen en planten 
Het is fi jn als je al ervaring hebt in deze functie maar het is geen pré. Je bent 
verantwoordelijk voor de productie en het verzendklaar maken van de boeketten 
en planten. 

Je werkweek is van maandag tot en met vrijdag en je dag start tussen 6.00 en 
8.00 uur. Werktijden kunnen afhankelijk van de drukte variabel zijn.

Wat vragen we:
• MBO werk- en denkniveau
• Nauwkeurigheid
• Je bent een aanpakker en kunt goed functioneren binnen een team
• Flexibiliteit
• Je spreekt goed Nederlands
• Fysiek werk is geen probleem

Wat bieden we:
• Fulltime dienstverband voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot vaste aanstelling
• Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO voor de Groothandel Bloemen en Planten
• Een gezellig team en een fi jne werkomgeving

Ben jij geïnteresseerd en diegene die wij zoeken? Stuur dan je sollicitatiebrief 
met CV naar: frederic.meniai@montfl eury.nl

Montfl eury Sélection BV, Noorddammerweg 7, 1424 NV De Kwakel, 0297 - 577 177

Montfl eury Sélection is gevestigd in De Kwakel 
en gespecialiseerd in im- en export 
van bloemen, planten, orchideeën en 
decoraties voor de Europese markt en met 
name de Franse markt.
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Blom KENTIA Palmen

Meesters in groei
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Werken bij Blom KENTIA Palmen?
Wij zoeken nog 3 medewerkers

(office medewerker, orderpicker en heftruckchauffeur)

Interesse? E-mail je CV naar office@kentia.com 
ter attentie van Paul. Of bel ons!
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DE FUNCTIE
Het is een veelzijdige functie in een modern bedrijf.
De werkzaamheden hebben betrekking op teelt, 
verwerking en order klaar maken van de planten.
Bijvoorbeeld;
• Het zaaien, oogsten en machinaal sorteren van 

zaailingen.
• Het machinaal potten en sorteren van planten met 

camerasortering.
• Het verkoopklaar maken van planten.
• Werken met diverse machines als heftruck, 

veegmachine en hoogwerker.
• Licht administratief werk zoals; electronische 

orderverwerking, het printen van brieven en stickers 
en het boeken van transport.

FUNCTIE EISEN
• Werken op MBO- niveau.
• Oog voor detail.
• Enig technisch inzicht.
• Communicatief vaardig

FUNCTIE AANBOD
• Je werkt in team-verband
• Salaris is volgens CAO glastuinbouw
• Vaste werktijden

Nieuwsgierig? Mail je sollicitatie naar office@kentia.com, 
bel of kom bij ons langs! 
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ter attentie van Paul. Of bel ons!

568-999 Pagina Downtownophelia.indd   1 28-05-19   16:48

Teelt-
medewerker 
potplanten 
(KENTIA)
32-40 uur p/w

Te koop:
Prachtige vintage voorraadbakken 
van societe ceramique Maastricht 
€20,-. Fotoboek Lonely Planet met 
alle landen er in beschreven €10,-. Tel. 
06-40203206

Te koop:
MTB merk Giant 21 versn. €100,-. 
Kinderledikant met toebeh. €35,-. 
Tafelgrill €7,50. Gourmetstel z.g.a.n. 
€10,-. Doos vol Baantjes boeken 
€7,50. Tel. 0297-287798

Te koop:
Halfhoog bed €30,-. Voetbaltafel 
€10,-. Kledingpakket mt 152 €20,-. 
Fietshelm €5,-. Wiispel €10-. Lego 
€5,-. Playmobil €5,-. Werkbank €10,-. 
Tel. 0297-324877 / 06-45387965
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Uithoorn - Op vrijdagavond 11 
maart organiseert het KerkCafé in De 
Schutse, De Merodelaan 1, vanaf 
20.00 uur het grote lijsttrekkers 
debat voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Alle lijsttrekkers zullen over 6 
verschillende onderwerpen tegen 
over elkaar staan en ook door het 
publiek aan de tand gevoeld worden. 
Ruurd van der Weg zal deze avond 
strak leiden en nauwlettend de tijd in 
de gaten houden zodat iedereen die 
dat wil aan het woord kan komen. 
Gemeenten hebben de afgelopen 
jaren steeds meer taken naar zich 
toegeschoven gekregen door de 
rijksoverheid. De Haag maakt de 
wetten, maar de gemeenten moeten 
de wetten omzetten in beleid van 
alle dag. Dat geldt voor de jeugd-
zorg, voor de energietransitie, de 

woningbouw, natuur en milieu, denk 
hierbij ook aan de geluidsoverlast 
van Schiphol, sport en cultuur, veilig-
heid, de inrichting van de openbare 
ruimte, sociale voorzieningen enz. 
Mooi is dat wij een democratie leven 
waarbij iedereen mag stemmen en 
zijn of haar stem ook geteld wordt. 
Democratie is niet allen een mooi 
staatsvorm, maar geeft ook elke 
burger verantwoordelijkheid om na 
te denken over het beleid dat 
gevoerd wordt. Ik geloof niet in de 
politiek is een veel gehoorde opmer-
king, maar je zou er achter moeten 
zeggen ik geloof wel in de demo-
cratie en ik geloof in mijn eigen 
verantwoordelijkheid hiervoor. 

Luisteren
Dat betekent niet dat iedere burger 

KerkCafé: lijsttrekkersdebat 
gemeenteraadsverkiezingen!

dan automatisch datgene krijgt wat 
hij wil, wel dat er naar elkaar geluis-
terd wordt en dat visies worden 
besproken, weersproken of gedeeld. 
Op 11 maart kunt u uw stem laten 
horen en luisteren naar wat de 
diverse partijen van de 6 belang-
rijkste politieke thema’s vinden, op 
16 maart kunt u zo een gefundeerde 
stem uitbrengen. Uiteraard is het 
bestuderen van de partijprogram-
ma’s die op de website van de 
gemeente staan daarnaast ook een 
goede mogelijkheid om de voor u 
goede partij te vinden. Graag tot 11 
maart in de Schutse. Ondanks de 
versoepelingen van de coronamaat-
regelen wordt het lijsttrekkersdebat 
dit keer in de grote (kerk)zaal van de 
Schutse gehouden, om niet met 
elkaar in een overvolle zaal te hoeven 
zitten. Mocht het erg druk worden 
dan zullen degene die het laatst 
komen een gesloten deur tre�en. 
Kom dus op tijd, de deuren zijn vanaf 
19.30 uur open. Radio Rick zorgt 
ervoor dat u het debat ook thuis kunt 
volgen. Omdat we zoveel mogelijk 
mensen willen bereiken met dit 
debat, kan het - naast de live radio-
uitzending van Radio Rick – ook via 
een live verbinding op YouTube 
worden gestreamd. Dit geeft 
iedereen die nog liever grote 
groepen mijdt, toch de kans om 
vanuit de huiskamer dit debat bij te 
wonen. De link voor de live stream 
op YouTube is te vinden op 
www.kerkcafeuithoorn.nl .De live 
uitzending van het debat op radio 
Rick is te vinden via www.radiorick.nl

KUNST DIE JE BIJ BLIJFT

Uithoorn - In de serie ‘Kunst die je bij blijft’ gaat burgemeester Pieter 
Heiliegers in gesprek met inwoners over haar of zijn favoriete kunstwerk 
in de buitenruimte. In deze a�evering vertelt Marlies van der Lelij over het 
kunstwerk “Het vallen en opstaan van mensen”, gemaakt door de 
Utrechtse kunstenaar Wim-Jan Lenssinck. Te bewonderen aan de gevel, 
vlakbij de ingang van kerk de Burght aan het Potgieterplein.

“Ik was erg blij te lezen dat de serie ‘Kunst die je bij blijft’ weer van start is 
gegaan. Ik heb me direct opgegeven,” vertelt Marlies van der Lelij enthou-
siast aan burgemeester Heiliegers. Ook hij gaf aan het erg leuk te vinden 
om weer met inwoners in gesprek te kunnen over kunst. De serie heeft 
namelijk een tijd stilgelegen door de coronamaatregelen. 
Van der Lelij wist direct welk kunstwerk zij wilde bespreken. Ze legt uit: 
“Bij veel kunstwerken in onze gemeente zie je direct wat het is of wat het 
uitbeeldt. Maar dat is bij dit kunstwerk niet het geval. Iedereen interpre-
teert het anders. En dat vind ik bijzonder. Zelf heb ik ook navraag moeten 
doen bij de kerk.” De kunstenaar heeft met dit werk “het vallen en opstaan 
van mensen” uitgebeeld. Geen menselijke �guren, maar holle en bolle 
vormen in ritmische beweging naar de ingang van de kerk gericht. De 
holle vorm betekent de vallende, de bolle vorm de opstaande mens. “Met 
de achterliggende gedachten dat mensen binnen de muren van de kerk 
de kracht kunnen vinden om weer op te staan,” aldus Van der Lelij. Heilie-
gers is ook onder de indruk. “Als ik naar het gevelwerk kijk en het verhaal 
erachter hoor, dan gaan mijn gedachten direct naar de Oekraïne. In de 
hoop dat er genoeg mensen zijn die zich over hen ontfermen en hun de 
kracht geven die zij nodig hebben.” De Uithoornse burgemeester 
Letschert heeft in 1970 het kunstwerk van Wim-Jan Lenssinck 
geschonken aan kerk De Burght. Dit deed hij namens het gemeentebe-
stuur. Het moest wel van buiten goed zichtbaar zijn en een algemeen 
karakter hebben. Zo zouden de bewoners en voorbijgangers er ook van 
kunnen genieten. Van der Lelij vult aan: “Aanvankelijk werd gedacht aan 
een uurwerk in de toren. Maar al snel bleek dat de kosten daarvan te 
hoog waren. Om die reden werd uitgekeken naar een beeldend kunste-
naar die aan een van de kerkmuren een sprekende voorstelling zou willen 
maken. En dat werd dus Wim-Jan Lenssinck. 

Ook opgeven?
Op de Facebookpagina van de gemeente Uithoorn is vanaf woensdag het 
�lmpje te zien van het gesprek tussen Van der Lelij en de burgemeester. 
Ook opgeven voor de serie? Vul het aanmeldformulier in op uithoorn.nl/
kunstdiejebijblijft.

Marlies van der Lelij over ‘Het vallen en 
opstaan van mensen’

“Het vallen en opstaan van mensen” van Wim-Jan Lenssinck. 
Foto: Patrick Hesse / VisionQuest

geven om problemen te voorkomen.”
Erik Brons legt uit: “Het Info & Advies-
punt van Uithoorn voor Elkaar kreeg 
de afgelopen jaren behoorlijk wat 
vragen van mensen die er niet 
uitkwamen met hun belastingop-
gave. We realiseerden ons dat er voor 
veel doelgroepen aparte ondersteu-
ning is: ouderen hebben de Oude-
renbond, ondernemers kunnen 
terecht bij de Belastingdienst. En 
bijvoorbeeld ook vakbonden helpen 
hun eigen leden. Maar er was geen 
passend aanbod voor mensen met 
geen of weinig inkomen. Bijvoor-
beeld inwoners met AOW en een 
klein pensioen, zonder inkomen in 
box 3, en die geen eigen onderne-
ming hebben (gehad). Een deel van 
hen is al in beeld bij de gemeente 
omdat zij gebruik maken van �nan-
ciële regelingen en voorzieningen. In 
overleg met de gemeente hebben 

we daarom vorig jaar de bestaande 
dienstverlening van Uithoorn voor 
Elkaar, dat wil zeggen de budgetcoa-
ches en het Financieel Café, uitge-
breid met hulp bij thuisadministratie. 
En dus met onze belastinghulp.”

Aftrekposten
Concreet helpen de budgetcoaches 
van Uithoorn voor Elkaar de mensen 
met het verzamelen van alle beno-
digde gegevens, het invullen van het 
formulier en met de controle van de 
aangifte. Is alles compleet en juist 
ingevuld? En zijn alle aftrekposten 
benut? Zo kunnen de mensen er 
gerust op zijn dat ze geen gedoe 
krijgen met de Belastingsdienst 
omdat hun aangifte niet goed is 
ingevuld. En er is nog een voordeel, 
aldus Brons. “De budgetcoaches 
hebben na het invullen van de belas-
tingopgave een goed overzicht van 

de �nanciën van degene die ze 
hebben geholpen. Dus ook de 
signalen van eventuele problemen. 
Op basis van daarvan kunnen ze de 
mensen tijdig tips en adviezen geven 
voor verdere hulp en ondersteuning, 
bijvoorbeeld bij thuisadministratie 
en budgetbeheer. Zo kunnen zij 
�nanciële achterstanden, schulden 
en juridische problemen helpen 
voorkomen. Voor dit alles vragen we 
een eigen bijdrage van € 12,50.”

Waar kunt u terecht voor 
belastinghulp?
Wilt u ook hulp? Neem contact op 
met coördinator Erik Brons; 
06-18643939, e.brons@mee-az.nl; of 
via het algemene nummer van 
Uithoorn voor Elkaar: 0297-30 30 44. 
Kijk voor meer informatie op 
uithoornvoorelkaar.nu, onder 
Belastinghulp. 

Uithoorn voor Elkaar helpt bij 
Belastingopave 2021

Uithoorn - Door in kaart te brengen 
wat er nodig is en niet te handelen 
vanuit ideologische principes, is het 
gelukt om de afgelopen jaren gelukt 
om projecten van de grond te krijgen 
waarbij diverse typen woningen 
gebouwd zijn. Hiermee is het woning-
tekort nog niet opgelost, maar hebben 
wij wel voor meer mensen een 
passende woning kunnen realiseren. 
Zo is het gelukt om huurwoningen 
(Legmeer-West fase 4, 5 en 6), jonge-
renwoningen (The Cube in De Riet-
kraag) en starterswoningen (De Kleine 
Weelde) te bouwen. In de nabije 
toekomst volgen er nog diverse 
projecten op onder andere het Aldi-
terrein (sociale huurwoningen), het 
Connexxion-terrein (koop- en sociale 

huurwoningen) en op het bedrijventer-
rein langs de Máximalaan (huurwo-
ningen). We zullen blijven zoeken naar 
mogelijkheden om woningen toe te 
kunnen voegen. Het is bekend dat 
binnen onze gemeentegrenzen weinig 
vrije locaties beschikbaar zijn om 
woningen te bouwen, maar toch 
blijven wij ons inspannen om geschikte 
locaties te vinden. 

Onderzoek
Door goed onderzoek te doen naar 
onder meer leefbaarheid en �nanciële 
gevolgen, kan op basis van de uitkom-
sten een zorgvuldige afweging 
gemaakt worden. Daarbij zal wat ons 
betreft ook onderzocht moeten 
worden of meer woningen per vier-

Bouwen waar vraag naar is, 
dát is ons uitgangspunt!

kante meter gebouwd kunnen worden. 
Tegelijkertijd moet er onderzocht 
worden hoe we ervoor kunnen zorgen 
dat de beschikbare woningen ook 
terecht komen bij de mensen die deze 
nodig hebben. Extra maatregelen, 
zoals zelfbewoningsplicht of een 
verbod op tijdelijke verhuur, kunnen 
hiervoor een uitkomst bieden maar 
niet zonder zorgvuldige onderbouwing 
van de nut en noodzaak. 

Uithoorn - Vanaf 1 maart kan 
iedereen weer de jaarlijkse belas-
tingopgave indienen. Een leuke 
puzzel voor sommigen, maar voor de 
meeste mensen een ware uitdaging. 
Sinds vorig jaar kunnen inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel die moeite 
hebben met het invullen van hun 

belastingopgave terecht bij de vrij-
willigers van Uithoorn voor Elkaar. 
Coördinator Erik Brons: “De mensen 
kunnen gerust zijn dat hun opgave 
goed is ingevuld. En door hun hulp 
krijgen onze budgetcoaches inzicht 
in de �nanciële situatie van mensen. 
Zo kunnen ze tijdig tips en adviezen 



Klaar om de weg op te gaan? 
Wij zoeken nieuwe collega’s 
voor ons chauff eursteam.

Interesse? 
Stuur je cv, met eventueel een moti vati ebrief, naar: Carina Marchena Garcia: 
c.garcia@vanvlietcontainers.nl. Bij vragen kun je bellen naar 0297-23 17 33 of check 
onze website. 

Wat vragen we van jou?
•  Je bent positi ef ingesteld en je hebt 

een gezonde dosis humor.
•  Je hebt een geldig rijbewijs CE;
• Code 95;
•  Je bent in het bezit van een geldige 

tachograafk aart (bestuurderskaart);
•   Je hebt de nodige ervaring of wilt graag 

ervaring opdoen;
•  Je spreekt goed Nederlands en Engels;
•  Een fullti me dienstverband.

Wat bieden we jou?
•  Veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
•  Een goede pensioenregeling;
•  De goederen laden en lossen met een 

elektrische pompwagen;
•  Eigen trekker en oplegger;
•  Auto van de zaak (bestelwagen);
•  Werkti jden tussen 7:00 uur – 16:00 uur;
•  Een bovengemiddeld salaris;
•   Uitstekende secundaire arbeidsvoor-

waarden, waaronder 29 vakanti edagen 
op fullti me basis;

•  Volledig- en representati ef kleding pakket;
•  Opleidingsmogelijkheden.

vanvlietcontainers.nl

Thuiswerkers gezocht

Hoofd orderverwerking (M/V) - Fulltime
Ben jij onze duizendpoot, die weet van aanpakken, rustig kan blijven bij drukte?

Dan zoeken we jou! 

FUNCTIE INHOUD
• De pakbonnen van de binnendienst leg je klaar voor het verwerken van de orders
• Daarna stuur je collega’s aan voor het verwerken van de planten
• Karren klaarzetten voor het verladen 
• Je zorgt voor de voorraad van de planten zodat deze op tijd verwerkt kunnen worden
• Je zorgt ervoor dat het de orders op tijd en correct verwerkt worden voor transport

PROFIEL
• Leeftijd en opleiding zijn niet van belang. Wel je instelling, teamspirit en enthousiasme
• Een zelfstandige werkhouding, tempo, kwaliteit en flexibiliteit
• Je bent stressbestendig, zelfs als de tijdsdruk hoog is weet jij het hoofd koel te houden
• Je hebt ervaring in het managen van collega’s

WAT WIJ BIEDEN
• Uitdagend werk in een groene omgeving om helemaal in op te gaan
• Een goed salaris conform Cao Glastuinbouw

Allround Productiemedewerker (M/V) - Fulltime
Ben jij onze accurate, enthousiaste medeweker die houdt van aanpakken?

Dan zoeken wij ook jou! 

FUNCTIE INHOUD
• Het klaarmaken van de bestellingen in de verwerkingsruimte; inhoezen, stekers

  bijsteken, verpakken in het juiste fust, stickers plakken
• Schoonmaken van de planten voor de voorraad
• Karren bouwen en hierop de orders verzamelen 
• Kaswerk zoals planten rapen van de rolcontainers, haken en schotelen van de hangplanten

PROFIEL
• Je kunt snel en secuur werken
• Je hebt oog voor detail en kwaliteit
• Je bent collegiaal en gemotiveerd
• Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

WAT WIJ BIEDEN
• Een afwisselende baan in een gezonde groene omgeving
• Een goed salaris conform Cao Glastuinbouw

ENTHOUSIAST GEWORDEN? SOLLICITEER DAN DIRECT!
Stuur je motivatie, CV en op welke vacature je wilt reageren naar:

joke@raadscheldersvarens.nl
Raadschelders Varens BV, Achterweg 34. 1424 PR De Kwakel

Wil jij graag mensen ontmoeten uit de hele wereld
op een dynamische werkplek? Ben je enthousiast en

weet je van aanpakken? Kom dan werken bij
Aviflora op Schiphol als:

Verkoopmedewerker
Fulltime / Parttime

Heb je feeling met souvenirs, bloembollen en verse
bloemen? Kom dan bij ons elke klant met een lach

verwelkomen en zorg met je commerciële instelling en
servicegerichtheid samen met je collega's voor de ultieme

klantbeleving in onze unieke winkels.

Verkoper in hart en nieren

Een echte aanpakker met
een vlotte babbel

Wie ben jij?

Werkt graag in een team

Wat bieden wij?
Een goede sfeer in
een gezellig team

Flexibele werktijden,
met extra toeslagen

Dynamische werkplek

Interesse om onderdeel te worden van ons familiebedrijf waar
werkplezier en persoonlijke omgang voorop staan?

Mail dan nu jouw CV en motivatiebrief naar info@aviflora.nl

Wie weet, tot gauw!
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De Ronde Venen - De klimaatcrisis 
vraagt om een realistische en daad-
krachtige aanpak, zodat er ook door 
de jongeren van nu en die van de 
toekomst nog �jn gewoond kan 
worden in De Ronde Venen. Het 
18-jarige kandidaat raadslid Matthijs 
van Bemmel uit Wilnis wil zich daar 
sterk voor gaan maken. Matthijs van 
Bemmel: “De afgelopen jaren heb ik 
gezien dat de gemeenteraad als 
puntje bij paaltje komt niet doorzet. 
Zo is besloten om windmolens in 
onze gemeente op voorhand uit te 
sluiten, waardoor de lokale energie-
transitie onhaalbaar is geworden. Het 
is dan ook tijd voor klimaatactie, want 
ook de jongeren van nu hebben recht 
op een toekomst!” 

Klimaatactie
De gemeente wil uiterlijk 2040 
klimaatneutraal zijn, maar wat PvdA/
GroenLinks het liefst nog eerder. 
Alleen op deze manier kunnen we 
de klimaatcrisis het hoofd bieden en 
als gemeente zelfvoorzienend 
worden in onze energiebehoefte. 
Dat betekent allereerst energie 
besparen. Daarvoor wil de partij 
inwoners ondersteunen om hun huis 
te verduurzamen door hen te voor-
zien van advies op maat met een 
wijkgerichte aanpak. Daarnaast is 
het ook nodig om schone energie op 
te wekken. PvdA/GroenLinks zet vol 
in op zonnepanelen op alle daken en 
nieuwe innovatieve opwekme-
thoden. Als we dat doen, blijft er een 

Klimaatactie voor jongeren van 
nu en de toekomst

INGEZONDEN

Op de Instagram van “@PadelMijdrecht” prijkt een vrolijke foto: 
wethouder Sport Rein Kroon (CDA) en kandidaatsraadslid Maaike Brug-
mans (CDA) feliciteren begin 2022 de tennisverenigingen in Mijdrecht 
met de opening van drie nieuwe padelbanen. Op een foto waarbij het 
voorheen groene stuk grond systematisch gekapt wordt, reageert Brug-
mans op persoonlijke titel met drie vlammetjes om haar enthousiasme 
kracht bij te zetten. Padel is een van de snelst groeiende sporten in 
Nederland. Het spel, een combinatie tussen tennis en squash, wordt 
gespeeld op een betrekkelijk klein veld welke omringd wordt door een 
zogenoemde “padelkooi”. Naast het rechtstreeks over-en-weer slaan van 
de bal is het bij padel ook toegestaan om via de wanden van de kooi te 
spelen. In een onderhandelingsakkoord kregen de tennisverenigingen 
één baan cadeau van de gemeente de Ronde Venen in ruil voor de reali-
satie van woningen op overgebleven tennisgrond. Feest! 

Minder feestelijk
Voor de bewoners van de naastgelegen appartementencomplexen is het 
wonen inmiddels een stuk minder feestelijk. Het geluid van padel is 
aanzienlijk harder dan van tennis, zo constateerde geluidsexpert Erik 
Roelfsen eerder bij Omroep MAX. Daar werd geluidsoverlast van padel 
uitgebreid aan de kaak gesteld. Bewoners in Mijdrecht worden hor en dol 
van het “gepok” en geschreeuw, dat van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat te horen is en door de glazen kooiconstructie weerkaatst en versterkt 
wordt. “Het lijkt hier wel een schietbaan.”. Vorige maand werd het padel-
geluid in de Volkskrant omschreven als “door merg en been gaande”. 
Thuis van de rust genieten of ’s avonds op tijd naar bed gaan is er voor de 
bewoners niet meer bij. Ramen en deuren worden zoveel mogelijk 
gesloten gehouden om het geluid – dat tot in de woningen hoorbaar is - 
nog enigszins te dempen. Door bewoners uitgevoerde geluidsmetingen 
aan de gevel tonen aan dat het padelgeluid de wettelijke geluidsnorm 
zowel overdag als ’s avonds fors overschrijdt. Bewoners vrezen voor 
aankomende zomer, waarbij het zo veel mogelijk sluiten van de 
woningen niet langer een optie zal zijn. 

Wijdverspreid
Geluid- en lichtoverlast van padelbanen is niet incidenteel. De overlast is 
inmiddels zo wijdverspreid dat er een landelijk meldpunt voor is opge-
richt. Tussen de 54 opgesomde gemeentes waar melding is gedaan van 
padeloverlast, prijkt inmiddels ook Mijdrecht. In meerdere plaatsen is er 
door aanhoudende overlast besloten om bouwplannen te annuleren of 
banen te herplaatsen. Indien de banen na het plaatsen voor overlast 
zorgen, is de gemeente bij machte in te grijpen. Recent zijn er twee 
padelbanen in Veenendaal gedwongen vervroegd te sluiten vanwege 
overschrijding van de geluidsnorm. Om overlast van sportvelden te voor-
komen en te verkleinen is er in de landelijke richtlijn van de Vereniging 
van Gemeenten een afstand van minimaal vijftig meter tussen sportbaan 
en woningen opgenomen. De Nederlandse Stichting tegen Geluidshinder 
(NSG) pleit bij de bouw van padelbanen voor een minimale afstand van 
200 meter en het Meldpunt Padeloverlast trekt dit voor buitenbanen nog 
veel verder: zij hebben een landelijke petitie opgericht voor een minimale 
afstand van 500 meter. 

Vergunningen
Hoe zit het met de banen in Mijdrecht? De padelbanen zijn daar op de 
uiterste rand van het perceel van de tennisvereniging gesitueerd. Hier-
door zit er slechts twintig meter tussen de banen en de aangrenzende 
woningen. Doordat de vergunningen zijn aangevraagd en afgegeven op 
het adres van de ingang van de tennisvereniging (welke 550 meter van 
de appartementencomplexen ligt) was het voor omwonenden lange tijd 
niet duidelijk dat er naast de woningen gebouwd zou worden. “Het was 
voor ons een onaangename verrassing toen de bouw naast onze 
woningen begon. Toen was het al te laat voor een bezwaar”. De project-
leider heeft de tennisverenigingen geadviseerd om omwonenden te 
betrekken en te informeren over de bouwplannen, maar deze hebben dit 
verzaakt. Omwonenden zijn inmiddels in gesprek met de tennisvereni-
ging, de gemeente en woningcorporatie Groen-West, in de hoop een 
passende oplossing te vinden. Tot die tijd is de speeltijd in de avond met 
één uur verkort. In een reactie laat wethouder Rein Kroon weten te 
hebben toegezegd om via de ODRU een geluidsonderzoek uit te voeren 
waarbij gestreefd wordt naar een gezamenlijke oplossing die voor beide 
partijen acceptabel is.

Anniek van Schaik

Geluidsoverlast als gift van de gemeente

restopgave over die we alleen met 
zonnevelden en windmolens in 
kunnen vullen. PvdA/GroenLinks 
kiest er dan ook voor om windmo-
lens niet op voorhand uit te sluiten, 
dat zou namelijk betekenen dat de 
restopgave alleen met zonnevelden 
moet. Dat betekent een onbalans in 
de energielevering: veel energie in 
de zomer en weinig in de winter. De 
netbelasting is daarmee 2,5 keer zo 
groot en slecht aansluitbaar. Het 
betekent ook een veel groter opper-
vlak van de gemeente dat met 
zonnepanelen bedekt zou worden. 
Met alleen zonnevelden gaan we het 
dan ook niet halen, dat is de realiteit.

Samen met inwoners
PvdA/GroenLinks wil de energietran-
sitie samen met inwoners vorm-
geven. Samen per gebied kijken 
waar zonnevelden en/of windmo-
lens wél mogelijk zijn. Wij willen 
ervoor zorgen dat de opbrengst 
maximaal bij inwoners terecht komt, 
ook bij inwoners die weinig te 
besteden hebben. Met lokale initia-
tieven van inwoners en met lokale 
energiecoöperaties kunnen we dat 
realiseren. 
Matthijs van Bemmel: “We weten 
hoe, nu moeten we het samen gaan 
doen. PvdA/GroenLinks kiest dan 
ook voor het realistisch aanpakken 
van de klimaatcrisis. We kunnen niet 
langer wachten en blijven spelen 
met de toekomst van zowel jong als 
oud!”

Mijn twee zoons, van 11 en 8, zijn een �essen inzamelingsactie 
begonnen voor het Rode Kruis/giro 555. Voor de inwoners van 
Oekraïne. Ze gaan de deuren langs, hebben een inleverpunt in de 
voortuin gemaakt en hebben zelfs twee ondernemers uit Vinkeveen 
bereid gevonden om mee te werken! De Boathouse heeft twee grote 
vuilniszakken vol lege �essen gedoneerd. En bij de Jumbo in Vinke-
veen hebben de jongens een doos mogen neerzetten voor de �essen-
bonnetjes. Super leuk en voor een ontzettend goed doel natuurlijk. Via 
Facebook en instagram geven we er extra aandacht aan. Dat heeft al 
geresulteerd in ruim 140 euro aan statiegeld! Maar ze willen uiteraard 
nog meer geld inzamelen voor de inwoners van Oekraïne. Ze zouden 
er dan ook graag meer aandacht voor willen vragen. Dankzij The Boat-
house en de Jumbo loopt het 
als een trein! Het inlever doosje 
bij de jumbo was zelfs al hele-
maal vol en is vervangen voor 
een grote doos. Een mega 
succes. Wie weet gaat het daar-
door ook bij andere kinderen 
kriebelen om geld in te 
zamelen voor het goede doel! 
Want daar doen ze het 
tenslotte voor!

Debra Stam

Flessenactie voor Oekraine

De Ronde Venen - In het kader van 
de ‘Ontdekdezorg week’, die wordt 
gehouden van 14 t/m 19 maart a.s. 
houdt het Johannes Hospitium open 
huis op zaterdag 19 maart van 10.00 
tot 13.00 uur. Tijdens deze landelijke 
week kunnen geïnteresseerden ook 
de mogelijkheden van het vrijwilli-
gerswerk in de sector Zorg en Welzijn 
ontdekken, zich oriënteren, rond-
kijken en kennismaken met organisa-
ties in de buurt, zo ook bij het 
hospice in Wilnis. De aandachtige en 
liefdevolle zorg voor de bewoners 
die in hun laatste levensfase in het 

Johannes Hospitium verblijven, is 
alleen maar mogelijk doordat er, 
naast een professioneel team, veel 
vrijwilligers bij betrokken zijn. Bij het 
hospice werken vrijwilligers in de 
zorg, als gastvrouw of kok, in de huis-
houding of in de tuin. Over al deze 
mogelijkheden informeren de 
aanwezige coördinator vrijwilligers 
en vrijwilligers geïnteresseerden 
graag. Kijk ook alvast op onze 
website www.johanneshospitium.nl 
 U bent van harte welkom in het 
‘buurhuis’ naast het hospice, 
Vossestaart 2 in Wilnis.

Open Huis in het Johannes 
Hospitium in Wilnis
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Uithoorn - Het mocht weer en het 
kon weer! Op dinsdag 1 maart werd er 
voor de eerste keer na lange tijd 
gebridged door enthousiaste en blije 
leden van Bridgeclub Hartenvrouw/
heer. Want wat hadden ze het gemist! 
Natuurlijk het spelletje maar met 
name ook het contact, de gezellig-
heid en niet in de laatste plaats de 
structuur die de vaste dinsdagse 
bridgemiddag aan de week geeft. In ’t 
Buurtnest -helaas deels door brand 
verwoest- is gelukkig dat deel waar 
de bridgezaal zich bevindt intact 
gebleven. De bar was bemand, de 
bridgemates geladen en de wedstrijd-
leiding in de personen van Ria en Tiny 
in topvorm. Dus: ‘Let the Games 
Begin’. 21 Paren hadden de bridgeta-
fels al opgezocht. 12 Paren in de A-lijn 
en 9 in de B-lijn. Een oneven aantal 
paren dus waardoor helaas in de B-lijn 

voor enkele paren een stilzit ronde. 
Iedereen deed zijn best, het ene paar 
met meer succes dan het andere. Het 
beste resultaat werd behaald in de 
A-lijn door Cobie Bruine-de Bruin & 
Ria Verkerk met 63,75%. Op twee 
Janny Streng & Sonja Reeders met 
58,33%, de derde plaats was voor 
Trudy Fernhout & Ciska Goudsmit met 
54,17% en op vier en vijf respectieve-
lijk Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar met 52,92% en Tini Geling & 
Paula Kniep met 49,58%. In de B-lijn 
deden Jeanet Vermeij & Lenie Pfei�er 
het ’t beste met 59,51%. Net daar-
onder met 58,54% eindigden Inge 
Dyrbye & Thea Stahl. Op drie Ploon 
Roelofsma & Marja Slinger met 55% 
rond gevolgd door Tiny Rijpkema & 
Sonja Selman met 53,33%. De vijfde 
plaats was voor Elly Belderink & Atie 
de Jong met 51,42%.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Uithoorn - BeeBall is een stoer, �it-
send en leuk spel voor kinderen van 5 
tot 9 jaar. Door de kleine teams en 
eenvoudige spelregels worden 
kinderen volledig bij het spel 
betrokken en zijn ze volop in bewe-
ging. Bij BeeBall staan teamgeest, 
sportiviteit en spelplezier voorop. 
Door het spelen van BeeBall raken 
kinderen snel vertrouwd met het 
slaan, gooien en vangen. Op speelse 
wijze maken kinderen zich snel de 
technische vaardigheden van honkbal 
en softbal eigen. BeeBall kenmerkt 
zich in het bijzonder doordat het spel 
door kinderen vanaf 5 jaar en met 
kleine teams wordt gespeeld. De 
beeballers van Thamen gaan weer 
naar buiten voor de trainingen en dat 
geeft de mogelijkheid om vier keer 

geheel vrijblijvend mee te trainen op 
ons complex aan de Vuurlijn 24 (De 
Kwakel). De trainingen zijn doorde-
weeks en de beeballers spelen in het 
weekend hun wedstrijdjes in de buurt 
van Uithoorn. Heb je interesse? Stuur 
dan een berichtje naar 06-16072728 
of info@thamen.info. De honk- en 
softbalvereniging Thamen bestaat dit 
jaar 60 jaar en gaat ook dit seizoen 
weer met heel veel teams de compe-
titie in. Ook in onze andere teams 
U12, U15 en U21 hebben wij nog 
mogelijkheden om aan te sluiten en 
ook voor volwassenen met of zonder 
ervaring zijn er voldoende mogelijk-
heden, waarbij ervaring zeker niet 
noodzakelijk is. Kom dus gerust een 
aantal keer geheel vrijblijvend 
meetrainen.

Kom jij ook gezellig beeballen?

Uithoorn - Na het tweede bridge 
loze tijdperk kon de competitie dus 
weer van start gaan. Door de corona 
behoorlijk afgeslankt werd er in twee 
lijnen gespeeld, maar het begin is er. 
In de A- lijn legden Jan Egbers & Ben 
Remmers een prima resultaat neer 
door met 58% precies eerste te 
worden. An Greven & Gijs de Ruiter 
bleken het ook niet verleerd te 
hebben en haalden de tweede plaats 
binnen met 56,82%. Op drie 
eindigden Janny Streng & Johan Le 
Febre met exact 55% en Francis Terra 
& Jaap Ludwig tekenden voor de 
vierde plek met 53,08%. De vijfde 
positie werd ingenomen door twee 
paren die beiden 52,92% scoorden. 
Elisabeth van den Berg & Jan Bunnik 
en Renske & Kees Visser. In de B- lijn 

viel de hoogste score van 61,53% te 
bewonderen, verdiend door Richard 
van den Bergh & Tim Vader. Ook paar 
twee, bestaande uit Marianne & 
Huub Kamp, ging met een zestiger 
van 60,87% uitstekend van start. Ben 
ten Brink & Marika Romeijn zaten 
daar nipt achter met 59,10%. Het 
gaatje met de nummers vier en vijf 
was ruim vijf procent en dat werd 
geslagen tussen Marijke & Ger van 
Praag met 53,54 en Tonny & Otto 
Steegstra met 53,26%. Bridgeclub De 
Legmeer speelt weer elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in het onge-
schonden gedeelte van het Buurt-
nest aan de Arthur van Schendellaan 
59 in Uithoorn. Voor alle inlichtingen 
het secretariaat  e-mail: gerdaschave-
maker@live.nl

Bridgeclub De Legmeer

De Kwakel - Afgelopen week speelde 
de Kwakelse Jeu de Boulesclub “Het 
Wilgenho�e onder prachtige 
omstandigheden hun Jeu de Boules 
Toernooi. Er deden deze middag 17 
leden mee die streden om de eerste 
plaatsen. Het was het zesde Toernooi 

dat meetelt voor het Club Kampioen-
schap. Klaas Bos Fish sponsorden de 
Hoofdprijs en waardebonnen, Gregs 
Snacks schonk deze middag de 
hapjes. We speelden drie ronden op 
tijd 50 minuten. Het was tot de derde 
ronden spannend .Er waren er drie 

Klaas Bos Fish en Cafetaria Gregs Snacks 
sponsors Jeu de Boules Toernooi

Uithoorn - Legmeervogels waren 
goed voorbereid op het duel tegen 
titelkandidaat Kampong en zou vol 
zelf vertrouwen zijn vertrokken naar 
Utrecht om daar aan de Laan van 
Maarschakerweerd Kampong te 
bestrijden. Als dit allemaal in orde is 
komt daar plotseling corona bij je 
langs en is het niet mogelijk om de 
competitiewedstrijd te spelen. Nu 
kan dit nog maar bij een volgende 
corona uitbraak kan er pas geannu-
leerd worden na inspraak van de 
KNVB. De laatste 4 competitie 
wedstrijden in deze lopende compe-
titie kunnen nimmer geannuleerd 
worden door een corona uitbraak. 
Inhaal van Kampong tegen Legmeer-
vogels is mogelijk op donderdag-
avond 17 maart 2022. Toen bekend is 

geworden dat ook de amateur voet-
ballers weer de wei in mochten heeft 
de KNVB besloten om eerst zoveel 
mogelijk de competitie gelijk te 
trekken zodat er kon worden 
begonnen met in elke poule zo min 
mogelijk verschillen in het aantal 
gespeelde wedstrijden. Ook heeft de 
KNVB toen het competitieschema 
aangepast en het eind van de 
lopende competitie minimaal een 
week opgeschoven. Nu is het zo dat 
voor Legmeervogels zondag de 
laatste competitiewedstrijd gepland 
staat op maandag 6 juni ipv zondag 
29 mei 2022.
Als er geen afgelastingen meer 
komen dan ziet het programma er 
voor de zondagselectie van 
Legmeervogels als volgt uit:

Programma Legmeervogels

Uithoorn - Het gaat dan eindelijk weer 
gebeuren. Nadat de loop vorig jaar 
helemaal niet door kon gaan en ook 
dit jaar op 30 januari afgelast moest 
worden, gaat Uithoorns Mooiste – de 
loop op zondag 24 april zonder beper-
kingen door. Dit tot grote tevreden-
heid van de wedstrijdcommissie van 
AKU maar we zijn vooral blij voor de 
vele lopers die de afgelopen tijd van 
het lopen van een wedstrijdloop 
verstoken bleven. Uithoorns Mooiste 

maakt ook dit jaar weer deel uit van 
het Zorg en Zekerheid circuit. Gelukkig 
kan het hele circuit van 8 wedstrijden 
komende tijd worden afgewerkt, voor 
alle lopen die door de coronamaatre-
gelen niet door konden gaan is een 
alternatieve datum gevonden. Het is 
natuurlijk jammer dat we dit jaar de 
vaste traditie van de laatste zondag 
van januari moesten loslaten maar met 
de datum in april is de kans natuurlijk 
veel groter dat de loop onder gunstige 

Schrijf je in voor Uithoorns 
Mooiste – de loop

die drie ronden wisten te winnen. 
Het was uiteindelijk Annie de Jong  
die van haar man Andre wist te 
winnen. Annie 1e 3+21, 2e Andre de 
Jong3+13.  3e Anneke Koeleman3+8. 
Hert volgende Jeu de Boules Toer-
nooi is Donderdag 17 maart 2022.

weeromstandigheden kan worden 
gehouden.

Voorinschrijven belangrijk
Aangezien het maximaal aantal deel-
nemers dit jaar is vastgesteld op 1250 
raden wij iedereen om zich van te 
voren in te schrijven, via www.
inschrijven.nl. Er zijn al 650 lopers die 
zich voor het hele circuit van te voren 
hebben ingeschreven, zij kunnen altijd 
starten en er is nu al een grote groep 
die zich voor Uithoorns Mooiste heeft 
ingeschreven. Een ander voordeel van 
voorinschrijven is dat je een korting 
van €2,- krijgt als je je van te voren 
aanmeldt. Voorinschrijven voor de 
GeZZinsloop over 1 kilometer is niet 
nodig, je kunt je op de dag zelf 
inschrijven.

Programma
10.15 u.: 1 kilometer G-run
10.30 u.: AH Jos van den Berg 1 km.
11.00u. : van Schie 5 km loop
11.05u. : Takii 10 km loop
11.05u. : Amovatiebedrijf Aalsmeer 10 
Engelse Mijlen
Kijk voor verdere informatie over de 
loop, prijzen, parcourrecordprijzen, 
etc. op www.uithoornsmooiste.nl of 
www.hetcircuit.net.

Zondag 13 maart thuis tegen 
Fortuna Wormerveer.
Donderdag 17 maart, onder voorbe-
houd, uit tegen Kampong.
Zondag 20 maart uit tegen 
Assendelft.
Zondag 27 maart thuis tegen SDZ.
Zondag 3 april uit tegen FC Uitgeest.
Zondag 10 april thuis tegen LSVV.
Maandag 18 april (2e Paasdag) thuis 
tegen Kampong.
Zondag 24 april uit tegen AGB.
Zondag 1 mei thuis tegen ROAC.
Zondag 8 mei uit tegen Fortuna 
Wormerveer. 
Donderdag 12 mei uit tegen DSOV.
Zondag 15 mei thuis tegen 
Hoofddorp.
Zondag 22 mei uit tegen AFC’34.
Zondag 29 met thuis Hillegom.
Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) uit 
Kolping Boys.



Vacatures

Direct 
aan de 
slag!

Chauffeur
O  Lekker op weg

O  Vroeg beginnen, vroeg klaar

O  Rijbewijs B- of C; 

Leren voor C kan ook!

Medewerker 
binnenkomende 
goederen
O  Voor vroege vogels, 

lekker op tijd thuis

O  Actief in de weer

O  Onmisbaar 

in ons logistieke proces

Commercieel 
medewerker 
Prefab
O  Schakel tussen klant 

en werkplaats

O  Leer het technische vak 

van je 5 directe collega’s

O  Budget voor 

persoonlijke groei / 

trainingen

O  Volop doorgroei-

mogelijkheden

Orderpickers
O  Actieve bezig zijn met z’n allen

O  Heerlijke maaltijd 

bij je avonddienst

O  Mogelijkheid voor het halen 

van je heftruckcertifi caten

Wij leren je alle kneepjes van het (technische) vak! Via ons mag je 
jezelf middels trainingen en opleidingen verder ontwikkelen en de 
doorgroeimogelijkheden zijn groot! Tafeltennissen in de pauze, evenementen 
of pubquiz; je krijgt er gelijk een hoop gezelligheid bij! Kom je werken in een 
groeiende organisatie? Kijk of er een vacature voor je tussen zit:

vanwalraven.com/vacatures

Dé groothandel in infra- en installatieproducten
Naast de levering van materialen ondersteunen wij met 
technisch advies en diensten. Van Walraven bestaat al ruim 
50 jaar, inmiddels hebben we 13 vestigingen over heel 
Nederland verspreid en blijven wij doorgroeien. 

OOK IN MIJDRECHT

Kom bij 
ons werken

Medewerker verkoopbinnendienstO  Leer het technische vak van je 15 directe collega’sO  Elke dag in contact met onze klantenO  Budget voor persoonlijke groeiO  Genoeg ruimte om te lachen tussen het werk door

Enthousiaste, lieve collega’s
met hart voor kinderen
en passie voor het vak!

Kijk voor meer informatie op onze website
kdvpinkeltje-ouderkerk.nl/organisatie/vacatures

Gezocht!

Wil jij graag werken bij een groeiende succesvolle 
verpakking specialist in de sierteelt sector? 
Wij zoeken kandidaten voor verschillende functies!

Informatie over deze vacatures en over ons bedrijf 
vind je op www.dillewijnzwapak.nl

Wij zijn een internationale onderneming 
gespecialiseerd in het ontwikkelen, 
produceren en leveren van innovatieve 
en creatieve verpakkingsoplossingen 
voor de sierteelt.

CHECK!
voor info en contact www.dillewijnzwapak.nl

fulltime

Toe aan een nieuwe uitdaging?

parttime

fulltime

parttime

avonduren en/of weekend  

Teamleider Logistiek

Customer Service medewerker

Online Product Marketeer

Supply Chain 
Coördinator Vaselife

Scholieren/Studenten 
voor in ons magazijn

Te koop:
4 Rieten eetkamerstoelen,met hoge 
rugleuning, p.st. €12,50. Tel. 0297-
533474
Gevraagd:
Wie helpt ons aan Lidl zegeltjes voor 
mini’s? We komen ze graag halen. Tel. 
0297-288377
Te koop:
Puzzel J.v. Haasteren, 1000 st. 
modderrace €10,-. Tel. 06-49838894
Te koop:
100 Corona zelftesten Flow�ex-sars - 
cov2 - antigen testen, incl. handl. p.st. 
€1,20. Tel. 0297-546285
Te koop:
HP 920xl multipak + 3 kleuren 
cartridges + hp 7500a (A3) printer 
(klein defect) €42,50. Tel. 06-53328748
Te koop:
Leuk voor verzamelaar letterbak met 
150 vingerhoedjes €25,-. Tafelgril 60 cm, 
nw in de doos €40,-. Tel. 0297-533474
Te koop:
Atag inbouw 5 pits gaskookplaat 
zwart glas, timer/vonk afm 900x 520, 
incl. bk qlinair pannenset €150,-. Tel. 
06-17630244
Te koop:
Werkschoenen hoog model met 
stalen neus mt 43 €24,50. Div. spullen 
voor de rommelmarkt 5 dozen €35,-. 
Heggenschaar Black+Decker, batterij 
lithium 18 volt schaar, lg 50 cm 
€39,50. Koperen koetslamp €15,- . Tel. 
06-51756029
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Mijdrecht - Na een blanco ruststand 
waarin Argon tegen het fysiek en 
technisch goed spelend Nootdorp 
veel onder druk stond kwam het na 
65 minuten spelen op een 1-0 achter-
stand, een prachtig genomen en 
onhoudbare vrije trap krulde met 
e�ect in de bovenhoek. Toch kreeg 
Argon in het laatste kwartier nog een 
drietal mogelijkheden, juist toen er 
een viertal jeugdspelers waren 
ingezet.
De eerste poging richting doel van 
Nootdorp was na zo’n tien minuten 
toen Dylan Bergkamp hard en laag 
voorlangs schoot, een tijdje later 
schoot Bergkamp wel op doel maar 
keeper De Leeuw ranselde de bal uit 
zijn heiligdom. Daarna zagen we de 
lange en sterke spits Mitchel Abdoel 
alleen op keeper Van Wandelen 
afgaan, de Argon sluitpost kon nog 
net de bal van zijn schoen plukken. 
Het was in die fase dat er veel bles-
sure behandelingen voorkwamen, 
wat het spelbeeld niet echt ten 
goede kwam. Nootdorp schoot 
daarna nog rakelings voorlangs en in 

de laatste minuut van de eerste helft 
kwam Argon met de schrik vrij toen 
de thuisploeg na een hoekschop 
weigerde te scoren.

Onder druk
De tweede helft stond Argon gelijk al 
onder druk, een vrije trap werd 
koppend verlengd, keeper Marijn 
Van Wandelen ging gestrekt naar de 
hoek en voorkwam een doelpunt. 
Vervolgens ging er een vrije trap 
voorlangs doel en Job Verhagen 
schoot namens de thuisploeg over. 
Inmiddels kwam Robin Voorend in 
het veld voor Sven Beek en zagen we 
weer een vrije trap waarbij de Argon 
keeper handelend moest optreden. 
Na een kwartier zagen een mogelijk-
heid voor Argon, Mika Keizers zag 
zijn knappe inzet door de doelman 
met de voet gekeerd, als beloning 
werd hij daarna vervangen door Siep 
Keulemans. 
Vervolgens kwam de vrije trap die 
Argon op achterstand zette, Job 
Verhagen plaatste zich achter de bal 
en krulde hem vervolgens in de 

Nootdorp verschalkt Argon met 
een vrije trap

Mijdrecht - Maandag 28 februari 
werd de vijfde ronde gespeeld door 
alle teams in een lijn. Het was weer 
een avond met mooie biedingen 3SA 
+3 en 4Schoppen +2, maar een team 
vond de weg naar slem maar haalde 
het net niet, 1slag te weinig. De 
uitslag is als volgt:
Topscorers van deze ronde zijn 
Daniel Aartse Tuijn & Theo de Cocq 
van Delwijne met 62,92%. Chris van 
der Wilt & Carla Steenhuis speelden 
als gewoonlijk constant en 
behaalden 58,96%. Het solide spel 
van Greet Vermeij & Ada Groene-
wegen bracht hen op 57,32%. 
Op donderdag 3 maart werd de 
vijfde ronde van de wintercompetitie 
gespeeld. Ook hier hadden de teams 
er veel zin om het elkaar niet makke-
lijke te maken. Veel uitname-
biedingen waren het gevolg met 
soms desastreuse uitkomsten. Soms 
gold het devies: wie niet waagt, wie 
niet wint. Dit betekent niet dat 

bridge een gokspel is, maar soms 
moet er een gecalculeerd risico 
worden genomen. A-lijn: De uitslag 
in de A-lijn weerspiegelt de vorm van 
de spelers. Ton Verlaan & Pieter Koop-
mans, een lastig te bestrijden paar, 
scoorde 59,50%. Jan en Joke Groene-
veld gaven hun visitekaartje af met 
59%. Elisabeth & Nan van den Berg 
toonden weer hun kracht met 
55,00%. Het bod van de week kwam 
van team Richard van Heese & Hans 
Leeuwerik zij boden 6schoppen en 
haalden het. De overige teams deden 
4schoppen +2. In de B-lijn deden 
Xandra Visee & Carla de Goede de 
beste zaken met 58,85%. Annemarie 
Pierrot & Gerie Stappers pakten de 
tweede plaats met 55,21%. Anne-
marie van Lookeren & John Willems 
scoorden een mooi 54,69%. Voor alle 
details kan je de website van de 
bridgevereniging Mijdrecht raad-
plegen onder het kopje Uitslagen & 
Klassementen.

Bridgevereniging Mijdrecht: 
Krachtige biedingen

bovenhoek, 1-0. Het laatste kwartier 
kon Argon zich meer aanvallend met 
het spel bemoeien, Dylan Bergkamp 
knalde over het doel en Giliano 
Eijken, alleen voor doelman De 
Leeuw verschalkte de sluitpost met 
een leep boogballetje. Maar de assis-
tent scheidsrechter liet het Argon 
feestje niet doorgaan, hij stak de vlag 
omhoog vanwege buitenspel. Daar 
was niet iedereen het mee eens. 
Inmiddels werden Erkelly de Sa en 
Salaxudin Mahamud ingezet en 
mochten Schouten en Zwaneveld op 
de bank plaats nemen. Bijna kreeg 
Argon nog een beloning toen Robin 
Voorend vanaf een meter afstand 
tegen keeper De Leeuw schoot, even 
daarvoor zagen een pass van Yannick 
van Doorn op Bergkamp maar Berg-
kamp kon ook de Nootdorp keeper 
niet verrassen. Met nog een paar 
minuten te gaan liep Bart van der 
Voort ongelukkig tegen zijn tweede 
gele kaart aan en kon vertrekken. In 
de slot minuut moest Argon nog 
aantal vrije trappen incasseren maar 
tot twee maal toe sloeg Marijn van 
Wandelen de bal uit de doelmond. 
Wederom een kleine nederlaag voor 
Argon. Zaterdag speelt Argon thuis 
tegen Zuid Oost Beemster.

Wilnis - De toeschouwers zullen zich 
afgelopen zaterdag kostelijk hebben 
vermaakt in Wilnis. Veel doelpunten, 
goed voetbal in een hoog tempo en 
ook een tegenstander die wilde voet-
ballen. In het begin van de wedstrijd 
golfde het spel al heen en weer. Het 
veld werd heel lang gehouden waar-
door er heel veel ruimte ontstond 
tussen de linies. CDW had zomaar op 
voorsprong kunnen komen in die 
beginfase na een paar gevaarlijke 
tegenstoten. Na een prima aanval 
werd de bal voorlangs geschoten en 
een paar gevaarlijke voorzetten 
leverde niet het gewenste resultaat 
op. Daarna was het de beurt aan CSW 
dat vervolgens een paar prima combi-
naties op de mat lag. Na 23 minuten 
spelen kwam CSW op een verdiende 
voorsprong. Bram Korver verlengde 
de bal richting Jordy de Groot die 
alleen op de doelman afging en zeer 

beheerst afrondde. Daarna een schit-
terende aanval over vele schijven. 
Dennis Prange bediende de vrij-
staande Matt Veerhuis op maat die de 
bal terug lag op Korver maar de krul-
lende bal kon maar net met de 
vingertoppen worden gered door de 
doelman. Nog voor rust verdubbelde 
CSW de score. Korver zond Veerhuis 
de diepte in die vervolgens niet 
aarzelde en snoeihard in de beneden-
hoek knalde. De Groot kreeg nog een 
goede mogelijkheid op de 3-0 maar 
hij schoot de bal maar net over.

Aan dringen
Na rust begon CDW iets meer aan te 
dringen en dat leidde tot enkele 
hoekschoppen. In minuut 54 leidde 
dat de 2-1 in. Bij een hoekschop werd 
de bal weggewerkt uit de zestien-
meter en de afgeslagen bal werd van 
een meter of 25 snoeihard in de krui-

Opnieuw boekte CSW zaterdag 
een overwinning

sing geschoten. CSW pakte de draad 
weer snel op en kwam even later op 
een 3-1 voorsprong. Een hoekschop 
van Bram Korver kon niet goed 
worden verwerkt en verdween via 
een speler van CDW in het doel. CDW 
kreeg daarna een vrije trap rand 
zestienmeter maar de ingeschoten 
bal werd vakkundig gepareerd door 
doelman Thijs Imming. Hierna kon 
CDW niet meer gevaarlijk worden 
mede ook door prima werk van de 
solide verdediging van CSW. CSW 
bleef goed combineren in een hoog 
tempo en de verdediging van CDW 
had de handen vol om de schade te 
beperken. Vlak voor tijd werd het dan 
toch nog 4-1 voor CSW. Wederom een 
hoekschop van Korver waarbij de bal 
voor de voeten kwam van de Groot 
die vervolgens hard inschoot. Een 
prima wedstrijd van twee voetbal-
lende ploegen kwam ten einde en 
met deze 4-1 eindstand zette de 
ploeg van trainer Michel Strating de 
zegereeks van de afgelopen weken 
voort.

Uithoorn - Tijdens de nationale Atle-
tiekkampioenschappen indoor op 26 
en 27 februari veroverde Uithoornse 
atlete Lotte Krause haar eerste natio-
nale titel indoor. In de afgelopen 
jaren haalde Lotte regelmatig 2e en 
3e plaatsen op haar favoriete 
afstanden 1500 en 3000 meter maar 
dit seizoen was het echt raak. Nadat 
ze zaterdag al 3e werd op de 1500 
meter liep ze zondag een geweldige 
race op de 3000 meter die ze 
bekroonde met een eerste plaats 
met een tijd van 9.21.54.
Een kroon op het werk van jaren-

lange trainingen van deze 28-jarige 
atlete. Lotte werd op haar 6e jaar lid 
van atletiekvereniging AKU en daar 
was al snel duidelijk dat ze een 
uitzonderlijk talent had voor de 
middenlange afstand. Tot haar 16e 
heeft ze met veel plezier en enthou-
siasme bij AKU getraind onder 
leiding van trainers die gespeciali-
seerd waren op de middenlange 
afstand. Om haar talenten verder te 
ontwikkelen verhuisde zij daarna 
naar het Tam Distance Running in 
Castricum en dat heeft tot deze 
mooie resultaten geleid. Lotte is nog 

Lotte Krause Nederlands 
Kampioen indoor

Uithoorn - Vrijdagavond 25 februari 
was er de eerste Klaverjasavond bij 
Legmeervogels na de coronaperiode. 
Het liep niet gelijk storm deze avond 
in de kantine van Legmeervogels 
maar het was wel enorm gezellig en 
dit is toch ook wel belangrijk; gewoon 
gezellig klaverjassen. Bij het klaver-
jassen heb je winnaars en verliezers. 
Fred Witzel was deze avond de 
grootste winnaar met 6993 punten en 
dit was genoeg voor de eerste plaats 
deze avond. De nummer twee van 
deze oer gezellige klaverjasavond is 
geworden Diny van Scheppingen met 
6774 punten. Er is dan nog een podi-
umplaats weg te geven deze derde 
plaats op het grote podium is gegaan 
naar Egbert Verkerk met 6671 punten. 
Maar er was deze avond ook nog 
iemand die ver van het podium bleef 
verwijderd is dit was Dora v.d.Steen 
met 4966 punten. Organisator Gerrit 
Vink begon deze avond met de mede-

deling dat er geen prijsverhoging 
komt voor de klaverjassers bij 
Legmeervogels. Het is en het blijft dit 
seizoen gewoon €3,00. Dit was goed 
nieuws vonden de aanwezigen en 
gaan dit zeker doorgeven aan ander 
welke deze avond niet aanwezig 
konden zijn. Ook in de maand maart 
2022 is er weer gelegenheid om bij 
Legmeervogels te komen klaver-
jassen. De eerst volgende mogelijk-
heid is dan, gelijk even in uw agenda 
noteren, vrijdag 11 maart 2022. Ook 
op deze avond mag u weer met uw 
vervoermiddel doorrijden tot aan het 
clubhuis van Legmeervogels. De 
aanvang van de klaverjasavond bij 
Legmeervogels ,op vrijdag 11 maart 
2022 is ook deze keer 20.00 uur.
En misschien ook wel leuk om te 
weten. Klaverjassers hoeven geen lid 
of donateur te zijn van Legmeervo-
gels. Iedere klaverjasser, vrouw of 
man, is van harte welkom.

Klaverjasfeessie bij Legmeervogels

Regio - In deze 1” ronde kwam in de 
A-lijn het paar Maria Baas & Klaas 
Verrips op de 1* plaats met een 
keurige 62,50% op de 2* plaats op 
gepaste afstand eindigde Monique 
Verberkmoes & Jan v Beurden met 
52,08% op de 3*plaats eindigde Jan 
Broeckmans & Kees Visser met 
50,69% De B- lijn speelde in de 
kleine zaal waar de verwarming uit 
gevallen was onder Siberische kou, 
Marijke -Ger v Praag konden daar 
het beste tegen met een 69,44% op 
de 2*-3* plaats eindigde Ludy 
Bonhof & Anneke Buskermolen en 
Ton Ter Linden- Fons Roelofsma met 
54,17 In de C-lijn was de 1* plaats 
voor Anneke Braam & Wim Braam 
met 59,27% op de 2* plaats op nipte 
afstand Tineke van de Gijp & Richard 
Linting met 58,32% en op de 3* 

plaats eindigde Bep Braakman & Til 
v Etten met 56,30% Het is de BVU er 
veel aan gelegen om nieuwe leden 
te krijgen, zowel beginnende als 
ervaren bridgers Zo geven we regel-
matig bridgelessen. Bent u een 
beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger, die ook graag 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, of speelt u al langer en wilt 
u graag uw krachten met ons meten 
dan kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar 
keer op de maandagavond mee te 
spelen en de sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van de B.V.U. kunt u contact 
opnemen met onze secretaris de 
heer Kees Visser tel. 06-53175165 of 
via de mail kees.visser55@
kpnplanet.nl

steeds lid van AKU en brengt soms 
haar ervaring over aan de lopers-
groep tijdens een clinic.

BVU: Marijke en Ger in vorm

Berberaapje MUSA  
Berberaapje Musa en haar moeder zijn 
gered uit een illegale fokkerij. 
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Tegenvallers
Helaas liepen de werkzaamheden niet altijd 
van een leien dakje. Maar tegenvallers horen 
volgens Hazen helaas bij dit soort enorme 
projecten: “We weten wel dát er onder de grond 
kabels, leidingen en riolering liggen, maar 
niet altijd waar precies. En soms is dat dus een 
verrassing. Bijvoorbeeld op de Thamerlaan. 
Daar is lang gewerkt op een klein stukje weg 
omdat er � ink gehakt en gebroken moest 
worden. Vervelend, maar als de mogelijkheid 
er is om de riolen, kabels en leidingen te 
vervangen zodat ze weer heel lang meekunnen, 
dan moet je dat doen.”

De werkzaamheden hebben veel impact 
op het verkeer in het centrum. Afsluitingen 
en omleidingen zorgen voor zoekende 
automobilisten, � etsers en voetgangers. Voor 
extra drukte en soms lange � les. “Dat is ook wel 
logisch”, zegt Hazen. “Maar nieuwe situaties 
door werkzaamheden vragen dan ook altijd 
om het aanpassen van de snelheid. Zeker op 
zo’n druk punt in het centrum. En dat door 
een incident op de N201 dan het hele dorp 
vastloopt is echt vervelend. Maar we moeten er 
nog even doorheen.”

De ‘bovengrondse fase’ start 
op 17 maart
Met nog ‘even’ bedoelt de wethouder tot het 
einde van dit jaar. Op 17 maart starten de 
werkzaamheden aan deel twee van dit project: 
de bovengrondse fase. Het dorpscentrum krijgt 
vanaf dan steeds meer ‘een gezicht’. Hazen: 
“Iedereen kijkt uit naar het eindresultaat: een 
mooi, veilig en groen dorpscentrum. Maar 
voor het zover is, moeten we nog een paar 
maanden door de zure appel heen bijten. 
Voor het mooiste, en beste eindresultaat, gaan 
we dit tweede deel van de werkzaamheden 
werken in vier langere fases. Door grotere delen 
af te sluiten, kan er beter en sneller worden 
doorgewerkt. En er kan zo ook geen schade 
worden gemaakt aan het nieuwe werk. Dit 
betekent voor inwoners dat afsluitingen en 
omleidingen langere tijd hetzelfde zijn. Dat 
zorgt voor meer duidelijkheid en veiligheid. 
Inwoners en bezoekers van het centrum 
hebben zo de tijd om te wennen aan de 
omleidingen als hun tijdelijke nieuwe route.”

Voor wie de werkzaamheden extra vervelend 
zijn, zijn de omwonenden van het centrum 
en ondernemers aan het Amstelplein en de 
Dorpsstraat. Wethouder Hazen: “Omwonenden 
houden we met brieven zo goed mogelijk op 
de hoogte. En we zitten regelmatig om tafel 

met de ondernemers. De gemeente doet haar 
uiterste best om de bereikbaarheid van het 
centrum zo maximaal mogelijk te houden 
en de pijn voor ondernemers waar mogelijk 
te verzachten. Zo is er bijvoorbeeld gezocht 
naar alternatieve omleidingsroutes. Met elkaar 
moeten we door deze zure appel heen, maar 
dan hebben we straks wel een mooi, nieuw en 
groen centrum. 

Blijf op de hoogte!
Via de website van de gemeente, de 
gemeentepagina in deze krant en social 
media houden we u op de hoogte van de 
werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden aan het Verkeersplan Centrum 
Uithoorn maakt de gemeente Uithoorn ook 
gebruik van de BouwApp. Via deze app houden 
we u op de hoogte van werkzaamheden en 
andere ontwikkelingen. Heeft u vragen of 
opmerkingen? Dan kunt u via de BouwApp 
gemakkelijk contact opnemen met Liesbeth 
van Boom, de omgevingsmanager voor dit 
project. 

Het Verkeersplan centrum
Uithoorn krijgt ‘een gezicht’ 

Het is alweer bijna een jaar geleden dat met het plaatsen van de eerste bouwhekken 
het startsein werd gegeven voor het Verkeersplan centrum Uithoorn. En in die tijd is 
hard gewerkt. Wethouder Hazen blikt daarop terug: “Op veel plekken hebben we de 
werkzaamheden letterlijk kunnen volgen, want er werd vaak langs de rand van de weg 
gewerkt. Er zijn kabels uit de grond getrokken en het riool is vervangen. Op plekken waar 
dat nog niet lag, is een gescheiden riool aangebracht voor afvalwater en regenwater. De 
werkzaamheden begonnen op de Prinses Irenelaan. Best ingrijpend, want het riool lag daar 
heel diep. Er moesten grote gaten gegraven worden. We hebben letterlijk kunnen zien wat 
een enorme impact het heeft als je het hoogteriool gaat vervangen. Het riool waar we iedere 
dag moeiteloos op vertrouwen, wat we niet zien, maar wat eigenlijk een heel ingrijpende 
structuur onder de grond is.”
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Omleidingen fase A
Bekijk de kaartjes op de website of op de BouwApp.

De bovengrondse werkzaamheden in 4 fasen
Blauw = A. Laan van Meerwijk en een stukje Thamerlaan en Koningin Máximalaan
Zwart = B. Amstelhoek naar Koningin Máximalaan
Groen = C. Prinses Irenelaan
Rood = D. Koningin Máximalaan

WWW.UITHOORN.NL

Gemeente Uithoorn

De BouwApp downloaden:
De BouwApp is als volgt op uw mobiele 
telefoon of tablet te downloaden: 

 Scan de QR-code, of ga naar 
 de appstore om de app gratis 
 te downloaden. 

 Zoek in de app naar Verkeersplan 
 centrum Uithoorn 

 Open het project en klik op ‘volgen’
 Selecteer betre� ende doelgroep



Welke partij krijgt uw stem?
VERKIEZINGSPAGINA

Interviews kandidaat-
raadsleden.

Alle interviews en debatten zĳn
terug te luisteren via:

h�ps://www.rickfm.nl/podcasts/
content/page?4092

In het programma InfoDirect
worden diverse stellingen
besproken en zĳn1-op-1

debatten met raadsleden met
diverse thema’s zoals

Veiligheid, Zorg & Welzĳn,
Wonen, Werk en Klimaat.

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

Ma 07-03 GB / CDA
Herman Bezuĳen & Erik Kreike

Di 08-03 VVD / GU
Jan Hazen & Jeroen Albers

Woe 09-03 CDA / DUS!
Erik Kreike & Ans Gierman

Do 10-03 PvdA / CDA
Jeroen Brink & Erik Kreike

Vrĳ 11-03 GU / CDA
Willem Körnmann &
André Jansen

Live uitgezonden door RickFM
Kĳk voor meer informatie op

https://www.rickfm.nl

KerkCafé Uithoorn
organiseert op 11 maart

2022 20:00 uur
Het Lĳsttrekkersdebat
vanuit de kerkzaal.
Gratis entrée in de
kerkzaal en live op

YouTube.

https://
www.youtube.com/

channel/
UC8uC3pkyR0V2vhfnot
muISQ/videos?view=57

Voor meer info:
www.kerkcafeuithoorn.nl

Live uitgezonden door
RickFM

Volg ons op facebook
facebook.com/raaduithoorn

Colofon

Volg ons op twitter
@raaduithoorn

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

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

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

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

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

Jeroen Brink

Een solidaire samenleving

In deze onzekere tĳd, met een voor
onmogelĳk gehouden verschrikkelĳke oorlog
in Oekraïne, is solidariteit een belangrĳke
basiswaarde in onze samenleving. De
coronacrisis lĳkt voorbĳ, maar voor wie een
dierbare heeft verloren, kampt met
langdurige klachten of zĳn/haar bedrĳf heeft
moeten opgeven, is de realiteit heel anders.
Ook de klimaatcrisis zal onze inwoners
steeds meer raken. De huidige wooncrisis
raakt met name de jongeren en mensen met
lagere inkomens.

Veel mensen willen anderen helpen en
zetten zich in als vrĳwilliger of mantelzorger.
De PvdA vindt dat de gemeente dit moet
stimuleren, zonder dat de druk op vrĳwilligers
te groot wordt.

Uithoorn staat er financieel niet al te best
voor en de verwachting is niet dat dat snel
zal verbeteren. Dan kiest de PvdA eerder
voor een kleine belastingverhoging voor wie
dat betalen kan, dan voor bezuinigen op
welzĳn en zorg.

Stem sociaal, kies ook voor:
- Bouw van sociale huur in plaats van
middenhuur en duurder;

- Ondersteuning van inwoners die hun
energierekening niet meer kunnen betalen;

- Het sneller isoleren en verduurzamen van
oudere woningen;

- Een ruimhartig armoedebeleid, ook voor
wie iets meer heeft dan het
bestaansminimum;

- Hulp aan vluchtelingen;
- Een menselĳke bĳstand, met ruimte voor
kleine bĳverdiensten en giften en
beëindiging van de voordeurdelersregeling.

Lees meer op:

https://uithoorn.pvda.nl

André Jansen

CDA Uithoorn:
Op tĳd, consequent en ter zake

Dat er afstand bestaat tussen
gemeentebestuur en inwoners van Uithoorn
staat vast. U kiest eens in de vier jaar een
gemeenteraad en die zou vervolgens moeten
doen vaarvoor ze gekozen is: besturen én
vertegenwoordigen.

College
Het college van burgemeester en
wethouders is het dagelĳks bestuur van de
gemeente. Feitelĳk de directie van een
organisatie dat jaarlĳks ruim 70 miljoen euro
uitgeeft. En net als elke directie dient zĳ
actief te communiceren met haar raad van
commissarissen, werknemers én klanten.
Voor het college is dat: de gemeenteraad, de
werknemers én (niet onbelangrĳk) haar
inwoners/ondernemers.
En daar ligt écht verbetering!
Als blĳkt dat er al tĳden intensief wordt
gesproken met initiatiefnemers voor
woningbouw, arbeidsmigrantenhuisvesting of
een vereniging, over onderdak wordt de
gemeenteraad, maar ook inwoners daar te
laat over geïnformeerd.
Concreet voorstel van het CDA: breng de
infographic voor de programmabegroting
terug. Geef inwoners in één oogopslag een
overzicht van de inkomsten en uitgaven van
onze gemeentelĳke organisatie.

Gemeenteraad
Ook de gemeenteraad heeft als gekozen
orgaan en controleur van het college een
aantal communicatieve taken te vervullen.
De raad moet haar taak van lokale
wetgevende macht actiever naar zich toe
trekken en de regie nemen. Is de raad
verrast door initiatieven van hoogbouw en
flatgebouwen? Geef het college de taak om
een integrale visie op hoog- en laagbouw
voor de gemeente op te stellen. Dit geeft
duidelĳkheid zéker naar de kiezer.
Meer weten, meepraten of meedenken?
Via facebook, instagram of onze website
houden wĳ u op de hoogte!

Erik Kreike Lĳst 4, #2

https://cdauithoorndekwakel.nl

Jeroen Albers

Groen Uithoorn, ja natuurlĳk!

Groen Uithoorn vindt het belangrĳk dat er
geluisterd wordt naar de inwoners. In onze
gesprekken met inwoners is de meest
gemaakte opmerking dat zĳ zich niet gehoord
voelen.

Evaluatie participatietraject
Naar onze mening is in de afgelopen periode
duidelĳk geworden dat het participatietraject in
zĳn huidige vorm niet werkt. In een
participatietraject worden de inwoners
gevraagd om mee te denken over de plannen.
De ervaring is nu dat de inwoners alleen
kunnen meedenken over details, in grote
lĳnen liggen de plannen al vast.
Als voorbeeld noemen wĳ de voorgenomen
bouw van een clubhuis voor scouting in het
Libellebos of de uitbreiding van de haven met
waterlodges, waar een volksopstand nodig
was om de plannen tegen te houden.

Ook het participatietraject voor de bouw van
een woontoren als onderdeel van de
herinrichting van het Amstelplein is een
voorbeeld van een participatietraject waarbĳ
inspraak niet mogelĳk was omdat de plannen
al waren vastgelegd in de overeenkomst met
de projectontwikkelaar. Wĳ vinden dat met
deze opzet van een participatietraject de
inwoners tekort wordt gedaan.

Verkiezingsmarkt
Op 12 maart a.s. staan wĳ op de
verkiezingsmarkt in winkelcentrum
Zĳdelwaard. Wĳ spreken u daar graag over de
zaken die spelen in Uithoorn en De Kwakel.
Ook na de verkiezingsperiode kunt u ons
vinden: elke eerste vrĳdag van de maand zĳn
wĳ bereikbaar tĳdens ons inloopspreekuur van
14:00 – 16:00 uur. Locatie: Johan
Enschedeweg 600.

Groen Uithoorn zorgt ervoor dat uw stem
wordt gehoord in de gemeenteraad.
Stem Groen Uithoorn!

http://groenuithoorn.nl

Judith Beuse

DUS! wil een groen Uithoorn en De
Kwakel

Waarom een groene leefomgeving
Een groene leefomgeving is belangrĳk voor
de algehele gezondheid van onze
inwoners. Het zorgt voor een betere
stemming en voor minder stress. Dat
voelen we intuïtief aan, maar is inmiddels
ook wetenschappelĳk bewezen.
Daarnaast is groen essentieel voor de
biodiversiteit: flora en fauna. Ook zorgt een
groene leefomgeving voor een hogere
opname van fijnstof en CO2 en beschermt
tegen hitte. Bovendien zorgt het voor een
goede en natuurlĳke afvoer van het
regenwater. Daarom streeft DUS! een
groene leefomgeving voor iedereen na.

Wat doet DUS!

DUS! zet zich in voor:
• het inrichten van het Legmeerbos;
• het beheer en onderhoud van
ecologische zones, bosstroken en
natuurvriendelĳke oevers;
• het behoud van het Libellebos;
• geen woningbouw in de Uithoornse
polder en andere natuurgebieden;
• veel groen in de woonwĳken dat
stimuleert om buiten te bewegen;
• het behoud van het ‘groene en
landelĳke karakter’ en van de dĳken in
Uithoorn en De Kwakel (zoals de
Drechtdĳk, Boterdĳk, Vuurlĳn).

We doen het samen
Aan het ‘vergroenen’ van onze
leefomgeving en aan het bevorderen van
de biodiversiteit kan een ieder zelf
bĳdragen. Daarom stimuleren wĳ iedereen
om te kiezen voor een groene en
natuurvriendelĳke tuin of balkon. Minder
stenen en meer groen zorgt immers voor
meer biodiversiteit en een goede afvoer
van regenwater. DUS wil dan ook onze
inwoners van harte uitnodigen om een
actieve rol te spelen bĳ de inrichting van de
eigen leefomgeving.
Samen maken wĳ Uithoorn en De Kwakel
groener.

www.dus-uithoorn.nl

Bouwen met aandacht voor het karakter
van onze dorpen

Het zal u niet ontgaan zĳn, bouwen is een
regelmatig terugkerend onderwerp van
gesprek in de Gemeente. Of het nu gaat over
de woontoren Amstelplein, het
Scoutinggebouw of De Drechthoeve, er zĳn
bĳna net zoveel meningen als mensen.

De VVD wil de ruimte inrichten voor alle
inwoners. Wĳ gunnen jonge starters een
passende woning in onze dorpen. Gezinnen
met kleine of opgroeiende kinderen hebben
woonwensen dichtbĳ scholen en
(sport)verenigingen die we graag invullen. En
voor onze senioren is actief en zelfstandig
ouder kunnen worden in het eigen dorp erg
belangrĳk. Een leven lang mooi wonen in
Uithoorn en De Kwakel.

De wens naar woningen is enorm. De
afgelopen vier jaar hebben wĳ hier flink op
ingezet maar het is nog niet voldoende. De
VVD wil woningen bouwen waar ècht
behoefte aan is bĳ Uithoornaars en
Kwakelaars

• sociale huurwoningen
• huurwoningen tot €900 per maand
• koopwoningen tot €300.000
• senioren appartementen in de buurt van
winkels en voorzieningen

• woningen die afwĳken van het vertrouwde
beeld, zoals tiny houses

• en tĳdelĳke woningen voor inwoners met
acute woningnood.

Daarbĳ zĳn we ons er erg bewust van, dat niet
alles overal kan. De ruimte in onze gemeente
is schaars. Vanuit de schaarste moeten we
verstandige keuzes maken en is het een
voortdurende zoektocht en afstemming om de
ruimte zo in te richten dat belangen van
nieuwe bewoners, omwonenden, groene
buitenruimte, faciliteiten en winkeliers goed
met elkaar besproken worden.

Uithoorn en De Kwakel blĳft goed,
wordt beter.

https://uithoorn.vvd.nl

Jan HazenHerman Bezuĳen

Blĳven zoeken naar woonruimte

Bouwen waar vraag naar is, dát is ons
uitgangspunt!

Door in kaart te brengen wat er nodig is en
niet te handelen vanuit ideologische
principes, is het gelukt om de afgelopen jaren
gelukt om projecten van de grond te krĳgen
waarbĳ diverse typen woningen gebouwd zĳn.
Hiermee is het woningtekort nog niet
opgelost, maar hebben wĳ wel voor meer
mensen een passende woning kunnen
realiseren.

Zo is het gelukt om huurwoningen (Legmeer-
West fase 4, 5 en 6), jongerenwoningen (The
Cube in De Rietkraag) en starterswoningen
(De Kleine Weelde) te bouwen. In de nabĳe
toekomst volgen er nog diverse projecten op
onder andere het Aldi-terrein (sociale
huurwoningen), het Connexxion-terrein
(koop- en sociale huurwoningen) en op het
bedrĳventerrein langs de Máximalaan
(huurwoningen).

We zullen blĳven zoeken naar mogelĳkheden
om woningen toe te kunnen voegen.
Het is bekend dat binnen onze
gemeentegrenzen weinig vrĳe locaties
beschikbaar zĳn om woningen te bouwen,
maar toch blĳven wĳ ons inspannen om
geschikte locaties te vinden.

Door goed onderzoek te doen naar onder
meer leefbaarheid en financiële gevolgen,
kan op basis van de uitkomsten een
zorgvuldige afweging gemaakt worden.
Daarbĳ zal wat ons betreft ook onderzocht
moeten worden of meer woningen per
vierkante meter gebouwd kunnen worden.

Tegelĳkertĳd moet er onderzocht worden hoe
we ervoor kunnen zorgen dat de beschikbare
woningen ook terecht komen bĳ de mensen
die deze nodig hebben. Extra maatregelen,
zoals zelfbewoningsplicht of een verbod op
tĳdelĳke verhuur, kunnen hiervoor een
uitkomst bieden maar niet zonder zorgvuldige
onderbouwing van de nut en noodzaak.

www.gemeentebelangen.nl




