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Uithoorn - Vorige maand werd het 
‘Manifest Gezond, Veilig en Kansrijk 
Ontwikkelen’ aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het Manifest biedt 
een nieuwe visie op de ontwikkeling 
van kinderen van 0 tot 18 jaar, met 
een gezamenlijke taal en een duur-
zame werkwijze voor de gemeente 
en jeugdorganisaties als partners
van ouders en hun kinderen bij 
opvoeden en opgroeien. Nicole van 
Rens van adviesbureau SvRK bege-
leidt het proces. Nicole: “Een kind
dat zich gezond, veilig en kansrijk 
kan ontwikkelen, heeft meer zelfver-
trouwen en is meer zelfredzaam. Het 
maakt kinderen en jongeren kritisch, 
ondernemend en nieuwsgierig en 
helpt bij de ontwikkeling van hun 
talenten en de vorming van hun 
persoonlijkheid. We willen jeugdigen 
voorbereiden op hun toekomst, met 
alle mogelijkheden en kansen, 
ontwikkelingen en uitdagingen
in de maatschappij.” 
Aanleiding voor het manifest was
de nieuwe huisvesting van De Vuur-
vogel. Van Rens: “Uitgangspunt was 
om niet alleen een nieuwe onder-
wijslocatie te realiseren, maar een 
kindcentrum met een integrale blik 
op de ontwikkeling van kinderen van 
0 tot 18 jaar. Dat vraagt niet alleen 
om een onderwijsvisie, maar om een 
aanpak waarbij ook de ouders, de 
kinderen zelf en allerlei professionele 
disciplines zijn betrokken. Het Mani-
fest roept de gemeente en al haar 
partners op om te werken volgens de 
tien leidende principes en ruimte te 
geven voor innovatie en onderlinge 
samenwerking. Daarbij gaan we uit 
van de belangen van de jeugdigen. 
We gaan aan de slag met de vragen: 

hoe kunnen we het gedachtegoed 
van het Manifest verspreiden en 
structureel vormgeven en borgen in 
ons eigen handelen? Hoe wisselen 
we onze kennis en ervaringen uit?
En vooral: hoe zorgen we voor de 
verbinding met de jeugdigen zelf? 
We zijn klein begonnen, met onder-
wijs en opvang, en hebben hun 
aanpak opgeschaald naar samenwer-
king met de ouders, partners in de 
voorschoolse opvang, huisartsen, de 
GGD, sport- en cultuurorganisaties. 
Ieder doet wat nodig is en zoekt 
daarbij de grenzen van de eigen 
mogelijkheden op. We zullen regel-
matig samenkomen om de thema’s 
te bepreken en met elkaar in de 
gaten houden of wij op de goede 
weg zitten.”

Aansluiten
Veel partners in Uithoorn hebben 
met enthousiasme meegewerkt aan 
het Manifest Gezond, Veilig en Kans-
rijk Ontwikkelen. Wil je je aansluiten 
als organisatie? Het Manifest en meer 
informatie zijn verkrijgbaar bij Anne 
Lelijveld, adviseur Preventief Jeugd-
beleid & Onderwijs van de gemeente 
Uithoorn. Zij is bereikbaar via het 
algemene nummer van de 
gemeente: (0297) 513 111.

Manifest Gezond, Veilig en 
Kansrijk Ontwikkelen

Maar zij kiezen ook leden van de 
Eerste Kamer. Bij de Waterschaps-
verkiezingen stemmen we voor het 
algemeen bestuur van een water-
schap. Het algemeen bestuur bepaalt 
het beleid van het waterschap en 
controleert het dagelijks bestuur.
Wat moeten we nog meer weten 
over deze verkiezingen? Burge-
meester Pieter Heiliegers geeft 
antwoord op vijf vragen.

Op 15 maart kiezen we de Provinciale 
Statenleden. Zij beslissen mee over 
provinciale aangelegenheden als 
verkeer en landbouw, maar kiezen ook 
wie in de Eerste Kamer komt. Hoe zit 
dat precies?
De Eerste Kamer wordt in Nederland 
niet rechtstreeks gekozen door 
burgers. Toch bepaalt u als kiezer 
indirect wie er in de Eerste Kamer 
komt. Want zij worden ook gekozen 
door de leden van de Provinciale 
Staten. Tijdens de Provinciale Staten-
verkiezingen op 15 maart stem u
dus in zekere zin ook voor de Eerste 
Kamerverkiezingen. Niet onbelang-
rijk, de Eerste Kamer is medewet-
gever en controleert de regering. De 
nieuwe Eerste Kamer vergadert voor 
het eerst op dinsdag 13 juni 2023. 
Een week eerder, op 6 juni 2023, is de 
laatste vergaderdag van de huidige 
Kamer. Op die dag vindt ook het 

afscheid plaats van leden die niet 
terugkeren in de nieuwe Kamer.

Waar stemmen we precies voor bij
de Waterschapsverkiezingen?
Bij de Waterschapsverkiezingen 
stemt u wie er in het bestuur komt 
van, in ons geval, het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Het bestuur 
bepaalt het beleid van het water-
schap en controleert het dagelijks 
bestuur. Nederland ligt voor een 
groot deel onder zeeniveau. Dat 
maakt ons kwetsbaar voor over-
stromingen. U herinnert zich vast 
nog de grote overstroming in Lim-
burg in 2021. Een crisis van onge-
kende omvang. De waterschappen 
werken dan (in samenwerking met 
de Veiligheidsregio) met man en 
macht om de schade te beperken en 
slachto�ers te voorkomen. De water-
schappen houden zich ook bezig 
met het beheer van dijken en sluizen 
om Nederland te beschermen tegen 
overstromingen, het zuiveren van 
afvalwater en ze zorgen voor 
voldoende water. Bijvoorbeeld
door water op te slaan bij droogte
en water weg te pompen als het veel 
regent. En ze zorgen dat het water in 
sloten, rivieren en beken schoon en 
gezond is voor mens, plant en dier. 
Ook zijn ze verantwoordelijk voor 
gezond drinkwater.

Waar in Uithoorn en De Kwakel kan 
gestemd worden?
We hebben 14 locaties. Het gemeen-
tehuis, Dorpshuis de Quakel, gymzaal 
De Quakel, KnA gebouw, het Alkwin 
Kollege, Buurthuis Ponderosa, Wijk-
centrum Bilderdijkhof, de Evangeli-
sche Christen Gemeenschap, Sport-
vereniging KDO, Legmeervogels, 
Thamerkerk, Poldersport de Kwakel, 
De Schutse P.G.U en de MFA de 
Scheg. Inwoners kunnen bij álle
locaties terecht. Geopend van
07.30 tot 21.00 uur.

Gelden er coronamaatregelen bij
deze verkiezingen?
Op dit moment is er geen noodzaak 
tot het nemen van maatregelen. We 
begrijpen echter dat we inwoners 
hebben die nog voorzichtig zijn. 
Daar willen we rekening mee 
houden. Daarom richten we 1 stem-
locatie extra ruim in, waardoor er 
voldoende afstand gehouden kan 
worden: De Schutse. 

Is er stemhulp beschikbaar?
Zeker, bijvoorbeeld op www.noord-
holland.mijnstem.nl. De verschil-
lende standpunten van alle politieke 
partijen worden op deze site goed 
toegelicht. En voor de Waterschaps-
verkiezing kan de website www.agv.
mijnstem.nl geraadpleegd worden.
 Op www.uithoorn.nl vindt u alle 
praktische informatie over stemloca-
ties in onze gemeente, de openings-
tijden van de stemlokalen en wat u 
kunt doen als u zelf niet in staat bent 
om te stemmen.

Uithoorn - De Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen staan voor 
de deur. Op woensdag 15 maart kiezen we de ‘statenleden’. Statenleden 
hebben het laatste woord over besluiten op het gebied van bijvoorbeeld 
verkeer, (provinciale) wegen, openbaar vervoer in de regio, landbouw en 
natuur.

Vijf vragen aan de burgemeester 
over verkiezingen

Pieter Heiliegers, burgemeester van gemeente Uithoorn.  Foto: Patrick Hesse / VisionQuest.
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Regio - Zienden zijn volgens Vincent 
Bijlo betreurenswaardige wezens.
In zijn nieuwe theatershow ‘Laat dat 
nou maar aan mij over’ wil de blinde 
cabaretier de meelijwekkende 
zienden een hart onder de riem 
steken en een handje helpen.
Het idee voor de show kwam op een 
avond waarop het licht uitviel in een 
overvol restaurant. Vincent: ’Ik kan je 
zeggen: de pleuris brak uit! Ze waren 
totaal, maar dan ook totaal onthand. 
Ze konden helemaal niets meer.
Ze konden niet eens meer eten!

Ze gooiden �essen wijn van tafel, 
glazen vielen om, ze waren tot niets 
meer in staat. Zelfs de zaklamp op 
hun mobiele telefoons inschakelen 
lukte ze niet. Mij uiteraard wel. Ik
kon gewoon de weg naar de keuken 
vinden en ben de gerechten gaan 
uitserveren. Toen dacht ik: zijn dit 
nou de mensen die mij beperkt 
noemen? Toen de lichten weer 
aangingen begonnen ze, alsof er
niks gebeurd was, mij te vragen of ík 
hulp nodig had. Ze hadden er niets, 
maar dan ook niets van geleerd.’

Opgelicht door je ogen
Vincent zou niet willen ruilen met 
zienden. Waarom? ‘Vanwege de
spiegels. Het moet echt een hel zijn 
om jezelf in de spiegel te zien. Bijna 
iedereen ziet iemand die hij/zij/hen 
niet wil zijn. Dat maakt zienden
ontevreden. Vervolgens vallen ze als 
blokken voor hele mooie doortrapte 
verpakkingen, gemaakt door andere 
zienden die feilloos aanvoelen hoe ze 
hun lotgenoten moeten afpersen. Ze 
geven € 200,– uit voor een prachtig 
�esje in de vorm van een gestileerd 
vrouwenlichaam met een gouden 
etiket. En dan zit er vervolgens een 
parfum in waarbij vergeleken 
wc-eend heerlijk ruikt. Zienden 
worden constant opgelicht door
die ogen van ze.’

Audiospiegel
Daarom houdt Vincent zijn publiek 
een audiospiegel voor. De nieuwe 
theatertour staat in het teken van 
grote vragen van deze tijd: Wat is dat 
nou toch eigenlijk, beperkt en onbe-
perkt? Hoe komen we tot een inclu-
sieve wereld? Volgens Bijlo hebben 
zienden de neiging om het alleen 
maar over de buitenkant te hebben 
en daar anderen op te beoordelen. 
‘We moeten elkaar in zijn/haar/hen 
waarde laten. Elkaar accepteren, daar 

gaat het om.’ Iets als huidskleur is 
voor hem bijvoorbeeld nooit een 
issue geweest. Hij hoopt dat hij met 
deze show het wat lichter in hun 
hoofd kan maken. Hij hoopt ook dat 
ze een beetje anders naar zichzelf, de 
anderen en de wereld gaan kijken. 
Dat ze zichzelf niet zo serieus nemen. 
‘De mens is maar een één-seconde-
vlieg in pak met stropdas. Laten
we het leven daarom vrolijk door-
brengen en de wereld voor onze 
kinderen beter achterlaten dan we 
hem aantro�en.’

Informatie en kaartverkoop
Datum: zondag 19 maart 2023. 
Locatie: De Schutse, De Mérodelaan 1, 
1422 GB  Uithoorn. Aanvang: 14.30 
uur; de deuren van de zaal gaan om 
14.00 uur open. Organisatie: SCAU 
(Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn). Losse kaarten à € 15,– zijn 
online te bestellen via www.scau.nl; 
jongeren tot en met 16 jaar betalen 
slechts € 7,50. In de boekhandels 
Bruna (Amstelplein) en Read Shop 
(Zijdelwaardplein) zijn ook losse 
kaarten te koop. Op de website van 
de SCAU is alle informatie te vinden 
(www.scau.nl). Voor vragen en 
opmerkingen staat het e-mailadres 
van onze secretaris Anton Furnee 
open: secretariaat.scau@gmail.com.
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COLUMN

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

Haat en liefde in de polder
Dit jaar zag ik voor het eerst kuifeenden in mijn 
vijver. Dat was heel bijzonder. Eerder zag ik ze 
alleen veel verderop. In de weilanden soms en 
grote groepen in de Kromme Mijdrecht. De 
kuifeenden vallen direct op tussen de meer-
koeten, de waterhoenen, de wilde eenden en 
mijn fuut. Die zijn allemaal heel druk. Bijna de 
hele dag. De wilde eenden zijn fanatiek bezig 
met paren. Zo vaak als de vrouw aangeeft. 
Daarna, ik geef het toe, hebben ze even rust
en zitten ze samen op de kant. Maar niet erg 
lang... De mannen meerkoet zijn blij als ze een 

vrouw hebben weten te verleiden om een 
seizoen bij ze te blijven. Dus die mannen zijn 
druk met het verjagen van elke man die zich te 
dicht bij ‘hun’ vrouw in de buurt waagt. En als 
er tijd over is proberen ze zoveel mogelijk te 
paren. De waterhoenen zijn ook druk. Gewoon 
met een gezellig stelletje zijn en stilletjes op 
tijd even paren. En mijn fuut, tja, ook dit jaar 
doet hij opnieuw zijn best. Ik heb hem alweer 
uitgebreid zien baltsen. Met tenminste één 
dame fuut. Tussen deze drukte vormt het 
groepje kuifeenden een wereld van rust.
Het zijn er drie, twee mannen en één vrouw.
Ze zwemmen heel rustig rond. Regelmatig 
duiken ze even onder. Dat kunnen de ‘gewone’ 
wilde eenden niet. De kuifeenden duiken wel 
tot zeven meter diep als dat nodig is. In de 
diepte vinden ze de kleine waterdiertjes die ze 
graag eten. Overigens lusten ze ook kreeftjes 
en mosselen en allerlei soorten planten.

Ze komen rustig boven en dobberen dan weer 
een eindje verder. Dan zijn ze weg. Maar de 
volgende dag zijn ze er weer, nu met zijn 
vieren. Drie mannen en een vrouw. Ik herken
ze gemakkelijk: de mannen in het zwart/wit,
de vrouw in prachtige schakeringen bruin.
Ook nu varen ze heel rustig rond. Heel soms 
moeten de mannen even een spurt maken 
omdat een man wilde eend vindt dat ze te 
dicht bij komen. Maar dat is de enige drukte 
die ze zich veroorloven.
Hoeven de kuifeenden helemaal niet te baltsen 
en te paren? Nee, nog lang niet. Deze kuif-
eenden doen het echt heel anders. Ze gaan 
eerst terug naar het noorden, Noorwegen, 
Zweden vaak. En dat doen ze pas in april!
Dan hebben ze het even heel druk: ze hebben 
een mooie balts. Dan bouwt de vrouw een nest 
en legt er een heleboel eieren in. In mei gaat ze 
broeden. De man trekt zich dan terug en laat 

ook de rest van het werk aan de vrouw over.
Hij gaat stilletjes ergens in de rui. De vrouw 
broedt de eieren uit en brengt de jongen groot. 
Pas daarna heeft ze rust en gaat ze weer op 
trek. Hun verblijf in Nederland is eigenlijk hun 
vakantie... Natuurlijk broeden er hier in Neder-
land ook kuifeenden. Maar die zijn nu nog in 
Frankrijk op vakantie.
Catherine

Cabaretier Vincent Bijlo neemt 
‘zienden’ bij de hand

Regio - Op dinsdag 14 maart is de 
tweede repetitie van het nieuwe 
Overdagkoor in De Balletzaal in 
Uithoorn. De Balletzaal is een nieuw 
centrum in Uithoorn voor inspire-
rende en ontspannende activiteiten, 
op de bovenste etage van De Hoek-
steen (restaurant Gerrit). 
Houd je van zingen maar wil je niet 
in de avond de deur uit moeten voor 
een koorrepetitie? Dan is het nieuwe 

overdagkoor misschien iets voor jou!
Met een groep van maximaal 24 
zangers wordt iedere dinsdagoch-
tend, na een kop ko�e of thee lekker 
een uur gezongen. De stijl van de 
liedjes is heel divers, van pop tot 
musical en van jazz tot uitstapjes 
naar licht klassiek. 
Jenny van Huissteden is de muzikaal 
leider en begeleidt de zangers aan 
de vleugel. Het inzet van het koor is 
op een laagdrempelige manier �jn 
muziek maken met elkaar. Heerlijk 
zingend de dag beginnen.
Voel je je aangesproken en ben je 
nieuwsgierig? Geef je dan op om 
even sfeer te komen proeven tijdens 
een van de aankomende repetities. 
De repetities zijn elke dinsdagoch-
tend in De Balletzaal in de Hoek-
steen, Hugo de Grootlaan 1 in Uit-
hoorn. Tijd: inloop met ko�e/thee 
tussen 10.00 uur en 10.30 uur en 
zingen tussen 10.30 uur en 11.30 uur. 
De kosten per keer zijn € 8,50 en dat 
is incl. een kopje ko�e of thee bij 
binnenkomst. Meer informatie en 
aanmelden via www.deballetzaal.nl.

Overdagkoor in Uithoorn

De Ronde Venen - Bij Soos De Cirkel 
gaat het niet alleen om spelletjes 
doen, knutselen, muziek maken, 
gezellig samen zijn. Ze kunnen ook 
heel goed feesten! Carnaval bijvoor-
beeld. Iedereen zag er weer schitte-
rend verkleed uit en de sfeer zat er 
meteen goed in. De DJ draaide de 
ene carnavalskraker na de andere, 
dus de voetjes bleven van de vloer. 
En uiteraard zorgden de polonaises 
ook weer voor het nodige vermaak.

De zeer geslaagde carnavalsavond 
was ook een mooie inleiding op een 
heel feestelijk seizoen dat nog te 
wachten staat. Soos De Cirkel bestaat 
dit jaar namelijk 35 jaar en dat wordt 
uitgebreid gevierd met onder andere 
een spetterende Playbackshow. Deze 
zal op vrijdag 21 april gehouden 
worden. De playback-artiesten zijn 
elke dinsdagavond al druk aan het 
oefenen dus dat belooft weer heel 
spectaculair te worden.

Carnaval bij Soos De Cirkel
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Uithoorn - Op woensdagavond
15 maart komt de 26-jarige Joeri
Veul vertellen over zijn boek ‘HOOFD-
gerechten’ en het heftige verhaal 
achter het ontstaan van dit kook-
boek. Na een hersenbloeding moest 
Joeri zijn leven compleet omgooien. 
In 2020 werd hij nog BMX-kampioen, 
totdat hij werd stilgezet en een 
periode van operaties en revalidatie 
volgde. Maar Joeri ging niet bij
de pakken neerzitten en bedacht 
recepten die gezond zijn voor de 
hersenen. Zo ontstond zijn kookboek 
HOOFDgerechten. Voor de aan-

wezigen zal Joeri een gerechtje 
maken om te proeven. Op dezelfde 
avond is ook diëtiste Ria Bouwhuis 
van Diëtiek Uithoorn aanwezig om
te vertellen over gezonde voeding
en het e� ect op ons brein.
De boekpresentatie wordt georgani-
seerd door het Boek- en SchrijfPlat-
form Uithoorn met als doel lokale 
auteurs een podium te geven hun 
boek te promoten. De avond vindt 
plaats bij Geniet aan de Amstel en 
begint om 19.30 uur. Entree kost
drie euro, inclusief een kopje ko�  e
of thee. Om de boekpresentatie bij

te wonen, kunt u zich opgeven bij 
connyvos-schouten@hotmail.com.

Uithoorn - De stempassen zijn 
binnen, maar de verkiezing voor het 
algemeen bestuur van het Water-
schap Amstel, Gooi en Vecht op
15 maart leeft nog niet zo onder de 
inwoners van Uithoorn. Toch is water 
een belangrijk thema voor ons 
Nederlanders die onder de zee-
spiegel wonen en het veranderende 
klimaat. Deze Waterschapsverkiezing 
doen er zestien partijen mee. Groen-
Links, D66 en Volt werken samen als 
Water Natuurlijk, omdat ze dezelfde 
ambities hebben. Op de lijst voor 
Water Natuurlijk staat lijsttrekker 
Sander Mager uit Amstelveen. Op 
nummer 2 staat de 27-jarige Nanja 
van Rijsse, opgegroeid in Uithoorn. 
Lager op de lijst staat Luuk Heijlman, 
woonachtig in Uithoorn. Luuk is 
werkzaam als Hoofd Concernstaf
bij de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Hij vindt het Water-
schap belangrijk en meent dat hun 
werk meer bekendheid moet krijgen. 
“Wij zouden hier niet kunnen wonen 
als er geen Waterschap was. We
zijn ons niet zo bewust van wat
het Waterschap doet, totdat er iets 

ongewoons gebeurt.” Als voorbeeld 
geeft hij een langdurige regenbui 
een paar jaar geleden, waardoor zijn 
hele tuin en de kruipruimte onder 
water stond. “Door de klimaatveran-
dering hebben we steeds drogere 
periodes en heftigere regenbuien. 
Het Waterschap zoekt naar oplos-
singen bijvoorbeeld door water-
bu� ers aan te leggen.” Zo ligt er
een wateropvang naast de N201 ten 
noorden van Uithoorn. “Maar ook in 
de wijk moeten we tijdelijke water-
bu� ers creëren. Dat kan bijvoorbeeld 
door natuurlijke oevers aan te 
leggen.” In het gebied van het
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
is duizend kilometer aan dijken en 
kades te vinden, die de inwoners 
beschermen tegen het water. 
“Dijkonderhoud vindt iedereen 
belangrijk, maar de manier waarop 
verschilt. We willen graag dat er 
planten en dieren leven, maar 
sommigen dieren zie je liever niet, 
zoals de muskusrat, die moet 
worden bestreden. Niet door hem 
dood te maken, maar door te voor-
komen dat hij zich vermeerdert.”

Langjarige keuzes
Het gebied telt twaalf zuiverings-
installaties, waarvan er één in 
Uithoorn staat. “Het riool is de verant-
woordelijkheid van de gemeente. 
Voor de zuivering van het rioolwater 
zorgt het Waterschap. Het gereinigde 
water wordt geloosd op de Amstel.
In het afvalwater zitten resten medi-
cijnen, microvezels en soms zelfs 
cocaïne. Om ervoor te zorgen dat
dat niet in het milieu terecht komt, 
moeten wij als vervuiler zorgen dat 
het water schoner wordt dan waar
het in terecht komt. Dat kost geld.
We moeten investeren om onderzoek 
te doen naar nieuwe ontwikkelingen 
en up to date te blijven.” Als grote 
vervuiler noemt Luuk ook de agra-
riërs. “Door kunstmest en pesticiden 
tot aan de randen van hun land te 
gebruiken, verdwijnt die verontreini-
ging rechtstreeks de sloot in. Een 
oplossing kan zijn om de randen van 
het perceel in te zaaien met bloemen, 
ook goed voor de vlinders en bijen.” 
Een ander probleem waar de boeren 
tegenaan lopen is de grondwater-
stand. Bij een lage waterstand is er 
kans dat zout water dat naar boven 
komt en ontstaat verzilting. “En als het 
water te laag staat in veengebieden, 
brandt het veen weg, daardoor zakt 
het land, maar het is ook slecht voor 
ons klimaat. De Nederlandse koe 
houdt van droge voeten, dus dan 
moeten de boeren kiezen voor 
minder koeien of een ander ras dat 
minder melk geeft. Dat zijn discussies 
waar we zorgvuldig naar moeten 
kijken. Het Waterschap is daarbij 
belangrijk en kijkt vaak naar lang-
jarige keuzes.”
Op 15 maart kan iedereen boven de 
18 jaar zijn stem uitbrengen op een 
van de zestien deelnemende partijen. 
Iedereen betaalt Waterschapsbelas-
ting en nu is het moment om mee te 
beslissen wat er met dat geld gebeurt.

RICK FM
Zondag Sport & Co, 11.00-13.00 uur: 
Interview met wethouder Jan Hazen
over de sportmogelijkheden voor
vluchtelingen in de gemeente. Voorbe-
schouwingen van de voetbalwedstrijden
KDO en FC Aalsmeer. Ook van de Hockey-
wedstrijden Qui Vive Heren 1 en Dames 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“Zonder Waterschap
konden we hier niet wonen”

Uithoorn - Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel is een van de goede 
doelen waarop gestemd kan worden 
bij de landelijke actie ‘Warm hart’.
Daarbij maakt onze plaatselijke 
Voedselbank kans op een donatie 
van € 2.500,–, € 5.000,– of € 10.000,– .
De KRO-NCRV steunt de actie ‘Warm 
hart’ voor het zesde jaar op rij. Initia-
tieven die zorgen voor een samen-
leving die eerlijker, liever en groener 
is, kunnen er aan meedoen. Maar
het publiek moet stemmen en de 
organisaties die de meeste stemmen 
krijgen ontvangen het geldbedrag. 
Stemmen kan tot en met 5 april en 
op 22 april worden de winnaars 

bekend gemaakt. De Voedselbank 
voor de gemeente Uithoorn voor-
ziet momenteel ruim honderd huis-
houdens van een voedselpakket.
Ze streven ernaar het pakket zo 
volledig mogelijk te maken met 
verse groenten, brood en vlees.

Elke stem is belangrijk
Niet altijd worden alle producten 
aangeleverd en daarom moeten er 
vaak extra dingen gekocht worden. 
Een donatie is dus heel erg welkom, 
zodat ze iedereen van voldoende 
eten voor een week kunnen voor-
zien. Elke stem is daarom belangrijk, 
dus roep vrienden, familieleden en 

Facebookvrienden op om ook op de 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel te 
stemmen. Aan het stemmen zijn 
geen kosten verbonden.

Stem nu!
Stemmen kan via www.kro-ncrv.nl/
acties/actie-warmhart of www.
voedselbankuithoorn.nl of recht-
streeks via onderstaande QR code.

Stem op de Voedselbank

Joeri Veul presenteert 
‘HOOFDgerechten’
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Wat was de aanleiding voor jouw 
onderzoek? 
“Er is een aantal zaken die samen-
komen waarom ik dit onderzoek
heb gedaan. Zo is er een rapport 
verschenen met de titel ‘Het kan met 
gemak - wind op zee en zon op dak’. 
Daarin wordt haar�jn aangetoond dat 
de afspraken uit het klimaatakkoord 
makkelijk gehaald kunnen worden 
zonder plaatsing van extra wind-
turbines op land. Je zult begrijpen
dat dat koren op mijn molen is, 
omdat onze gemeenteraad een motie 
van mijn hand heeft aangenomen
om windenergie, ook voor de Ronde 
Venen, op zee op te wekken. En nu zie 
je dat veel meer gemeenten soortge-
lijke moties aannemen. Wind op zee 
wekt veel meer energie op en levert 
bovendien veel minder overlast op. “

Dat was toch niet de enige reden?
“Nee, veel verontrustender is dat de 
Utrechtse gedeputeerde Huib van 
Essen van GroenLinks opeens en met 
grote spoed een bijzonder voorstel 
indiende bij de Provinciale Staten. 
Vlak voor het einde van hun huidige 
termijn is een meerderheid van
de Statenleden daarmee akkoord 
gegaan. Het ging om een zeer ingrij-
pend en erg verstrekkend politiek 
besluit. Want het provinciebestuur 
heeft zichzelf toen de bevoegdheid 
gegeven om zeventig extra plekken 
te onderzoeken waar de provincie 
Utrechtse gemeenten kan verplichten 
de bouw van windturbines toe te 
staan. Samen met een tiental vereni-
gingen en stichtingen heb ik o�cieel 
bezwaar gemaakt tegen dat 
genomen besluit.”

Maar ik lees overal dat de provincie 
die verplichte bouw van windturbines 
mag opleggen?
“Ja, dat lees je wel, maar daarom hoeft 
het nog niet zo te zijn. Sterker nog: 
het is juist nieuwe bedachte regel-
geving die uitdrukkelijk ingaat tegen 
eerder vastgelegde afspraken in het 
Klimaatakkoord. Dat akkoord is 
leidend.”

Dat moet je echt uitleggen.
“Dat doe ik graag. Hoewel het inge-
wikkeld is, ga ik een poging doen.
In het Klimaatakkoord is afgesproken 
dat Nederland wordt opgedeeld in
30 regio’s. Elke regio is verplicht
om een plan maken met daarin
een aanbod voor het opwekken van 
hernieuwbare energie. Zo’n plan heet 
Regionale Energie Strategie, afgekort 
tot RES. Vastgelegd is dat al die

30 regio’s samen een bepaalde 
hoeveelheid hernieuwbare energie 
moeten leveren in 2030. Let goed op 
het woord ‘samen’! Dat is héél belang-
rijk. Gezamenlijk moeten de 30 regio’s 
in 2030 voldoen aan een aanbod van 
35 Terrawattuur (TwH) duurzame per 
jaar op land, opgewekt door zon en/
of wind. Als je nu het totale aanbod 
van die 30 afzonderlijke regio’s optelt, 
dan kom je ruim over de 35 TwH 
heen. Ook onze gemeente heeft – als 
onderdeel van één van de regio’s – 
een bod gedaan, maar daar zat geen 
windenergie in. Dat is ook niet 
verplicht. En nu komt het: De gedepu-
teerde heeft gelijk dat de provincie 
Utrecht vanwege de geringe opper-
vlakte en de hoge bevolkingsdicht-
heid relatief weinig windenergie
gaat leveren. Flevoland, Drenthe, 
Groningen en Noord-Holland doen 
relatief het meeste. Daarom wil Huib 
van Essen, de huidige provincie-
bestuurder namens GroenLinks,
dat het RES-aanbod van de provincie 
Utrecht alsnog verhoogd wordt. 
Eerder heb ik aangegeven dat er 
daarom in de provincie Utrecht 
zeventig plekken voor windturbines 
zijn aangewezen. Daartegen kunnen 
‘zienswijzen’ worden ingediend. De 
term ‘zienswijze’ is overheidstaal en 
kun je opvatten als ‘beargumenteerd 
bezwaar’ maken tegen het wijzigen 
van bestemmingsplannen. In die 
bestemmingsplannen wordt de plaat-
sing van die nieuwe windturbines 
mogelijk gemaakt. Het past allemaal 
in het bestuurlijke stappenplan om 
het aandeel windturbines in Utrecht 
te verhogen. Ook in onze gemeente 
heeft de provincie al diverse plekken 
aangewezen.” 

Maar heeft de Gedeputeerde gelijk? 
“Omdat andere regio’s een hoger 
aanbod doen dan de provincie 
Utrecht heeft, zou je kunnen beweren 
dat de Gedeputeerde in rekenkundig 
opzicht gelijk heeft. Daarbij is wel
een grote ‘Maar’ te maken en daar
wil ik uitdrukkelijk op ingaan. In het 
Klimaatakkoord staan twee redenen 
om als hogere overheid te mogen 
ingrijpen bij een lagere overheid. Dat 
geldt als het totale aanbod van duur-
zame energie van de 35 Twh niet 
wordt gehaald en in het geval dat
een gemeente geen energie-aanbod 
heeft gedaan in de RES. En aan die 
twee voorwaarden wordt juist wél 
voldaan! Landelijk gezien is die
35 Twh in 2030 al gehaald. En ook de 
gemeente De Ronde Venen heeft een 
bod gedaan. Kortom, er is dus geen 

enkele reden voor de provincie 
Utrecht om nu in onze gemeente 
onderzoek te doen naar locaties
voor de plaatsing van windturbines. 
Samen met die verenigingen en stich-
tingen heb ik dus bezwaar tegen 
gemaakt tegen het provinciale 
besluit. Daarom gaan we nu naar
de bestuursrechter.” 

Is het overrulen van de gemeente
de tweede reden voor je onderzoek? 
“Ja, want het onderwerp speelt niet 
alleen in de provincie Utrecht. Het 
gebeurt ook of is al gebeurd in 
Groningen, Drenthe, Gelderland en 
Zuid-Holland. Een landelijk fenomeen 
dus. En ik wilde wel eens weten welke 
politieke partijen die volgende week 
meedoen aan de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten daar achter 
staan.”

Wat was het resultaat?
“Landelijk spreken GroenLinks, PvdA, 
D66, Volt en PvdD zich uit voor meer 
windturbines op land dan er nu zijn 
geplaatst of al vergund zijn, dan wel 
benoemd worden in de RES. Alle 
andere partijen willen niet meer 
windturbines of zien ze die dan juist 
op zee geplaatst. 
Wat betreft het ingrijpen bij of over-
rulen van gemeenten valt op dat 
geen enkele partij die bevoegdheid
in haar programma heeft staan. 
Bovendien heeft geen enkele partij 
daarover instemmend geantwoord
bij de beantwoording van de 
onderzoeksvragen.” 

Wat is de situatie in provincie Utrecht? 
“Frappant is dat er vrijwel geen 
reactie is binnengekomen vanuit de 
huidige coalitie, die bestaat uit Groen-
Links, PvdA, D66, CDA en CU. Opval-
lend is dat juist geen van die partijen 
in het eigen verkiezingsprogramma 
heeft aangegeven van plan te zijn in 
te grijpen bij gemeenten. Ik vind dat 
heel opmerkelijk. Waarom? Het zijn 
juist deze coalitiepartijen die heel 
bewust hebben ingestemd met het 
voorstel om juist wél in te grijpen 
volmondig hebben gesteund. Dat
is toch uiterst opmerkelijk?” 

Houdt dit voor jou dan een
stemadvies in? 
“Wie ben ik om een stemadvies te 
geven? Kiezers kunnen zelf wel 
bepalen aan wie ze hun stem toe 
willen vertrouwen voor de komende 
vier jaar. Dan kies je volgens mij voor 
de politieke partij en kandidaat die 
met hun stemgedrag het meest bij je 
eigen opvattingen aansluiten. Ik kan 
nu wel door mijn onderzoek vast-
stellen dat het stemgedrag van 
gekozen volksvertegenwoordigers 
zeker niet altijd overeenkomt met de 
standpunten die een politieke partij 
opgeeft in de stem- of kieswijzer. Nee, 
(lachend) geen stemadvies, hoewel ik 
zelf wel weet op welke partijen ik op 
15 maart ZEKER NIET zal stemmen.”

Stemgedrag Provinciale Staten
wijkt af van Partijprogramma
Regio - Eind vorige maand ontving de redactie een persbericht over het 
wel of niet plaatsen van hoge windturbines op land. Wat is daarover het 
standpunt bij alle partijen die deelnemen aan de provinciale statenver-
kiezingen? Het landelijke onderzoek is uitgevoerd door Anco Goldhoorn. 
Voor de redactie is dat aanleiding om Anco Goldhoorn uit Vinkeveen te 
bevragen over zijn onderzoek. We koppelen de resultaten van zijn onder-
zoek ook aan de komende statenverkiezing in onze provincie Utrecht.

Anco Goldhoorn

De Ronde Venen - Stichting Tjitze 
Hesselius is een stichting die zich 
inzet voor eenzame ouderen in
De Ronde Venen. De Zonnebloem 
afdeling Vinkeveen/Waverveen zet 
zich in voor mensen met een fysieke 
beperking. Beide doelgroepen 
hebben een overlap. De aankondi-
ging van St. Tjitze Hesselius om op
3 maart een muziekmiddag te orga-
niseren bij De Heertjes in Vinkeveen 
was een mooie aanleiding om de 
samenwerking op te zoeken. Maar 
liefst acht beschikbare plekken 
werden geheel belangeloos aan de 
Zonnebloem ter beschikking gesteld 
en met veel plezier door gasten van 
de Zonnebloem gevuld.

Onder begeleiding van muziekthera-
peut Ellen werden eventuele aarze-
lingen snel losgelaten en werden de 
aanwezige muziekinstrumenten met 
enthousiasme gepakt, bespeeld en 
met zang begeleid. Deze mooie 
middag werd door de behulpzame 
eigenaren van De Heertjes verder 
ingevuld met ko�e, borrel en een 
hapje en bij het vertrek een sterke 
arm om de ouderen veilig van de 
trap te laten afdalen. Een super-
middag, met dank aan St. Tjitze 
Hesselius en De Heertjes. Wat de 
Zonnebloem Vinkeveen/Waverveen 
betreft is dit niet de laatste samen-
werking tussen deze vrijwilligers-
organisaties.

Mooie samenwerking St. Tjitze 
Hesselius en Zonnebloem

De Ronde Venen - Op dinsdag 21 
maart a.s. gaan we naar het Museum 
Verwey in Haarlem. Dit prachtige 
museum in het centrum van Haarlem 
vertelt de geschiedenis van Haarlem 
en van kunstschilder Kees Verwey. 
Verwey maakte onder andere 
(bloem)stillevens, portretten, aqua-
rellen en atelierstukken, waarbij zijn 
eigen atelier aan het Spaarne in 
Haarlem als decor fungeerde. Hij 
bleef tot op hoge leeftijd actief. Zijn 
stijl komt voort uit het impressio-
nisme. We krijgen een rondleiding 
door het museum maar gaan deze 
keer ook het centrum van Haarlem
in onder leiding van een gids van
het Gilde. Kortom een afwisselend 
programma, deze keer dus wel voor 
mensen die goed ter been zijn en zin 
hebben in een lekkere wandeling op 
deze eerste dag van de lente. Uiter-
aard zorgen we ook deze keer weer 
voor de inwendige mens.
We gaan weer met de bus van 
Wintours en hebben een aantal 
opstapplaatsen door de hele 
gemeente georganiseerd. Graag bij 
aanmelden doorgeven waar je wilt 
opstappen. 09.00 uur: Gemeentehuis, 
09.15 uur: Parkeerterrein CSW, 09.30 

uur: Bushalte Zuiderwaard, 09.45 uur: 
Bushalte Kerklaan en 10.00 uur: 
Bushalte Carpoolstrook A2 
Vinkeveen.
Deelname aan de activiteiten van de 
stichting Tjitze Hesselius is gratis 
maar aanmelden is verplicht. 
Aanmelden kan via info@tjitze
hesselius.nl of bij één van de service-
punten, die ook bereikbaar zijn via 
telefoonnummer 0297 - 587 600. 
Vergeet niet om bij het aanmelden 
door te geven waar je op de bus wilt 
stappen. Het is deze keer niet moge-
lijk om thuis te worden opgehaald. 
Let op: er zijn maar 45 plekken 
beschikbaar en vol = vol.

St. Tjitze Hesselius
naar Museum Verwey

Mijdrecht - Op zaterdag 18 maart 
geven Manuel & Desiree een kinder-
concert in ‘t Oude Parochiehuis in 
Mijdrecht. Manuel & Desiree zullen 
liedjes spelen van hun nieuwe 
album: ‘Buitengewoon’. Het concert
is voor kinderen van 4 - 12 jaar. Het 
optreden begint om 15.30 en duurt 
tot 17.00. Tijdens de pauze kun je een 
kijkje nemen bij de merchandise-
stand en kun je een drankje kopen 
bij de bar. Er zal ook een stand zijn 
waar vlaggenlijnen en sleutelhangers 
worden verkocht. Tien procent van 
opbrengst zal worden gedoneerd 
aan ‘Stichting Gezinsbuddy’. 

Kom je ook? Koop dan een kaartje
(€ 5,–) aan de deur, of stuur even een 
mailtje naar info@manuelendesiree.nl
om een plekje te reserveren. Luister 
ook alvast naar de liedjes op Spotify 
zodat je lekker hard kunt meezingen!

Kinderconcert



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

Gemeente Uithoo
rn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag
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Verkiezingen Provinciale Staten 
en Waterschap 15 maart 2023
Stempas(sen) kwijt of 
niet ontvangen?
Uiterlijk 1 maart 2023 heeft u uw 
stempas(sen) ontvangen, als u 
kiesgerechtigd bent voor deze ver-
kiezingen. Zonder stempas(sen) 
kunt u niet stemmen. Tot uiterlijk 
dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur, 
kunt u gedurende de openingstij-
den van de afdeling burgerzaken 
van het gemeentehuis persoonlijk 
(een) vervangende stempas(sen) 
aanvragen, als u ze niet heeft ont-
vangen of ze kwijt bent. U moet 
een geldig legitimatiebewijs to-
nen. U kunt ook via de websi-
te www.uithoorn.nl/verkiezingen 
(een) vervangende stempas(sen) 
aanvragen door middel van inlog-
gen met DigiD.

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

Stemmen bij volmacht/
Schriftelijke volmachten
U kunt schriftelijke volmachten 
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(sen). Ook als u op de 
dag van de stemming helemaal 
geen legitimatie heeft, kunt u 
aan iemand anders volmacht ge-
ven om voor u te gaan stemmen. 
U kunt dit alleen doen door een 
schriftelijke volmacht te geven 
aan een kiezer die ook in de pro-
vincie Noord-Holland en/of in het 
Waterschap Amstel Gooi en Vecht 
woont en die wel een geldig legiti-
matiebewijs heeft. 
1. In beide gevallen kunt u per 

verkiezing een formulier opvra-
gen of afhalen bij de afdeling 

burgerzaken van het gemeen-
tehuis. U vult hierop uw gege-
vens in en de gegevens van 
degene die voor u gaat stem-
men, ondertekent beide het 
formulier en levert het formu-
lier uiterlijk 10 maart 2023 weer 
in bij de afdeling burgerzaken. 

2. Als u in het bezit bent van Di-
giD kunt u via de website www.
uithoorn.nl/verkiezingen sa-
men met degene die voor u 
gaat stemmen online het ver-
zoek indienen. 

3. U kunt ook een formulier down-
loaden van de website www.
uithoorn.nl/verkiezingen. U 
vult hierop uw gegevens in 
en de gegevens van degene 
die voor u gaat stemmen, on-
dertekent beide het formulier/
de formulieren en levert het 
formulier ook uiterlijk vrijdag 
10 maart 2023 weer in bij de 
afdeling burgerzaken. U kunt 
ook de formulieren na onder-
tekenen scannen naar verkie-
zingen@uithoorn.nl. 

Een eenmaal gegeven volmacht 
kan niet worden ingetrokken en de 
volmachtgever mag niet zelf aan 
de verkiezing deelnemen. De ge-
machtigde moet uw stem gelijktij-
dig met de eigen stem uitbrengen 
en mag niet meer dan 2 machti-
gingen per verkiezing hebben 
aangenomen.

Onderhandse volmacht
Als u zelf niet in de gelegenheid 
bent uw stem uit te brengen, kunt 
u iemand machtigen dit voor u te 
doen. U moet dan op de achter-
kant van uw stempas(sen) het ge-
deelte VOLMACHTBEWIJS invul-
len, samen met degene die voor 
u gaat stemmen. U moet allebei 
tekenen en u geeft een kopie van 
uw legitimatiebewijs aan de ge-
machtigde. De gemachtigde moet 
uw stem gelijktijdig met de eigen 
stem uitbrengen en mag niet meer 
dan 2 machtigingen per verkiezing 
hebben aangenomen.

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

Schriftelijk verzoek
Bij de afdeling burgerzaken van 
het gemeentehuis zijn formulie-
ren verkrijgbaar om in een ande-
re gemeente met een kiezerspas 
aan de stemming te mogen deel-
nemen. U moet het formulier ui-
terlijk op vrijdag 10 maart 12.00 
uur indienen bij de burgemees-
ter van de gemeente waar u op 
de dag van de kandidaatstel-
ling (30 januari 2023) als kiezer 
bent geregistreerd. Het verzoek 
wordt niet ingewilligd als het u is 
toegestaan bij volmacht te stem-
men. Bij inwilliging van het ver-
zoek wordt de stempas omgezet 
in een kiezerspas. U kunt ook via 
de website www.uithoorn.nl/ver-
kiezingen een kiezerspas aan-
vragen, door middel van inloggen 
met DigiD.

Mondeling verzoek
Na ontvangst van de stempas 
kunt u ook, in plaats van een 
schriftelijk verzoek te doen, op 
het gemeentehuis van de ge-
meente waar u op de dag van de 
kandidaatstelling als kiezer bent 
geregistreerd de stempas omzet-
ten in een kiezerspas. Dit kan tot 
uiterlijk dinsdag 14 maart 2023, 
12.00 uur. 

Adressen van alle stembureaus
De stemlokalen zijn geopend van 
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 
21.00 uur. Voor een overzicht van 
de stembureaulocaties kunt u de 
website www.uithoorn.nl/verkie-
zingen raadplegen onder ‘Waar 
en wanneer kan ik stemmen’.

Coronaproof stembureau
Op verzoek van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt één 
stembureau in de gemeente ge-
schikt gemaakt om “coronaproof” 
te kunnen stemmen. Dit houdt in 
dat er ruimte is om 1,5 m afstand 
te houden, zoveel mogelijk één-
richtingsverkeer is in de looproute, 
en kuchschermen zijn geplaatst. 
Mondkapjes en desinfectiemidde-
len zijn ook aanwezig. Dit stem-
bureau is: De Schutse P.G.U., De 
Mérodelaan 1 te Uithoorn. 

Tellen van de stemmen
Op woensdag 15 maart 2023 wor-
den na afloop van de stemming 
om 21.00 uur op alle stembureaus 
de uitgebrachte stemmen ge-
teld op lijstniveau. Deze telling is 
openbaar. 
Op donderdag 16 maart 2023 
worden alle uitgebrachte stem-
men op kandidaatsniveau geteld. 
Deze telling is openbaar en be-
gint om 09.30 uur in de sporthal 
van KDO, Vuurlijn 51 te De Kwa-
kel. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Team Bur-
gerzaken en KCC, telefoonnum-
mer (0297) 513 111.

Zes vragen aan wethouder José 
de Robles over het Jeugdfonds

Wie kan gebruik maken van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Uithoorn?
Ouders wiens kinderen graag 
lid willen worden van een (sport) 
vereniging, maar hiervoor on-
voldoende inkomen hebben (tot 
125 procent van de bijstands-
norm). Maar ook voor bijvoor-
beeld zelfstandig ondernemers 
zzp’ers  met te weinig opdrach-

ten of voor gezinnen met schul-
den. Het kind (0-18 jaar) moet 
wel in de gemeente Uithoorn 
wonen. Het is goed om te we-

ten dat er voor meerdere kinde-
ren uit een gezin een aanvraag 
ingediend kan worden.

Hoe kan een aanvraag 
ingediend worden?
De aanvraag wordt door een 
zogenoemde ‘intermediair’ in-
gediend. Dit is een tussenper-
soon die het gezin kent. Bijvoor-
beeld een leraar, ouder- kindad-
viseur of huisarts. Op deze ma-
nier nemen we zoveel moge-
li k ‘zorgen’ uit handen van de 
ouder(s).

Hoeveel geld wordt er 
vergoed door het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Uithoorn?
We betalen de benodigde contribu-
tie / lesgeld voor één jaar met mo-
gelijkheid tot verlenging. Daarnaast 
vergoeden we maximaal 100 euro 
aan eventueel benodigde sport- of 
cultuurattributen. Het Jeugdfonds 
betaalt de contributie rechtstreeks 
aan de sportvereniging of cultuur-
aanbieder. Op deze manier hoeven 
ouders niks voor te schieten.

Kan het fonds ook gebruikt wor-
den voor zwemlessen?
Ja. Via het Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur is het mogelijk om op zwem-
les te gaan om diploma A en/of B te 
halen, met diplomagarantie. Deze 
aanvraag kan worden gedaan voor 
een periode van 2 jaar bij zwem-
bad De Waterlelie in Aalsmeer, 
het Veenweidebad in Mijdrecht en 
zwembad De Meerkamp in Amstel-
veen. Dit betekent dat je én kunt 
zwemmen en een andere sport of 
muziekles kunt kiezen. 

Wat kan je vertellen over de 
cultuurlessen die via het fonds 
gevolgd kunnen worden?
De meeste kinderen uit Uithoorn 
of De Kwakel maken gebruik van 
het fonds om te kunnen sporten 
of voor zwemles. Maar als je kind 
liever creatief bezig is, dan kan 
het fonds ook helpen! Denk aan 
muzieklessen, tekenen, schilde-
ren, acteren. Om maar wat voor-
beelden te noemen. Allemaal mo-
gelijk in onze gemeente.

Waar kunnen belangstellenden 
meer informatie vinden?
Op www.uithoorn.nl/laatgeen-
geldliggen staat meer informa-
tie over het Jeugdfonds. Daar-
naast zijn op die website ook an-
dere minimaregelingen te vin-
den waar mensen met een krap-
pe beurs gebruik van kunnen ma-
ken. Pak je kans en kijk waar je 
recht op hebt! Het is ook mogelijk 
om vragen te stellen aan ons So-
ciaal Team: 0297- 513 111. Tus-
sen 9.00 en 10.30 uur. 

De gemeente Uithoorn is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Omdat we vinden dat ieder kind recht heeft om te sporten 
of iets aan cultuur te doen. Ook als de ouders te weinig geld heb-
ben om bijvoorbeeld het lesgeld op te hoesten. Wie komt eigenlijk 

 aa e  oo  ee  fi a le d a e?  oe aa  e et 
aan? Wethouder José de Robles geeft antwoord op de meest ge-
stelde vragen.



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

Iedere maand delen we samen met de projectorganisatie Uithoorn-
lijn een overzicht van werkzaamheden die in de komende periode op 
de planning staan. Op dit moment wordt gewerkt op het hele tracé van 
de toekomstige trambaan en in de directe omgeving daarvan. In 2023 
wordt de trambaan verder aangelegd vanaf het opstelterrein in Amstel-
veen tot voorbij de bocht in de spoordijk bij Wederik/Buitendijks en op 
de busbaan tussen de Faunalaan en het busstation. De grote werk-
zaamheden duren nog tot en met de zomer van 2023. Wat gebeurt er 
allemaal in maart 2023?

Opstelterrein-N201
Op het opstelterrein wordt verder gebouwd aan de voorzieningen die 
nodig zijn om de trams te laten rijden. Zo werkt aannemer Dekker in 
opdracht van het GVB verder aan de staalconstructie van de hal en 
Dura Vermeer aan het stroomvoorzieningsgebouw en de opstelspo-
ren. Er worden kabels gelegd en aangesloten. Ook wordt gewerkt de 
toekomstige waslocatie van de trams. 

Spoordijk
De brug over de Hoofdtocht - bij de Randweg - krijgt steeds meer vorm. 
De tijdelijke brug wordt in de komende weken verwijderd, de nieuwe 

WERKZAAMHEDEN EN AFSLUITINGEN MAART 2023

brug wordt verder afgebouwd en aangesloten op de omgeving. Om 
deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, is er voor gemoto-
riseerd verkeer van maandag 27 februari tot en met vrijdag 24 maart 
een om-en-om-regeling ter hoogte van de spoordijk: verkeer maakt in 
beide richting om en om gebruik van dezelfde rijstrook.

In het weekend van vrijdag 24 maart 20.00 uur tot en met maan-
dag 27 maart 05.00 uur wordt in één keer de spoorkruising 
Randweg aangelegd. De kruising Randweg/spoordijk is dan 
volledig afgesloten, fietsers, voetgangers en gemotoriseerd ver-
keer volgen dat weekend een omleiding. De Bieslookbruggen 
zi n dat weekend ti deli k open voor fietsers en voetgangers. 

Op de spoordijk zelf wordt in maart verder gewerkt aan de spoorbaan. 
We brengen kantplanken, ballast en dwarsliggers aan. Ook leggen 
we de nodige kabels en leidingen aan en plaatsen de houders voor 
het ophangen van de bovenleiding. Daarnaast wordt verder gebouwd 
aan halte Aan de Zoom. Zo worden de tramperrons aangelegd en be-
straat. In de bocht van de spoordijk wordt in maart gestart met de bo-
venleiding.

Busbaan Faunalaan-busstation
Op de busbaan gaat de ombouw naar een gecombineerde bus-/tram-

baan verder. Het beton tussen Aan de Zoom en de Zijdelweg is in fe-
bruari gestort, de spoorstaven zijn al geleverd en deels uitgelegd. In 
maart worden de spoorstaven op de busbaan en het busstation ge-
monteerd en aan elkaar gelast. De sloop van het tweede, kleinere 
deel van het viaduct Zijdelweg is in volle gang. Na het slopen begint in 
maart de opbouw van het nieuwe, dunnere dek. De werkzaamheden 
op en aan het viaduct duren nog tot half mei 2023.

Busbaan Uithoorn Centrum
De bovenleidingsdraden zijn opgehangen. De afwerking daarvan ge-
beurt overdag met een rijdende afzetting, de bus rijdt dan volgens 
dienstregeling. Op het busstation gaat de aannemer verder met het 
weer opbouwen van de fietsenstallingen, te beginnen aan de kant van 
de Boerlagelaan. Ook wordt bestrating aangebracht, zoals geleidelij-
nen, wordt de verkeersregelinstallatie voor de trams op het busstation 
geplaatst. Naast het stroomvoorzieningsgebouw komt nog een duiker 
(voor de doorstroom van water). Op de halte Uithoorn Centrum vinden 
afrondende werkzaamheden plaats, zoals het plaatsen van reisinforma-
tiesystemen en stroomkasten.

Aanplant van groen
De groenaannemer is volop bezig met het aanplanten van het groen, 
ook in maart vindt aanplant plaats. De bomen op het talud van het via-
duct over de N201 staan al, in meerdere fases wordt groen geplant op 
de locaties waar de werkzaamheden al zijn afgerond.

Meer informatie
Op de website www.uithoornlijn.nl vindt u meer informatie over 
het project en een gedetailleerd overzicht van de werkzaamhe-
den. Via de website kunt u zich aanmelden voor een automatische 
emailnotificatie als er een nieuwsbericht verschi nt op de websi-
te en de (maandelijkse) digitale nieuwsbrief. Ook kunt u het pro-
ject volgen via de BouwApp, Facebook, en Instagram (zoek op 
Uithoornlijn).Heeft u vragen, wilt u een melding doen of ziet u een 
onveilige situatie rond de aanleg van de tramlijn? Neem dan con-
tact op met de projectorganisatie via www.uithoornlijn.nl, info@uit-
hoornlijn.nl of telefonisch, via Whatsapp of SMS: 06-3872 7942. 
Weet u niet zeker of dit voor de Uithoornlijn is of voor de gemeen-
te? U kunt altijd een melding doen via www.uithoorn.nl/melding. 

18 maart Landelijke 
Opschoondag. Wat pakt u op?
In een schone omgeving is het fijn wonen, werken en leven. 
Steekt u 18 maart ook de handen uit de mouwen voor een schoon 
Uithoorn en De Kwakel op de Landelijke Opschoondag?

Wat pakt u op?
Nederland Schoon organiseert elk 
jaar een Landelijke Opschoondag. 
Een schoon Nederland: het kán. 
Voor de dieren, het milieu en de 
toekomst. Maar óók voor onszelf! 
Voor inwoners, de bedrijven en 
overheden in heel Nederland. Wat 
pakt u 18 maart op? Wethouder 
Ferry Hoekstra is blij met deze Lan-
delijke Opschoondag; “Als ieder-
een zijn eigen straat schoon houdt 
en wat oppakt, dan komen we met 

elkaar al een heel eind. Ook op het 
water is er veel zwerfafval. Ik help 
daarom mee op 18 maart bij de Uit-
hoornse Roei- en Kanovereniging 
Michiel de Ruyter.”

Statiegeld op blikjes
Vanaf 1 april 2023 komt er ook sta-
tiegeld op blikjes drinken. Lever le-
ge blikjes samen met uw lege sta-
tiegeldflessen in. Hiermee wordt 
zwerfafval verder teruggedrongen 
en waardevol materiaal terugge-

Cursus Grip op je knip
Goed omgaan met geld, zeker in deze tijden is lastig. Voordat je 
het weet is je geld op. Ga jij goed om met je geld? Hoe voorkom je 
schulden? En kan je misschien geld overhouden? In deze cursus 
krijg je meer inzicht in je inkomsten en uitgaven. De cursus is be-
doeld voor volwassenen die moeite hebben met het houden van 
overzicht op hun geldzaken. 

Wat leer je in de training 
• Al je inkomsten en uitgaven op een 

rijtje te zetten 
• Ja en nee kunnen zeggen 
• Hoe je kan sparen 
• Hoe je schulden kunt voorkomen 
• Bij wie je terecht kan als je vragen wilt 

stellen over je geldzaken

Bijeenkomsten: De cursus bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten 
van 1,5 uur in een groep van 5 tot 10 deelnemers. De training vindt 
plaats in de Kuyper in Uithoorn. Bij voldoende deelnemers star-
ten we op dinsdag 28 maart, 14.00-15.30 uur. Deelname is gratis! 

Aanmelden of vragen? 
Mail naar cursus@mee-az.nl. Of kijk op onze website via 
www.mee-az.nl/cursussen of scan de QR-code met je mobiel.

Taalvrijwilligers gezocht
Vanaf de jaarwisseling is er heel 
veel vraag naar taalondersteu-
ning. Hiervoor hebben we drin-
gend nieuwe vrijwilligers nodig:
• Gespreksleiders voor het 

Taalcafé op donderdagavond 
19.00-20.30 uur.

• Taalvrijwilligers 1 op 1 les, over-
dag en ’s avonds.

• Taalvrijwilligers (aanvulling) 
Taalkamer op donderdag van 
12.30-14.30 uur.

Alle taalondersteuning via Taal-
huis Uithoorn vindt plaats in de Bi-
bliotheek, Marktplein 65. Taalhuis 

zorgt voor de juiste methode en 
instructie zodat je als taalvrijwilli-
ger direct goed aan de slag kan. 
Onderwijskundige achtergrond 
is helemaal niet nodig, maar be-
schik je over inlevingsvermogen, 
geduld en e ibiliteit  Heb e af-
finiteit met taal en minimaal een 
HAVO diploma en spreekt dit je 
aan? Neem dan contact op met 
Claudia of Nici van Taalhuis Uit-
hoorn, tel 0297-230280 of via 
taalhuis@stdb.nl. Voor meer in-
formatie kijk je op onze website: 
www.taalhuisuithoorn.nl

WWW.UITHOORN.NL

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

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

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

AVOND- EN NACHTAFSLUITING 
AMSTELAQUADUCT 9 - 10 MAART 2023

In verband met onderhoud is het Amstelaquaduct afgesloten van don-
derdagavond 9 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 10 maart 5.00 uur. 
Verkeer op de N201 wordt met bebording omgeleid via de A2, A4 en 
A9. 

Meer informatie
Weggebruikers en omwonenden met vragen kunnen contact opne-
men met het servicepunt van de provincie via telefoonnummer: 0800-
0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Werk in uitvoering

wonnen voor hergebruik. Zodat 
geen enkele verpakking meer ver-
loren gaat als grondstof. Hoe meer 
blikjes u inlevert, hoe meer er kan 
worden gerecycled. En uw omge-
ving blijft hierdoor schoner.

Doet u mee?
Zet uw actie dan op de kaart via 
www.nederlandschoon.nl. Zo laat u 
aan iedereen zien dat onze gemeen-
te een schone buurt belangrijk vindt. 

Schoonmaakkit zwerfafval
U kunt een schoonmaakkit gra-
tis bestellen via www.uithoorn.nl/
zwerfafval. In dit pakket zit onder 
andere een prikstok om het zwerf-
afval op te pakken. Ook leest u daar 
meer over zwerfafval. Er zijn leuke 
zwerfafval apps om te downloaden.

De gemeente Uithoorn samen-
werkt met Geldfit? Bedoeld 
om inwoners en ondernemers 
meer grip te geven op hun geld-
zaken. 

Wat doet Geldfit?
Voor veel mensen is het niet 
duidelijk waar ze terecht kun-
nen voor hulp bij geldzaken. Op 
www.geldfit.nl/uithoorn krijg je 
een passend advies of ze ver-
wijzen je door naar een loka-
le vrijwilligersorganisatie (zo-

als het Financieel Café van Uit-
hoorn voor Elkaar), een ener-
giecoach of gemeentel i jke 
schuldhulploket. De hulp is gra-
tis. oor inwoners: www.geldfit.
nl/uithoorn. Ondernemers krij-
gen via www.geldfit.nl/zakelijk 
inzicht in de stappen die ze kun-
nen zetten om hun bedri f finan-
cieel gezond te houden of te 
krijgen. Mensen die liever per-
soonlijk iemand spreken, kun-
nen gratis en anoniem bellen 
naar 0800-8115. 



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in 
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe 
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via 
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de 
offi ciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl 
en op https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval 
wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis 
De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maatrege-
len nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het Klant-
ContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit 
in de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 
AA Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ie-
dereen binnen de specifiek genoemde termijn in deze bekendma-
kingstekst een inspraakreactie sturen aan het college van burge-
meester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt 
met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. 
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. In 
spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlo-
pige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betref-
fende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt 
u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. 
U moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending 
van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector 
bestuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt ver-
meld bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw be-
roepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het besluit 
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gel-
den en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw be-
roepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te 
zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke 
rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/be-
roepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor 
het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in 
De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordenin-
gen en verkeersbesluiten alleen nog via www.offi cielebekendmakin-
gen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepa-
gina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailser-
vice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de ge-
meente Uithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-024251, Het Fort 55, het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen 

22-02-2023);
• 2023-026185, Drechtdijk 119, diverse verbouwingen aan de woning. 

(ontvangen 27-02-2023).
Uithoorn
• 2023-022448, Dorpsstraat 35, het renoveren en uitbreiden bestaande 

bebouwing (ontvangen 16-02-2023);
• 2023-024256, Flevomeer 23, het uitbreiden van de woning (ontvangen 

22-02-2023);
• 2023-024263, Bruine Lijster 43, het uitbreiden van de woning en gara-

ge (ontvangen 22-02-2023);

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2021-116921, Kalslagerweg 12, het bouwen van een kas (ingetrokken, 

verzonden 27-02-2023).

KENNISGEVING VERLEENDE CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING 
(UITGEBREIDE PROCEDURE) 
De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 09 maart 2023 tot en met 20 april 2023 ter inzage bij de 
receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal op-

vragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2022-119136, Arthur van Schendellaan 51-51A, brandveilig gebruik ’t 

Kabouterhuis (verzonden 01-03-2023).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2022-106996, Vuurlijn 78, het tijdelijk wijzigen van het gebruik (ten be-

hoeve van de functie recreatie en horeca) voor de periode tot aan de 
inwerkingtreding van een opnieuw in procedure te brengen bestem-
mingsplan (verzonden, 28-02-2023);

• 2022-082033, Steenwijkerveld 3, het bouwen van een schuur (verzon-
den 20-02-2023). 

Uithoorn
• 2022-125095, Wilhelminakade 111, 117, 123, 129, 141, 147, 153 en 

159, het plaatsen van glazen windschermen op balkons De Regentes 
(verzonden 02-02-2023).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
• 2023-022394, Nicolaas Beetslaan 76, het plaatsen van een afvalcontai-

ner van 27 maart t/m 15 mei 2023); (ontvangen 16-02-2023);
• 2023-024032, het aanvragen van een ontheffi ng geluidshinder i.v.m het 

vernieuwen van het viaduct aan de Zijdelweg van 8 t/m 12 mei 2023 
(ontvangen 22-02-2023);

• 2023-024241, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Kom in de Kas 2023” van 22 t/m 28 maart 2023. (ontvangen 
23-02-2023);

• 2023-025130, Brunel t/o 63, het plaatsen van een afvalcontainer van 20 
februari t/m 3 maart 2023 (ontvangen 27-02-2023);

• 2023-026013, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan het concert “The Armed Man” van 31 maart t/m 15 april 2023 
(ontvangen 28-02-2023).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2023-024997, Koningin Máximalaan 70-76, ontheffing geluidhinder 

voor het uitvoeren van werkzaamheden van 9 t/m 10 maart 2023 (ont-
vangen 27-02-2023), (verzonden 01-03-2023).

Uithoorn
• 2023-007119, Weegbree 55, ontheffi ng voor het verstrekken van zwak-

alcoholhoudende drank bij toneelvoorstellingen op 28 en 29 april en 20 
en 21 oktober 2023 (verzonden 22-02-2023);

• 2023-021100, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te ge-
ven aan “Kermis Uithoorn 2023” van 1 t/m 15 maart 2023 (verzonden 
22-02-2023);

• 2022-118749, Legmeerplein 22, exploitatievergunning horecabedrijf 
(verzonden 2 maart 2023);

• 2023-021595, Boerlagelaan, ontheffi ng geluidhinder voor het uitvoeren 
van werkzaamheden in de nacht van 31 maart op 1 april 2023 en in de 
nachten van 9 tot en met 14 april 2023, waarbij de nachten van 12 tot 
en met 14 april 2023 reservenachten zijn (verzonden 01-03-2023);

MELDINGEN MILIEU
Het indienen van bezwaren hiertegen is niet mogelijk.
De Kwakel
• 2023-024284, Melding WKO opslag (Wamkoudeopslag), (ontvangen 

23-02-2023).

 TER INZAGE
• Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling loca-

tie Sportlaan 17 (Aldi). Inzageperiode van 23 februari 2023 tot en met 6 
april 2023. Inlichtingen bij J. Correlje, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

• Maatwerkvoorschriften ten behoeve van Gasterij De Kwakel - Vuurlijn 
78. Inzageperiode van 9 maart 2023 tot en met 19 april 2023. Inlichtin-
gen bij S.D. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

• Voorgenomen maatwerkvoorschriften ten behoeve van Aldi Vastgoed 
B.V. en concept vormvrije mer-beoordeling Aldi Vastgoed B.V. Inzage-
periode van 23 februari 2023 tot en met 22 maart 2023. Inlichtingen bij 
S.D. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

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

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

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

• Herzien ontwerpbesluit - Noorddammerweg, Uithoorn. Inzageperiode 
van 9 februari tot en met 23 maart 2023. Inlichtingen bij de Omgevings-
dienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERGUNNING VERLEEND - BEDRIJVENWEG 2, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft 
verleend. Het betreft een vergunning voor het verschuiven van de vergun-
de hoeveelheden te verwerken afvalstoffen, en het uitvoeren van proef-
nemingen.
Datum besluit: 9 februari 2023
Aanvrager: Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 11548307
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een 
kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van 

dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan 
een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het 
bezwaarschrift te vermelden.

MAATWERKBESLUIT - DWARSWEG 45, DE KWAKEL
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een besluit ge-
nomen heeft over het opleggen van maatwerkvoorschriften. Door het op-
leggen van maatwerkvoorschriften kan het bevoegd gezag afwijken van 
de algemene regels voor milieubelastende activiteiten indien de situatie 
of de locatie van een inrichting hier om vraagt. De maatwerkvoorschriften 
zijn opgelegd aan Van Rijn Roses B.V. met betrekking tot het aspect lozen 
van brijn in de bodem.
Datum besluit: 14 februari 2023
Zaaknummer: 11313550
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op https://loket.odnzkg.nl/formulier/contactformulier. Er wordt 
dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8 , 1420 AA 
Uithoorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een 
kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van 
dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan 
een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het 
bezwaarschrift te vermelden.

TER INZAGELEGGING MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
TEN BEHOEVE VAN GASTERIJ DE KWAKEL – VUURLIJN 78
Toelichting
Op 28 februari jl. heeft het college van burgemeester en wethouders ambts-
halve maatwerkvoorschriften vastgesteld op grond van het Activiteitenbe-
sluit ten behoeve van Gasterij De Kwakel aan de Vuurlijn 78, 1424 NS De 
Kwakel. De maatwerkvoorschriften hebben als doel, het voorkomen van 
overschrijding van geluidnormen als gevolg van industrielawaai afkomstig 
van de inrichting Gasterij De Kwakel aan de Vuurlijn 78, 1424 NS De Kwa-
kel op de gevels van woningen van derden ten opzichte van de inrichting. 
Daartoe beperken de maatwerkvoorschriften de geluiduitstraling van de in-
richting door het stellen van gedragsregels en het voorschrijven van tech-
nische voorzieningen. 
Procedure
De maatwerkvoorschriften zijn voorbereid overeenkomstig de afdeling 
4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht en worden thans bekend ge-
maakt conform artikel 1.9 Activiteitenbesluit milieubeheer juncto artikel 12 
Bekendmakingswet.
Termijn, inzage en zienswijzen indienen
De maatwerkvoorschriften liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis 
van donderdag 9 maart t/m woensdag 19 april 2023. Tijdens de openingstij-
den van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal 
van het gemeentehuis, kunt u de stukken inzien. Van de stukken kunt u te-
vens digitale versies opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afde-
ling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 111. Binnen de inzage-
termijn van donderdag 9 maart 2023 t/m woensdag 19 april 2023 kunnen 
belanghebbenden bezwaar aantekenen tegen de maatwerkvoorschriften. 
Het bezwaar kunt u naar keuze schriftelijk of elektronisch indienen. Maakt 
u schriftelijk bezwaar, dan dient u het bezwaarschrift te sturen naar post-
adres: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Verder dient u het bezwaarschrift te 
ondertekenen en dient het tenminste te bevatten:
- de dagtekening,
- naam en adres van de indiener,
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en
- de gronden van het bezwaar.
Zo mogelijk stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee. Bij elek-
tronische indiening van het bezwaar is gebruikmaking van het via de ge-
meentelijke website () beschikbaar gestelde elektronische formulier ver-
plicht, evenals identifi catie van de indiener met DigiD. De belanghebbende 
die bezwaar maakt en meent een spoedeisend belang te hebben, kan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam verzoeken de werking 
van het besluit te schorsen door het treffen van een voorlopige voorziening. 
Een verzoek om voorlopige voorziening dient u te richten aan de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt griffi erecht geheven.
Verwante stukken opvragen
De onderhavige maatwerkvoorschriften heeft het college van burgemees-
ter en wethouders tegelijkertijd met het besluit van het college d.d. 28 fe-
bruari 2023 om aan Gasterij De Kwakel een omgevingsvergunning te ver-
lenen voor gebruik (horeca en recreatie) dat afwijkt van het bestemmings-
plan Landelijk Gebied - Langs de Vuurlinie. Dit besluit – met document-
nummer D2023-02-006764 – ligt tevens ter inzage van donderdag 9 maart 
t/m woensdag 19 april. De termijn voor bezwaar voor dit besluit start ech-
ter op de dag na bekendmaking (= verzending) van het besluit aan die 
belanghebbende(n), te weten, 1 maart 2023. Ook deze stukken kunt u in-
zien in de hal van het gemeentehuis in het informatiecentrum en tevens 
kunt u digitale versies opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afde-
ling Wonen & Werken via het nummer (0297) 513 111.

KENNISGEVING TERINZAGELEGGING ZAKELIJKE BESCHRIJVING 
ANTERIEURE OVEREENKOMST HERONTWIKKELING LOCATIE 
SPORTLAAN 17 (ALDI)
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het be-
paalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij 
een anterieure overeenkomsten is aangegaan met Aldi Vastgoed b.v. met 
betrekking tot de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B, 
nummers 7699, 9764 en 10107.
In de overeenkomst maken de gemeente en Aldi Vastgoed b.v., eigenaren 
van de percelen, afspraken over zaken als grondtransacties, het bouw- en 
woonrijp maken van het exploitatiegebied, de te volgen planologische pro-
cedures, kostenverhaal, planschade en de (her)bouw van de supermarkt, 
woningen en parkeren.
Nadat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend, wordt in 
het exploitatiegebied de bestaande bebouwing gesloopt en ter plaatse een 
(permanente) supermarkt, 36 woningen en bijbehorende (parkeer)voorzie-
ningen gerealiseerd.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 23 februari 
2023 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het ge-
meentehuis. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving 
van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren 
of beroep worden ingediend.

WWW.UITHOORN.NL

Met dank aan onze inwoners
Met deze compostactie bedanken 
we inwoners voor de inspanningen 
om gft-afval te scheiden. Het ver-
werken van gft-afval tot compost is 
goedkoper dan verbranden, zorgt 

voor minder luchtvervuiling en be-
spaart grondstoffen. Hoe schoner 
het gft wordt aangeleverd, hoe beter 
de kwaliteit van de compost is die af-
valverwerkingsbedrijf Indaver uit Al-
phen aan den Rijn ervan maakt. Het 

is dus belangrijk dat het afval thuis al 
zo goed mogelijk wordt gescheiden.

De lente komt er aan
Tijd om weer lekker buiten in de tuin of 
op het balkon te werken. Verwen uw 
tuin of potten met planten en bloemen 
op het balkon extra door de aarde te 
verrijken met een bijzondere grond-
stof: compost! Deze grondstof ma-
ken wij van uw ingeleverde gft. Uw in-
spanning om goed afval te scheiden, 
ziet u weer terug in uw tuin of balkon.

Praktische informatie
Locatie: Gemeentewerf, naast het 
scheidingsdepot, volg de borden. 
Tijden: Openingstijden scheidingsde-
pot, zie onze website voor de actu-
ele openingstijden. Zaterdagdrukte: 
Op zaterdag is het altijd druk bij het 
scheidingsdepot, houd rekening met 
een eventuele wachttijd bij de ingang 
en met het verkeer.

Meer informatie over afval
Kijk op www.uithoorn.nl/afval

Gratis zak compost 25 maart 
op scheidingsdepot
Tijdens deze Landelijke Compostdag deelt gemeente Uithoorn 
gratis een zak compost aan haar inwoners uit.





Bridgevereniging Mijdrecht
De vijfde ronde van de maandag-
competitie leverde op 27 februari 
een super hoge uitslag op voor paar 
Thom & Frans van der Doe: 68,06%. 
Met op afstand paar Carla Euwe & 
Ans Bruggeman 58,33% en paar 
Delia & Paul Kenter 56,48%. In een 
spel lag 3schoppen voor de hand, 
maar wie naar 4schoppen ging werd 
gedoubleerd en ging down. Naar 
zitsel. In een ander spel gaat 3SA 
zowel 3down en wordt ook gemaakt 
met een upslag. Jammer genoeg 
mislukte bij 3paren een harten klein 
slempoging. Toch werd er ook 
4harten met 2ups gepeeld.
Op 2 maart werd de tweede ronde 
gespeeld van de lentecompetitie. 
Spellen met veel hoofdbrekens en 
onverwachte verdelingen waren een 
ware plaag deze middag. Toch wisten 
een aantal paren zich te ontwor-
stelen aan deze plaag. In de A-lijn:
1. Elisabeth & Nan van den Berg 
59,38%, 2. Jan Bronkhorst & Marika 
Romeijn 57,92% en 3. Jan & Joke 

Groeneveld 57,64%. In de B-lijn:
1. Lenny van Diemen & Hermien 
Elmoudni 66,25%, 2. Anneke Wortel 
& Jan Broeckmans 65,00% en 3. Ben 
Gabriel & Mart van de Voort 61,67%.

Bridgen in De Kwakel
Bridgevereniging BVK De Kwakel is 
gevestigd in Dorpshuis te De Kwakel 
en spelen daar al bijna 37 jaar met 
veel plezier! Bent u misschien al een 
tijdje op les en een beetje vertrouwd 
geraakt met de bieding-box maar 
durft u de competitie op de club nog 
niet aan? Deze club is zeer laagdrem-
pelig en bridgen bij deze club voelt 
als een warme deken! BVK is lid van 
de bridgebond en spelen bridge 
volgens het Acol-systeem. Ze spelen 
momenteel in twee lijnen: A - B! Ze 
starten begin september met de 
laddercompetitie en eindigen het 
seizoen eind mei! Vervolgens spelen 
we 5/6 avonden competitie, afgewis-
seld met een feestelijke kerst- en 
paasdrive plus een mixbridge. 
Hieraan zijn doorgaans leuke prijzen 

aan verbonden. Denkt u nu, dit is de 
club waar ik mij helemaal thuis ga 
voelen, neemt u dan contact op met 
onze voorzitter, mobiel bereikbaar 
op 06 - 38912017. BVK De Kwakel 
ontvangt u met open armen!

Bridgeclub De Legmeer
Het team van Cora de Vroom, 
bestaande naast Cora uit Hans Slag-
boom, Joop van Delft en Ruud 
Lesmeister toonde zich de sterkste 
na zes avonden viertallen bridge.
De score van 14 punten op de laatste 
avond was ruim voldoende om 
eerste te worden met een totaal van 
85. Nummer twee tot nu toe, team 
Visser, liet deze avond met slechts 
vier punten een steek vallen en zakte 
zo naar de derde plek met een totaal 
van 67. Het team van Johan Le Febre 
deed daar en tegen uitstekende 
zaken door 16 punten op te halen en 
zo team Visser met 1 punt verschil 
net van de tweede plek te verdrijven. 
In de parallelle parenwedstrijd van 
de overige leden waren het deze 
keer Cora de Vor & Bep de Voijs die 
aan het langste eind trokken met 
59,03% als beste. Op twee deze keer 

Huib van Ge�en & Maarten Breg-
geman, die met dank aan een door 
hen gepareerd ré doublet van de 
tegenpartij in het allerlaatste spel, 
dat van de zesde tafel, bijna vier 
procent konden bijschrijven en zo op 
een eindscore van 54,86% kwamen. 
De niet bedoelde dupe en daardoor 
derde werden daarvan Marianne & 
Huub Kamp met 52,78%. Anja 
Brugman & Joke van den Hoven 
namen de laatste vijftiger voor hun 
rekening met 50% precies, waarmee 
hun vierde plaats binnen was. 
Volgende keer wordt de parencom-
petitie voor allen weer ter hand 
genomen waarvan de uitslag, zoals u 
uit het voorgaande kunt opmaken, 
soms tot de laatst gespeelde kaart 
ongewis kan zijn. Bridgeclub De 
Legmeer speelt elke woensdagavond 
vanaf 19.45 uur in sporthal De Scheg 
aan de Arthur van Schendellaan 100a 
in Uithoorn. Voor alle inlichtingen, 
het secretariaat: e-mail gerdaschave
maker@live.nl, telefoon 06-83371540.

ABC bridgenieuws
Op deze koude maar zeer zonnige 
donderdagmorgen was het paar 

Wies Gloudemans en Henk Stolwijk 
ongenaakbaar. Zij hebben hun stij-
gende lijn doorgezet en gingen met 
eerste plaats en de hoogste dagscore 
van 67,67 % naar huis. Het altijd sterk 
spelende damesteam Addie de Zwart 
en Jeannet Vermeij namen met een 
mooie 60,67% de tweede plaats voor 
hun rekening. Op een geringe 
afstand, maar toch een verdiende 
derde plaats, was voor de dames 
Leny van der Schot en Wlly Schoe-
maker met een score van 57,29%.
Het is ABC er veel aan gelegen om 
nieuwe leden te krijgen, zowel begin-
nende als ervaren bridgers. Bent u 
een beginnend bridgepaar of indivi-
dueel thuisbridger of speelt u al 
langer? Dan kunt u zich bij de ABC 
opgeven om geheel vrijblijvend een 
paar keer op de donderdagmorgen 
(09.00 uur) in het MFA De Scheg, 
Arthur van Schendelaan 100a in 
Uithoorn mee te spelen en die 
ontspannen sfeer te proeven. Voor 
nadere informatie en/of lid worden 
van de ABC kunt u contact opnemen 
met onze voorzitter Willy Schoe-
maker, telefoon 06 - 4622 7773 of
via de mail w.schoemaker@live.nl.

Bridgeverenigingen

Uithoorn - Maandag rond 13.00 uur 
reed een hulpverleningsvoertuig van 
Pro-Rail met zwaailicht en sirene zich 
vast op het Zijdelveld, terwijl dit juist 
de route is voor hulpdiensten en dit 
met borden duidelijk is aangegeven. 
Eerst stond een bedrijf ter hoogte
van de Van Gendtlaan in het asfalt
te zagen en moesten machines en 
gereedschappen aan de kant en een 

bus met aanhanger worden verplaatst. 
Toen na tien minuten de vrachtwagen 
eindelijk zijn weg kon vervolgen reed 
hij zich opnieuw vast. Bij de aanslui-
ting Zijdelveld op de Prinses Maxima-
laan waren ze aan het graven en kon 
het hulpverleningsvoertuig daar niet 
passeren. Uiteindelijk kon het voertuig 
met moeite bij de voormalige werk-
plaats van Gortemulder keren en is 

onverrichter zake en zonder signalen 
maar teruggekeerd. De gemeente 
heeft de Zijdelveldbewoners eerder 
een brief gestuurd dat ze netjes 
moeten parkeren en de doorgang 
moeten vrijhouden voor hulpdiensten 
maar blijkt zelf niet in staat dit goed te 
organiseren met de aannemer. Omdat 
het Zijdelveld nog ruim een maand de 
noodroute voor de hulpdiensten is bij 
deze de oproep hier z.s.m. werk van te 
maken!

Dat was even heel moeilijk...

 Foto:  Jan Uithol.

Ondernemingsweg 13
1422 DZ  Uithoorn
088-6478965
info@art4light.nl
www.art4light.nl

Casambi is een slim 
Bluetooth Domotica 

lichtbesturing 
systeem voor 

nieuw- en verbouw, 
groot of klein. 

AArt4Light is 
groothandel Casambi 

maar u kunt gerust 
een afspraak maken 

voor meer informatie.

Importer Casambi Enabled Products

Casam-Bee

Uithoorn – Het college van de gemeente 
Uithoorn ging afgelopen dinsdag 28 februari 
op werkbezoek bij Art4Light en Comhan 
Holland B.V. De twee bedrijven zijn totaal 
verschillend, maar de overeenkomst is wel hun 
ambitie. Wethouder Jan Hazen, portefeuille 
economie: “Door op bezoek te gaan bij 
bedrijven in Uithoorn en De Kwakel krijgen wij 
als college ‘een echt kijkje’ in de keuken. Dat 
geeft ons veel inzichten als lokale overheid 
én wij komen zo op een leuke en leerzame 
manier in contact met onze ondernemers.”

Art4Light
Het werkbezoek begint bij Art4Light. In 
1996 is Tom van Buuren in Amstelveen “TVB” 
gestart met als specialisme klimaatbeheersing 
en elektrotechniek. De zaken gingen al 
snel goed en in 2005 stapt zijn vrouw Irma 
Lankhaar er fulltime bij. Irma start in 2008 
een verlichtingswinkel “Art4Light”. De 2 
ondernemingen smelten in 2018 samen 
tot een groothandel die zich richt op 
Casambi. Tijdens een korte demonstratie 
laat Tom zien dat Casambi een Bluetooth-
lichtbesturingsysteem is dat het mogelijk 

maakt om lampen en lichtscenes zowel met 
een telefoon als met traditionele schakelaars 
aan te sturen.

Groot geworden vanuit ervaring 
Art4Light, nu gevestigd op de 
Ondernemingsweg 13 in Uithoorn, is 
ambitieus en heeft zowel kleine als grote 
klanten in België, Nederland en Luxemburg. 
Tom: “Wij geloven in Casambi en hebben 
dienstverlening, aftersales en technische 
support hoog in het vaandel staan. Als 
voorraadhoudende groothandel in Casambi-
producten kunnen wij dagelijks uitleveren; als 
een elektricien iets adviseert aan zijn klant, 
zorgen wij dat het product de volgende dag 
beschikbaar is voor installatie!

” Wethouder Hazen vult aan: “Het is mooi om te 
zien dat wij in onze gemeente zo’n hightech-
bedrijf hebben en dat ze nadrukkelijk 
voor Uithoorn hebben gekozen om hier te 
ondernemen.” Naast de groothandelactiviteit 
geeft Art4Light ook Casambi-opleidingen en 
-demonstraties aan installateurs, architecten, 
consumenten en bijvoorbeeld hotelketens.

College op werkbezoek bij Art4Light
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Uithoorn - Buurtkamer Meerwijk 
probeert eens in de maand op 
donderdag een bepaald onderwerp 
te bespreken. Voorlichting van de 
brandweer (daaropvolgend kon je 
een afspraak maken voor een huis-
bezoek) of hoe ga jij om met koken 
voor jezelf en delen van recepten.
Er zijn meerdere bezoekers die
van het aanbod van de brandweer 
gebruik hebben gemaakt.
Afgelopen week kwam buurt-
bewoner Ruud Stolte vertellen
over een van zijn �etstochten. Deze 
tocht startte op de Noordkaap en 
eindigde bij Gibraltar. Hij noemde
het zelf de ‘Van Kaap tot Kaap’-tocht.
Hij ondersteunde zijn verhaal met 
�lmpjes en een toelichting hierop. 
Ruud had zijn reis�ets met volle 
bepakking meegenomen. De bezoe-
kers waren erg benieuwd naar het 
aantal lekke banden, die hij op

de vele duizenden kilometers had 
gehad. Deze zijn gelukkig op een 
hand te tellen. Ook vertelde hij over 
zijn volgende tocht. Het is in april 25 
jaar geleden dat hij voor het eerst op 
weg ging naar Santiago de Compos-
tela. Nog één keer wil hij daar naar 
toe. Ook nu heeft hij aan zijn tocht 
een sponsor-actie verbonden. Eerder 
reed hij voor Right to Play van Johann 

Olav Koss, het Ronald Mc Donaldhuis 
en Thamer Thuis. Deze keer gaat het 
geld naar de Stichting Wensambu-
lance van Kees Veldboer. Wilt u Ruud 
volgen tijdens zijn tocht? Dan kan dat 
op Facebook onder zijn naam.
Iedere donderdag van 10.00 - 12.00 
uur is de buurtkamer geopend. 
Iedereen is welkom. Je hoeft geen 
senior te zijn. Wij willen er zijn voor 
alle bewoners van de Meerwijk, jong 
en oud, die behoefte hebben aan 
gezelschap. Buurtkamer Meerwijk, 
gevestigd in het Fort aan de Drecht, 
Grevelingen 56 in Uithoorn.

Uithoorn - Tim Wagelaar is actief 
geworden voor de PvdA om zich in
te zetten voor een socialere en eer-
lijkere wereld. Als jongste kandidaat 
wil hij voor een frisse wind zorgen en 
de belangen van jongeren vertegen-
woordigen. Op dit moment is hij 
Duo-commissielid in de Commissie 
Economie, Financiën en Bestuur

van provinciale Staten. Tim woont in 
Amstelveen op de Studentencampus 
Uilenstede en is bezig met zijn 
masteropleiding Bestuur en Beleid.
Waarvoor wil Tim zich in gaan zetten?
“Ik geloof dat iedereen een goede 
toekomst verdient, ongeacht wie je 
bent of waar je woont. Zaken als een 
leefbare planeet, betaalbare woning 
of goedkoop openbaar vervoer 
moeten vanzelfsprekend zijn.
Door toenemende ongelijkheid en
te rechtse politiek staat dit echter 
enorm onder druk. Hierdoor gaat 
mijn generatie een onzekere toe-
komst tegemoet. Daarom wil ik in
de Provinciale Staten knokken voor 
een goede toekomst voor iedereen, 
waarin die sociale en duurzame 

keuzes hard nodig zijn. Dat betekent 
een actieve rol voor de provincie bij 
het zorgen voor meer betaalbare 
woningen. Bovendien is snelle ver-
duurzaming noodzakelijk en daarom 
moeten we ons inzetten voor groene 
energie van windmolens en zonne-
panelen. Tegelijkertijd moet deze 
transitie voor iedereen betaalbaar 
blijven en daarom moeten we de 
kosten en baten eerlijk verdelen.
Zo moet de provincie ook een
rol spelen bij het isoleren van 
woningen.”
Tim zal aanwezig zijn bij het Politiek 
Café, dat op zaterdagmiddag 11 
maart van 15.00 - 17.00 uur wordt 
georganiseerd in café-restaurant 
Gerrit en daarvoor bij de �yeractie
op het Zijdelwaardplein vanaf circa 
14.00 uur. Mocht u met hem in 
gesprek willen gaan, u bent van 
harte welkom!

Activiteiten in de
buurtkamer Meerwijk

Tim Wagelaar aanwezig
bij het Politiek Café

Uithoorn - Op zondag 19 maart is 
het de laatste kans om een echte 
Italiaanse pizza uit de houtoven te 
komen eten bij Pizzeria Ristorante
 ‘Il Pappagallo’. Na bijna drie volle 
decennia sluit de pizzeria haar 
deuren. Verdrietig nieuws voor het 
oude dorp van Uithoorn, maar er is 
ook goed nieuws: donderdag 20 april 
maakt het restaurantgedeelte een 
tijdelijke doorstart.
Dit zware besluit heeft eigenaresse 
Miranda Bechis-Kuipers moeten 
nemen, na het overlijden van haar 
man Giorgio Bechis, september vorig 
jaar. Sindsdien houdt zij Il Pappagallo 
als restaurant én pizzeria open, maar 

het is te veel werk om op deze 
manier alleen verder te gaan.
Miranda ontving de afgelopen 
maanden al veel bloemen, cadeau-
tjes en foto’s uit dankbaarheid voor 
al die jaren. Via deze weg wil zij al 
haar gasten bedanken. “Allereerst 
bedankt voor alle troost en mooie 
herinneringen die iedereen de
afgelopen maanden met mij heeft 
gedeeld. Giorgio was zeer geliefd, 
niet alleen voor zijn pizza’s maar ook 
voor zijn eigenzinnigheid, vrolijkheid 
en vooral het zingen. Ook wil ik onze 
gasten bedanken voor alle mooie 
jaren én alle steun tijdens de corona-
pandemie en de ziekte van Giorgio.”

27 jaar vol herinneringen
In april opent Miranda het restau-
rant weer met een nieuw concept, 
maar uiteindelijk zal Il Pappagallo 
de�nitief haar deuren sluiten:
het pand staat na 27 jaar te koop. 
Volgens de eigenaresse kunnen 
veel gasten dit nog steeds niet 
geloven, maar zij vindt dat het een 
mooie herinnering moet blijven. 
“Voor veel mensen was de pizzeria 
niet alleen een plek om te eten, 
maar ook een huiskamer waar 
iedereen zich thuis voelde. Gene-
ratie op generatie. Baby’s die 15 jaar 
geleden hier over de vloer kropen, 
werken nu mee in de bediening. 
Lief, leed, vreugde en verdriet... 
alles werd gedeeld! Ik ben blij dat 
we er voor iedereen mochten zijn
in al deze jaren.”

20 april tijdelijke doorstart
Tot en met zondag 19 maart is 
iedereen nog van harte welkom
om voor een laatste keer te komen 
genieten van de zeer geliefde 
pizza’s. Daarna sluit het restaurant 
voor 1 maand tijdelijk haar deuren, 
om donderdag 20 april weer open 
te kunnen gaan met het nieuwe 
concept. Hoe dat eruit komt te zien, 
zal later bekend worden. “Volgende 
maand volgt meer informatie, maar 
graag tot ziens bij de doorstart in 
april met veel Italiaanse gezellig-
heid”, aldus Miranda.

Pizzeria Ristorante
‘Il Pappagallo’ sluit haar deuren

De Kwakel - Johnny en de Surfers 
spelen een swingende mix van jazz, 
blues, jump ‘n jive en rock ‘n roll uit de 
jaren 50. De muziek werkt heel aan-
stekelijk, het is een aaneenschakeling 
van vrolijke swingende muziek van 
onder andere: Ella Fitzgerald, Frank 
Sinatra, Fats Domino, Elvis Presley, 
The Blues Brothers, Little Richard,
Bill Haley en Louis Prima. Johnny was 
vroeger boogie woogie- en rock ‘n 

roll-danser en speelt nu al zijn favo-
riete nummers met zijn eigen band.
Je kunt heerlijk op deze muziek 
dansen met een jive, quickstep, rock 
‘n roll of gewoon je eigen swing.
Het is in Dorpshuis Quakel, Kerklaan 
16 in De Kwakel. Zaal open: 20.00 uur.
Aanvang van de band: 20.30 uur.
Entree: € 10,–, inclusief twee dankjes 
(geen voorverkoop).
Band: www.johnnyendesurfers.nl.

Johnny en de Surfers treden op

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

Onder de noemer ‘De schatten van Uithoorn/De 
Kwakel’ geef ik u in deze krant een maandelijkse 
‘kunst- en cultuurupdate’. Nadat de gemeente-
raad onze cultuurnota omarmd heeft, gebeurt
er veel op dat gebied. Ik vind het belangrijk
om u hierover op de hoogte te houden.

Zou uw kind de maker kunnen zijn van een nieuwe ‘schat’, die over – pak 
‘m beet – 20 jaar in onze gemeente te bewonderen zal zijn? Op scholen 
zijn lessen op het gebied van kunst en cultuur niet zo gangbaar als 
bijvoorbeeld rekenles, taal of aardrijkskunde. En dat is niet zo vreemd; 
scholen kunnen nu eenmaal niet álles lesgeven. Maar omdat er minder 
aandacht voor is, bestaat de kans dat een kind niet weet dat hij of zij het 
leuk vindt om creatief bezig te zijn. Of misschien wel talent heeft en een 
kunstenaar in spé is!
Het volgen van buitenschoolse kunst- en cultuurlessen is niet goedkoop. 
Maar wist u dat de gemeente Uithoorn aangesloten is bij het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur? Bedoeld voor ouders met een krappe beurs van wie de 
kinderen graag lid willen worden van een (sport)vereniging of iets aan 
kunst of cultuur willen doen. Veel kinderen in Uithoorn en De Kwakel 
maken er gebruik van. Maar meer voor het sportgedeelte dan voor het 
cultuuraanbod. En dat is toch jammer, want het cultuur-geldpotje is er 
niet voor niks.

Kunst verruimt de geest
Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld les krijgen bij Stichting Crea. Boetseren, 
schilderen, tekenen, pottenbakken; het is daar allemaal mogelijk. En
wat dacht u van het mooie aanbod van Mama Coelia, gevestigd in De 
Kuyper? Kinderen kunnen hier verschillende muzieklessen volgen. ‘Wat 
sport is voor het lichaam, is muziekbeoefening voor de geest’, staat op de 
website van Mama Coelia. Daar ben ik het mee eens. Niet alleen muziek, 
maar kunst in het algemeen verruimt je geest. Voor kinderen heel belang-
rijk dus, voor hun hele verdere leven.
En er is meer. Zoals de jeugdtheaterschool aan de Arthur van Schendel-
laan in Uithoorn. Hier kunnen kinderen theater- en musicallessen volgen. 
Zo nodig betaalt het Jeugdfonds de contributie, rechtstreeks aan de 
vereniging; het geld hoeft dus niet voorgeschoten te worden.
Hierboven heb ik een aantal mogelijkheden opgesomd, maar vraag 
vooral aan uw kind waar de interesses liggen. En kijk wat er op die 
gebieden te doen is in onze gemeente.

Maak er gebruik van!
De aanvraag bij het Jeugdfonds gebeurt door een zogenoemde ‘inter-
mediair’, een tussenpersoon die het gezin goed kent. Bijvoorbeeld een 
Ouder- & Kindadviseur, een leerkracht of de huisarts. Op deze manier 
nemen we veel zorgen uit handen van ouders. Maak er gebruik van!

Terwijl ik dit schrijf, denk ik terug aan mijn eigen jeugd. Als kind volgde
ik lessen fotogra�e; daar kijk ik met heel veel plezier op terug. En ik gun 
iedereen het plezier om creatief bezig te zijn.
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur:
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Burgemeester Pieter Heiliegers,
portefeuillehouder Kunst, Cultuur en Erfgoed.

Kunstenaars in spé
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De Ronde Venen - Na de druk-
bezochte bridgedrives in oktober, 
november, januari en februari organi-
seert Bridgevereniging De Ronde 
Venen deze maand weer een open 
bridgedrive. Op zondagmiddag
19 maart om 13.30 uur is het moge-
lijk om te komen bridgen in de Willis-
stee in Wilnis. Iedereen die graag een 
gezellig partijtje bridge wil spelen is 

van harte welkom. Ook mensen die 
geen lid zijn van een bridgeclub en 
die alleen thuis bridgen ontvangen 
wij graag. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar bridge.drv@
mail.com onder vermelding van 
(beider) naam, e-mailadres en

telefoonnummer. Ook graag 
vermelden of u een A- of B-speler 
bent. U ontvangt een bevestiging 
van de inschrijving. Alleen 
inschrijven is ook mogelijk. Er wordt 
dan een passende partner voor u 
gezocht. De deelnamekosten zijn
vijf euro per persoon, te voldoen bij 
binnenkomst. Er worden zes rondes 
van vier spellen gespeeld. De zaal is 
open om 13.00 uur. Aanmelden kan 
tot en met vrijdag 17 maart. Organi-
satie: Bridgevereniging De Ronde 
Venen, telefoon 06 - 1542 2255.

Mijdrecht - Genealogieonderzoek 
begint met een familienaam. Het 
internet speelt hierbij steeds vaker 
een rol van betekenis. Op de website 
proosdijlanden.nl/genealogie is een 

enorme hoeveelheid informatie over 
stamboomonderzoek te vinden. 
Maar buiten de standaard zoeksites 
om hebben voorouders en hun 
verwanten talrijke andere ‘sporen’ in 

de familiegeschiedenis achterge-
laten. Voor velen zijn dit nog onbe-
kende hiaten, omdat men eenvoudig 
niet weet waar deze sporen op het 
wereldwijde web te vinden zijn.
De HELPDESK-middagen, die de 
genealogiegroep van de historische 
vereniging De Proosdijlanden organi-
seert, bewijzen dat onderling contact 
vaak tot nieuwe perspectieven kan 
leiden. En in het kwartaalblad ‘De 
Proosdijkroniek’ staat in elke editie 
een artikel, verzorgd door de leden 
van de werkgroep genealogie.
Op woensdagmiddag 15 maart a.s. 
bent u vanaf 14.00 uur met al uw 
vragen over genealogie en stam-
boomonderzoek van harte welkom 
in de oudheidkamer in het vereni-
gingsgebouw aan de Croonstadlaan 
4a in Mijdrecht. U kunt zich aan-
melden hiervoor bij stef.veerhuis@
outlook.com.

Wilnis - Op de Dokter Mees ten 
Oeverlaan in Wilnis is maandag-
ochtend vroeg een woningoverval 
gepleegd. Veel agenten en een politie-
helikopter waren op de been om te 
zoeken naar de verdachten. Ook werd 
er met een politiehond gezocht naar 
eventuele sporen. De overvaller(s) 
zouden gewapend zijn geweest. Uit 
voorzorg droegen agenten daarom 
zwaardere kogelwerende vesten. 
Zover bekend is bij de overval 
niemand gewond geraakt. De 
recherche heeft de zaak in onderzoek.

Wilnis - Afgelopen vrijdag kwam 
Wildebras naar het Speelwoud om 
kinderen van 6 t/m 12 jaar van alles 
te leren over hoe je kan overleven in 
de natuur. Zo gingen ze pijl en boog 
maken van de takken die ze vonden 
in het speelwoud, gingen ze vuur 
maken, hebben ze walnoten geroos-
terd, soep gemaakt met madelie�es 

op een eigen gemaakt vuur. Ze 
hebben ook geleerd welke bloemen 
eetbaar zijn. Een zeer geslaagde 
middag waar ook nog het spel
touwtrekken voorbij kwam. Wilde-
bras werd door alle kinderen in de 
plas modder getrokken, dit zorgde 
voor grote pret bij de kinderen.
Hier is een greep uit de reacties:

‘Bedankt dat je ons hiervoor hebt 
uitgenodigd. Hij vond het erg leuk! 
Als er weer iets is, horen we het graag’. 
‘Schrijf ons maar alvast in.’ ‘Zo leuk! Hij 
vond het echt geweldig! Wij ook. 
Helemaal voldaan dat hij echt lekker 
met natuur en nuttige dingen bezig 
geweest is.’ ‘Ze vonden het heel leuk! 
Dank voor de goede zorgen.’ ‘Bedankt 
voor de leuke middag’. ‘Kan ik al 
opgeven voor de volgende?’ ‘Dit is 
echt goud’.
We kijken terug op een zeer succes-
volle activiteit van afgelopen vrijdag. 
Mede mogelijk gemaakt door de vrij-
willigers van de Natuurspeelplekken 
en subsidie van Groen Doet Goed via 
NME De Woudreus.
En we hebben goed nieuws: 24 april 
komt Wildebras weer terug in het 
Speelwoud, ‘s ochtends voor 4 tot 8 
jarigen en ‘s middags voor 8 tot 12 
jarigen. Tevens hebben we natuurgids 
Romy weer weten te strikken voor 
dinsdagmiddag 2 mei. De aanmelding 
hiervoor opent binnenkort. Hou onze 
facebook pagina natuurspeelpekken 
De Ronde Venen dus goed in de 
gaten! Wees er snel bij, vol = vol.

Wildebras in het Speelwoud
“Dit is goud”

Inloopmiddag Genealogie

De Ronde Venen - Dreigt jouw EHBO 
diploma te verlopen? Dan is dit je 
kans. Op dinsdag 21 maart 2023 gaat 
EHBO De Ronde Venen bijscholen 
met als onderwerp: diagnose stellen 
en het laten zien van je competentie. 
In deze les laten zij zien wat onze 
kennis is bij het onverwachte 
moment van het verlenen van eerste 
hulp. Herkent u wat er aan de hand 
is? Hoe ernstig het is, moet er des-
kundige hulp worden ingeschakeld 
of kunnen we af met pleister plakken. 
We laten in deze bijscholing zien dat 
we de competenties van de EHBO 
adequaat kunnen inzetten en hoe we 
moeten handelen bij verwondingen 
bij het slachto�er.

Bent u zelf in het bezit van een 
geldig EHBO diploma en dreigt deze 
nu snel te verlopen, neem dan 
contact op en meldt u aan voor deze 
avond. Zo is er nog een mogelijkheid 
om uw diploma geldig te houden. 
EHBO vereniging De Ronde Venen 
geeft haar lessen in het zaaltje tegen-
over de RK Kerk Sint Johannes de 
Doper, Burg. Padmosweg 270 te 
Wilnis, van 19.30 tot 21.30 uur.
Wilt u zelf leren hoe levensreddend 
te handelen, te leren reanimeren of 
bent u nieuwsgierig geworden naar 
onze vereniging? Mail naar
secretaris@knvderondevenen.nl of 
meldt u aan op de Facebookpagina 
‘KNV EHBO De Ronde Venen’.

EHBO De Ronde Venen

Vinkeveen - Britse Bulldog spelen, 
een ware kampvuurmeester worden, 
levensgrote katapulten bouwen: 
geen uitdaging te groot voor de 
scouts van Scouting Eliboe Vinke-
veen! En daarbij hebben de scouts 
graag nog wat begeleiding. Het 
huidige leidingteam wacht dus op 
jou! Elke zaterdagochtend draaien
de scouts (11-15 jaar) in en om het 
clubgebouw in Vinkeveen aan de 
Bonkestekersweg. En natuurlijk 
vinden gedurende het jaar verschil-

lende kampen en scoutingwed-
strijden plaats, zowel met het eigen 
onderdeel, als met de hele groep als 
ook met scoutingverenigingen uit
de rest van Nederland en zelfs de 
wereld! 
Benieuwd of het iets voor jou is
om samen met Rosanne en Patrick 
een enthousiaste groep scouts hun 
wereld te vergroten? Neem dan even 
contact op via info@eliboe.nl of kom 
een keertje langs op zaterdag-
ochtend!

Ga jij de uitdaging aan?!

Vinkeveen - De welpengroep van 
Scouting Eliboe Vinkeveen gaat voor 
Jantje Beton lopen. Jantje Beton is 
hét goede doel dat zich sinds 1968 
inzet voor meer uitdagender speel-
ruimte en -speelkansen voor 
kinderen. Omdat scouting ook 
buiten- en samen spelen is vinden 
zij dit een mooi goed doel om geld 
voor op te halen.

Welpen gaan collecteren
Helpt u hen mee en steun Scouting 
Eliboe Vinkeveen en Jantje Beton. 
Met de QR code kunt u tot 31 maart 

geld overmaken en een steentje 
bijdragen. De welpen gaan zater-
dagochtend 11 maart a.s. collec-
teren in Vinkeveen. Alle beetjes 
helpen, draag jij ook je steentje bij? 
Alvast bedankt!

Welpengroep Scouting Eliboe 
Vinkeveen loopt Jantje BetonWoningoverval

in Wilnis

 Foto:  VLN Nieuws.

Bridgevereniging De Ronde Venen 
organiseert open bridgedrive
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Uithoorn - Maandagavond jl. werd
in de Scheg de vierde zitting van de 
vierde parencompetitie van Bridge 
Vereniging Uithoorn gespeeld. In de 
A-lijn ging de gedeelde eerste plaats 

naar de paren Herman v Beek & Bep de 
Jong en Reina Slijkoord & Lia Guijt met 
61,11%. Op de tweede plaats eindig-
den Maria Baas & Klaas Verrips met 
55,21% en op de derde plaats Margo 
Zuidema & Francis Terra met 54,17%.
In de B-lijn was het paar Joke Janssen 

& Dieny Verhoe� een klasse apart
met 64,08%, de promotie is in zicht. 
Op de tweede plaats eindigden
op ruime afstand Wim Braam &
Tom Woerde met 54,83% en op de 
derde plaats Greet Rahn & Marieke 
Schakenbos met 54,17%.

Uithoorn - Nalatenschapsadviseur 
Nicole Buskermolen en uitvaart-
verzorger Saskia Driezen geven op
16 maart antwoord op al uw vragen 
over uitvaart en nalatenschap tijdens 
dit gratis inloopspreekuur in biblio-
theek Uithoorn. Vroeg of laat krijgt 
iedereen ermee te maken, het over-
lijden van een dierbare, het regelen 
van een uitvaart en daarna de afhan-
deling van de nalatenschap. Dit kan 
veel vragen oproepen. Wat kost een 
uitvaart? Wie is er verantwoordelijk 
voor de kosten? Wat mag er wettelijk 
gezien wel en wat mag er niet? Kan ik 
zelf een uitvaartverzorger kiezen en 

hoe is het met eventuele verzeke-
ringen geregeld? Maar ook hoe zit 
het met het regelen van administra-
tieve zaken, de aangifte erfbelasting 
en de verdeling van de erfenis. Dit
is niet voor iedereen een dagelijkse 
bezigheid en vaak een wirwar van 
regels en uitzonderingen. Voor veel 
mensen is het een onbekend terrein 
waar bovendien veel misvattingen 
en misverstanden over bestaan. 
Daarom houdt de bibliotheek een 
gratis inloopspreekuur over het 
onderwerp uitvaart en nalatenschap. 
Donderdag 16 maart, 14.30 - 16.30 
uur, Bibliotheek Uithoorn.

Gratis inloopspreekuur
uitvaart en nalatenschap

De Kwakel - Toneelvereniging
Genesius uit De Kwakel brengt in 
april een heerlijke komedie op de 
planken. ‘Een kijkcijfer hit?’, een stuk 
geschreven door Anneke den Hartog, 
regie door Carel Nieber en gespeeld 
door Irene van der Meer, Stef
Hoogervorst, Truus Zeldenthuis,
Hans Voorn, Erika Groenink, Pieter 
Vos en Erik Zaal.
Joris is de winnaar van een razend 
populaire tv-datingshow waarbij het 
publiek alles heeft bepaald. Hij heeft 
samen met zijn match Anita een 
week vakantie gewonnen om elkaar 
beter te leren kennen. Helaas voor 
Joris blijft het daar niet bij. Het 

publiek heeft ook gekozen voor
een moeilijkheidsfactor, die de
week lange date tot een martelgang 
veroordeelt. De productie van de 
show doet er ook nog een �inke 
schep bovenop, en dat beste kijkers, 
levert een bijzonder leuk toneelstuk 
op!
Er wordt gespeeld op zaterdag 15, 
vrijdag 21 en zaterdag 22 april 2023 
in Dorpshuis De Quakel. Voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur, de 
zaal is open om 19.30 uur.
Kaarten á 8,50 euro kunt u bestellen 
via de website: www.genesius-
dekwakel.nl/kaartverkoop of halen 
bij de Coöp supermarkt in De Kwakel.

De Kwakel - Zondagmiddag 12 
maart staat Bar het Fort in De Kwakel 
weer in het teken van live-muziek. 
Tussen 14.30 en 17.30 uur kunnen 
muzikanten met elkaar samenspelen 
of een optreden verzorgen. Alle 
instrumenten, niveaus en muziek-
stijlen zijn weer welkom. Wij zorgen 
voor alle spullen die moeilijk mee te 
nemen zijn, zoals een drumstel, bas- 
en gitaarversterking, een piano/
synthesizer en een zanginstallatie. 
Wel moet je je eigen portable instru-
ment meenemen; je gitaar, saxofoon, 
et cetera.
Ons Open Podium is een ontmoe-
tingsplaats voor alle (aspirant) muzi-
kanten uit de regio én een plek waar 
toeschouwers onder het genot van 
een drankje kunnen genieten van 
een middagje livemuziek. Het is een 
mix tussen een jamsessie en een 
plaats waar je als muzikant je eigen 
ding kunt doen, met of zonder 
anderen. De sfeer is laagdrempelig, 
ieder optreden wordt gewaardeerd. 
We benadrukken dat elk niveau van 

harte welkom is. Zing je bijvoorbeeld 
graag en zou je eens door andere 
muzikanten begeleid willen worden, 
dan is dit the place to be!
Voor een spontane jam is er een 
beamer aanwezig, zodat jij en je 
medemuzikanten teksten en 
akkoorden via internet op een 
scherm kunnen projecteren.
Tijdens ieder Open Podium dat
wij organiseren is er een themablok.
Het is de bedoeling dat er in dit 
themablok nummers gespeeld 
worden in de vooraf opgegeven stijl, 
van een bepaalde band of uit een 
bepaalde periode. Het thema voor
12 maart is de Nederlandse Top 40 in 
de jaren 1965 - 1970. Ieder nummer 
dat in die periode in de Top 40 
gestaan heeft kan dan vertolkt 
worden. Een lijst staat op onze 
website openpodiumuithoorn.nl.
Kun je 12 maart niet, het volgende 
Open Podium is zondag 9 april.
Adres: Bar het Fort, Het Fort 55 in De 
Kwakel. Mail: openpodiumuithoorn@
gmail.com.

Toneelvereniging Genesius 
speelt ‘Een kijkcijfer hit?’

Open Podium Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn - In het kader van de 
projectweek hebben leerlingen van 
Vakcollege Thamen een bedrijfs-
bezoek afgelegd bij diverse onder-
nemers uit de regio. Zo waren ze te 
gast op de bouwplaats van UBA in 
Mijdrecht, reden mee in de vracht-
wagen van Breewel Transport, sleu-
telden aan een bedrijfsbus bij Auto-
bedrijf Van Rijn, gingen aan de slag 
bij Bloemenveiling Royal Flora-
Holland, Kwekerij van Klaveren 
Hortensia, Sushi Time, Zideris, 
Timmerbedrijf Bluemink B.V., Digital 
Realty en Smitsair BV.
Het werkbezoek op de bouwplaats 
van UBA Bouw en Projectontwikke-
ling in Mijdrecht startte met de intro-
ductie van de BIM-tekening in de 
bouwkeet. Aansluitend werd de 
bouwplaats bezocht. Uiteraard met 

veiligheidsschoenen, een hesje en 
een helm. De leerlingen vonden het 
razend interessant: wat kost zo’n 
bouwproject? Hoe bouwt UBA zo 
duurzaam mogelijk? En, wat verdient 
een timmerman? Alles is besproken 
en het enthousiasme voor een 
vervolgopleiding en baan in de
techniek is aangewakkerd.

Vrachtwagens
Even verderop was een groep leer-
lingen te gast bij Breewel Transport. 
Het hoogtepunt van dat bezoek was 
voor veel leerlingen een ritje in de 
vrachtwagen. “Dat was leuk!’’, stelt 
een meisje enthousiast. “Je zit heel 
hoog en ik had een leuk gesprek met 
de chau�eur!’’ De leerlingen waren 
daarnaast onder de indruk van de 
grote hoeveelheid vrachtwagens die 

Breewel bezit. “Dat zijn er wel 200!’’ 
Directeur Peter Breewel was speciaal 
voor deze leerlingen aanwezig om 
hen te vertellen hoe het is om chauf-
feur te zijn op zo’n grote vracht-
wagen.
In Aalsmeer waren de leerlingen op 
bezoek bij Royal FloraHolland en in 
De Kwakel bezochten leerlingen 
Kwekerij van Klaveren Hortensia. 
Volgens Manon van Scheppingen, 
docent biologie en decaan bij Vak-
college Thamen, zijn deze bedrijfs-
bezoeken goud waard. “Wij zien dat 
de leerlingen door bedrijfsbezoeken 
waardevolle ervaringen opdoen die 
helpen bij het maken van de juiste 
keuzes tijdens hun schoolloopbaan. 
Ze leren wat wel en niet bij ze past; 
dat zorgt voor meer motivatie en een 
doel op school. Het enthousiasme en 
de drive die wij zien bij de bedrijven 
kunnen wij in het klaslokaal niet 
overbrengen.”
Ook volgens Ard van Klaveren,
directeur-eigenaar van Van Klaveren 
Plants, is zo’n bedrijfsbezoek van 
grote toegevoegde waarde. “Wij 
willen met name van jongeren en 
studenten graag weten hoe zij kijken 
naar thema’s als duurzaamheid, 
gezondheid en sociale media. Zij zijn 
met deze thema’s opgegroeid en het 
raakt hen het meest. Het is altijd een 
prachtige ervaring om hierover met 
leerlingen in gesprek te gaan.”
Deze bedrijfsbezoeken werden
mede mogelijk gemaakt door 
TechNet Amstel & Venen en Sterk 
Techniekonderwijs Amstelland en 
Greenport Aalsmeer.

Leerlingen Vakcollege Thamen 
op bedrijfsbezoek

Uithoorn - Na het bezoek aan 
Art4Light steekt het college de
weg over naar Comhan Holland B.V.
Het bedrijf dat al meer dan 70 jaar 
bestaat en sinds 1975 is gevestigd in 
Uithoorn. Sinds 1992 is Comhan te 
vinden op haar huidige locatie, de 
Johan Enschedeweg en sinds 2020 
ook aan de Amsterdamseweg. De 
naam doet misschien internationaal 
aan, maar staat voor COMmissie 
HANdel en het is een echt familie-
bedrijf. Comhan staat bekend om 
haar aluminium platen, aluminium 
pro�elen en slimme aluminium-
systemen. De oorsprong van het 
bedrijf ligt in het leveren van alumi-
niummaterialen voor de wereld van 
de bouw en industrie. Intussen is 

Comhan ook uitgegroeid tot een 
producerende groothandel én 
systeemleverancier van aluminium 
voor de bouw, industrie en visuele 
communicatie. 

Aluminium, product voor de 
toekomst
Door de jaren heen is het bedrijf 
enorm gegroeid: er zijn inmiddels 90 
medewerkers in dienst en in 2020 is 
er een nieuw hoogbouwmagazijn en 
kantoor bijgebouwd. Mark Ypenburg, 
directeur: “Wij verwachten zeker 
verdere groei, omdat wij geloven in 
het product aluminium. Het is duur-
zaam, makkelijk te recyclen, goed te 
bewerken en aluminium wordt in 
steeds meer producten gebruikt.”

Uitdagingen
Naast veel kansen zijn er de 
komende jaren ook een aantal uit-
dagingen. Het werven van nieuw 
personeel ziet het bedrijf misschien 
wel als de grootste uitdaging. Ypen-
burg zegt hierover: “Wij zien nu al 
een gebrek aan technische mensen 
en te weinig mensen die in de tech-
niek geïnteresseerd zijn. Wij bieden 
in ons bedrijf gevarieerd werk aan
en hopen dat ook jonge mensen in 
de toekomst in de techniek willen 
werken.” 
Een andere uitdaging is verduur-
zamen. Comhan probeert als bedrijf 
zo duurzaam mogelijk te onder-
nemen. Er is dus recent duurzaam 
nieuw gebouwd, er zijn zonne-
panelen geplaatst die samen
meer dan 80% van de elektriciteits-
behoefte van Comhan dekken en 
momenteel wordt het pand aan de 
Johan Enschedeweg verduurzaamd. 
Voor verdere verduurzaming is 
samenwerking met klanten en
leveranciers noodzakelijk. Kortom, 
genoeg ambities voor de komende 
jaren!

Ondernemersklimaat
Wethouder Hazen is enthousiast
over het nieuwe bedrijfsgebouw van 
Comhan: “Het is goed om te zien dat 
Uithoornse bedrijven investeren in 
de toekomst en dus in vernieuwing. 
Het laat zien dat het Uithoorns 
bedrijventerrein een goed onder-
nemersklimaat heeft.”

College op werkbezoek
bij Comhan Holland b.v. 

Uithoorn - In een bijna uitverkochte 
kuip hebben talrijke klaverjassers 
genoten van een avondje klaverjassen 
bij Legmeervogels. Gerard Compier 
behaalde 5049 punten en dit was 
goed voor de grote Pechvogelprijs. 
Met 6939 punten is de derde prijs 
gegaan naar Ellen Duikersloot. Met 
wel vijf punten meer, 6944 dus, is de 
tweede prijs gegaan naar Tineke de 
Munck. De eerste prijs is gegaan naar 
Ineke Ykema met 7054 punten.

Doorrijden tot aan het clubhuis
Wilt u ook een gezellig klaverjassen? 
Kom dan op vrijdagavond 17 maart 
2023 naar de kuipkantine van 
Legmeervogels in Uithoorn,
Randhoornweg 100. U mag met
uw vervoermiddel doorrijden tot 
aan het clubhuis. De aanvang van
de klaverjasavond is, als de organi-
satie op tijd klaar is, 20.00 uur.
Er worden vier rondes gespeeld
van elk 16 gi�es.

Klaverjassen Legmeervogels

Bridge Uithoorn
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De ingezonden brief van vorige week van de heer Van Dijck is voor mij 
aanleiding ook een brief te schrijven. En het zal u niet verbazen, die gaat 
over het gemeentehuis. We kunnen volgende week naast de stem voor 
de provincie en de stem voor het waterschap ook een stem uitbrengen 
over het gemeentehuis. Een keuze uit wat mij betreft twee kwaden. 
Nieuwbouw bij het zwembad of nieuwbouw op de huidige plek. Kosten: 
allebei zo’n 25 miljoen euro. Of u en ik een emmertje leeggooien. Maar 
liefst 25 miljoen en er dan maar vanuit gaan dat het bij dat bedrag blijft. 
Ik ken namelijk geen één uitgevoerd bouwplan voor een gemeentehuis 
dat binnen de oorspronkelijke kostenraming is gebleven. Altijd worden 
wel argumenten bedacht om forse overschrijdingen goed te praten.
Altijd geldt ook dat de volledige bouwkosten betaald worden met geld 
dat van en voor de inwoners is. Daar waar ik werk, investeren we ook en 
vaak forse bedragen. Maar voordat investeringen worden gedaan, is goed 
berekend wat de jaarlijkse kosten zullen zijn en wat die investering uit-
eindelijk oplevert. 

De kosten
Allereerst de jaarlijkse kosten. Uitgaande van een investering van zo’n 
25 miljoen euro, een afschrijvingstermijn van 30 jaar en – positief gedacht 
– drie procent rente en twee procent onderhoud, dan zijn de jaarkosten: 
afschrijving € 866.000,–, rente € 450.000,– en onderhoudskosten 
€520.000,–. Kortweg: 1,8 miljoen euro aan jaarlijkse kosten. Als ik er van 
uit ga dat er op dit moment ook € 520.000,– aan onderhoudskosten zijn 
blijft er toch een bedrag van 1,3 miljoen euro per jaar over. Een fors 
bedrag dat jaarlijks moet worden opgebracht. Betaald met geld van en 
voor de inwoners. Als je in gemeenteland 1,3 miljoen aan extra kosten 
hebt moeten daar inkomsten tegenover staan. En die inkomsten kunnen 
alleen bestaan uit belastinginkomsten oftewel OZB. Hier heb ik een oud 
raadslid naar gevraagd. Deze gaf aan dat daar een rekensom voor is. 1% 
OZB-stijging levert in de gemeente De Ronde Venen ongeveer € 75.000,– 
op. Dit betekent dat de plannen voor een nieuw gemeentehuis zullen 
leiden tot een verhoging van de OZB met 17%. Weliswaar kan die stijging 
lager uitvallen, maar dan zal zeker verschraling van de voorzieningen 
voor de inwoners plaatvinden. Laat beide gevolgen op u inwerken 
voordat u uw keuze gaat bepalen. 

De opbrengsten
Dan de opbrengsten kant. In de publicaties van de gemeente om een 
keuze te kunnen bepalen wordt niet gesproken over verhoging van 
arbeidsproductiviteit of extra inkomsten uit een andere bron. Ook wordt 
niet gesproken over een kleiner gemeentehuis omdat de corona-periode 
heeft bewezen dat thuiswerken heel goede resultaten oplevert. Met 
andere woorden – of ik zie het helemaal verkeerd – er is voor u al 
besloten dat het nieuwbouw wordt omdat ook het gemeentehuis moet 
voldoen aan de wettelijke regelgeving op het gebied van milieu en 
arbeidsomstandigheden. Ambtenaren mogen we die voorzieningen
niet onthouden.

Het alternatief
Als alternatief stel ik een duurzamer alternatief voor. Een oplossing die 
niet alleen veel minder kost, maar ook minder grondsto�en vergt en 
grotendeels gebaseerd is op hergebruik. Dit zou moeten kunnen tegen 
ca. 1/3 van de 25 miljoen euro die de geplande nieuwbouw kost. Er van 
uitgaande dat de onderhoudskosten gelijk blijven (jaarlijks € 520.000,–)  
blijven er dan aan extra jaarkosten 1/3 van 1,3 miljoen euro over. Dat is
€ 430.000,–, oftewel minder dan 6% OZB-verhoging. Heel wat anders dan 
17%, die u later gepresenteerd krijgt, als de huidige plannen doorgaan. 

U mag het zeggen
Het zal volgende week niet de eerste keer zijn dat inwoners hun mening 
mogen geven. Maar nu al staat vast dat het referendum gebruikt wordt 
als doorzichtig alibi voor een uitkomst die het gemeentebestuur van 
tevoren heeft bepaald. Dat noemt men in De Ronde Venen participatie. 
Anders gezegd: u mag alleen maar goedkeuring geven aan de doelen die 
lokale overheid eerder al heeft besloten. In mijn beleving leidt die uitno-
diging tot schijnbetrokkenheid juist tot groeiend wantrouwen tussen 
inwoners en het gemeentebestuur. Gelukkig is er wel een alternatief.
Daarom ga ik wel gebruik maken van het referendum. Maar ik zet op het 
stemformulier duidelijk dat ik voor het derde alternatief ga, namelijk 
renovatie. En ik neem aan dat ik dat mag zeggen. Of mag je van de 
gemeente niet zeggen wat je eigen mening is?
R. Smit

Beste mede-inwoners van
de gemeente De Ronde Venen

Belachelijk
Vinkeveen - Belachelijk om voor een 
aanlegplaats aan de Vnkeveense plassen 
voor dit jaar een OZB-verhoging te krijgen 
van 34%! Over de laatste vier jaar is het 
bedrag al zelfs met 127% gestegen! Moeten 
al die ambtelijke werkgroepen die al meer 
dan tien jaar aan het studeren zijn op een 
nieuw bestemmingsplan voor het plassen-
gebied soms van dit geld betaald worden??
Chris Ebbinkhuijsen

Het Raadhuisplein in Mijdrecht is een gezellig en 
sfeervol plein met allure. Door het jaar heen vinden er 
vele evenementen plaats, zoals de ijsbaan rond Kerst, 
de intocht van Sinterklaas, koningsdag festiviteiten, de 
jaarlijkse taptoe, de wekelijkse markt op donderdag en 
braderieën. Bruidsparen met hun familie en gasten 
worden op het plein ontvangen voor de huwelijksslui-
ting in het gemeentehuis, waarbij het carillon de brui-
loftsmars laat horen. Ook op andere momenten is het 
plein met zijn terrassen en bankjes een prettige plek om 
te vertoeven. Het gemeentehuis met zijn karakteristieke 
gevel en uitstraling is een onmisbaar element van het 
Raadhuisplein. Dit dreigt te verdwijnen!

15 maart
Op 15 maart 2023 wordt een referendum gehouden 
waarin iedere stemgerechtigde burger kan kiezen 
tussen nieuwbouw van het gemeentehuis op het indus-
trie-terrein aan de Ontspanningsweg en renovatie van 
het stadhuisgedeelte aan de Croonstadtlaan. In beide 
opties wordt het gedeelte aan het Raadhuisplein 
gesloopt om plaats te maken voor een bouwwerk, 
bestaande uit vier tot vijf verdiepingen met woningen 
en ruimtes voor maatschappelijke organisaties zoals de 
bibliotheek. Er is nog een derde optie: renovatie van het 
gehele gemeentehuis waarbij het gedeelte aan het 
Raadhuisplein niet wordt gesloopt. Helaas heeft een 
meerderheid in de gemeenteraad besloten om dit niet 
in de overwegingen mee te nemen. Jammer, want deze 
variant is goedkoper waarbij bovendien het mooie 
oude gedeelte van het gemeentehuis behouden blijft. 
Er is in het verleden al veel fraais gesloopt in ons mooie 
Mijdrecht. Iets wat gesloopt is komt niet meer terug en 

het zou jammer zijn dat velen later met heimwee terug-
kijken hoe mooi het Raadhuisplein met het karakteris-
tieke raadhuis ooit eens was. Door de sloop van dit 
pand wordt het karakter van het Raadhuisplein ernstig 
aangetast vanwege de hoge nieuwbouw. Het is de 
vraag of er dan nog muzikale activiteiten op het plein 
plaats kunnen vinden omdat het geluid hiervan zal 
weerkaatsten tegen de hoge gevels. Het plein wordt 
een klankkast, een sfeerloos binnenpleintje, omringt 
door hoogbouw, dat hierdoor grotendeels in de 
schaduw komt te liggen, met name in de winter-
maanden. Laten we daarom goed nadenken over de 
gevolgen van de sloop van het huidige pand aan het 
Raadhuisplein. Het staat buiten kijf dat renovatie van 
het interieur van dit gedeelte hoognodig is. Dat dit niet 
zou kunnen is onzin, dat wordt overal in de praktijk 
gedaan, van verouderd naar duurzaam klasse A is 
tegenwoordig de standaard. Wat nu te doen met het 
referendum? In feite is het kiezen tussen twee slechte 
opties. We kunnen kiezen tussen een nieuw gemeente-
huis in het Mijdrechtse industrieterrein en een gereno-
veerd gemeentehuis in de dorpskern van Mijdrecht. In 
beide gevallen blijft het mogelijk een aantal zaken in de 
dorpskern te regelen, zoals het ophalen van een 
paspoort en rijbewijs en het doen van geboorteaan-
gifte. Voor de gemiddelde burger verandert er hierdoor 
eigenlijk in feite niets, behalve dan de sloop van het 
gemeentehuisgedeelte aan het Raadhuisplein! En over 
deze ingrijpende beslissing mogen we niet meebe-
slissen in het referendum! Dit is een mooi staaltje van 
schijndemocratie. Wellicht is het daarom verstandig om 
niet aan dit referendum mee te doen.
Wim Schipper

Het onvermijdelijke is voor huis-eigenaren weer werke-
lijkheid geworden. Dat ze eraan zouden komen, dat 
wist je... maar toch. De Gemeentelijke belastingen 
(he�ngen) welke gebaseerd zijn op de WOZ-waarde 
van je, al dan niet nederige stulpje zitten voor de 
zoveelste keer op rij weer in de lift. De opbrengst van 
deze Gemeentelijke belastingen (he�ngen) gaan, voor 
zover ik geïnformeerd ben, in de pot ‘Algemene 
Middelen’ van onze Gemeente. Daar gaan ze dan weer 
leuke en soms ook weleens noodzakelijke dingen van 
doen. Ook deze keer was het overduidelijk dat onze 
hoeders aan de Croonstadtlaan blijkbaar weer krap bij 
kas zouden zitten. Geen noviteit overigens als je de, op 
de Gemeentelijke belastingen betrekking hebbende 
aanslagen van voorgaande jaren erbij pakt. Maar deze 
keer maakte men het wel héél bont voor de huiseige-
naren via de waardebepaling van hun woning.

Rillingen
De rillingen liepen me over de rug bij het aanschouwen 
van de aanval welke onze bestuurders weer eens op 
onze portemonnee hadden ingezet. Het is en blijft een 
gigantisch raadsel hoe de rekenmeesters het iedere 
keer wéér voorelkaar krijgen om met droge ogen en 
zonder een spier te vertrekken ons iedere keer weer 
met deze �nanciële valkuil weten te confronteren. Wij 
hebben toevallig een gewone rijtjeswoning maar wel 
op een best leuke lokatie, op steenworp afstand van de 
groene weiden met hun koeien en schapen en waar 
voorheen de bus zijn vaste route had. Deze faciliteit is 
een paar jaar geleden wegbezuinigd maar gek genoeg 
bestaan de haltes, inclusief de informatiepalen er nog 
steeds als stille getuigen. Ook hadden wij, gezien 
vanuit ons huis, op zo’n 600 meter naar rechts en 500 
meter de andere kant op, een PostNL-brievenbus. Wat 
denkt u?

Wegbezuinigd
Beiden wegbezuinigd. Dichtstbijzijnde postbus is nu bij 
de HEMA, bijna twee kilometer lopen... of naar de 
Katholieke kerk aan de Bozenhove, ruim 1 kilometer 
lopen. Met andere woorden, de ooit zo aantrekkelijke 
lokatie van onze woning is gewoon, maar ook op 
andere gebieden, gedegradeerd. Dus je zou zeggen... 
de waarde van de woningen zouden moeten stabili-
seren of zelfs zakken... Ook hebben wij de laatste drie 
jaren, buiten het reguliere onderhoud uiteraard, geen 
extra voorzieningen, verbeteringen of uitbreidingen 
aan onze woning gepleegd. Desondanks weet onze 
Gemeente de waarde van onze woning, tussen 2020 en 
2022, met maar liefst (op duizend euro na) een ton op 
te waarderen!! Op mijn dringende verzoek om onze 
woning dan voor de door hen bepaalde prijs dan over 
te nemen, bleef het oorverdovend stil. Dat stinkt 
natuurlijk. Nu weet ik heel goed dat de de WOZ-waarde 
gebaseerd is op de situatie van een jaar geleden toen 
de huizen als zoete broodjes verkocht werden, maar dat 
is toch geen reden om rücksichtslos de huizenbezitters 
op te zadelen met exorbitante prijsopdrijvingen? Bij 
navraag bleek dat de WOZ-waarde ook mede bepaald 
wordt door de verkoopprijs van woningen in de omge-
ving... Ja, dank je den donder... dáár lag mogelijk de 
oorzaak van de opwaardering. In onze directe omge-
ving staan ‘twee onder één-kappers’, luxe geschakelde 
woningen met garage, vrijstaande woningen die bij 
verkoop allemaal makkelijk over de zes, zeven of acht 
ton of meer van eigenaar wisselen... En daar sta je dan 
met je rijtjeswoning... op de verkeerde plek... Conclusie? 
Onze Gemeente heeft ordinair gezegd gewoon geld 
nodig om (óók) dingen te bekostigen waar jij in 
bepaalde situaties totaal niet op zit te wachten. Of ik 
een bezwaarschrift heb ingediend? Wat dacht u?
C.N.H. van Dijck, Mijdrecht 

Het referendum, een toppunt van democratie?

De Algemene Middelen van  Gemeente “Rupsje Nooit-genoeg”

Mijdrecht - Bij Hockey Vereniging 
Mijdrecht zijn er dit jaar een heel 
aantal zaalkampioenen. Zo hebben 
ook de MO14-2, JO16-1 en JO16-2 
het goed gedaan en zijn zij bovenaan 
in de poule geëindigd! MO14-2 werd 
ongeslagen kampioen in de derde 
klasse. Voor de mannen van JO16-1 
en JO16-2 bleef het tot op de laatste 

wedstrijddag van het zaalseizoen 
spannend maar zij haalden de 
winsten netjes binnen en zo werden 
ook zij kampioen. Gefeliciteerd met 
jullie kampioenschap! Nu weer het 
veld op want aankomend weekend 
staan alweer de eerste wedstrijden 
van de tweede seizoenshelft op het 
programma. Succes allemaal!

Ook JO16-1, JO16-2 en MO14-2 
kampioen!
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Uithoorn - Veel mensen hebben
de sport tijdens corona weer (her) 
ontdekt. Op het water voel je de vrij-
heid. En in een land als Nederland 
kun je vanaf het water optimaal van 
de natuur genieten. 
Bij de urkv Michiel de Ruyter leren
we jou de juiste technieken aan om 

goed en veilig te kunnen kanovaren. 
En dat ook nog bij een heel gezellige 
vereniging die nog veel meer biedt 
dan alleen het sporten. 
De kano-instructies onder begelei-
ding van gediplomeerde instructeurs 
beginnen weer op 25 maart. Wil je 
eerst een keer kennis komen maken, 

meld je dan aan voor een proe�es bij 
kano@mdr.nu. We hebben plek voor 
kinderen vanaf 7 jaar en volwas-
senen. Natuurlijk is een zwem-
diploma wel een vereiste. Deze 
lessen vinden plaats op zaterdag-
ochtend op de rivier de Amstel. 
Bij onze vereniging is kanopolo heel 
populair en we doen het landelijk 
ook heel goed. Na het leren van de 
basistechnieken kun je zo door-
stromen in één van onze kanopolo-
teams. 
15 april start er een korte cursus voor 
wildwatervaren voor beginners. Deze 
cursus zal deels op een andere 
locatie plaatsvinden. 
Urkv Michiel de Ruyter heeft jou een 
hoop te bieden, kom binnenkort 
even kennismaken bij onze vereni-
ging. Op zaterdagochtend zijn er 
altijd wel leden die je onder het 
genot van een kopje ko�e van alles 
willen vertellen. Toch liever roeien? 
Ook dat is mogelijk bij Michiel de 
Ruyter. 
Meer info op de website: mdr.nu.

Uithoorn - Aanstaande zondag (12 
maart) organiseert hockeyvereniging 
Qui Vive weer een open dag. 
Iedereen (jong en oud) kan op
deze dag kennis komen maken
met Qui Vive en ontdekken hoe leuk 
hockey en de verschillende speel- en 
trainingsmogelijkheden zijn. 
Op deze dag zijn vrijwilligers 
aanwezig die je het een en ander 
kunnen vertellen over hockey en Qui 
Vive. Deze open dag is dan ook een 
mooie kans om te ervaren hoe leuk 
deze teamsport is. 

Om 11.00 uur starten er clinics voor 
kinderen die op de basisschool zitten 
(dus vanaf 4 jaar). Als je hieraan mee 
wil doen is het handig om sport-
kleding aan te trekken en eventueel 
scheenbeschermers en een bitje mee 
te nemen. Een stick hebben wij voor 
je te leen. 
Meer informatie over Qui Vive is te 
vinden op www.quivive.nl en voor 
vragen kun je mailen naar: proe�es@
quivive.nl. Komen jullie ook gezellig?
zondag 12 maart tussen 10.30 - 12.00 
uur aan de Vuurlijn 30 in de Kwakel.

Stokstaartjes
Hockeyclub Qui Vive organiseert 
voor kinderen die in groep 1 en 2
van de basisschool zitten twee keer 
per jaar een blok van acht hockey-
trainingen (‘de stokstaartjes’) om
op een speelse manier te ervaren
wat voor leuke sport hockey is.
Dit gebeurt in het najaar en in het
voorjaar op zondagochtend van 
09.30 - 10.30 uur. Een super gezellige, 
sportieve start van de dag!
Zondag 19 maart gaan de stok-
staartjes weer van start met het
voorjaarsblok! Kom jij ook gezellig 
meedoen? Jij kunt je hier nog voor 
aanmelden door een mailtje te 
sturen naar stokstaartjes@quivive.nl. 
Ook kun je hier naar toe mailen voor 
meer informatie over deze 
trainingen. 

Voor andere leeftijden heeft Qui Vive 
natuurlijk ook volop mogelijkheden 
om te hockeyen. Wil je kijken of 
hockey bij je past? Gedurende het 
hele seizoen kun je instromen als 
nieuw lid en je aanmelden voor twee 
proeftrainingen. Kijk op www.
quivive.nl of neem voor de mogelijk-
heden van proe�essen contact op via 
proe�es@quivive.nl.
Qui Vive hoopt je snel een keer te 
mogen ontmoeten!

Open dag bij
hockeyclub Qui Vive

Kajakken, wie wil dit nu niet?

Mijdrecht - Argon heeft de eerder 
geleden nederlaag in Leusden goed 
gemaakt, in een enerverende wed-
strijd wist Argon met 2-1 een over-
winning uit het vuur te slepen. In
de eerste helft heeft Argon eigenlijk 
geen kansen aan de ploeg van de 
ex-Argon trainer Mark Wietsma 
weggegeven, op een schot op de 
paal na. In een boeiende tweede 
helft werd er in zeven minuten drie 
maal gescoord. Vooral de slotfase 
was spannend met daarin tien 
minuten extra, maar Argondoelman 
Juran Doezeman hield Argon in
die slotfase op de been met enkele
spectaculaire reddingen.
De eerste tien minuten was het Roda 
dat in aanvallend opzicht van zich 
deed spreken, maar alleen een 
afstandsschot van Nassim Barkoki 
(prooi Argonkeeper) en een vrije
trap van Mano Bakkenes (net naast) 
werden geproduceerd. Na een kwar-
tier konden we een goede mogelijk-
heid van Argon noteren, een voorzet 
van Dylan Bergkamp eindigde met 
een kopbal van Max Oliemans op
de lat, de bal werd daarna weer
ingebracht door Siep Keulemans 
waarna Max Oliemans een omhaal 
ineens produceerde maar de bal ging 
naast. Drie minuten later weer een 
actie van Oliemans maar keeper 
Daan Broere redde met de voet ten 
koste van een hoekschop, Bergkamp 
zette voor maar Justin Schouten 
kopte net naast. Daarna volgde een 
fase van Argon waarbij het over-
spelen van blauw naar blauw wat 
moeizaam verliep. Bakkenes schoot 
van dichtbij op de paal, een vrije trap 
van Barkoki had ook geen succes en 
een poging van Wallet ging ook voor 
Roda naast de verkeerde kant van
de paal. Omar Touhami schoot ver-
volgens in handen van de Doezeman 
en dat deed aan de andere kant
ook Sven Beek namens Argon. In de 
laatste minuut voor rust drie corners 
op rij voor Argon waarvan de eerste 

het meest gevaarlijk was, Bergkamp 
zette voor waarna een kopbal van 
Cas Jansen door een verdediger van 
de doellijn gehaald kon worden om 
zo een tre�er te voorkomen.
In de beginfase van de tweede helft 
kwam Roda goed uit de startblokken 
maar de defensie van Argon bleef 
overeind. Storend werk van Max Olie-
mans bracht Siep Keulemans in stel-
ling en die verraste keeper Broere 
door hard in te knallen, 1-0. Een paar 
minuten later weer een hoofdrol van 
Max Oliemans, hij ging recht op doel 
af maar kwam in botsing met keeper 
Broere. Na blessurebehandelingen 
trok scheidsrechter Robin Punt geel 
voor keeper Broere en deponeerde 
de bal vervolgens op de stip. Justin 
Schouten verzilverde deze mogelijk-
heid, 2-0. Toch produceerde Roda
al snel de aansluitingstre�er, de ver-
dediging van Argon was even ont-
regeld en Mano Bakkenes pro�-
teerde, 2-1. Er volgde een hectische 
slotfase, invaller Koning produceerde 
een knap schot maar keeper Doeze-
man pareerde de bal. Vervolgens een 
paar wissels, Sven Beek en Erkelly de 
Sa gingen naar de kant, Tim Waning 
en Tygo Limburg waren de ver-
vangers. Roda bleef drukken met 
kansen voor Touhami (voorlangs) en 
Riphagen (keeper). Ook werd Max 
Oliemans nog vervangen door 
Marwin Samseer. Bas Boelhouwer 
kopte in de slotfase nog rakelings 
naast op aangeven van Bergkamp en 
een vrije trap van Bergkamp kon door 
keeper Broere worden gestopt. In de 
tien minuten extra speeltijd kreeg 
Roda nog een drietal mogelijkheden 
om alsnog de score gelijk te trekken 
maar Juran Doezeman groeide uit tot 
de held van de dag met zeer specta-
culaire reddingen! Bergkamp zag in 
de toegevoegde tijd een overtreding 
door scheidsrechter Punt ‘beloond’ 
worden met een rode kaart.
Zaterdag a.s. gaat Argon op bezoek 
bij Zuidvogels in Huizen.

Argon neemt revanche op Roda ’46

Uithoorn - Legmeervogels speelde 
zaterdag ruim een uur met 10 man 
tegen het stugge EMM’21. De 2-2 
eindstand op het scorebord na ruim 
90 minuten spelen deed geen recht 
aan het spelbeeld in de tweede helft. 
In het eerste kwartier van de wed-
strijd was Legmeervogels zoekende 
naar de juiste organisatie in het veld. 
EMM speelde in die fase makkelijker 
dan Legmeervogels zonder echt 
gevaarlijk te worden. Het was in het 
begin van de wedstrijd dat Milan Spit 
al vroeg zijn eerste gele kaart kreeg 
van de scheidsrechter. Na een kwar-
tier spelen kwam Legmeervogels 
beter in de wedstrijd en liet het bij 
balbezit een aantal goede combina-
ties zien. Twee keer kon men via de 
linker�ank gevaarlijk worden maar 
voorzetten van Jasper Burgers 
werden tot twee keer toe door de 

Legmeervogels-aanvallers gemist.
Na 30 minuten spelen ontving Milan 
Spit na een onnodige overtreding
op het middenveld zijn tweede gele 
kaart. Kort voor rust pro�teerde EMM 
van deze man-meer situatie door op 
een gelukkige manier op een 0-1 
voorsprong te komen uit een corner. 
Ondanks het feit dat Legmeervogels 
in de gehele tweede helft met een 
man minder speelde was dit qua 
spelbeeld niet te zien. De spelers
van Legmeervogels lieten zien over 
mentale veerkracht te beschikken
en waren in grote gedeeltes van
de tweede helft de bovenliggende 
partij. In de 70e minuut was het de 
mee naar voren gekomen Kenneth 
van de Nolk van Gogh die uit een 
rebound uit een hoekschop de 
dikverdiende 1-1 binnen schoot. 
Tien minuten voor tijd zette Jasper 

Burgers met een knap schot vanaf
de rand 16 meter de wedstrijd op zijn 
kop. Met een fraaie curve verdween 
de bal onhoudbaar achter de EMM-
doelman. Legmeervogels had de 
zaken goed op orde en leek met een 
2-1 overwinning de drie punten uit 
het vuur te slepen. Helemaal toen 
Camiel Schouten na goed voorberei-
dend werk van Teun Gieling de 3-1 
had moeten maken. Op miraculeuze 
wijze verdween de bal via een EMM-
been echter over de achterlijn in 
plaats van over de doellijn. Zoals wel 
vaker dit seizoen moest Legmeer-
vogels alsnog in de blessuretijd een 
tegengoal incasseren. Een opportu-
nistische bal van achteruit viel op 
gelukkige wijze voor de voeten van 
een EMM-aanvaller die met een krul 
de bal achter Anthony Acda in de 
verre hoek draaide. Derhalve waren 
de druiven zuur voor het in de 
tweede helft met veel hartstocht en 
overlevingsdrang spelende Legmeer-
vogels. 

Legmeervogels krijgt
met tien man te weinig

Regio - Om de de�nitieve winnaar 
van de eerste competitiehelft van
dit biljartseizoen te bepalen was een 
beslissingswedstrijd noodzakelijk 
tussen Cens en Bar Adelhof 1. Deze 
wedstrijd is op maandag 27 februari 
op ‘neutraal terrein’ gespeeld, name-
lijk in Café De Merel. Beide teams 
gingen tot het uiterste waardoor het 
tot aan de laatste beurt spannend 
was wie uitgeroepen zou worden als 
Winterkampioen. Voor Cens wonnen 
Arjan Gortemulder en Sander Pater 
redelijk gedecideerd van hun tegen-
standers Henk de Vries en Chas Jans. 
Voor Bar Adelhof 1 zorgde Edwin v/d 
Schaft met een overwinning tegen 
Evert Driehuis ervoor dat met nog 1 
wedstrijd te gaan de achterstand 
slechts drie punten was, precies het 
verschil tussen winst (12 punten)
en net aan verliezen (9 punten). Die 
laatste wedstrijd ging tussen John 
Oldersma (Cens) en Richard Schreurs. 
Richard ging als een speer van start, 
na elf beurten was hij op de helft van 
zijn 90 caramboles, terwijl John er 
maar 13 van de 56 had gemaakt.
In het tweede deel herpakte John 
zich en na 28 beurten moest hij er 
nog 3, terwijl Richard er nog 7 moest.
Richard wist die zeven caramboles in 
de 29e beurt te maken, John had de 

nabeurt; als hij gelijkmaakte was de 
winst zeker voor Cens, maar wat als 
dat niet zou lukken? John maakte 
wel de acquit, maar bleef op 54 van 
de 56 caramboles steken. De reken-
machine moest eraan te pas komen, 
want beide teams hadden 40 wed-
strijdpunten behaald. Wedstrijdleider 
Piet Best berekende beide carambole 
percentages en die lagen heel dicht 
bij elkaar; Bar Adelhof 1 had 92,9% 
en Cens 93,5%. Cens is daardoor o�-
cieel de Winterkampioen en mag aan 
het eind van het seizoen tegen de 
voorjaarskampioen aantreden voor 
de titel algemeen kampioenschap 
seizoen 2022-2023.
De afgelopen twee weken moesten 
beide teams van De Kromme
Mijdrecht inhaalwedstrijden spelen 
vanwege de januari-sluiting van
hun speellocatie. Ze waren niet erg 
succesvol; alle wedstrijden werden 
verloren. Beide teams traden aan 
tegen Bar Adelhof 2, die met respec-
tievelijk 45 en 48 punten zeer goede 
zaken deden op de ranglijst voor het 
voorjaarskampioenschap.
Het eerste team verloor ook nog
met 30-40 tegen Springbok 2/Feka, 
het tweede team moest zijn meer-
dere erkennen tegen DenB Diensten 
gezien de 33-45 uitslag.

Spannende beslissings-
wedstrijd biljarten






