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Wethouder Bouma was zeer verrast 
en verbaasd hierdoor: “U heeft als 
raad een paar jaar geleden een actie-
plan wonen vastgesteld. Hierin staat 
precies wat we in woningbouwpro-
jecten in Uithoorn willen. Alle kaders, 
wat betreft woningen en indeling. 
Wij hebben deze ontwikkelaar die 
kaders meegegeven. Nu leggen ze 
na velen jaren van onderzoek en 
rekenen, dit plan aan ons voor. Een 
plan ontworpen in overleg met ons 
en dat geheel voldoet aan de door 
ons gestelde kaders. En dan wilt u 
opeens de boel weer openbreken. 
Als wij met dit amendement naar de 
ontwikkelaar stappen komen wij als 
gemeente als onbetrouwbaar over. 
Het plan wat er nu ligt is financieel 
haalbaar en voldoet aan alles wat wij 
als gemeente in de kaders hebben 
aangegeven”, aldus de wethouder

Steun
De wethouder kreeg direct bijval en 
steun van de overige fracties. 

Gemeentebelangen was blij met het 
plan: “Deze 82 woningen zijn hard 
nodig en voor dit kleine terrein is er 
een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod. Wij zeggen zeker nee tegen 
dit amendement. Deze wijziging is 
niet wenselijk en niet verstandig. Je 
moet niet achteraf je eigen kaders 
gaan veranderen. Als gemeente 
moet je toch een betrouwbaar beleid 
voeren”. Ook de fractie van DURF 
begreep dit amendement niet: “We 
hebben een Ferrari besteld en als hij 
geleverd is zeggen we, nee we willen 
toch liever een Dinky Toy”. Ook de 
VVD vroeg zich af of dit amendement 
wel verstandig was. Zij zagen alleen 
maar dat het duurder zou worden en 
waren zelf bang dat de ontwikkelaar 
zou afhaken”.

Verbeteren
Het CDA ging helemaal los: “Best wel 
harde woorden dit. Onbetrouwbare 
partners, houden ons niet aan de 
afspraken. Wij zijn niet onbetrouw-

baar, wij willen een plan verbeteren. 
We doen dat op basis van voort-
schrijdend inzicht. We moeten niet 
zo bang zijn dat ze dan afhaken en... 
het is nog maar een schetsontwerp. 
We vragen niet om van een schuurtje 
een torenflat te bouwen. Ik kan me 
niet voorstellen dat deze ontwikke-
laar dan direct de handdoek in de 
ring gooit. Het lijkt hier wel slikken of 
stikken”. De fractie van PvdA: “Het 
actieplan waar we de kaders 
uithalen, is uit 2017. Er is veel anders 
nu. We vragen alleen bespreek het 
met de ontwikkelaar of het kan. Dat 
heeft toch niets met onbetrouwbaar 
te maken”.

Actieplan bespreken
Na een lange discussie werd duidelijk 
dat het amendement het niet zou 
halen, maar dat het misschien wel 
verstandig zou zijn om binnenkort 
het actieplan nog eens te bespreken 
en bezien of dat bijgesteld zou 
moeten worden. De wethouder vond 
ook dit eigenlijk niet nodig, maar als 
de raad daarom zou verzoeken kan 
dat. Het amendement werd met 7 
voor en 14 tegen weggestemd. Het 
plan met 19 voor en 2 tegen (CDA en 
PvdA bleven tegen) goedgekeurd.
Ook het Cindu plan werd met alge-
mene stemmen door de raad 
omarmd.

Uithoorn – Het ontwerpplan van projectontwikkelaar UBA, om op het 
oude Connexxionterrein in Uithoorn (achter de brandweerkazerne) 82 
woningen te bouwen, werd niet echt met gejuich ontvangen door een 
(klein) deel van de raad. De fracties van DUS, CDA en PvdA, waren het 
niet eens met het soort woningen dat was ingepland en kwamen met een 
amendement om een deel van de koopwoningen te veranderen in 30 
duplexwoningen (voor starters). Wel in de koopsector, maar dan, ‘betaal-
baar voor een starter’.

Raad na pittige discussie toch 
akkoord met woningen op 
Connexxionterrein

Uithoorn - Vorige week is het 
Wandelnetwerk Amstelland officieel 
geopend en kan er vanaf nu worden 
gewandeld. Het 300 kilometer lange 
netwerk verbindt bestaande omme-
tjes en langere wandeltrajecten tot 
één groot wandelgebied. Van 
Diemen tot Aalsmeer, door een 
prachtig en onverwacht groen land-
schap, ingeklemd tussen steden en 
dorpen. Wethouder Jan Hazen is blij 
met de komst van dit wandelnet-
werk: ”Ook onze dorpen Uithoorn en 
De Kwakel maken hier onderdeel 
vanuit. Zo zijn er onder meer routes 
langs de Amstel, langs het Zijdelmeer 
en het Fort aan de Drecht.”

Wandelen via knooppunten
De aanleg van Wandelnetwerk 
Amstelland is een onderdeel van het 
provincie-brede Wandelnetwerk 
Noord-Holland. De routes zijn in 
twee richtingen bewegwijzerd met 
routepaaltjes voorzien van een 
herkenbaar logo, gekleurde pijlen en 
keuzepuntnummers. De methodiek 
is vergelijkbaar met het fietsknoop-
puntennetwerk. Op keuzepunten is 
overstappen naar een andere route 
mogelijk. Zogenaamde startpunten 
met parkeergelegenheid bieden 
wandelaars de keuze uit minimaal 
twee wandelingen. Met de app van 

Wandelnetwerk Noord-Holland 
kunnen wandelaars bestaande en 
zelf samengestelde wandelingen 
lopen.

Bijzondere natuurbeleving
Wandelnetwerk Amstelland ligt in 
een bijzonder en zeer divers gebied. 
Wandelaars lopen door graslanden 
en langs rivieren en forten. Zo is de 
hele oever van de Amstel in Uithoorn 
opgenomen in het netwerk. Bij 
Uithoorn busstation, het fort aan de 
Drecht en in het zuidwestpunt van 
de gemeente bij de Tolhuissluis zijn 
informatieborden te vinden. Het 
rondje Zijdelmeer en een mooie 
route langs de Boterdijk en de 
Drechtdijk zijn in het netwerk opge-
nomen. Omdat dit wandelnetwerk 
aansluit op de wandelnetwerken van 
Zuid-Holland en Utrecht, is het 
gebied zeer interessant voor langeaf-
standwandelaars. In Uithoorn 
vervangt dit netwerk de zogeheten 
Glas en Landroutes (waaronder het 
fortenpad, het landscheidingspad en 
het vuurlijnpad). De route Polder-
spoorpad is komen te vervallen door 
de komst van de Uithoornlijn, waar 
het nieuwe tracé van de tram wordt 
aangelegd en het wandelpad al is 
omgeleid. Dit alternatief is opge-
nomen in het netwerk.

Wandelnetwerk Amstelland is geopend
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Regio – Het ziet er naar uit dat einde-
lijk half 2022 de verkeerssituatie 
Amstelhoek – Irenebrug en Uithoorn 
wordt opgelost. Het college Van De 
Ronde Venen laat dit de raad schrifte-
lijk weten. In deze ‘bijpraatbrief’ staat: 
“Onze gemeente is al jarenlang in 
gesprek met de gemeente Uithoorn 
over de verkeerssituatie rondom de 
Prinses Irenebrug. Wij hebben inmid-
dels overeenstemming bereikt over 
het ontwerp, de kosten en de uitvoe-
ring. Begin 2021 heeft het college 
van de gemeente Uithoorn ons 
college verzocht om in te stemmen 
met de afspraken over de aanpassing 
van de verkeerssituatie in Amstel-
hoek. Deze afspraken zijn het resul-
taat van een jarenlange discussie 
over dit onderwerp. Met de 
gemaakte afspraken over het 
ontwerp, de kosten en de uitvoering 
doen wij recht aan de belangen van 

de bewoners van Amstelhoek qua 
bereikbaarheid en verkeersveilig-
heid. De afspraken sluiten aan bij het 
principe dat De Ronde Venen en 
Uithoorn als goede buren oog 
hebben voor elkaars belangen en 
hebben gezocht naar een situatie die 
recht doet aan deze belangen. 

Consequenties 
De gemeente Uithoorn koestert al 
lange tijd de wens om haar centrum 
aantrekkelijker te maken. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is de 
wijziging van de verkeerssituatie op 
de voormalige N201, ter hoogte van 
het Amstelplein en het oude 
centrum. De gemeente Uithoorn wil 
de barrièrewerking van deze weg 
verminderen, zodat het oude 
centrum en het Amstelplein op een 
goede wijze met elkaar zijn 
verbonden. Uithoorn heeft de afge-

lopen jaren een groot aantal vari-
anten gepresenteerd, zoals een 
nieuwe oeververbinding (brug) en 
een verbinding via een parkeerga-
rage. Onze gemeente heeft altijd de 
belangen van de bewoners van 
Amstelhoek benadrukt: zij moeten 
op een eenvoudige wijze de voorzie-
ningen in Uithoorn, zoals scholen en 
winkels, kunnen bereiken. Daarnaast 
heeft onze gemeente ook ingezet op 
een goede verkeerssituatie voor 
(brom)fietsers: het is immers één van 
de drukste fietsverbindingen van de 
gemeente. En op de belangen van 
het landbouwverkeer. Na de 
uitspraak van de Raad van State 
heeft ons college ervoor gekozen om 
in gezamenlijkheid met de gemeente 
Uithoorn te komen tot een ontwerp 
voor de verkeerssituatie aan beide 
zijden van de brug. De verkeersstruc-
tuur aan beide zijden van de Prinses 

Gemeenten eens over ontwerp 
verkeerssituatie Irenebrug

Irenebrug moet op elkaar aansluiten 
en de verkeersveiligheid moet 
worden geborgd. 

Fietspad
De gemeente Uithoorn heeft als 
belangrijk uitgangspunt dat zij het 
huidige tweerichtingenfietspad aan 
de noordzijde wijzigt in fietssugges-
tiestroken aan beide zijden van de 
weg. Dit heeft ruimtelijke redenen en 
sluit beter aan op de uitstraling van 
het centrum. Dit principe is in het 
definitief ontwerp doorgetrokken 
over de Prinses Irenebrug, tot aan de 
Piet Heinlaan in Amstelhoek. Daar-
naast is een aantal maatregelen 
voorzien om de verkeersveiligheid 
(bij dit uitgangspunt) te garanderen. 
Qua kosten hebben wij afgesproken 
dat de gemeente Uithoorn de volle-
dige voorbereidingskosten (ca. € 
30.000) draagt. Ook het toezicht op 
de werkzaamheden vindt door 
Uithoorn plaats. Wij dragen de reali-
satiekosten van de aanpassingen op 
ons grondgebied, ter grootte van € 
160.000 (afgerond). hebben een 
subsidie bij de Provincie Utrecht 
aangevraagd, ter grootte van 50%. 
Het ontwerp is besproken met het 
wijkcomité� Amstelhoek. Zij kunnen 
zich vinden in het ontwerp. Zij 
vragen om de bewoners van Amstel-
hoek goed te informeren. Dit gebeurt 
met een huis-aan-huis brief incl. 
ontwerp. De werkzaamheden in 
Amstelhoek zijn onderdeel van de 
totale werkzaamheden die de 
gemeente Uithoorn laat uitvoeren. 

Geen reactie
Op dit moment is de planning van de 
uitvoering van de werkzaamheden in 
het 2e kwartaal van 2022. Navraag bij 
enkele bewoners van Amstelhoek 
leverde alleen op dat zij van niets 
wisten en ook geen schetsontwerp 
hadden gezien. Ons mailtje gericht 
aan het wijkcomité werd beantwoord 
door Bob Bouwhuis die aangaf dat 
het even werd uitgezocht en dat wij 
dan Tweede paasdag per mail 
antwoord zouden krijgen. Helaas is 
dit niet gebeurd, dus hopen wij hier 
volgende week op terug te komen.

Regio - Al dat thuis zitten heeft er bij 
vele voor gezorgd dat we meer zijn 
gaan eten en/of snoepen.

Sommige zijn ook nog minder gaan 
bewegen. Voor vele dus extra kilo’s. 
Slimness organiseert op zaterdag 10 
april tussen 09:00 en 14:00 weer een 
open dag, zodat we zo snel mogelijk 
aan de slag kunnen! Hier kan men 
informatie inwinnen m.b.t. de moge-
lijkheden bij Slimness en kunnen we 
aansluitend een BMI-check doen. 
Waarom wachten tot later bijvoor-
beeld na de zomer? 
Beginnen met afvallen komt eigenlijk 
nooit uit. Er is altijd wel wat, terwijl 
het zo belangrijk is voor je 
gezondheid. 
Afvallen bij Slimness gebeurt verant-
woord en is geen straf! Wees positief 
en denk eens aan het enorme 
aanbod van gezonde producten die 
nu nog niet bij jou in de koelkast of 
de voorraadkast liggen. Je kunt 
gewicht verliezen zonder honger te 
leiden en ondertussen lekker, nieuw 
eten ontdekken. Zo wordt het 
gemakkelijker om de kilo’s blijvend 
kwijt te raken.

Maatregelen
Slimness heeft de nodige corona-

Open dag Slimness gewichtsconsult & 
bewegingscoach

maatregelen getroffen. Is het dragen 
van een mondkapje verplicht, hangt 
er een groot spatscherm en hoeft de 
cliënt niets aan te raken, de deur 
wordt bij binnenkomst geopend en 
weer gesloten en wordt het meubi-
laire na elke cliënt zorgvuldig 
schoongemaakt. 
Ook is er speciaal op de open dag 
een gastvrouw aanwezig die zorgt 
dat het bezoek juist gedoseerd 
wordt. 
Wil jij voor de zomer nog wat kilo’s 
verliezen? Meld je dan aan bij Slim-
ness, dé ervaringsdeskundige op het 
gebied van afvallen en bewegen. 
Slimness start 14 april een 10-weekse 
cursus met nuttige informatie om 
effectief en efficiënt af te vallen. 
Deze cursus kan zowel individueel, 
samen als in groepsverband gevolgd 
worden en wordt door meerdere 
zorgverzekeraars vergoed. 

ZOOM
De groepscursus zal eerst via ZOOM 
(digitaal) plaatsvinden, totdat het 
weer mogelijk is om in de praktijk 
groepen te ontvangen. 

De resultaten in een groep zijn vaak 
hoger, doordat deelnemers elkaar 
extra motiveren. Komt de open dag 
niet gelegen? 
Door het contactformulier op de 
website in te vullen kunnen we een 
gratis en vrijblijvende intake 
inplannen. 
Wie zich nu meteen wil opgeven 
voor de cursus afvallen in groepsver-
band of meer informatie wil, kan de 
website slimness.nl bezoeken. Wil je 
zeker zijn van een plekje? 
Wacht dan niet te lang, want vol = 
vol. 
Afgelopen week waren de deelne-
mers van de groepen die eind januari 
gestart waren voor het laatst. 
Ondanks dat alle bijeenkomsten via 
ZOOM (digitaal) zijn gegaan waren 
de resultaten geweldig! 
Wie er dit keer met de bekers en 
prijzen van doorgingen waren Resy 
uit Wilnis (8,8 kilo afgevallen) en 
Nancy uit Mijdrecht (9,1 kilo 
afgevallen). 
Doordat SLIMNESS is aangesloten bij 
de BGN worden de kosten door 
meerdere zorgverzekeraars vergoed 
in de aanvullende pakketten. 
Voor meer info zie advertentie elders 
in deze krant. Slimness | Bozenhoven 
19a | Mijdrecht | 06-10903050 | info@
slimness.nl





De Ronde Venen - De hevige veran-
deringen in het klimaat een ver van 
ons bed-show? Nee, het klimaatak-
koord heeft de gemeente De Ronde 
Venen bereikt! De gemeente heeft 
zich tot doel gesteld om in 2040 
klimaatneutraal te zijn. De weg er 
naar toe is vastgelegd in het spoor-
boekje, met als meest actuele tracé 
het aanwijzen van zoekgebieden voor 
winning van duurzame energie. Meer 
dan voldoende reden voor Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude om gemeente-
genoot Heleen Ekker, journalist van 
de NOS en klimaat en energie deskun-
dige, uit te nodigen voor een gastle-
zing. Omdat de lokale klimaatplannen 
iedereen aangaan, besloot de Rotary 
deze lezing niet alleen te organiseren 
voor clubleden maar ook toegankelijk 
te maken voor een breder publiek. 
Belangstellenden konden zich 
opgeven en de lezing via Zoom 
bijwonen. Zo trok de lezing 35 
geboeide toehoorders uit De Ronde 
Venen. 

Helder
Na een heldere presentatie over hoe 
we er nu voor staan met het energie-
verbruik, en waar we op af stevenen, 
nam de weervrouw uitgebreid de tijd 
om vragen te beantwoorden. De 
kwestie van de zoekgebieden voor 
windmolens en zonnevelden binnen 
de gemeentegrenzen, kwam veel-
vuldig aan de orde en zorgde voor 
een levendige discussie. Iedere 
opmerking werd met respect behan-
deld en over één ding was in ieder 
geval iedereen het eens: het 
aanwijzen van de plekken moet 
gebeuren in samenspraak tussen 
gemeente en burger. De energie-
vraag zal de komende jaren alleen 
maar toenemen. De CO2-uitstoot 
verkleinen is de manier om de snelle 

klimaatverandering te vertragen. 
Hoeveel van die energie lokaal opge-
wekt en verbruikt wordt, wordt zoveel 
mogelijk in kaart gebracht. De 
grootste besparing is te behalen in 
het simpelweg minder aanschaffen 
van ‘spullen’. Maar dit is nou juist een 
van de aspecten die moeilijk meet-
baar is. Daarom focust het Ronde 
Veense spoorboekje op de transitie 
naar duurzame energie: elektriciteit 
uit windturbines en zonnepanelen. 
Daarnaast is isolatie een speerpunt, 
omdat het verwarmen van huizen en 
gebouwen de grootste energievreter 
is.

Geen zon
Op de vraag wat er gebeurt als de zon 
niet schijnt en de wind niet waait, is 
het antwoord: dan brengt het Euro-
pese netwerk soelaas, want er is altijd 
wel ergens zon of wind. Daarom 
wordt er nu hard gewerkt aan het 
ontwikkelen van een Europees 
netwerk waar Nederland op aange-

sloten is. Zonne- en windenergie 
vullen elkaar bovendien goed aan: 
zomers meer zon, in de rest van het 
jaar relatief meer wind. Eén van de 
redenen waarom waterstof nog niet 
hard van de grond komt, is dat water-
stof minder efficiënt is dan direct 
gebruik van elektriciteit. De energie in 
waterstof moet twee keer worden 
omgezet en dat levert energieverlies.

Boeken
Naast haar werk bij de NOS schreef 
Heleen Ekker twee boeken over 
klimaat en milieu. Zij is mede-auteur 
van De Gaskolonie. Van nationale 
bodemschat tot Groningse tragedie 
(2016) en Gevoelstemperatuur (2019), 
waarin vier weerpresentatoren van de 
NOS hun persoonlijke visie op het 
klimaat geven.
Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude kan 
terugkijken op een geslaagde en 
boeiende avond die zeker voor herha-
ling vatbaar is. Voor meer informatie 
zie www.rotary.nl/vinkeveenabcoude
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LEZERSPOST

Ze viel met haar neus in de Haagse boter! Wie ik met “Ze” bedoel? Begrijpt 
U het dan écht niet? Kiki Hagen natuurlijk! Ónze KIKI HAGEN  of...zo U 
wilt...Kiki Bakfiets!! Die kent U toch nog wel van mijn eerdere stukjes proza 
in deze krant? Juist. Die bewuste Kiki die er niet voor terug deinsde om 
alle Rondeveners (inclusief de bejaarden en de ouderen zoals de schrijver 
dezes) een bakfiets te leen toe te zeggen om het overtollige grotere huis-
vuil” zelf naar de Gemeentewerf te vervoeren! Dit als alternatief om eens 
in de zoveel tijd, al dan niet tegen betaling, dit door de Gemeente te laten 
doen. Gelukkig is het bij een gedachtenspinsel gebleven omdat er naast 
een hoopje schroot (Gemeentebakfiets no.1) nog een ander exemplaar 
(Gemeentebakfiets no.2) voorhanden was welke echter nog geheel geres-
taureerd moest worden omdat rijden met dat vehikel pure zelfmoord zou 
betekenen. Hopelijk is die restauratie al klaar en kan zij (Kiki) dit vervoer-
middel misschien uitlenen aan de heer Mark Rutte als hij het torentje 
moet verlaten en een VVD-verhuiswagen net even te veel gevraagd is. 
Lijkt me overigens ook een leuk gezicht als Kiki op de dagen dat zij 
geacht wordt in de 2e kamer aanwezig te  zijn , s ‘morgens vanuit Mijd-
recht met haar bakfiets al wuivend als Sinterklaas op het Binnenhof 
aankomt...  Gezien de staat van haar verdienste in onze Gemeente zal zij 
een welkome aanwinst voor D66 zijn. Kunnen ze daar in ieder geval nog 
eens lachen.

Niet om te lachen
Maar waar ik helemaal niet om kan lachen zijn de berichten uit  De 
Nieuwe Meerbode van 31Maart over het uitbreidingsplan (woningbouw) 
op de voormalige Stationslocatie.
Dat artikel doet, mij in ieder geval, het ergste vrezen. Nee, ik heb het niet 
eens meer over die misser van de rigoureuze bomenkap. Nee...die misser 
(Foutje Bedankt 1) valt in het niets bij de officiële meldingen en 
zinsneden uit het recente artikel waarin toch duidelijk te lezen valt dat , 
na verkoop van de grond door de Gemeente aan de ontwikkelaars , de 
volledige verantwoordelijkheid voor de realisatie van het plan , inclusief 
de restauratie tot in de oorspronkelijke staat van het stationsgebouw en 
het bijbehorende toiletgebouwtje, bij de projectontwikkelaar en de 
ontwikkelende partijen zal liggen.

Bezwoeren
Omdat zowel de verantwoordelijke wethouder als de projectleider verze-
kerden “bezwoeren” staat in deze krant) dat het stationsgebouw en het 
toiletgebouwtje in de oorspronkelijke staat teruggebracht gingen 
worden en dat de kosten hiervoor geheel in het totaalbedrag van het 
bouwproject waren opgenomen werd dit , ondanks duidelijke verzoeken 
daartoe, niet expliciet schriftelijk bevestigd. Het zullen dus weer, zoals 
vaak in het verleden gebeurde en nog vele malen zal gebeuren, loze 
woorden zijn.
Na een vluchtige inspectie van het toiletgebouwtje bleek het houtwerk 
volledig verrot te zijn en de opmerking “ het metselwerk houdt het nog 
wel...” doet het ergste vrezen. Ook ben ik er niet zeker van dat het 
gebouwtje op de huidige plek zal kunnen blijven als men eenmaal met 
de bouw van de woningen aan de gang gaat. En wat zullen verdere 
gevolgen voor dit “op instorten staande “ museale erfgoed zijn? Wat denkt 
men van de grond trillingen tijdens heiwerkzaamheden in de slappe 
veengrond en het zware bouwverkeer wat de hele dag over het terrein en 
langs dit gebouwtje dendert? 
Het zal de ontwikkelaars (en de Gemeente) alleen maar prima uitkomen 
als de zaak straks zó erg beschadigd zal zijn, dat restauratie onmogelijk 
geworden is. Reeds in 2004 adviseerde ik de Gemeente om dit toiletge-
bouwtje  aan het Openluchtmuseum in Oosterbeek te schenken waar al 
eerder een complete rij Amsterdamse grachtenhuizen  steen voor steen 
werd opgebouwd nadat dezen eveneens steen voor steen in die stad 
gedemonteerd werden  of aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Ook 
stelde ik hen voor om het toiletgebouwtje als een soort leerproject via 
een ROC (bouwvak-gebied) door leerling bouwvakkers onder leiding van 
een bouw docent en timmerman  steen voor steen te laten afbreken om 
het elders volgens de originele bouwtekeningen weer op te bouwen. Er 
zijn er nog maar drie in héél Nederland!
Net als andere voorstellen verdwenen ook mijn adviezen in de Gemeen-
telijke prullenbak.
Als later mocht blijken dat mijn niet al te positieve voorspellingen 
uitkomen, dan zal de Gemeentereactie ongetwijfeld luiden... Foutje...
Bedankt.

C.N.H.van Dijck

Foutje... Bedankt (2)

De Ronde Venen - Op paasmiddag, 
4 april organiseerde Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude samen met 
Music Stages een benefiet stream-
concert African Vibes. Na een 
welkomstwoord van de voorzitter 
van onze Rotaryclub begon het 

concert met een strijktrio van Ludwig 
van Beethoven, vol overgave 
gespeeld door Nienke van Rijn 
(viool), Michael Gieler (altviool) en 
Nusia McKenna (cello). Daarna 
volgde de wereldpremière Dutch 
Camels van componist Maarten 

Rotary organiseert swingend 
benefietconcert

De Ronde Venen - We hebben er al 
mee te maken: klimaatverandering. 
Dat merk je door extreme hitte, 
droogte en hoosbuien … Denk maar 
terug aan de afgelopen zomer. 
Het was lang zó warm dat je eigenlijk 
liever koel in de schaduw zat en 
regelmatig was er een enorme 
hoosbui waardoor de straten onder 

water liepen. Samen kunnen we ons 
hier op voorbereiden. 
Jouw hulp kunnen we hierbij goed 
gebruiken. Hoe? 
Door het buiten groener en koeler te 
maken. Bij De Woudreus kun je voor 
de meivakantie een Groener&Cooler 
tas bestellen (zo lang de voorraad 
strekt). 

Maak je tuin groener en koeler 
met de ‘Groener&Cooler’ tas

Heleen Ekker over het klimaat-
akkoord in De Ronde Venen

In de tas zitten toffe ‘do it yourself’ 
tips, uitleg en producten om jouw 
eigen tuin of balkon iets meer 
klimaatproof te maken. Heb jij zin om 
in de meivakantie buiten bezig te 
zijn? En iets te doen voor het 
klimaat? 
Dan is dit echt iets voor jou! Ga 
bijvoorbeeld aan de slag met je 
eigen geveltuintje en minivijver of 
maak een insectenhotelletje en 
ontdek waarom dit belangrijk is De 
Inhoud van de tas is: - een set van 4 

plantjes voor je geveltuintje een 1 
waterplantje en wat vijversubstraat 
voor je minivijver en zaadjes voor 1 
m2 bijen- en vlindervriendelijke 
bloementuin
De Groener&Cooler tas is voor 
kinderen vanaf 4 jaar om samen met 
hun ouders/ verzorgers te doen. 
Bestellen kan via De Woudreus, kijk 
bij activiteiten. De tas kost €5,-. Op 21 
april kunnen de Groener&Cooler 
tassen Covid-proof opgehaald 
worden bij De Woudreus.

Ornstein. Het was een samenspel van 
de klassieke musici met Rob Dirksen 
(contrabas), Thomas Bekhuis (gitaar), 
Terence Samson (slagwerk) en 
Berima Amo (trompet). Het concert 
werd afgesloten met zes Afrikaanse 
liederen, gecomponeerd en vertolkt 
door Berima Amo. De getalenteerde 
Ghanees liet ons swingen met zijn 
zang en trompetspel. Het was een 
concert om niet te vergeten! 
Gelukkig blijft het concert nog een 
poosje online staan, zodat het nog 
kan worden bekeken. Ook de 
doneerknop blijft in werking. Er is 
dus nog gelegenheid te doneren. Uw 
gift gaat naar de mede-organisator 
van het concert Music Stages www.
musicstages.nl en naar ons waterpro-
ject in Kenia (Wajir): www.wajir.org 
Voor meer informatie www.rotary.nl/
vinkeveenabcoude 





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. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen 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.

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 be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift	brengt	de	rechtbank	griffi	ekosten	in	rekening.	 et	be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een	 voorlopige	voorziening 	worden	aangevraagd.	

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank 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): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige 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 	ge nformeerd	over	besluiten	uit	de	ge-
meente Uithoorn.

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

Gemeente Uithoorn

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

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111 
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie
Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden 
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Financieel café 
In het Gezondheidscentrum De Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 
30 vindt u het Financieel café. Heeft u hulp nodig? Neem contact op via: 
(0297) 303 044 info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur en13.00-16.30 uur
Let op: maatregelen ivm coronavirus.

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

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

Voor het nieuwe verkeersplan 
moeten een aantal bomen gekapt 
worden. Het gaat om bomen bij:
•	 de	kruising	bij	de	Koningin	

Máximalaan en de Admiraal 
van Ghentlaan

•	 de	Laan	van	Meerwijk	tussen	
de Korte Boterdijk en de Konin-
gin Máximalaan

•	 de	 hamerlaan	tussen	Konin-
gin Máximalaan en Prinses 
Christinalaan/Prinses Irenel-
aan

•	 De	maximalaan	tussen	de	laan	
van Meerwijk en de pr. Irene-
brug

•	 Prinses	 renelaan	tussen	 ha-
merlaan en Dorpsstraat 

Een belangrijk onderdeel van het 

nieuwe verkeersplan is het groen. 
De Koningin Máximalaan, Laan 
van Meerwijk en een deel van de 
Thamerlaan krijgen dan ook een 
brede, verhoogde middenberm 
met mooie rijen bomen en kleu-
rige bloemen. En ook de randen 
krijgen waar mogelijk een groene 
uitstraling. Op www.uithoorn.nl/
bekendmakingen staat een over-
zicht van de bomen die gekapt en 
nieuw geplant worden. De kap van 
de bomen staat gepland voor hal-
verwege april. De werkzaamhe-
den voor het nieuwe verkeersplan 
beginnen vanaf april. De kap van 
de bomen staat voor halverwe-
ge april gepland. Eind 2022 is het 
nieuwe verkeersplan klaar.

Vanaf ongeveer half april is de 
Thamerweg tussen de Petrus 
Steenkampweg en de Burge-
meester Van Meetelenstraat afge-
sloten voor alle verkeer. De afslui-
ting is nodig in verband met werk-
zaamheden voor het bouwplan 
Vinckebuurt – Allure aan de Am-
stel en duurt naar verwachting on-
geveer 6 weken. 
In de volgende editie van de ge-
meentepagina komt meer infor-
matie over verkeersomleidingen, 
planning, wie de projectleider is 
en nog veel meer. Omdat deze 
editie na half april is, geven wij 
al eerder informatie via www.uit-
hoorn.nl/werkinuitvoering. Heeft 

u nu al vragen, dan kunt u mailen 
naar gemeente@uithoorn.nl on-
der vermelding Project Vincke-
buurt - Thamerweg.

Blijf op de hoogte van werkzaamheden in Uithoorn 
en De Kwakel via www.uithoorn.nl/werkinuitvoering. Hier vindt u 
meer informatie over o.a. de volgende werkzaamheden.

Werk in uitvoering

 BOMENKAP CENTRUM UITHOORN

 VOORAANKONDIGING WEGAFSLUITING DEEL THAMERWEG

Gemeente wil slachtoffers 
toeslagenaffaire 
aanvullende hulp bieden
De Belastingdienst compenseert 
ouders die zijn getroffen door de 
problemen met de kinderopvang-
toeslag. Maar soms is deze com-
pensatie niet genoeg. Er kunnen 
ook problemen op andere vlakken 
ontstaan. Waaronder inkomen en 
schulden, werk, huisvesting, zorg 
en het opvoeden van de kinderen. 
De gemeente Uithoorn wil deze 
ouders daarom aanvullende hulp 
aanbieden.

Op dit moment is de gemeente 
druk bezig contact te zoeken met 
mogelijk gedupeerden van de toe-

slagenaffaire. Omdat de gemeen-
te niet weet of zij op dit moment 
daadwerkelijk iedereen in Uit-
hoorn/De Kwakel bereikt die deze 
hulp nodig heeft, doet zij daarom 
nogmaals een verzoek aan ou-
ders om zich hiervoor te melden. 

Dit kan door telefonisch contact 
op te nemen met het Sociaal Lo-
ket: (0297) 513111. Graag vra-
gen naar Maaike Adriaans, con-
tactpersoon toeslagenaffaire. Sa-
men met de ouder wordt dan ge-
keken wat de gemeente aan hulp 
kan bieden.

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden 2021
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het schei-
dingsdepot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens 
de feestdagen:

•	 rugdag 	maandag	26	april	2021	gesloten,	scheidingsdepot	
open

•	 Koningsdag 	dinsdag	27	april	2021	gesloten
•	 evrijdingsdag 	woensdag	5	mei	2021,	scheidingsdepot	

open
•	 emelvaartsdag 	donderdag	13	mei	2021	gesloten
•	 rugdag,	dag	na	 emelvaart 	vrijdag	14	mei	2021	

gesloten, scheidingsdepot open
•	 2e	Pinksterdag 	maandag	24	mei	2021	gesloten

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
•	 Ontwerpbestemmingsplan	 uurlijn	17.	 nzageperiode	vanaf	donderdag	

25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021. Inlichtingen bij me-
vrouw A. Stevens (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
•	 2021-031977,	Achterweg	50,	het	verbreden	van	de	dam.	(ontvangen	

18-03-2021);
•	 2021-034235,	 aagpad	14,	het	plaatsen	van	een	rieten	dak.	(ontvangen	

25-03-2021);
•	 2021-034240,	Anemoonlaan	39,	het	parkeren	in	de	voortuin.	(ontvan-

gen 28-03-2021);
•	 2021-034624,	Anemoonlaan	57,	het	parkeren	in	de	voortuin.	(ontvan-

gen 30-03-2021);
•	 2021-035037,	 oterdijk	123,	het	vergroten	van	de	bestaande	woning.	

(ontvangen 30-03-2021);
•	 2021-035022,	Achterweg	20,	het	uitbreiden	van	de	verwerking bedrijfs-

ruimte van de kwekerijen. (ontvangen 31-03-2021);
•	 2021-035027,	 oorddammerweg	68,	het	wijzigen	van	de	functie	van	de	

woning. (ontvangen 31-03-2021).
Uithoorn
•	 2021-031982,	 regat	20,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ontvangen	

19-03-2021);
•	 2021-032604,	 ugo	de	 rootlaan	40,	het	aanpassen	van	de	kozijnen	

in de voorgevel. (ontvangen 22-03-2021);
•	 2021-032999,	 regat	5,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ontvangen	23-

03-2021);
•	 2021-032992,	 regat	3,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	(ontvangen	23-

03-2021);
•	 2021-032986,	Anthon 	 okkerweg	26,	het	aanvragen	van	een	in	 	uitrit.

(ontvangen 23-03-2021);
•	 2021-034228,	 ilhelminakade	139,	het	plaatsen	van	balkonbeglazing.	

(ontvangen 25-03-2021);
•	 2021-034629,	Koningin	 ulianalaan	5,	het	plaatsen	van	een	dakkapel.	

(ontvangen 30-03-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
•	 2021-023435,	Pastoor	 .	van	Dijklaan	11,	het	plaatsen	van	een	dakka-

pel (ingetrokken, verzonden 01-04-2021).
Uithoorn
•	 2021-021379,	 esselschadelaan	1,	het	bouwen	van	een	dubbelle	dak-

kapel met nokverhoging (ingetrokken, verzonden 19-03-2021).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
•	 2021-017547,	Arthur	van	Schendellaan	100A,	het	bouwen	van	een	mul-

tifunctionele accommodatie MFA (verzonden 22-03-2021).

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
•	 2021-022762,	Pastoor	L.	Pullenlaan	18,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	

aan de achterzijde van de woning (verzonden 01-04-2021).
Uithoorn
•	 2021-016953,	Stationsstraat	41-	45,	het	plaatsen	van	een	serre	bij	het	

Spoorhuis (verzonden 19-03-2021);
•	 2021-015519,	 ilhelminakade	135,	het	plaatsen	van	2	pergola s	(ver-

zonden 19-03-2021);
•	 2021-025060,	 bro	116,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(verzonden	22-

03-2021);



LEZERSPOST

Als betrokken bewoner van de 
Bijvoet in Uithoorn erger in mij mate-
loos aan de verloedering van de 
maatschappij. Afval wordt ten alle 
tijde maar gedumpt naast / bij de 
ondergrondse containers. Oorzaak is 
soms de willekeur van de burgers 
maar ook geregeld dat de onder-
grondse containers defect of vol 
zitten. Via de app Makkelijk melden 
bericht ik iedere keer de gemeente 
als het weer zover is met het verzoek 
wat vaker de containers na te lopen 
(zeker voor een weekend) of vaker te 
ledigen. Het komt te vaak voor dat er 
rommel er naast de containers wordt 
geplaatst en vuil trekt vuil aan.  Zo 
ook afgelopen vrijdagmiddag kon er 
geen papier meer in. de container De 
eerste foto heb ik meteen doorge-
stuurd maar helaas geen enkele actie 
vanuit de gemeente et als resultaat 
de tweede foto, genomen op eerste 
paasdag. U begrijpt dat met de tweede paasdag en het slechte weer  op 
komst vermoedelijk de wijk vol ligt met weggewaaid papier en dus weer 
extra kosten om dit op te ruimen. Moedeloos wordt je ervan, wetende 
dat aan de gevolgen van deze opstelling van de gemeente onze reini-
gingstarieven komend jaar wel weer hoger zullen worden. Gemeente 
Onderneem actie!!

N. Buissant des Amorie, bewoner Bijvoet

Overvolle containers

Uithoorn - In de afgelopen weken 
dobberden deze woorden op een 
vlot in het water aan het Zijdelveld. 
Ernaast lagen knuffelberen en 
kinderschoenen. Van houten pallets 
en een oud zeil was een tentje op het 
vlot geconstrueerd. En wie nieuws-
gierig werd, stil stond en tijd nam las 
op het tentdoek het gedicht dat onze 
dorpsdichter Gerardo Insua Teijeiro
speciaal voor dit project schreef: 
Terwijl wij onszelf tot mensheid 
kronen en in vrede levend ons 
integer voelen - rest er van een 
schreeuw om hoop nog slechts 
aangespoeld schoeisel.
 
Aandacht voor vluchtelingen 
Maar wát vlot er eigenlijk niet? Deze 
tekst slaat op het Nederlandse beleid 
ten aanzien van vluchtelingen. In het 
bijzonder gaat het over de inhumane 
situatie in vluchtelingenkampen in 
Griekenland. Daar leven (o.a. als 
gevolg van de Turkijedeal) duizenden 

mensen in erbarmelijke omstandig-
heden die noodgedwongen hun (t)
huis achter zich hebben gelaten en 
op zoek zijn naar een veilig onder-
komen. Nederland weigert onderdak 
te bieden aan vluchtelingen uit de 
Griekse kampen.
Nederland werkte in plaats daarvan 
mee aan de mislukte ‘Turkijedeal’ 
tussen Europa en Turkije en later 
volgde in Nederland de zogenaamde 
‘Moriadeal’. Wie zich verdiept in deze 
afspraken kan niet anders conclu-
deren dan dat Nederland meewerkt 
aan een schaamteloze uitruil van 
vluchtelingen. En daarmee aan de 
schending van mensenrechten en 
het vluchtelingenverdrag van de 
Verenigde Naties.
 
500 kinderen
Verschillende hulpverleningsorgani-
saties hebben de krachten gebun-
deld en Nederlandse gemeenten 
opgeroepen zich uit te spreken rich-

ting Den Haag. Om samen een vuist 
te maken voor de opvang van 500 
van de meest kwetsbare 
vluchtelingen(kinderen) in Neder-
land. Inmiddels heeft meer dan de 
helft van alle gemeenten zich uitge-
sproken en zich aangesloten bij de 
‘Coalition of the willing’.  
In de gemeente Uithoorn wilden de 
PvdA en DUS! dat Uithoorn ook een 
signaal zou afgeven aan Den Haag, 
maar helaas werd de motie die het 
college daartoe opriep vorig jaar niet 
gesteund door de overige partijen. 
DUS! wil niet wegkijken van wat zich 
afspeelt aan de grenzen van 
Europa. Immers een standpunt 
innemen en uitspreken is het minste 
dat op afstand gedaan kan worden.  
Met dit project heeft DUS! aandacht 
gevraagd voor de situatie van vluch-
telingen wereldwijd. Dat is gelukt 
doordat vele inwoners en voorbij-
gangers letterlijk en figuurlijk stil 
stonden bij het vlot (niet!).

DUS vraagt aandacht voor 
vluchtelingkinderen

Uithoorn - Op woensdag 31 maart 
heeft de Vuurvogel laptops van het 
Project Edu-PC ontvangen. Edwin 
Hortensius van Project Edu-PC her-
installeert vrijwillig oude laptops van 
bedrijven. Particulieren en bedrijven 
kunnen hun oude laptops een 
tweede leven geven door deze aan 
Project Edu-PC aan te bieden. Project 
Edu-PC herstelt de laptops volledig 
zodat deze veilig opnieuw te 
gebruiken zijn. De laptops worden na 
herinstallatie geschonken aan leer-
lingen van scholen. Door het 
ontbreken van een laptop thuis 

kunnen leerlingen hun schoolwerk 
digitaal niet maken. Het project kent 
alleen maar winnaars. Bedrijven en 
particulieren geven hun oude 
laptops een duurzaam tweede leven. 
Leerlingen die deze laptops hard 
nodig hebben zijn er erg blij mee. De 
Vuurvogel bedankt Project Edu-PC 
van harte met de laptops die zij aan 
de leerlingen die een laptop nodig 
hebben zullen overhandigen. De 
Vuurvogel is erg blij met dit project! 
Meer informatie kunt u vinden op de 
website: www.projectedupc.nl

Basisschool de Vuurvogel 
ontvangt laptops

Meester Walter ontvangt namens de Vuurvogel de laptops van Project Edu-PC uit 

handen van Edwin Hortensius

Uithoorn - Karin Wegewijs wordt per 
1 mei de nieuwe gemeentesecretaris 
van de gemeente Uithoorn. De 
functie is niet nieuw voor haar, want 
sinds september 2020 was ze al 
waarnemend gemeentesecretaris. 
Ook heeft ze ruime ervaring opge-
daan binnen de gemeente Uithoorn. 
Hiervoor was ze afdelingshoofd/ 
programmamanager van de afdeling 
Wonen en Werken en lid van het 
Managementteam. Na een zorgvul-
dige werving- en selectieprocedure 
is Karin Wegewijs voorgedragen voor 
benoeming tot gemeentesecretaris, 
omdat zij beschikt over de juiste 
leiderschapskwaliteiten. 

”Zij vormt een goede match met de 
‘Uithoornse aanpak’, weet mensen 
mee te nemen in de gewenste 
ontwikkeling, geeft ruimte en 
vertrouwen, heeft luisterend 
vermogen en staat voor haar zaak,” 
aldus de selectiecommissie. 

Zin om aan de slag te gaan
Karin Wegewijs kijkt er naar uit om 
aan verder aan de slag te gaan in de 
gemeente Uithoorn: “Ik ben heel blij 
dat ik het vertrouwen heb gekregen 
om deze mooie functie te vervullen. 
Ook op deze positie zal ik mij met 
hart en ziel inzetten voor de 
gemeente en de organisatie.” 

Karin Wegewijs nieuwe gemeente-
secretaris gemeente Uithoorn

WWW.UITHOORN.NL

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
•	 2021-014063,	Colijnlaan	18,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	(verzonden	

22-03-2021);
•	 2021-017547,	Arthur	van	Schendellaan	100A,	het	bouwen	van	een	mul-

tifunctionele accommodatie MFA (verzonden 29-03-2021);
•	 2021-016945,	Krakeend	21,	het	verplaatsen	van	de	voordeur	en	ver-

groten raam in de voorgevel (verzonden 29-03-2021).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
•	 2021-035114,	Koningin	Máximalaan,	het	aanvragen	van	een	drank-	en	

horecavergunning. (ontvangen 29-03-21).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
•	 2021-031622,	Cort	van	de	Lindenplein	5,	het	starten	van	een	catering	

fastfoodrestaurant. (ontvangen 18-03-2021).

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Uithoorn
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicap-
tenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om bij de kruising He-
ijermanslaan-Wiegerbruinlaan een algemene gehandicaptenparkeerplaats 
in te stellen.

Verkeersbesluit verplicht (brom)fietspad Poelweg Uithoorn
De	huidige	(brom)fietsvoorziening	loopt	ter	hoogte	van	de	Poelweg	nu	nog	
zuidelijk van de busbaan. In het HOVASZ-project is besloten de toekom-

stige	(brom)fietsvoorziening	vanaf	de	Poelweg	richting	het	westen,	ten	zui-
den	van	de	busbaan	te	laten	lopen.	Om	(brom)fietsers	vanuit	Uithoorn	een	
conflict	te	besparen	wordt	een	mogelijkheid	tot	afslaan	gecreëerd	vooraf-
gaande aan de Poelweg.
Verkeersbesluit verlagen maximale doorrijhoogte 
Prinses Amaliaviaduct Uithoorn
Om voertuigbewegingen van vrachtwagens tegen te gaan, maar de be-
voorrading in het Oude Dorp van Uithoorn niet te beperken, wordt de hoog-
tebegrenzer onder het prinses Amaliaviaduct komende vanaf de Amster-
damseweg verlaagd naar 3,00m. 
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 19 mei 2021 bezwaar maken tegen 
deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de 
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeen-
te@uithoorn.nl. 
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VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik met u momenten 
die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij 
gesteld worden.

Ik zeg het wel vaker: We zijn allemaal een 
beetje overheid. Alleen de inwoners hebben 
de gemeenteraadsleden en het college van 
burgemeester en wethouders opdracht 
gegeven om de taken uit te voeren. Dus we 
zijn een soort ‘eerste overheid’. Dat betekent 
dat we vaak de wind van voren krijgen. Dat 
hoort erbij. We blijven echt altijd toegewijd. 
We voeren de overheidstaken zo sterk en 

compact mogelijk uit. Daarvoor werken we veel samen met andere over-
heden. Bijvoorbeeld met Ouder-Amstel en Diemen. Met deze gemeenten 
werken we ambtelijk samen. Om het milieu te blijven beschermen 
werken we weer veel samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied (OD NZKG). Het wordt steeds drukker: meer industrie, meer mobi-
liteit en een forse woningbouwopgave. Ontwikkelingen die impact 
hebben op de kwaliteit van de leefomgeving. OD NZKG heeft als belang-
rijkste taak het leefbaar houden van dit gebied. En voor de aanpak van 
ondermijning werken we weer nauw samen met de gemeente Aalsmeer. 
Om maar een paar samenwerkingsverbanden te noemen. 

Burgernet
Maar de gemeente wil ook graag samenwerken met u als inwoner. U weet 
als geen ander wat er speelt in uw straat of wijk. Werk bijvoorbeeld met 
de gemeente en politie samen aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan 
door deelnemer te worden van Burgernet. Burgernet wordt ingezet bij 
onder andere diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving 
en vermiste personen. Als deelnemer ontvangt u een spraak- of sms-
bericht wanneer er iets gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het 
verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Aanmelden kan 
door de app te downloaden of via www.burgernet.nl. Hoe meer mensen 
deelnemen hoe sneller een persoon of voertuig gevonden wordt. 

Aanvullende hulp Toeslagenaffaire
De overheid maakt helaas ook fouten. Ook fouten die grote gevolgen 
hebben. Denk aan de Toeslagenaffaire. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb 
enorm te doen met de mensen die hier slachtoffer van zijn. De Belasting-
dienst compenseert ouders die zijn getroffen. Maar soms is deze compen-
satie niet genoeg. Er kunnen ook problemen op andere vlakken ontstaan. 
Waaronder inkomen en schulden, werk, huisvesting, zorg en het 
opvoeden van de kinderen. Daarom wil de gemeente Uithoorn aanvul-
lende hulp aanbieden. Heeft u hulp nodig? Neem dan telefonisch contact 
op met ons Sociaal Loket. Dat kan via 0297-513111. Graag vragen naar 
Maaike Adriaans, contactpersoon Toeslagenaffaire. Schroom niet om hulp 
te vragen!

Pieter Heiliegers, burgemeester

Samenwerken

Uithoorn - De nieuwe bibliotheek 
Uithoorn is in aanbouw. 
Om alvast te weten te komen hoe die 
er uit gaat zien, heeft de bibliotheek 
een nieuwe website gelanceerd. 
Volgens planning wordt de biblio-
theek aan de Amstel in 2022 
geopend. Op de website (www.nieu-
webiebuithoorn.nl) krijg je alvast 
uitleg over het ontwerp van de 
nieuwe bibliotheek. Architect Aat Vos 
(aatvosbv) en directeur Daphne 
Janson vertellen met video’s over de 
keuzes die daarbij gemaakt zijn. 
Via de website blijf je ook op de 

hoogte van al het nieuws rondom de 
nieuwe vestiging.

Wat is er nieuw?
De huidige locatie van de Bibliotheek 
bevindt zich aan de Dorpsstraat 43 in 
de voormalig schoenwinkel Zwart. 
Ondanks de beperkte ruimte is er 
een ruim aanbod aan leesvoer voor 
alle leeftijden. Veel ruimte voor acti-
viteiten of werk- en studieplekken is 
er echter niet. Daar komt in de 
nieuwe vestiging verandering in. De 
bibliotheek is groot opgezet en 
nodigt qua inrichting uit om er meer 

Voorproefje op de nieuwe bieb

Uithoorn - In Nederland gaan alle 
kinderen naar school, volkomen 
normaal vinden we dat.Toch zijn er 
nogal wat kinderen die vastlopen op 
school, ondanks alle inspanningen 
van de kinderen zelf, van de school en 
van de ouders. De teleurstelling en de 
zorgen die hier omheen ontstaan, zijn 
vaak groot en onzichtbaar! Kindcen-
trum de Weidevogel biedt via een 
onderwijsarrangement  ondersteu-
ning op maat aan leerlingen van het 
basisonderwijs in de regio Aalsmeer/
Uithoorn/Amstelveen. Er wordt 
gewerkt in kleine groepen en ingezet 
op het vergroten van plezier in het 
leren en ontdekken en vertrouwen 
dat school (weer) fijn kan zijn. Het 
gaat om arrangementen van 3 of 6 
maanden, altijd opgezet in nauw 
overleg met alle betrokkenen. De 

begeleiding gebeurt door drie zeer 
ervaren professionals. Twee van hen 
hebben jarenlange ervaring in het 
Speciaal Onderwijs, de derde is ortho-
pedagoog en werkzaam bij de Zorg-
coach in Amsterdam. Aanmelding van 
een leerling loopt altijd via de school. 
Dus informeer ook bij de school van 
uw kind naar de mogelijkheden!

Gestart als pilot!
Kindcentrum De Weidevogel is vanaf 
begin maart van start gegaan als 
pilot. Dat wil zeggen dat er tot aan de 
zomervakantie nog geen kosten aan 
een aanmelding zijn verbonden en 
we door de eerste ervaringen ons 
aanbod nog beter kunnen gaan 
afstemmen op wat kind en school 
nodig hebben. Voor meer info: www.
kindcentrumdeweidevogel.nl

Kindcentrum de Weidevogel: 
’voor als school even niet lukt’

Uithoorn - Naar aanleiding van de 
berichtgeving over kerken op Urk en 
in Krimpen aan de IJssel nam het 
bestuur van de Protestantse 
Gemeente Uithoorn (de Schutse) 
contact op met onze redactie. Zij 
wilde graag aangeven dat zeker niet 
alle kerken zo te werk gaan. is onze 
redactie eens gaan navragen in 
Uithoorn hoe het daar geregeld is. 
De voorzitter en de scriba van de 
kerkenraad, resp. Liesbeth Geudeke 
en Joke Bos, geven de mening van 
de kerkenraad.
Joke Bos: “wij zijn het volstrekt 
oneens met de opstelling van de kerk 
op Urk en die in Krimpen aan de 
IJssel. Wij hechten natuurlijk aan het 
grondwetsartikel met betrekking tot 
de vrijheid van godsdienst, maar wij 
menen dat wij in deze corona-situ-
atie daar geen beroep op kunnen en 
moeten doen. Wij willen niet uit de 
pas lopen met de rest van de maat-
schappij, waar geen bijeenkomsten 
mogelijk zijn, en we willen al hele-
maal geen steen des aanstoots zijn”. 

Zonder gemeenteleden
“Wij houden al onze diensten online, 
zonder gemeenteleden. Tijdens de 
diensten zijn alleen de predikant, de 

organist, een ouderling, soms een 
diaken en 1 of 2 technici die de 
uitzending mogelijk moeten maken, 
aanwezig. Tot december werden de 
liederen tijdens de dienst ten gehore 
gebracht door 3 of 4 zangers. Uit 
veiligheidsoverwegingen zijn er nu 
geen zangers meer tijdens de dienst: 
liederen worden door de week 
corona veilig opgenomen en tijdens 
de dienst uitgezonden.”
Liesbeth Geudeke voegt hieraan toe: 
“we hebben besloten om niet mee te 
gaan met het recente voorstel van de 
landelijke PKN om weer 30 gemeen-
teleden toe te laten bij de diensten 
en zangers weer te laten optreden. 
Wij vinden dat echt nog niet verant-
woord. Het merendeel van onze 
gemeenteleden is kwetsbaar. Je 
moet er toch niet aan denken dat 
iemand tijdens een kerkdienst 
besmet raakt! Bovendien vinden we 
het een fout signaal naar de samen-
leving toe. Wij houden ons strikt aan 
de corona-regels en willen als kerk 
geen uitzonderingspositie. Natuurlijk 
valt ons dat zwaar. Veel liever komen 
we samen, maar we zijn blij dat we 
technisch in staat zijn om de dien-
sten uit te zenden, via een livestream, 
zodat de gemeenteleden vanuit huis 

mee kunnen vieren. En dat doen 
gelukkig velen. Zodra de samenle-
ving weer open kan gaan, dankzij 
een hoge vaccinatiegraad, hopen we 
weer kerkgangers op zondag in de 
kerk te kunnen ontvangen. We kijken 
daar erg naar uit, zoals iedereen 
uitkijkt naar versoepeling van de 
maatregelen.”.
De kerkdiensten vanuit De Schutse 
zijn digitaal te volgen via de website 
van De Schutse of via kerkomroep.nl

Protestantse Gemeente Uithoorn 
houdt zich aan de corona regels

Ds. Joep Dubbink leidt een online 

kerkdienst vanuit een lege Schutse. 

Foto eigen beheer.

tijd door te brengen.

Gezicht van de bieb
Speciaal voor de nieuwe bibliotheek 
is er een fotoshoot geweest met 
leden van de bibliotheek. Zij geven 
de nieuwe bieb alvast een gezicht. 
Stuk voor stuk leuke én fotogenieke 
mensen, die allen om hun eigen 
redenen uitkijken naar de biblio-
theek. Zo vertelt Carla het volgende: 
“Het lijkt mij fijn dat de nieuwe bieb 
een plek wordt waar je elkaar 
ontmoet. Waar je ook naartoe kunt 
gaan voor een kopje koffie en een 
krant, een beetje het grand café 
gevoel.” Bob kijkt uit naar de activi-
teiten: “Van mij mag de nieuwe bieb 
een uitgebreide programmering 
hebben. Dat zou fijn zijn, meer 
cultuur en meer dingen te beleven.”
Inwoners en organisaties betrekken
De bibliotheek moet een plek 
worden van, voor én door iedereen. 
Inwoners worden daarom op de 
website gevraagd naar ideeën voor 
de nieuwe vestiging. Samen met hen 
– en met andere organisaties, 
bedrijven en verenigingen in 
Uithoorn – zorgt de bibliotheek 
ervoor dat het een bruisende plek 
wordt, waar altijd iets te beleven is. 
Bezoek de website op 
www.nieuwebiebuithoorn.nl.

Uithoorn - Kinderboerderij de Olie-
vaar in Uithoorn wordt beheerd door 
vrijwilligers. Hun doelstelling is om 
hun enthousiasme voor  dieren, 
natuur, milieu en duurzaamheid over 
te brengen op kinderen en volwas-
senen.  Hierbij staat het welzijn van de 
dieren op de eerste plaats en houden 
zij zich aan de richtlijnen van een 
diervriendelijke kinderboerderij. 
Bij hen mogen alle dieren oud 
worden. Zij bieden een laagdrempe-

lige (buurt) voorziening in Uithoorn 
waarbij een ieder kan genieten van 
deze bijzondere plek in het Libellebos 
en waar kinderen in een veilige 
omgeving leren omgaan met dieren 
en kunnen spelen in de speeltuin. 
Dierenarts Annemieke Calis uit 
Uithoorn vindt het belangrijk dat er 
dit soort voorzieningen zijn en 
behouden worden voor de toekomst 
en draagt hun doelstelling een warm 
hart toe. Sinds enige jaren onder-

Dierenarts Annemieke Calis 
steunt Kinderboerderij

steund de praktijk van Annemieke de 
kinderboerderij door de kosten van 
de veterinaire zorg voor de konijnen 
voor haar rekening te nemen. 
Op deze manier kan zij de kinderboer-
derij ondersteunen en zijn de 
konijnen verzekerd van medische 
zorg, vlak bij huis. Dit jaar heeft de 
kinderboerderij het zwaar, aangezien 
zij vanwege de coronamaatregelen 
nog geen enkele dag geopend zijn 
geweest voor bezoekers. De zorg voor 
de dieren gaat natuurlijk wel gewoon 
door. Een extra opsteker dus, dat ook 
dit jaar Dierenarts Annemieke Calis 
wederom de kinderboerderij.





De Ronde Venen - Samen zorgen 
voor een groenere en aantrekkelijkere 
leefomgeving. Dat is het doel van het 
programma Groen aan de Buurt. Op 
30 november werd de eerste ideeën-
avond georganiseerd voor bewoners 
uit De Ronde Venen. De ingebrachte 
ideeën werden op 18 februari met het 
team van Groen aan de Buurt uitge-
werkt. Er kwamen vijf concrete 
plannen tot stand waar bewoners nu 
mee aan de slag gaan. De vijf plannen 
in De Ronbden Venen zijn geworden: 

Vergroening parkeerplaats - 
Abcoude 
Bewonersgroep Abcoude Groen 
werkt onder andere aan groenvoor-
zieningen in de bebouwde kom. De 
komende tijd richten ze zich op een 
landschapselement naast het spoor, 
bestaande uit een rij steenkorven. Die 
plek willen zij omtoveren tot een klein 
paradijsje om biodiversiteit te stimu-
leren. Meedoen? Neem contact op 
met Ellen van Donk via e.vandonk@
nioo.knaw.nl of Gay Jannette Walen 
via walenjgg@kpnmail.nl.

Narcissen aan de Amstel - 
De Hoef
Elk voorjaar barsten de narcissen van 
De Hoef in bloeien uit. Een prachtig 
gezicht dat inwoners wel op meer 
plekken in het dorp willen zien. 
Daarom slaan zij de handen ineen om 
ook langs de Amstel in het najaar van 
2021 narcissen te planten. 
Meewerken? Neem contact op met 
Jaap Gelderloos via jog@stroomzicht.
nl.

Oeverbeplanting 
Karekiet – Mijdrecht
Er gebeurt in Mijdrecht al behoorlijk 
wat om parken en groenstroken 
mooier en natuurlijker te maken. De 
Werkgroep Groen Twistvlied - 
Wickelhof gaat graag nog een stapje 
verder. In samenwerking met 
Waternet gaan zij nieuwe, natuurlijke 
oeverbeplanting realiseren langs de 
vijverrand aan de Karekiet. Goed voor 
de vijverecologie en ook nog eens 
mooi om te zien. Meedoen? Neem 
contact op met Lydia Graveland via 
silky-beauty@ziggo.nl. 

Bloemenweide Kerkelanden – 
Vinkeveen
Vinkeveen is binnenkort een bloe-
menweide rijker. Een groep bewoners 
maakt van een grasstrook langs de 
vijverpartij bij Kerkelanden een fijne 
plek voor vlinders, bijen en andere 
insecten. 
Ook knappen ze een bankje op, zodat 
voorbijgangers kunnen ontspannen 
terwijl ze genieten van de 
bloemenpracht. 
Meedoen? Neem contact op met 
Vivien de Groot via viviendegroot@
gmail.com.

Aangeklede 
bloemenweiden – Wilnis
Buren aan de Pastoor Kannelaan en 
het Timotheegras hebben twee bloe-
menweiden voor ogen. Hiermee 
willen ze hun buurt groener, mooier 
en gezelliger maken. Er komen boom-
stambanken en samen met de Woud-
reus gaan de kinderen werken aan 
een insectenhotel. Meedoen? Neem 
contact op met Sandra Redeker via s.
redeker@kpnplanet.nl.
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LEZERSPOST

Uithoorn – De heer Himpers uit 
Uithoorn wist niet wat hij zag, toen 
hij vorige
week naar huis reed. Een vracht-
wagen die over de fietsbrug reed… 
Hij maakte foto’s en reed er naartoe 
en zag de enorme combinatie een 
betonnen paaltje plat rijden, een 
verkeersbord en dan over de berm 
maar niet te spreken.
Hij heeft het kenteken doorgegeven 
aan de politie, die een onderzoek 
heeft opgestart. We zijn benieuwd of de constructie van deze fietsbrug 
hierdoor niet geleden heeft, want hij is zeker niet gemaakt voor dit soort 
zwaar verkeer.

Vorige week melden wij u in deze rubriek de vonds van een zeldzaam wit 
molletje. Paul de Boer zijn vader had dit diertje ontdekt. Deze week 
kregen wij het bericht :
“Leuk dat jullie het berichtje geplaatst 
hebben. Binnenkort is deze kleine Mijdrech-
tenaar wellicht te bewonderen in Naturalis. 
Ik heb contact gehad met een preparateur 
van Naturalis en ze willen ‘m graag hebben. 
Was getekend 

Paul de Boer

Het moet toch niet 
gekker worden

Witte molletje blijft

NATUUR DICHT BIJ HUIS

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

De Ronde Venen wordt groener 
en aantrekkelijker

Een mooi voorbeeld van zo’n bewonersinitiatief is deze Bloemenweide in Soest. Foto: Allard Willemse.

Mijdrecht - Per 1 mei 2021 is aan ds. 
Guus Vos, op zijn verzoek, emeritaat 
verleend. Op 11 april a.s. neemt hij 
afscheid van zijn gemeente “De 
Wegwijzer”. Samen met zijn echtge-
note Laura wordt hij uitgezonden 
naar Malawi. Ds. Vos is als parttime 
predikant zeven jaar verbonden 
geweest aan CGK “De Wegwijzer”. Een 
actieve en betrokken predikant met 
een groot hart voor het pastoraat en 
het missionaire werk. In de pastorie 
was men altijd van harte welkom bij 
het echtpaar Vos. Vele malen heeft hij 
zowel in de eigen gemeente als daar-
buiten, de erediensten, trouw- en 
rouwdiensten en andere bijzondere 
diensten mogen leiden. 
Het emeritaat betekent voor ds. Vos 
niet dat hij op zijn lauweren gaat 
rusten. In de dienst van afscheid 
zullen Guus en Laura Vos vervolgens 
als missionair-diaconaal werkers 
vanuit de CGK gemeente worden 
uitgezonden naar Malawi. 

Vertrekken
Nog voor de zomer vertrekken zij in 
opdracht van Stichting Raise uit 

Voorthuizen naar dit land in Zuid-
oost-Afrika. Ds. Vos zal met het lokale 
bestuur leidinggeven aan het missio-
naire-diaconale project genaamd 
“Grace Farm”. Dit is de naam van de 
boerderij in Malawi waar Stichting 
Raise de lokale bevolking helpt een 
mini-economie te creëren, onder 
meer met het verbouwen van 
gewassen zoals soja, mais en maca-
damia notenbomen. Daarnaast is er 
op het terrein van Grace Farm een 
kliniek, een school en een weeshuis 
waar Stichting Raise verantwoorde-
lijk voor is. De kinderen krijgen chris-
telijk onderwijs en ontvangen liefde 
en aandacht die nodig is om uitzicht 
te hebben op een hoopvolle 
toekomst. Ds. Vos heeft ruime erva-
ring met zuidelijk Afrika opgedaan in 
de tijd dat hij missionair directeur 
was van een Bijbelschool en een TEE-
project in Mozambique van 2004 – 
2012. Daarvoor was hij predikant in 
Purmerend en Assen.
De dienst live of achteraf volgen kan 
via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. 
Gebruik daarbij de link kerkdienst-
meebeleven.nu 

Ds. Guus Vos neemt afscheid

Haat en liefde in de polder
Eén spreeuw denkt groot

Eén kast hangt in 
een esdoorn. 
Verscholen tussen 
andere bomen. Een 
mooi beschut plekje 
vinden de 
spreeuwen. De 
andere hangt in een 
treurwilg in het 
open veld. De 
spreeuwen vinden 
het uitzicht mooi. En 
ze houden van een 
plekje bij gras: daar 
zijn volop insecten 

en insectenlarven. Die eten ze graag. En natuurlijk in 
het najaar de bessen van de struiken die daar 
staan.  Een spreeuwenpaar komt de nesten ‘keuren’. 
Kom ik er makkelijk in vanaf een takje dichtbij? Kan ik 
gevaar zien aankomen? Zit de nestkast lekker? Is hij 
schoon? Dan gaan ze verderop keuren. Een tweede 
paar komt al gauw op de nestkast af. Ook zij keuren 
weer. Zo gaat het een paar dagen door. Als het eerste 
paar een keuze heeft gemaakt gaan ze één voor één in 

de kast zitten. Maar pech, een ander paar wil ook die 
kast en gaat erin. Dan volgt een robbertje vechten. Niet 
heel fel. Meer wie de langste adem heeft. Nog drie keer 
wisselen en een beetje duwen en schreeuwen en de 
winnaars zijn bekend. Die beginnen een nest en 
kunnen broeden. Gelukkig zijn er veel spreeuwen in 
mijn tuin. Ik vind ze leuk. Maar jammer voor de 
spreeuwen: er zijn nooit nestkasten genoeg. Natuurlijk 
kunnen ze ook in de schuur nestelen. Of de witte kwik-
staarten uit hun nest jagen zoals vorig jaar. Maar dan 
moeten ze zelf gaan bouwen. Eén spreeuwenpaar 
denkt groter. Dat paar gaat kijken in de steenuilenkast. 
Die kast is ongeveer vijf keer groter dan de spreeu-
wenkasten. En heeft ook nog een riant voorportaal. Je 
moet natuurlijk wel durven als spreeuw. Want stel nu 
eens dat er dit jaar wél een steenuil komt nestelen? Ik 
heb hem al gezien! Maar ze zetten door. Ze verzamelen 
takjes en strootjes. De kast wordt ingericht. Na een dag 
of zes is het nest van 6 eieren wel compleet. Nog 13 
dagen  hopen dat de steenuil toch niet komt. Dan 
komen de eieren uit. Dan nog een paar dagen en de 
jongen zijn vliegvlug en veilig. Want pas op: steenuilen 
lusten graag jonge spreeuwtjes als er weinig muizen 
zijn...

Catherine
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn
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Al gauw kregen zij veel opdrachten 
van kwekers in Aalsmeer om hun 
bloemenkassen te schilderen. Voor 
nieuwe kassen waren veel houten 
spanten en gordingen nodig, door 
de grote vraag hebben zij toentertijd 
een machine ontwikkeld om het 
werk te versnellen. Dit was een van 
de eerste verf robots. Door het werk 
in de kassen kwamen zij in contact 
met een bedrijf dat zich bezighield 
met het plaatsen van houten bouw-
keten en noodgebouwen. 
De vraag kwam al snel of Uithol 
Schilders de bouwketen in de 
kleuren van diverse grote aannemers 
uit het land wilde schilderen. 
Het bedrijf begon te groeien en 
meerdere grote aannemers uit het 
land meldden zich, hierdoor begon 
Uithol Schilders voor diverse grote 
materieel diensten al het schilder-
werk uit te voeren. De werkzaam-
heden bestonden voornamelijk uit 
het schilderen van bouwketen aan 

de binnen- en buitenzijde, units en 
schaftwagens door het gehele land.

Uithol Sportvelden B.V.
In 1985 moest Joop Uithol helaas 
door gezondheidsredenen stoppen. 
Zijn zoon Jan Uithol, die inmiddels al 
jaren werkzaam was binnen het 
bedrijf, nam graag het stokje over. 
Het werk voor de diverse materieel 
diensten bleef, maar Jan kreeg ooit 
eens de vraag of hij geen betonnen 
tennisvelden (mateco) kon spuiten. 
Deze banen worden voorzien van 
een speciale sportcoating, meestal in 
twee kleuren inclusief witte belijning. 
Meerdere opdrachten volgden en 
Uithol Sportvelden B.V. was geboren, 
gemiddeld 80 banen per jaar, 50.000 
m2. Jan ging zich naast het schilders-
bedrijf ook specialiseren op het 
gebied van aanleg en onderhoud 
van tennisbanen en sportvloeren, 
waaronder gravel, hardcourt, smash-
court en kunstgrasbanen en dit alles 

onder het keurmerk van ISA Sport en 
de KNLTB. Uithol Sportvelden is tot 
op heden nog steeds actief op de 
markt.

3e generatie
In 2007 is Remko Uithol, de zoon van 
Jan, in het schildersbedrijf gekomen. 
Remko is na zijn studie aan het 
Nimeto te Utrecht, waar hij zijn 
meestertitel heeft gehaald, zich meer 
gaan richten op de particulieren 
markt in Uithoorn en omstreken. 
Inmiddels heeft Remko een groot 
particulier klantenbestand opge-
bouwd en door het aannemen van 
twee gediplomeerde vak-schilders 
zag hij kans het klantenbestand te 
kunnen uitbouwen. Hierdoor maken 
inmiddels diverse VvE’s, aannemers, 
scholen en de zakelijke markt 
gebruik van ons dienstenpakket.
Ons dienstenpakket bestaat onder 
andere uit binnen- en buitenschilder-
werkzaamheden, diverse spuittech-
nieken zoals airless latex spuiten en 
airmix lak spuiten, houtrot herstel en 
diverse behangwerkzaamheden.
Wij zijn in het bezit van eigen hoog-
werkers en steigermateriaal en al ons 
klimmateriaal wordt elk jaar gekeurd 
zodat wij veilig ons werk kunnen 
doen. Als schildersbedrijf zijn wij 
aangesloten bij Koninklijk Onder-
houd NL dus kunt u erop vertrouwen 
dat uw schilderwerk in goede 
handen is en wordt uitgevoerd door 
vakmensen. 

Uithol Schilders B.V. al bijna 
60 jaar gevestigd in Uithoorn

Mocht dit artikel uw interesse 
hebben gewekt, neem dan contact 
met ons op. U kunt ons bereiken via 
ons vaste nummer, website of diverse 
socialmediakanalen. Hierop plaatsen 
wij geregeld foto’s van uitgevoerde 
projecten. Ons kantoor en werkplaats 
is gevestigd aan de Industrieweg 19A 
te Uithoorn.

Uithoorn - In 1962 is Joop Uithol het schildersbedrijf gestart aan de 
Treublaan in Uithoorn. Hij kocht samen met zijn broer een busje om 
samen te gaan schilderen. 
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Mijdrecht /Wilnis - - Al vele jaren 
wordt door de Lions Mijdrecht-Wilnis 
in samenwerking met Hotel Mijd-
recht Marickenland de Lenterit in 
april georganiseerd. Helaas kon de 
Lions Lenterit die gepland stond voor 
2020 door de corona maatregelen 
niet plaats vinden. Deze 17de lenterit 
2021 is aangepast aan de corona 
regels waardoor deze nu wel door-
gang kan vinden. De route van circa 
125 kilometer voert langs de mooiste 
plekjes in het Groene Hart en start bij 
Hotel Mijdrecht Marickenland. Er zijn 
mooie prijzen te winnen. Het goede 
doel van dit evenement is het Ronald 
McDonald huis in Utrecht, voor infor-
matie kijk op https://www.kinder-
fonds.nl/huis-utrecht .
U dient zich van te voren in te 
schrijven en te betalen. Daarbij kunt 
U ook een lunch picknick pakket 
bestellen voor onderweg en een 
borrelplank voor thuis 

Er wordt op 18 april gestart vanaf 
10.30 tot 12.00 uur bij Hotel Mijd-
recht Marickenland langs de Provin-
cialeweg 3 in Mijdrecht. Als u aan 
komt verzoeken wij om rustig in uw 
auto te wachten. 
Een van de Lions leden komt u 
geheel volgens de corona regels 
verwelkomen met het routeboek en 
uw lunchpakket brengen. Nadat u de 
instructies goed doorgelezen hebt 
kunt u starten. Alles staat in het 
routeboek en onderweg zal er nog 
een verrassing zijn. Voor kinderen zal 
een leuk spel gespeeld worden 
vanuit de auto. Blijf in verband met 
Covid-19 bij de start, bij de controle-
posten en bij de eindlocatie, in de 
auto zitten. 
Op het einde van de middag vindt er 
een digitale prijsuitreiking plaats die 
u thuis kunt volgen. 
Voor meer details en inschrijven kijk 
op https://lenterit.nl

Lions Lenterit gaat door

Uithoorn - Zaterdag 3 april kwamen 
de paashaas en de voorzitter in 
graspak bij de buitentraining van de 
jeugd van SAS’70 langs. De paashaas 
verstopte eieren en de kinderen 

gingen hard op zoek en uiteindelijk 
ging Mara er met de hoofdprijs 
vandoor! Het was weer een 
geslaagde, grappige en gezellige 
activiteit, naast dat er natuurlijk ook 

gevolleybald wordt! Lijkt het jou ook 
leuk om met de SAS’70 jeugd mee te 
trainen? Stuur dan een mailtje naar 
jeugd-voorzitter@sas70.nl, het zou 
leuk zijn als je mee wil doen!

Paashaas op bezoek bij SAS’70

De Ronde Venen - Heerlijk om weer 
buiten sportief bezig te kunnen zijn! 
Na goed overleg met de veiligheids-
adviseur van de gemeente kon 
docente Jos Kooijman op 26 maart 
met de groep Sportief in de zaal van 
Senior Sportief Actief niet binnen, 
maar buiten aan de slag. De 
groep(conditiesport) traint normaal 
gesproken in Sporthal de Phoenix 
maar deze is tijdelijk ingeruild nu er 
met 4 deelnemers buiten gesport 
mag worden. Docente Jos had alles 
tot in de puntjes verzorgd op het 
gebied van veiligheid. Per 4 deelne-
mers was er een afgezette ruimte 

waarin eindelijk weer eens samen 
gesport kon worden. Niet dat er de 
afgelopen tijd geen activiteiten zijn 
geweest: Jos Kooijman heeft 
iedereen regelmatig gemaild met 
thuisoefeningen om zo de conditie 
op pijl te houden. Het was duidelijk 
zichtbaar dat iedereen blij was elkaar 
weer te zien en “bijna ouderwets” aan 
de verschillende oefeningen te 
werken. Alle spiergroepen werden 
onder leiding van Jos weer lekker 
soepel gemaakt. Afhankelijk van wat 
je kan, en hoe intensief je dat kunt, 
zit er voor elke deelnemer voldoende 
uitdaging in de oefeningen. Zelfs de 

Buiten sporten mag en kan weer

De Kwakel - Vanaf seizoen 2021 is 
NoMorePlastic sponsor van Thamen 
en hangt er een prachtig bord aan 
het homerun hek van het honkbal-
veld. Ernst-Jan Koole: “Al ruim 25 jaar 
speel ik bij deze prachtige club. Het 
voelt als familie en als ik deze familie 
kan steunen door middel van spon-
soring door NoMorePlastic, dan doe 
ik dat met veel plezier. Graag kijk ik 
samen met het bestuur en de leden 
naar mogelijkheden om meer invul-
ling te geven aan de sponsoring. 
Denk aan het organiseren van een 
clean-up rondom het complex of 
misschien dat we samen NoMore-
Plastic shoppers met een
honkbalprint kunnen ontwikkelen?”.

Nieuwe sponsor voor Thamen

Foto: Andras Fictoor)

lachspieren kwamen aan bod. Het 
was erg gezellig om samen op een 
verantwoorde wijze bezig te zijn. 
Hopelijk kan Senior Sportief Actief op 
niet te lange termijn met meerdere 
groepen aan de slag. Ook actief aan 
de slag? Of je nu fit, fitter of fitst bent. 
Bij Senior Sportief Actief kun je vanaf 
50 jaar meedoen aan één van de 16 
verschillende activiteiten. Er zijn 
binnen de kernen van De Ronde 
Venen 45 groepen. Dus vast ook één 
bij jou in de buurt. Kijk snel op www.
seniorsportiefactiefdrv.nl of bel 06 21 
918 353 en meld je aan. Dus niet 
alleen gezond maar ook gezellig!

De Kwakel - KDO handbal organiseert 
op woensdag 14 april van 17.00 tot 
18.00 uur (t/m 8 jaar) en donderdag 
15 april 2021 van 16.30 en 17.30 uur 
(t/m 11 jaar) een inlooptraining. Alle 
meiden en jongens die eens kennis 
willen maken met het handbalspel-
letje zijn van harte welkom om mee te 

doen op het sportpark van KDO 
(Vuurlijn 51, De Kwakel). Tijdens de 
´training’ spelen de kinderen buiten 
op het handbalveld handbalspellen 
en doen ze handbaloefeningen. Om 
echt kennis te maken met handbal, 
sluiten ze af met een oefenwed-
strijdje. Om mee te kunnen doen 

KDO handbal organiseert inlooptraining jeugd
hebben de kinderen maar enkele 
dingen nodig: sportieve kleding en 
plezier. KDO verzorgt de rest!

Sportief en sociaal
KDO handbal is een van de actieve 
afdelingen van dé sportvereniging in 
De Kwakel. Met jeugd vanaf 4 jaar tot 
leden in de senioren- en recreanten-
leeftijd genieten veel sportievelingen 
uit de regio van het snelle en dynami-
sche spelletje. Handbal leert je 
samenwerken in een team, leert je te 
vertrouwen op elkaar en in jezelf en 
stimuleert het denken in oplossingen. 
Bij KDO staan sportiviteit en gezellig-
heid voorop: er is aandacht voor het 
sociale aspect en ook buiten de trai-
ningen en wedstrijden worden (hand-
balgerelateerde) activiteiten 
georganiseerd.

Meer informatie
Aanmelden voor de inlooptraining is 
niet nodig. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met trainer 
Desiree Schaefers, desiree@schaefers.
nl. Wie weet is handbal wel de sport 
voor uw dochter of zoon! Mocht hij/zij 
niet op de inlooptraining aanwezig 
kunnen zijn, maar wel eens willen 
meetrainen, dan is dat natuurlijk ook 
mogelijk. Neem dan ook even contact 
op met bovenstaande 
contactpersoon.





we onze Club Kampioenschappen 
komende zomer wederom kunnen 
organiseren.

Als we Corona eindelijk achter ons 
laten, wat zou je dan als eerste 
willen doen?
Ria hoopt dat de maatregelen voor 
tennis snel versoepelt kunnen 
worden en daarmee het Chalet weer 
open kan. “Gezellig na het spelen 
even napraten en borrelen op het 
terras, dat mis ik echt zo erg.” Het 
zogenaamde ‘racket trekken’ ook wel 
genoemd ‘tossen’ ligt ook al een tijd 
stil vanwege Corona. “Wat zou het 
fijn zijn als de vrije inloop bij de toss 
weer mogelijk is. Heel gezellig en 
leerzaam. Je leert ook snel veel 
andere leden kennen.”
“Zodra het weer kan zou ik graag een 
toernooi spelen met een dubbel.” 
aldus een positieve Charlotte.

Wat vind je zo leuk aan het 
tennissen bij TC QuiVive?
Ria: “TC QuiVive is een hele gemoe-
delijke club en daarmee heel laag-
drempelig. Het park is het gehele jaar 
geopend, dus ook in de winter 
spelen wij door.” 
Via de basisschool kwam Ria in 
contact met andere moeders die ook 
tennisten. Ze heeft toen het initiatief 
genomen om een appgroep op te 
zetten met andere moeders die ook 
lid zijn van TC QuiVive. “We tennissen 
zeker 1 tot 2 keer per week, alweer 5 
jaar. De samenstelling van de groep 
wisselt van jaar tot jaar. Een groot 
aantal speelt ook vrijdagavondcom-
petitie (dames 8) in de regio. Zelf 
fungeer ik als invaller.”
“Het leuke aan TC QuiVive is dat er 
bijna altijd wel iemand is en het 
gezellig is met de andere leden. De 
toernooien zijn ook altijd goed en 
leuk geregeld.” aldus Charlotte.
Axel glimlacht: “Heb je even?” Zo 
vertelt hij dat je het hele jaar bij TC 
QuiVive kunt tennissen. In tegenstel-
ling tot veel andere clubs in de 
omgeving. Het sociale aspect is ook 
belangrijk voor Axel, hij heeft er veel 
nieuwe (tennis)vrienden bij 
gekregen. En vervolgens noemt hij: 
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Hoe blijven onze leden fit 
tijdens deze crisis?

* SPECIALE AANBIEDING *
NIEUWE LEDEN

25% 
KORTING

OP JAARLIDMAATSCHAP

Meld je aan VOOR 15 APRIL en BESPAAR ook nog 
eens de inschrijfkosten!!

Kijk op de website voor de huidige tarieven: 
www.quivivetennis.nl

TC QUIVIVE
Vuurlijn 30, 1424 NR De Kwakel

TC QuiVive is de 
leukste tennisclub 
van Uithoorn en 

De Kwakel!

Bij ons kun je het 
hele jaar lekker 

sporten in de 
buitenlucht! 

Geheel Corona-proof! 

“De toernooien bij QV (als ze weer 
mogen) zijn altijd leuk en worden 
door een gemotiveerde club mensen 
georganiseerd. En als het kan help ik 
graag mee!”.

Open dag – maak kennis met de 
leukste tennisclub van Uithoorn en 
De Kwakel
Bij Tennis Club QuiVive kunnen we 
jaarrond tennissen op 7 kunstgras-
banen. De kleine, gezellige vereni-
ging telt zo’n 450 leden. Voorzitter 
Allison: “Toen Corona vorig jaar 
maart zijn intrede deed, stonden we 
net op het punt onze open dag te 
organiseren. Dat is jaarlijks hét start-
sein van het seizoen en voor nieuwe 
leden dé om kans kennis te maken 
met onze leuke vereniging. Het draai-
boek ligt op de plank, maar ook dit 
jaar zal het er jammer genoeg niet 
van komen. Daarom willen we hierbij 
alle lezers de mogelijkheid bieden 
om lid te worden van onze 
vereniging.”
We hebben momenteel een leuke 
aanbieding; wordt lid in de maand 
april en ontvang maar liefst 25% 
korting op een jaarlidmaatschap 
(2021), voor de snelle beslissers (voor 
15 april) schrappen we de inschrijf-
kosten ook nog eens!

Meer informatie: 
www.quivivetennis.nl 

Wat ik ga doen als Corona 
verleden tijd is?
Heel simpel eigenlijk! Alles 
weer oppakken waar ik in mijn 
leven voor de lockdown 
plezier aan beleefde! - Axel

“Tennissen is echt mijn uitlaat-
klep; ik kan er veel emoties in 
kwijt. Daardoor voel ik me na 
een training weer helemaal 
opgeladen en vol energie.” 
- Charlotte

Iedereen heeft er last van. Door 
Corona beweeg je veel minder. 
Sportclubs en -verenigingen zijn 
dicht. En dat terwijl sporten nou juist 
zo gezond is. Gelukkig zijn er toch 
nog sporten die we kunnen blijven 
uitoefenen, zoals een lekker potje 
tennissen in de buitenlucht! 
Tennis is een sport voor het leven, 
van jong tot oud. Ook bij de tennis 
moet men rekening houden met 
regels rondom Corona. Vanuit de 
KNLTB (Koninklijke Nederlandse 
Landelijke Tennis Bond) worden de 
richtlijnen en updates gecommuni-
ceerd aan de tennisverenigingen. Zo 
ook bij Tennis Club QuiVive in De 
Kwakel, waar jaarrond getennist kan 
worden op 7 kunstgrasbanen. “We 
hebben wel een korte periode de 
hekken moeten sluiten, dat was best 
heftig. Gelukkig was dit van korte 
duur en hebben we in september 
onze Club Kampioenschappen 
kunnen organiseren. Uiteraard wel 
Corona-proof, dus een uitgebreid 
feestje konden we er niet van 
maken.” – aldus Brit, bestuurslid 
communicatie bij TC QuiVive.
Wij vroegen ons af hoe onze leden 
het afgelopen jaar ervaren hebben 
en of zij ondanks de beperkingen 
toch fit zijn gebleven. We vroegen 
het aan onze leden Ria, Charlotte en 
Axel.

Hoe lang speel je al tennis en wat 
vind je er zo leuk aan?
Ria speelt nu 8 jaar bij TC QuiVive. 
Doordat haar dochter jeugdlid werd 
en les kreeg kwam ze in contact met 

andere moeders die ook les hadden 
bij Ferry, één van onze vaste trainers. 
Ria vertelt: “Dat leek mij ook heel 
leuk. Zelf heb ik in mijn studententijd 
1 seizoen getennist, dat was het. Ik 
wilde graag weer een buitensport 
gaan doen, iets waar je naar toe 
‘moet’ en tegelijkertijd super gezellig 
en sportief is.” Charlotte is jeugd-
trainer bij TC QuiVive en speelt zelf 
sinds haar 9de tennis. Ze speelt 
zowel enkel als dubbel maar heeft 
een lichte voorkeur voor de gezellig-
heid van het dubbelspel. Op de vraag 
wat er zo leuk is aan tennis, reageert 
ze: “Tennis kan altijd alle kanten op 
waardoor het vaak spannend is en 
daarom vind ik het leuk om te doen 
en om naar te kijken.” 
Axel: “Ik ben begonnen met tennis bij 
TC QuiVive toen ik 11 jaar oud was, ik 
denk t/m een jaar of 15. 
Sinds 2004 ben ik weer lid van TC 
QuiVive!” Hij speelt zowel enkel als 
dubbel en net zoals Charlotte heeft 
hij meer met het laatste. Het leuke 
aan tennis is het feit dat je beweegt 
en vooral actief bezig bent samen 
met anderen, vindt Axel.

Wat betekent sport voor jou?
“Tennis geeft me een goed gevoel en 
ik vind de sociale contacten die je 
ermee opdoet ook heel leuk. Mijn 
motivatie is om ieder seizoen weer 
een beetje beter te worden.” aldus 
Ria. Axel vindt sporten belangrijk. 
Het is gezond voor je lichaam en 
geest. Je kunt tijdens het sporten 
lekker je hoofd leeg maken. Hij 
verkiest tennis boven sporten bij een 
sportschool. “Ik vind het gezellig om 
met anderen te kunnen sporten.”

En toen was daar Corona. 
Ben je blijven sporten?
Voor Ria is tennis, in deze tijd van 
Corona, echt een uitlaatklep. Door 
naar buiten te gaan en te tennissen, 
gezellig met zijn 4-en of 2-en, geeft 

haar na afloop altijd een goed 
gevoel. “We speelden altijd dubbel, 
maar door de Corona maatregelen 
mocht er op een gegeven moment 
alleen nog enkel gespeeld worden. 
Uiteindelijk vind ik dit net zo leuk als 
dubbel en ben ik blij dat ik door het 
te doen nu ook graag enkel speel. 
Dat was wel een leuke eyeopener, 
dankzij Corona.”

“Er is altijd wel iemand te 
vinden die met je wil tennissen 
en zo sla ik geen week meer 
over dat ik niet op de baan 
ben.” - Ria

Ook Charlotte is tijdens Corona 
blijven sporten. Ze heeft lange tijd in 
twee- en viertallen kunnen hockeyen 
en ze kon blijven tennissen. Char-
lotte: “Wel vond ik het jammer dat we 
niet meer mochten dubbelen en dat 
alle toernooien werden gecanceld.” 
De gezelligheid mist ze ook.
Axel is al die tijd in beweging 
gebleven. In de eerste lockdown kon 
er ook een tijd helemaal niet geten-
nist worden. Toen is hij veel gaan 
wandelen en fietsen. Velen kennen 
Axel van zijn Dans- en Partycentrum 
Colijn, hij was ook jaren sponsor bij 
TC QuiVive. Recent is hij gestopt met 
Dans- en Partycentrum Colijn. Dat 
gaf hem tijd om zelf op dansles te 
gaan. In de tweede lockdown kon er 
wel getennist worden in singels dus 
is hij dat ook gaan doen. “Gelukkig 
kunnen we nu weer dubbelen, dat 
ligt me toch net iets meer.”
Net toen Axel wat meer tijd kreeg om 
ook in competitieverband te gaan 
tennissen, sloeg Corona toe. De 
verwachting is dat de competitie pas 
in juni begint. “Ik heb daar echter een 
hard hoofd in. Heel jammer, want ik 
had me er echt op verheugd.” We 
sluiten ons aan bij Axel en hopen dat 





De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.
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Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Inwoners Voor Inwoners zoekt naar creatieve oplossingen om gewenste starterswoningen te bouwen

Hoe zit het met de noodzakelijke 
woningbouw in De Ronde Venen?

Ambities genoeg 
De ambities voor woningbouw van 
de overheid, provincie en gemeente 
kunnen we overal lezen. Landelijk 
hebben we één miljoen huizen 
nodig, in de provincie Utrecht 
hebben we het over tienduizenden 
woningen en onze eigen wethouder 
Rein Kroon gaf vorig jaar aan dat de 
ambitie in De Ronde Venen is om 
4800 woningen voor eigen inwoners 
neer te gaan zetten. Eerlijkheidshalve 
stond daar wel een tijdspad tot 2040 
bij en lost dus niet direct de woning-
nood waar we op dit moment mee te 
kampen hebben op. Maar goed de 
ambitie is er.

Raad unaniem eens
De raad in De Ronde Venen was het 
vorig jaar unaniem eens met dit 
ambiteuze plan van wethouder Rein 
Kroon. Mooie hoopvolle woorden 
hadden de raadsleden ook. Zo gaf 
Ernst Scheurs van PvdA/GL aan om 
dit plan vooral te delen en te 
bespreken met de inwoners, omdat 
dit ambiteuse plan natuurlijk 
gevolgen kan hebben voor andere 
zaken. Een goede zaak want het is 
goed om te weten wat de inwoners 
belangrijk vinden. Onze nieuwe 
wethouder Cees van Uden, destijds 
in zijn rol als raadslid van D66, sprak 
de hoop uit dat er ook tempo zou 
worden gemaakt en de plannen ook 
zo snel mogelijk gerealiseerd 
moesten worden. Hij zei de woorden 
“in plannen kan je niet wonen”. En die 
onderschrijven wij graag. Ook Wim 
Stam van CU/SGP zei woorden van 
gelijke strekking; “Rapporten 
bouwen geen huizen” en hij gaf aan 
dat er in de plannen van de provincie 
geen ruimte was voor deze woonam-
bities. De Ronde Venen zit in feite op 
slot concludeerde hij.

Ajax als vergelijking
Maarten van der Greft (RVB) gaf aan 
dat ambities mooi zijn maar ambities 
soms geen realistisch beeld schetsen. 
Hij vergeleek dat met Ajax die ook de 
ambitie heeft om elk jaar kampioen 
te worden. Dat lukt volgens hem ook 
niet altijd. Toch geeft deze vergelij-
king juist hoop, want juist Ajax heeft 
een beleid uitgestippeld voor de 
lange termijn wat er voor gezorgd 
heeft dat zij bijna een zekerheid 
hebben om kampioen te worden in 
Nederland. Ajax doet het namelijk 
net even anders dan alle andere 
clubs in Nederland en dat lijkt 
succesvol. Misschien moeten wij het 
in De Ronde Venen ook net even 
anders gaan doen. Dat is ook wat 
Inwoners Voor inwoners voor ogen 
heeft. 

Woondeal Regio Utrecht
Kortom er zijn prachtige ambities en 
de neuzen staan allemaal dezelfde 
richting op. We willen allemaal dat 
we gaan bouwen. Maar hoe en waar? 
De wethouder heeft op 24 juni 2019 
zijn handtekening gezet onder de 
Woondeal Regio Utrecht. Het doel 
van de woondeal is om een langjarig 
partnerschap aan te gaan tussen de 
gemeentes in de provincie om groei 
te faciliteren gebaseerd op ‘gezond 
stedelijk leven’. Dat is natuurlijk een 
zeer omvangrijke, integrale en 
complexe opgave met grote ruimte-

De woningnood in De Ronde Venen is groot. Dat wordt wel door iedereen 
erkend. Ook zijn er mooie ambities om die woningnood op te lossen. 
Maar ambities zijn nog geen concrete oplossingen. Inwoners Voor Inwo-
ners is gaan onderzoeken of er wellicht oplossingen te bedenken zijn om 
de lokale overheid een handje te helpen. Samen met grondeigenaren 
hebben we prachtige locaties in de aanbieding waar snel tot actie over 
gegaan kan worden om verschillende soorten woningen te realiseren. 
Maar zo eenvoudig als het lijkt is het niet. Het blijkt dat er in ons systeem 
allerlei blokkades zijn opgeworpen die er voor zorgen dat bouwen bijna 
onmogelijk maakt. Inwoners Voor Inwoners is aan het onderzoeken hoe 
we die tegenwerkende wet en regelgeving samen op een creatieve 
manier kunnen veranderen en/of omzeilen. Daar is dan wel de steun van 
iedereen bij nodig. Inwoners Voor Inwoners is dan ook in gesprek gegaan 
met gemeente en provincie om te kijken wat wel mogelijk is. Ook is het 
belangrijk dat inwoners zelf in beweging komen en actief en creatief 
gaan meedenken hoe wij samen de eigen woonbehoefte daadwerlekijk 
kunnen gaan realiseren. Het hoeft wat ons betreft niet alleen bij denk-
werk te blijven maar misschien kunnen inwoners zelf samen hun eigen 
huis gaan bouwen!

claims, waarbij wonen, in samenhang 
moeten worden bezien met andere 
ruimtelijke opgaven zoals werken, 
mobiliteit, de energietransitie, 
klimaatadaptatie, gezondheid, leef-
baarheid, landschap, recreatie, 
natuur, cultuurhistorie en 
voorzieningen.

Ruimte nodig om te bouwen
U voelt het misschien al aankomen. 
Het is namelijk niet eenvoudig om 
grond beschikbaar te krijgen om op 
te gaan bouwen. Er zijn altijd wel 
bezwaren uit één of andere hoek. Als 
je alle ruimtelijke opgaves bekijkt zal 
er altijd wel wat te vinden zijn 
waarom er niet gebouwd kan en/of 
mag worden. 

Maatwerk
Wat IVI betreft moeten we toch 
vooral samen naar oplossingen 
zoeken. We moeten dus “out of the 
box” en buiten de lijntjes moeten 
durven denken. Het is dan wel mooi 
om te lezen dat de provincie ook 
ruimte wil bieden voor kleinschalige 
uitbreiding van het stedelijk gebied 
en de kernen ruimte geeft om de 
lokale vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit 
te vergroten wat neer komt op lokaal 
maatwerk. 

Geschikte locaties vinden 
Onder deskundigen op het gebied 
van ruimtelijke ordening en de 
woningmarkt woedt al een tijdlang 
een heftige discussie over de vraag 
waar al die nieuwe woningen 
gebouwd moeten worden. Zijn de 
rode contouren heilig? Buiten de 
kern kan nieuwbouw sneller en 
goedkoper. Maar wet en regelgeving 
bieden die ruimte voor bouwen 
buiten de rode contour nauwelijks. 

Geen Bouwgrond in DRV
In een gesprek met de gemeente-
ambtenaren werd duidelijk dat de 
mogelijkheden in De Ronde Venen 
zeer beperkt zijn als we ons aan de 
kaders moeten houden en niet 
buiten de rode contouren mogen 
denken. Inwoners Voor Inwoners 
hebben een aantal mooie grondposi-
ties aangeboden gekregen waar 
gebouwd kan worden. In gesprekken 
met de gemeente blijkt dat dan weer 
niet mogelijk omdat wet en regelge-
ving in de weg staat. De gemeente 
kan daar niets aan doen. Zij zijn er 
slechts om ons aan te geven wat wel 
en niet mogelijk is. Voor onze crea-
tieve oplossingen en benodigde 
aanpassingen moeten we bij de 
provincie zijn. 

20 inderegio.nl • 7 april 2021DE RONDE VENEN

In gesprek met de provincie
Inwoners Voor Inwoners heeft er dan 
ook voor gekozen om in gesprek te 
gaan met de provincie. Het kan 
immers niet de bedoeling zijn dat we 
mooie bouwlocaties hebben, waarbij 
grondeigenaren met inwoners willen 
optrekken, om de woningnood op te 
lossen en dat een achterhaalde wet 
in de weg staat om hier daadwerkeijk 
te kunnen bouwen. In een eerste 
oriënternd gesprek met de provincie 
lijkt het er op dat men creatief met 
ons wil meedenken en juicht men 
onze inwonersparticipatie van harte 
toe. Zelf initiatief nemen als inwoners 
keurt men zeker niet af en kan wel 
eens de oplossing zijn. Men staat dus 
open om verder samen op verken-
ningstocht te gaan. 

Veel kansen voor woningbouw
IVI heeft zich een tijdje even op de 
achtergrond gehouden en weinig 
gedeeld met de inwoners. Maar 
achter de schermen zijn we dus druk 
bezig geweest. Zo zijn we in gesprek 
geweest met de wethouder, 
gemeente , provincie, grondeige-
naren, architecten en bouwbedrijven. 
Het is intensief en we doen dit alle-
maal met een budget van nul euro. 
IVI is inmiddels een stichting 
geworden zodat we wat formeler 
kunnen opereren naar de verschil-
lende partijen en wij ook serieus 
genomen worden. Natuurlijk is er 
steun gewenst en kan niet alles gere-
geld worden met gesloten beurs, 
maar IVI wil niet afhaken omwille van 
een tekort aan euro’s. Het zou ons 
enorm helpen als we wat financiële 
middelen hebben maar zolang dit er 
niet is gaan we op een creatieve 
manier oplossingen zoeken. Er zijn 
mooie kansen die we niet willen 
laten schieten.

Oproep aan inwoners
Het is voor Inwoners Voor Inwoners 
wel van groot belang dat inwoners 
actief mee gaan bewegen in onze 
activiteiten. Alleen achterover gaan 
hangen en afwachten tot anderen 

het gaan regelen is niet meer van 
deze tijd. We zullen als inwoners zelf 
het initiatief moeten nemen. IVI gaat 
dan ook de komende tijd vaker een 
beroep doen op de inwoners om met 
ons mee te willen denken of aan tafel 
te komen zitten als wij in gesprek 
gaan met provincie en gemeente. De 
inwoners zijn namelijk de hoofdrol-
spelers in dit verhaal.

Goed voorbeeld in De Kwakel
We weten inmiddels dat het ook 
zeker kan lukken als wij als inwoners 
samen onze schouders er onder 
zetten. Het voorbeeld kunnen we 
namelijk zien in De Kwakel. Daar 
heeft een groep jongeren namelijk 
het goede voorbeeld gegeven. Zij 
zijn samen een traject in gegaan 
waarbij ze van onderaf een plan 
hebben bedacht om betaalbaar en 
volgens de wensen van inwoners te 
kunnen blijven wonen in hun eigen 
gemeente. Ze zijn daarbij samen 
opgetrokken en hebben nagenoeg 
alles zelf opgepakt. De gemeente 
heeft ze uiteindelijk een stuk grond 
verkocht tegen een billijke prijs, ze 
zijn in gesprek gegaan met een archi-
tekt en bouwbedrijf en uiteindelijk 
worden de woningen op dit ogenblik 
gebouwd. Een prachtig staaltje van 
succesvol inwonersinitiatief. Dat 
geeft ons hoop dat het mogelijk is 
om van onderaf met inwoners een 
bouwproject op te gaan pakken in 
De Ronde Venen. 

Doe mee! 
Ziet u na het lezen van dit verhaal ook 
kansen om de woningnood op een 
creatieve manier samen op te lossen 
of denkt u dat u een belangrijke 
bijdrage en/of expertise kunt leveren 
in dit proces neem dan contact met 
ons op en stuur een email naar: info@
inwonersvoorinwoners.nl 

Ben je als inwoner op zoek naar een 
woning in De Ronde Venen en heb je 
je nog niet aangemeld bij IVI stuur 
dan ook snel een email naar ons. 
Samen kom je verder! 
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De Kwakel - Zaterdag 3 april jl. orga-
niseerde sportvereniging KDO voor 
enkele honderden jeugdleden t/m 
18 jaar de WA Verlaan games. Een 
sportief spellencircuit waarin alle 
KDO-disciplines aan bod kwamen. 
De games werden gespeeld op het 
sportpark van KDO in De Kwakel en 
waren een alternatief voor het jaar-
lijkse, regionale WA Verlaan jeugd-
toernooi. Anders dan anders, maar 
met minstens net zo’n gezellig en 
sportief KDO-gevoel als deelnemers 
en vrijwilligers gewend zijn!

Geen toernooi, wel games
Al ruim 30 jaar organiseert sportver-
eniging KDO tijdens het paas-
weekend het WA Verlaan toernooi, 
een groot regionaal jeugdtoernooi 
voor alle sporten die KDO biedt, 
vernoemd naar een voormalig voor-
zitter van KDO. Net als vorig jaar kon 
dat dit jaar wegens de coronamaatre-
gelen helaas niet doorgaan. Daarom 
werd dit jaar besloten de WA Verlaan 
games te organiseren. 

Handbal, voetbal, gymnastiek, 
turnen én survival
De jeugd tot en met 10 jaar van alle 
afdelingen van KDO verscheen ’s 
morgens omgekleed op het sport-
park van KDO. De kinderen van 11 
t/m 18 jaar kwamen ’s middags aan 
bod. Om het clubgevoel en de sfeer 
erin te brengen, startte elke groep 
met een gezamenlijke warming-up 
op het handbalveld. 
Het bijzondere aan deze dag was dan 
ook dat alle afdelingen van KDO met 
elkaar aan het sporten waren én 
elkaars sporten konden ervaren, daar 
waar de kinderen tijdens het gebrui-
kelijke toernooi vooral strijden om de 
eerste prijs binnen hun eigen sport. 

Het sportieve circuit dat namelijk 
volgde na de warming-up, bestond 
uit ongeveer twintig spellen waarin 
alle KDO-disciplines aan bod 
kwamen. Populaire spellen waren 
onder andere de snelheidsmeter 
handbal gooien, de stormbaan, xxl 
jenga, houtblokken werpen, het 
survival parcours, de evenwichtsbalk, 
pannavoetbal, pionnen gooien en 
touwhangen.

Coronaproof, vertrouwde sfeer
Er werd gesport in groepjes van 4 tot 
6 kinderen met één begeleider 
waarbij om de 6 minuten werd 
gewisseld van activiteit. Per activiteit 
was ook één begeleider aanwezig 
om alles in goede banen te leiden. 
Dit om te kunnen voldoen aan alle 
coronamaatregelen die nodig zijn 
om in deze tijd zo’n dag voor enkele 
honderden jeugdleden te 
organiseren. 
Toch was de sfeer juist van vóor 
corona, gezien de reacties en erva-
ringen van vrijwilligers en kinderen. 
Allemaal blije kindergezichten, gezel-
lige muziek, zoals zij tijdens het 
Verlaan-toernooi gewend zijn. Een 
lekkere paaslunch voor alle vrijwilli-
gers die er de hele dag waren, iets te 
eten en te drinken voor alle deelne-
mende kinderen. En het bijkomende 
zonnige weer, versterkte dat 
ontspannen, positieve KDO- en 
WA-Verlaan gevoel! Alsof corona er 
even niet was… 

Foto’s
Iedereen ging met zijn team op de 
foto, die zij deze week afgedrukt 
krijgen. Zo hoeft 2021 als pagina niet 
te ontbreken in het plakboek van alle 
WA-Verlaanjaren. Gedurende de dag 
zijn er natuurlijk ook sfeervolle foto’s 

gemaakt van de activiteiten. Kijk voor 
alle foto’s in het foto-album ‘WA 
Verlaan games 2021’ op de facebook-
pagina van KDO handbal, www.face-
book.com/kdohandbal.

Volgend jaar
Kortom, het was een geweldige dag 
voor enkele honderden jeugdleden 
van KDO, mede mogelijk gemaakt 
door hoofdsponsor AH Jos van den 
Berg, de toernooicommissie van KDO 
en natuurlijk niet te vergeten de vele 
vrijwilligers die de groepjes en de 
spellen hebben begeleid. Onder hen 
waren ook oudere jeugdleden die ’s 
morgens hun jongere clubgenoten 
hielpen, voor wie het ook echt een 
uitstapje was in deze toch wel ‘saaie 
tijd’ op sportgebied. Volgend jaar 
hoopt KDO natuurlijk weer de omlig-
gende verenigingen te kunnen 
ontvangen op paaszaterdag en 
Tweede Paasdag op het sportpark 
aan de Vuurlijn in De Kwakel!  

Ook sporten bij KDO?
KDO is een omnivereniging waarbij 
iedereen wel zijn of haar favoriete 
sport kan vinden. Op het sportpark 
hebben de leden de beschikking 
over een handbalveld, diverse voet-
balvelden, een grote en kleine 
sporthal, een gezellige kantine en 
een grote groep vrijwilligers die 
diverse activiteiten organiseert. Er 
wordt ook in deze coronatijd 
getraind, binnen alle mogelijkheden. 
Iedereen die een keer gratis wil 
proeftrainen, is van harte welkom! 
Kijk op www.kdo.nl voor meer infor-
matie en trainingstijden. De afdeling 
handbal organiseert op woensdag 14 
april een inlooptraining voor de 
jeugd. Zie voor meer informatie het 
bericht elders in deze krant.

Sfeer als vanouds tijdens WA 
Verlaan games KDO-jeugd

Foto’s: Carlo Fritschy








