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“We zijn altijd met sport bezig, het houdt je jong”

Door de versoepelingen van de coro-
namaatregelen is dit weer het eerste 
fysieke bezoek van de burgemeester 
aan een bruidspaar; “De afgelopen 
tijd heb ik vanwege het coronavirus 
helaas geen bezoeken kunnen 
brengen. Ik heb het enorm gemist. 
Want (video)bellen is toch anders. 
Maar veiligheid voor alles. Zeker als 
het gaat om gezondheid.” Gelukkig 
scheen de zon volop en kon de 
burgemeester met het diamanten 
bruidspaar in hun prachtige tuin 
zitten onder het genot van een kopje 
thee en een stukje taart. De heerlijke 
bruidstaart met marsepeinen afdruk 
van een foto van hun huwelijksdag 
60 jaar geleden was als verrassing 
door hun schoondochter geregeld. 

Verrassing uit Londen
Het bruidspaar werd eerder in die 
week al verrast door een onver-
wachts bezoek van hun kleinzoon die 
in Londen woont. Er waren nog meer 
verrassingen; twee heerlijke gebakjes 
voor bij de koffie die de burge-
meester die ochtend had laten 
bezorgen, de bloemen en felicitatie-
kaartjes van familie en vrienden. Het 
hele huis stond vol kleurrijke 
bloemen. De burgemeester maakte 
de bloemenzee compleet met nog 
een prachtige bos bloemen. 

Sportgek
De hele familie is sportgek, met 
name voetbal en hockey. Hun zoon 
zat vroeger bij VVU (nu Legmeervo-

gels), de kleinkinderen zijn ook heel 
sportief. De kleinzoon speelde 
voordat hij verhuisde naar Londen bij 
het Amstelveense Roda ‘23 en de 
kleindochter speelt op hoog niveau 
hockey, in het Oranje team. Sport is 
een belangrijk onderdeel van het 
gezin. Waarom dit bruidspaar zo jong 
is gebleven? 
“We zijn altijd met sport bezig, het 
houdt je jong”, aldus mevrouw. 
Meneer slaat nog regelmatig nog 
een balletje golf en rijdt nog auto. 
Elke week rijden zij naar de begraaf-
plaats Zorgvlied waar hun 36-jarige 
overleden dochter ligt. Ze brengen 
haar een bezoek met bloemen en 
onderhouden haar graf. De burge-
meester en het bruidspaar hebben 
veel over sport gesproken. “Mooi om 
te zien dat zij nog zo vol en sportief 
in het leven staan”, aldus de 
burgemeester.

Uithoorn - Wat een mooi echtpaar; de heer Albers (83 jaar) en mevrouw 
Albers-Duchhart (84 jaar). Afgelopen woensdag ontvingen zij in de tuin 
burgemeester Pieter Heiliegers ter ere van hun diamanten huwelijk.

Burgemeester bezoekt 
diamanten echtpaar Albers

Help, onze sloep 
zinkt!
Uithoorn - Donderdagmiddag, werd 
de brandweer van Uithoorn opge-
roepen i.v.m. een zinkende woon-
boot op de hoek Molenlaan-Amstel-
dijk Zuid. Ter plaatse bleek een flinke 
sloep helemaal vol met water te 
staan en bijna gezonken. De eige-
naren waren al begonnen met een 
kleine motorpomp maar dat bood 
weinig soelaas. De brandweer heeft 
met een dikke zuigslang de boot zo 
veel mogelijk leeggepompt. Hierna 
konden de eigenaren de rest doen, 
schoonmaken en vooral het lek 
opsporen.

Foto: Jan Uithol
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VERSCHIJNT WOENSDAG
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

133e jaargang

Oplage: 31.650

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op www.
meerbode.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Mijdrecht – Kunstenaarsvereniging 
KunstRondeVenen heeft, in de 
verband met de situatie die nu nog 
door corona wordt veroorzaakt, 
moeten besluiten de Atelier Route 
van het laatste weekend van mei te 
verplaatsen naar het weekeinde van 
28 en 29 augustus. De afgelopen 
week is een succesvolle expositie in 
de pop-up galerie in winkelcentrum 
De Lindeboom 7, in Mijdrecht, afge-
sloten. Hieraan werd deelgenomen 
door kunstenaars die ook aan de 
Atelier Route zullen deelnemen. 
Vanaf deze week is er een nieuwe 
expositie te bewonderen, waarvoor 
zeventien kunstenaars werk hebben 
aangeleverd. Dat varieert van teke-

Atelier Route De Ronde Venen 
verplaatst naar augustus

Uithoorn - Ondanks het annuleren 
van de voorstellingen in 2020 en dit 
voorjaar, is Toneelgroep Maskerade 
onvermoeibaar doorgegaan met 
repeteren, in de hoop dit najaar een 
nieuw stuk op de planken te kunnen 
brengen. Hoewel niet alle aspecten 
van het toneelspel tot uiting komen 
tijdens de online repetities, is het 
instuderen van de tekst en het vorm-
geven van de dialogen redelijk goed 
te doen. Dat is dan ook wat de afge-
lopen maanden is gebeurd op de 
maandagavonden. Onder de bezie-
lende leiding van regisseur Jules 
Noyons kwam stukje bij beetje ‘De 
Carrousel der Liefde’ op stoom. Het uit 
het Engels vertaalde 17e eeuwse stuk 
van toneelschrijver William Congreve 
stamt uit de ’restoration period’ die 
volgde op een tijd waarin toneel in 
Engeland verboden was. Toen de 
theaters weer open gingen werd 
immoraliteit omarmd op het toneel. 
In De Carrousel der Liefde wordt zeker 
duidelijk wat restoration comedy 
inhoudt; in vijf bedrijven ontspint zich 
een web van relaties, verhoudingen 
en stiekeme spelletjes met bedenke-
lijke bedoelingen. In verhullende en 
geestige beeldspraak delen de ogen-
schijnlijk beschaafde personages hun 
begeerten en verlangens met elkaar 
en het publiek, en worden snode 

plannen gesmeed omwille van gelde-
lijk gewin. Regisseur Noyons is heel 
precies in tekstbehandeling, en weet 
in de soms cryptische dialogen 
precies de verborgen, vaak lichtzin-
nige, betekenis te vinden. Hij zorgt 
ervoor dat de acteurs die kunnen 
overbrengen door woorden te bena-
drukken en de zinnen met de juiste 
intonatie uit te spreken. Door een 
�ink tempo in het stuk te brengen en 
door diverse muzikale intermezzo’s, 
zal De Carrousel der Liefde ondanks 
dat het stuk ruim 3 eeuwen oud is, 
een uitdagende voorstelling worden. 
Voor de spelers en het publiek. Bij de 
rolverdeling had de Artistieke Leiding 
een hobbel te nemen: de verhouding 
tussen vrouwenrollen en mannen-
rollen kwam niet bepaald overeen 
met de aantallen leden van beiderlei 
kunne. Maar daar is een creatieve en 
uitdagende oplossing voor gevonden 
die prima past bij de huidige tijd-
geest. Zodra het weer kan, zal er 
fysiek worden gerepeteerd en kunnen 
toneelbeeld en mise en scène worden 
uitgewerkt. Nu het nieuwe stuk lang-
zaamaan vorm begint te krijgen, 
verheugt de Uithoornse toneelgroep 
zich op de tijd dat niet het publiek 
gemaskerd door het leven gaat, maar 
de maskerade weer op het toneel 
plaatsvindt.

Maskerade bereidt zich voor op 
nieuwe voorstelling

De Ronde Venen - De Historische Vereniging De Proosdijlanden heeft dit 
voorjaar een succesvolle actie. In samenwerking met Jumbo Vinkeveen is 
het tweede deel van het stickerverzamelboek ‘Trots op Vinkeveen’ uitge-
geven. Het levert de geschiedenisclub talloze positieve reacties op en ook 
nieuwe leden. Tijdens de actieperiode is het namelijk extra voordelig om 
lid te worden van De Proosdijlanden. Het lidmaatschapsbedrag bedraagt 
slechts € 17,50 per jaar. Leden ontvangen hiervoor viermaal per jaar het 
alom gewaardeerde tijdschrift “De Proosdijkroniek”, alsmede maandelijks 
een digitale nieuwsbrief. Nieuwe leden die zich tijdens de actieperiode 
aanmelden ontvangen een Jumbo 
cadeaubon ter waarde van € 8,75, 
waardoor de contributie voor dit 
jaar eigenlijk slechts € 8,75 
bedraagt. Het maartnummer van 
de Proosdijkroniek wordt nabe-
zorgd. Aanmelden als lid kan door 
een mail te sturen aan adminis-
tratie@proosdijlanden.nl, met 
vermelding van naam, adres, post-
code en woonplaats, telefoon-
nummer en emailadres.

Succes voor Proosdijlanden

Regio - De Zonnebloem is er voor 
mensen met een lichamelijke beper-
king. Deze groep is extra hard 
getro�en door corona: zij zijn al 
beperkt in hun bewegingsvrijheid en 
ook alle activiteiten die de vrijwilli-
gers van de afdelingen Uithoorn en 
De Kwakel normaalgesproken orga-
niseren konden niet doorgaan. Om 
toch in contact te blijven, onder-
nemen ze de meest creatieve acties 
om de deelnemers aangesloten te 
houden bij de samenleving. En daar 
is geld voor nodig. Iedereen die 
Zonnebloemloten koopt, steunt het 
mooie vrijwilligerswerk. 

Contactloos loten kopen
De veiligheid van onze deelnemers 
en vrijwilligers is topprioriteit, dus 
hebben we gezocht naar veilige 
manieren om de Zonnebloemloten 
te verkopen. Ook dit jaar kan weer 
met het envelopje besteld worden 
en contactloos met een QR-code 
betaald worden. De opbrengst van 
de loten is bestemd voor het vrijwil-
ligerswerk van de Zonnebloem in 
Uithoorn en De Kwakel. Ook online 

kunnen er loten worden besteld. Dit 
kan op zonnebloem.nl/loterij. Via de 
button op deze site kunnen er loten 
gekocht worden. Onze lokale Zonne-
bloem afdelingen stellen het uiter-
aard zeer op prijs als u hier speci�ek 
aangeeft voor welke van de afde-
lingen (Uithoorn of De Kwakel) u uw 
bijdrage beschikbaar wilt stellen.

Mooie prijzenpot
Natuurlijk speelt men mee om het 
mooie werk van de Zonnebloemvrij-
willigers te steunen, maar we zijn ook 
trots op het geweldige prijzenpakket: 
nieuwe prijzen, zoals vakantie in het 
Beekse Bergen Safari Resort, een 
dagje uit bij Tuinen Appeltern, 
handige keukenapparaten zoals een 
airfryer en een originele Zonnebloem 
thermos�es. De trekking vindt plaats 
op 8 november 2021.

Veilige start van de  
52e Zonnebloemloterij

Regio - VluchtelingenWerk Neder-
land komt op voor de rechten van 
vluchtelingen en helpt hen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan in 
Nederland. Wij zijn een onafhanke-
lijke organisatie die zich met 13.000 
vrijwilligers inzet voor de bescher-
ming van mensen die huis en haard 
moesten verlaten vanwege oorlog, 
politiek geweld, hun seksuele 
geaardheid, afkomst of religie. Vluch-
telingenWerk begeleidt hen vanaf 
het moment van binnenkomst tot en 
met hun integratie in de Nederlandse 
samenleving. Voor giften en dona-
ties: IBAN NL82ABNA0517879174 ten 
name van VluchtelingenWerk West 
en Midden-Nederland.

Vluchtelingenwerk

ningen, schilderijen, beelden, kera-
mische voorwerpen, glaskunst-
werken en sieraden tot foto’s. De 
expositie is op vrijdagen en zater-
dagen geopend en ook op tweede 
Pinksterdag bent u welkom. Daar-
naast is de tentoonstelling op 
afspraak te bezoeken. De openings-
tijden van de galerie zijn van 11 uur 
tot 16 uur op 21, 22, 24, 28 en 29 mei. 
Die tijden gelden ook op 4, 5, 11 en 
12 juni. Op die laatste datum wordt 
deze expositie afgesloten. Dan 
kunnen eventueel gekochte kunst-
werken worden afgehaald. Voor meer 
informatie over de expositie en over 
de kunstenaarsvereniging kunt u 
terecht op www.kunstrondevenen.nl

Vinkeveen - Gezellig bootjes kijken 
op het terras van sociaal cultureel 
centrum De Boei in Vinkeveen. Afge-
lopen weekend hebben ze voor de 
eerste keer het terras geopend en 
kwamen er veel �etsers en wande-
laars even een kijkje nemen. Ook zijn 

zij van plan om binnenkort te starten 
met de verkoop van koude drankjes 
voor als u met de boot onderweg 
bent naar de plassen. Dus voor een 
hapje, drankje én gezelligheid bent u 
bij de Boei in Vinkeveen op het juiste 
adres.

Ook terras bij de Boei









Mijdrecht - Met de onthulling van 
het bouwbord hebben wethouder 
Rein Kroon, Michel Bakker (Groen-
West) en Ralf Dressel (Bébouw 
Midreth) de start gemarkeerd van de 
projecten Aemsteldyck en Prinsen-
dyck in Mijdrecht. Op deze bijzondere 
locaties, gelegen tegen de dijk, 
worden 45 sociale huurapparte-
menten gebouwd. De apparte-
menten worden gerealiseerd aan de 
Gosewijn van Aemstelstraat en Prins 
Bernhardlaan in Mijdrecht. De verou-
derde woningen op deze locaties zijn 
of worden binnenkort gesloopt en 
hiervoor in de plaats verschijnen de 
twee appartementengebouwen 
Aemsteldyck en Prinsendyck, met 
respectievelijk 24 en 21 sociale huur-
appartementen. De driekamerappar-

tementen zijn levensloopbestendig, 
voldoen aan de nieuwste duurzaam-
heidseisen en zijn uiteraard gasloos. 
Beide gebouwen zijn drie woonlagen 
hoog, bovenop een plint met 
bergingen.

Blij
Wethouder Rein Kroon (ruimtelijke 
ordening): “De gemeente De Ronde 
Venen is blij met de komst van deze 
45 levensloopbestendige sociale 
huurappartementen. Ze zijn uiter-
mate geschikt voor senioren, ook als 
ze zorg aan huis nodig hebben. Het 
centrum van Mijdrecht ligt op loopaf-
stand. Als gemeente hebben we 
geregeld dat inwoners uit De Ronde 
Venen voorrang krijgen. Dit hebben 
we geregeld in de bindingsregeling. 

Inwoners die een sociale huur eenge-
zinswoning met 4 kamers achterlaten 
mogen als eerste. Zij laten een 
passende huurwoning achter voor 
grotere huishoudens. Zo vangen we 
twee vliegen in één klap voor onze 
inwoners. We stimuleren deze door-
stroming op de woningmarkt met de 
voorrangsregeling Van Groot naar 
Beter.” 

Lange aanloop
Ook GroenWest is blij dat de bouw nu 
echt van start is gegaan. Michel 
Bakker, manager Projectontwikkeling 
en Bedrijfsvoering licht toe: “Het 
project heeft een lange aanloop 
gehad, maar we realiseren hier nu 45 
prachtige appartementen op bijzon-
dere locaties, gelegen tegen de dijk. 
Appartementen waar dringend 
behoefte aan is, want de druk op de 
woningmarkt is groot. Steeds meer 
mensen zijn voor woonruimte op ons 
aangewezen en moeten soms lang 
wachten. Met deze nieuwbouw 
voegen we weer woningen toe.” 
De woningen worden gebouwd door 
Bébouw Midreth, een VolkerWessels 
onderneming. Ralf Dressel, directeur 
Bébouw Midreth: “We zijn er trots op 
dat we met dit plan duurzame en 
kwalitatief hoogwaardige woningen 
realiseren voor de bewoners van onze 
vestigingsplaats De Ronde Venen en 
bijdragen aan de ambities van Groen-
West voor een gevarieerde, duurzame 
en betaalbare woningvoorraad.” De 
toewijzing verloopt via WoningNet en 
start in de 2e helft van juni.
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De Ronde Venen - Het jaar 2021 is 
uitgeroepen tot Nationaal jaar van de 
Vrijwilliger. Speciaal bedoeld voor 
organisaties om nieuwe gezichten te 
betrekken bij het vrijwilligerswerk. In 
dat kader houdt het Johannes Hospi-
tium in Wilnis op zaterdag 29 mei a.s. 
Open Huis. In het Buurhuis, naast het 
hospice, aan Vossestaart 2, bent u 
tussen 10.00 en 14.00 uur van harte 
welkom. In verband met de Corona-
maatregelen is het bedoeling dat u 
zich van te voren aanmeldt. Het tele-
foonnummer waarop dat kan, is 0297 
230290. 
Het Johannes Hospitium in Wilnis 
opent deze dag haar deur om 
belangstellenden kennis te laten 
maken met het vrijwilligerswerk in 
het hospice en desgewenst te infor-
meren over opname/verblijf in het 

hospice. De liefdevolle en aandach-
tige zorg voor de bewoners die in 
hun laatste levensfase bij hen zijn, is 
alleen maar mogelijk doordat er, 
naast een professioneel team, heel 
veel vrijwilligers bij betrokken zijn.
Tijdens het Open Huis is de coördi-
nator vrijwilligers en een aantal vrij-
willigers aanwezig. Op dit moment 
kunnen zij vrijwilligers in de zorg 
heel goed gebruiken. Ook het gast-
vrouwenteam kan aanvulling 
gebruiken, met name in de 
middagen. Het hospice hanteert voor 
het vrijwilligerswerk bij aanmelding 
een leeftijdsgrens van 21 - 73 jaar. 
Voor meer informatie over deze vrij-
willigersfuncties: kijk alvast op onze 
website www.johanneshospitium.nl. 
Kortom, meldt u aan. Dan staat de 
deur open en is de ko�e klaar! 

Open Huis (op afspraak) in het 
Johannes Hospitium

De Ronde Venen – Het ziet er naar 
uit dat Het werkcentrum De Ronde 
Venen voor de zoveelste keer weer 
gaat verhuizen. Bij Het werkcentrum 
kunt u terecht als u op zoek bent 
naar werk, of als u op zoek bent naar 
personeel. Zij brengen vraag en 
aanbod van werk samen. Alleen lijkt 
het wel of dit werkcentrum alleen 
maar verhuist. Ook nu moet het weer 
zo nodig verplaatsen. Pieter Kroon 
vroeg zich af waarom het nu weer 
terug moet naar het gemeentehuis: 
Past dat wel? Is dit wel een toekomst-
bestendige beslissing?”, zo vroeg 
Pieter Kroon. Ook Ria de Korte vroeg 
zich af of dit nodig was: “Wat zijn nu 
echt de baten en de lasten? Dat is 
niet uitgewerkt. De kosten van de 
laatste verhuizing/verbouwing naar 
De Rondweg, is er nog niet eens 
uitgehaald en nu weer terug naar het 
gemeentehuis? Het lijkt wel een 
soort pingpong beleid. De ene keer 
hier, de andere keer daar. Daar 
maken wij ons enorme zorgen over 
of dit wel de juiste beslissing is, weer 
terug naar het gemeentehuis. Is dit 
kosten e�ciënt?”, aldus de Korte.

Beveiliging
Thijmen Klinkhamer (D66) vroeg zich 
af waarom er, als het weer in het 
gemeentehuis gehuisvest wordt er 
dan opeens geen beveiliging meer 
nodig zou zijn bij het werkcentrum: 
“Ook wordt er gesteld dast er wel 
twee dagen per week een andere 
locatie gehuurd moet gaan worden, 

omdat er dan trainingen zijn buiten 
het gemeentehuis. Kan de 
wethouder ons garanderen dat er 
straks toch niet weer beveiligers 
ingehuurd moeten worden voor de 
trainingsdagen buiten het gemeen-
tehuis. Dan krijgen we weer 
hetzelfde riedeltje”, aldus Klinkhamer. 
De wethouder gebruikte voor de 
verandering weer het ‘corona excuus’. 
“Er is heel wat veranderd met de 
huisvesting in verband met de 
corona. Heel veel thuisgewerkt, dat 
zal straks wel weer wat anders 
worden, maar we gaan er vanuit dat 
na de corona de mensen nooit meer 
hun volledige werkweek in kantoor 
bezig zullen zijn”. Ook bij dit onder-
werp werd al snel duidelijk dat de 
wethouder hier niet uitkwam. Ook 
dit zal wel opgeschoven worden naar 
september. 
Wordt vervolgd

Werkcentrum blijft verhuizen

Thijmen Klinkhamer (D66): “Dan 
krijgen we weer hetzelfde riedeltje”

GroenWest en Bébouw Midreth starten 
bouw 45 sociale huurappartementen

Pieter Kroon (PvdA/GL):”Sluiting 
drie bibliotheken zeker realistisch”

Pieter Kroon (PvdA/GL):”Het is wel degelijk serieus de sluiting van de bibliotheken”

Vervolg van de voorpagina.

Het is bedoeling dat we als raad dat 
in september gaan bespreken. Het 
zou kunnen dat er vestiging moet 
sluiten, maar dan komen er wijzi-
gingen in de programmering. Zij 
doen nu bijvoorbeeld ook taal voor 
jeugd en volwassenen, maar ook 
andere ontwikkelmogelijkheden voor 
volwassenen hebben zij programma’s 
en daarin moet gekeken worden om 
te bezuinigen. Maar drie vestigingen 
sluiten bij 10% bezuiniging lijkt mij 
niet passend. Zo zie je maar weer dat 
je niet alles moet geloven wat er in de 

krant staat”, zo besloot Schuurs.

Niks gek berichtje
Dit ging Pieter Kroon zichtbaar te ver: 
“Wij hebben natuurlijk ook met Eric 
de Haan gesproken over in hoeverre 
sluiting van bibliotheken reëel is en 
hij heeft ons gezegd dat gezien de 
eerdere bezuinigingen, de al reeds te 
korte op hun begroting en dan nu 
weer 10% dat wel eens de sluiting 
van drie bibliotheken zou kunnen 
gaan betekenen. Tenzij hun taken-
pakket wordt ingekort en ze weer 
meer een bibliotheek worden dan 
zou het misschien bij sluiting van 1 of 

twee bibliotheken kunnen blijven. 
Maar in alle gevallen lijkt sluiting een 
groot risico te zijn. Ik denk dus dat 
het wel belangrijk is om het 
probleem niet op deze manier van 
tafel te gooien, als een gek berichtje 
in de pers, maar dat het wel degelijk 
realistisch is”, aldus Pieter Kroon. De 
wethouder ging er, net als de rest van 
de partijen niet echt meer op in: “Ik 
zei ook dat sluiting van 1 bibliotheek 
wel een serieuze optie is. Dat is wel 
zo, maar het geld moet wel ergens 
vandaan gehaald worden. Het lijkt 
me verstandig dit in september te 
bespreken”, aldus Schuurs 





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

Feestdagen en aangepaste 
openingstijden 2021
Het gemeentehuis, balie, receptie, sociaal loket en het schei-
dingsdepot kunnen afwijkende openingstijden hebben tijdens 
de feestdagen:
2e Pinksterdag maandag 24 mei 2021 gesloten

Melden tijdens feestdagen 24/7
Ziet u, op het moment dat wij gesloten zijn, iets in uw buurt dat 
kapot is of overlast geeft? Dan kunt u er op elk moment van de 
dag een melding van maken via de Makkelijk Melden app of 
via www.uithoorn.nl/melding. Deze meldingen kunnen we snel-
ler verwerken dan meldingen die via onze social mediakanalen 
worden doorgegeven tijdens de feestdagen. 

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

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?
Wanneer u de vaccinatie krijgt, is 
afhankelijk van bijvoorbeeld uw 
leeftijd en of u werkt in de zorg. 
Via een handige vragenlijst kunt 
u bekijken wanneer u een uitno-
diging kunt krijgen voor de coro-
navaccinatie. Ook ziet u waar u 
de coronaprik kunt halen en welk 

vaccin u waarschijnlijk krijgt. De 
volgorde van vaccinatie kan ver-
anderen. Bijvoorbeeld als een 
vaccin niet op tijd geleverd wordt. 
Hou de actualiteiten in de gaten. 
Benieuwd wanneer u de vaccina-
tie ontvangt? Bekijk de vragenlijst 
op rijksoverheid.nl/coronavirus

Testen zonder afspraak in 
de coronatestbus
Bewoners van uit de gemeen-
te Uithoorn met lichte klachten 
kunnen zich tussen 17 en 30 mei 
zonder afspraak, gratis en dicht-
bij huis laten testen op corona. 
Bij het winkelcentrum Zijdelwaard 
staat de landelijke GGD corona-
testbus waar per dag maximaal 
130 testen kunnen worden afge-
nomen. De bus is bedoeld voor 
bewoners uit de gemeente Uit-
hoorn en is geopend van 9.00 tot 
12.00 en tot 12.45 tot 16.00 uur.

Hoe werkt het?
- Maximaal één bezoeker in de 

bus
- Andere bezoekers wachten 

buiten op hun beurt
- Buiten wachten met een 

mondkapje op gepaste af-
stand

- Gastheren- en vrouwen ont-
vangen de bezoekers en be-
antwoorden eventuele vragen. 

- Wacht de testuitslag thuis af.

Het aantal vastgestelde corona-
besmettingen in de gemeente Uit-
hoorn en de regio vindt u op www.

ggd.amsterdam.nl/coronavirus/
situatie-regio-amsterdam-amstel-
land.

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn

Door de coronamaatregelen weet 
niemand wanneer we weer naar 
het buitenland mogen. Heeft u 
plannen om misschien dit jaar nog 
op reis te gaan? En moet uw reis-
document vernieuwd worden? 
Wacht dan niet te lang en vraag 
alvast uw nieuwe paspoort of 
identiteitskaart aan. Als de maat-
regelen gaan versoepelen wordt 

er een grote toestroom bij burger-
zaken verwacht. Het wordt dan 
zo druk dat u misschien weken-
lang moet wachten voor u bij de 
gemeente terecht kunt voor een 
afspraak. Wij adviseren u daarom 
uw aanvraag niet meer uit te stel-
len. Maak zo snel mogelijk online 
een afspraak via www.uithoorn.nl/
afspraak of bel (0297) 513 111.

Vernieuw nu uw paspoort 
of identiteitskaart

Van maandag 31 mei tot en met 
zondag 6 juni 2021 gaan we met 
z’n allen de uitdaging aan om zo 
min mogelijk afval weg te gooi-
en. Doet u ook mee? Op www.mi-
lieucentraal.nl/minder-afval/week-
zonder-afval staan leuke tips om 
mee te doen. Lastig om te beden-
ken hoe u dit kunt doen? Via deze 
website ontvangt u elke dag een 
afvaltip als u zich aanmeldt voor 
de online afvalnieuwsbrief.

Deel en leen zoveel mogelijk
Samendoen met spullen zoals 

een partytent of hogedrukspuit 
scheelt voor het milieu en in on-
ze portemonnee. Benieuwd waar 
u spullen kunt delen en lenen? 
Op www.milieucentraal vindt u al-
lerlei deelinitiatieven voor allerlei 
soorten producten; eten, kleding, 
tuin, auto, boten en nog heel veel 
meer.

Deeleconomie
Hoewel de deeleconomie nieuw 
klinkt is delen niet nieuw: biblio-
theken zijn al eeuwen oud, de 
trein en de bus deel je met an-
dere passagiers en al in de jaren 
’70 deelden gezinnen een auto. 
Nieuw is wel de techniek die het 
makkelijker maakt om een match 
te vinden. Via online platforms, 
buurtapps en sociale netwerken 
kunt u in uw buurt spullen delen, 
lenen, ruilen en huren.

Week zonder afval

Wist je 
dat?

Uithoorn voor Elkaar een trai-
ning ‘Grip op je knip’ gaat or-
ganiseren? De training is be-
doeld voor mensen die wil-
len leren om goed om te gaan 
met geld. Deze training geeft 
meer inzicht in uw inkomsten 

en uitgaven. U leert onder an-
dere om inkomsten en uitga-
ven op een rijtje te zetten en 
hoe u kunt sparen. De training 
bestaat uit zes wekelijkse bij-
eenkomsten van twee uur en 
begint bij een minimum van 
6 deelnemers. De training is 
voor inwoners vanaf 18 jaar. 

Voor meer informatie en 
aanmelding: info@uit-
hoornvoorelkaar.nu of 
(0297) - 303044.

Kent u iemand in Uithoorn die een 
lintje verdient? Veel inwoners van 
Uithoorn zetten zich belangeloos 
in voor het welzijn van anderen. U 
kunt u iemand voor een Koninklij-
ke onderscheiding in aanmerking 
laten komen.

Koninklijke onderscheiding
De procedure voor het toekennen 
van een Koninklijke onderschei-
ding neemt veel tijd in beslag. Is 
de voordracht voor de Lintjes-
regen in april 2022, dan moet u 
het voorstel vóór 15 juli 2021 (dit 
jaar) bij de burgemeester indie-
nen. Gaat het om een uitreiking 
tijdens een andere gelegenheid, 
dan dient u het voorstel tenminste 
zes maanden van tevoren naar 
de burgemeester te sturen. 

Informatie Koninklijke 
onderscheiding
Meer informatie, waaronder het 
aanvraagformulier, vindt u op 
www.uithoorn.nl/lintjes. Heeft u 
vragen, dan kunt u contact opne-
men met het bestuurssecretariaat 
via (0297) 513 108 of bestuursse-
cretariaat@uithoorn.nl. 
Voor elke uitreiking wordt een 
mooi moment gekozen. Bijvoor-
beeld: 
• tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

• tijdens een ander bijzonde-

re gelegenheid die te maken 
heeft met de reden voor het 
lintje (zoals een afscheid of ju-
bileum) 

• Als de burgemeester lintjes 
uitreikt, doet hij dat namens de 
koning. Daarom draagt de bur-
gemeester bij de uitreiking de 
ambtsketen met het rijkswa-
pen erop. 

Mensen die een lintje krijgen, ont-
vangen ook een oorkonde. Hier-
in staat dat de onderscheiding is 
uitgereikt na besluit van de ko-
ning. Meer informatie via www.uit-
hoorn.nl/lintje

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513108 of bestuurssecretariaat@
uithoorn.nl.

Koninklijke onderscheiding 
(lintje), aanvragen

Uitnodiging Online 
Informatieavond 

GASVRIJ UITHOORN
Het aardgasvrij maken van onze wijken en woningen is een gi-
gantische opgave voor ons allemaal. We zijn nog maar net be-
gonnen met deze reis. De gemeente onderzoekt hoe we van het 
aardgas af kunnen gaan en stelt hiervoor een visie op. Stap voor 
stap en wijk voor wijk, wordt naar de mogelijkheden gekeken 
voor de overgang naar een schone, duurzame wijze van ver-
warmen. In de Transitievisie Warmte wordt op hoofdlijnen vast-
gelegd hoe het isoleren en aardgasvrij maken van de woningen 
wordt aangepakt en in welke volgorde. 

Graag nodigen wij u uit voor de online 
 ‘GA R  TH R ’ 

op 26 mei 2021 van 19.30-21.00 uur.

Tijdens de informatieavond vertellen we waarom een aardgas-
vrije gemeente nodig is. Wat de gemeente hiervoor doet en wat 
het voor u als inwoners van onze gemeente betekent. Er is via 
de chatfunctie ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. 
Wij zullen ook naar uw mening vragen, bijvoorbeeld: hoe wilt u 
betrokken worden bij het proces? Welke vragen heeft u? Wel-
ke zorgen heeft u?

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn op deze informatieve bijeenkomst? Meldt u 
zich dan vóór 24 mei aan via de website www.uithoorn.nl/gas-
vrij. Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan een uitnodi-
ging met de link om mee te doen aan de bijeenkomst. Meer we-
ten, lees dan verder op www.uithoorn.nl/gasvrij 
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VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 25-27
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het bestem-
mingsplan Drechtdijk 25-27 met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BPDrecht-
dijk25en27-VG01 is vastgesteld.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de 
ruimte voor ruimte overeenkomst die op 4 maart 2020 is gesloten voor het 
perceel Drechtdijk 25-27. Daarin is voor de gemeente als verplichting op-
genomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de 
geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het 
perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing de bestaan-
de bedrijfswoning op het perceel Drechtdijk 25 wordt omgezet naar een 
burgerwoning en het naastgelegen woonperceel, Drechtdijk 27, wordt ver-
groot. De voormalige bedrijfsruimte wordt verkleind en aangepast aan tot 
twee bijbehorende bouwwerken van maximaal 231 m² per stuk. Het reste-
rende gedeelte van het agrarische perceel wordt ingericht als grasland met 
de bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 15 m². Voorliggend 
bestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Ter inzage
Het bestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt vanaf 20 mei 2021 gedurende 
6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raad-
plegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter in-
zage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden in-
gesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/
of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het col-
lege te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzich-
te van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 19 mei 2021. 

INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘ACHTERWEG 62’
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de 
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de 
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een wo-
ning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan 
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeerge-
legenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te wor-
den naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding 
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Achterweg 62’. 
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 62’ ligt in het kader van de 
inspraakprocedure van donderdag 20 mei 2021 t/m woensdag 2 juni 2021 
ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp be-
stemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met 
IDN-code NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-VO01. Binnen deze termijn kan 
een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op 
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden ge-
legd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij 
de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen 
over de vaststelling van het bestemmingsplan. In De Nieuwe Meerbode, de 
Staatscourant, het Gemeenteblad en op de website wordt bekend gemaakt 
wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend. Uithoorn, 19 mei 2021

TER INZAGELEGGING CONCEPTGEBIEDSVISIE 
RUILVERKAVELING
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat de concept-
gebiedsvisie De Ruilverkaveling in het kader van inspraak met ingang van 
20 mei 2021 gedurende twee weken ter inzage ligt.
Toelichting
In de gemeentelijke Structuurvisie (2009–2011) is het gebied De Ruilver-
kaveling aangeduid als een karakteristiek, kleinschalig gebied dat het ver-
dient om de aanwezige landschappelijke kwaliteit te behouden. In de Ruim-
telijke Visie van de Greenport Aalsmeer (2015) is het gebied als ‘maatwerk-
gebied’ aangeduid. Het karakter van het gebied staat mede door economi-
sche ontwikkelingen onder druk. Er is behoefte aan duidelijke keuzes voor 
de toekomst. Deze gebiedsvisie geeft daar invulling aan. Om te komen tot 
de gebiedsvisie voor de Ruilverkaveling is samen met bewoners, bedrij-
ven en belangengroepen onderzocht wat de toekomstmogelijkheden voor 
het gebied zijn. 
Ter inzage
De conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling ligt vanaf donderdag 20 mei 2021 
tot en met vrijdag 4 juni 2021 ter inzage. De conceptgebiedsvisie is digitaal 
te raadplegen op www.uithoorndenktmee.nl. Daarnaast ligt de conceptge-
biedsvisie ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het 
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coronamaatregelen nog van 
kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen inspraakreactie
Gedurende bovengenoemde termijn van twee weken kunt u uw inspraakre-
actie over de conceptgebiedsvisie kenbaar maken aan het college van Bur-
gemeester en Wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn onder vermelding van het zaaknummer 2021-047191. U kunt uw 
inspraakreactie met vermelding van dit zaaknummer ook mailen naar ge-
meente@uithoorn.nl. 
Hoe verder
Waar mogelijk passen we de conceptgebiedsvisie op basis van de inspraak-
reacties aan. Alle ingekomen reacties worden samen met de reactie van de 
gemeente gebundeld in een inspraaknota. Deze nota wordt gedeeld met ie-
dereen die een inspraakreactie heeft ingediend en is één van de bijlagen 
van het raadsvoorstel voor de gebiedsvisie. De gemeenteraad zal een be-
sluit nemen over de vaststelling van de gebiedsvisie, waarbij zij de ingeko-
men inspraakreacties zal betrekken. Als de gebiedsvisie wordt vastgesteld 
door de gemeenteraad, zal hiervan opnieuw kennis worden gegeven. Tegen 
het besluit tot vaststelling van een gebiedsvisie staat ingevolge artikel 8:3 
Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.

MANDAATBESLUIT 
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat zij de politiechef van de 
Eenheid Amsterdam mandaat heeft verleend tot het opleggen van het aan-
lijn- en/of muilkorfgebod als bedoeld in artikel 2:59, lid 1 van de Algemene 
plaatselijke verordening Uithoorn 2020.Tevens heeft zij besloten dat de ge-
mandateerde het mandaat door middel van een ondermandaat mede kan 
verlenen aan door hem aan te wijzen andere personen die aan hem on-
dergeschikt zijn. Dit mandaat treedt in werking een dag na bekendmaking.

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.
• Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperio-

de tot en met 16 juni 2021. Inlichtingen bij E. Korsiaan, afdeling Buurt 
(0297) 513111.

• Bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van 
hogere waarden (met bijbehorende stukken). Inzageperiode vanaf 20 
mei 2021 tot en met 30 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Drechtdijk 25-27. Inzageperiode vanaf 20 mei 2021 tot en met. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterweg 62’. Inzageperiode vanaf 20 
mei 2021 t/m woensdag 2 juni 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling 
wonen en werken (0297) 513 111.

• Conceptgebiedsvisie Ruilverkaveling. Inzageperiode vanaf donderdag 
20 mei 2021 tot en met vrijdag 4 juni 2021. Inlichtingen bij E. van Box-
tel, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
De Kwakel
• 2021-0465569, Vuurlijn 21, het plaatsen van een overkapping voor op-

slag. (ontvangen 07-05-2021).
Uithoorn
• 2021-045438, Randhoornweg 100, het plaatsen van een overkapping. 

(ontvangen 05-05-2021).

KENNISGEVING CONCEPT WEIGERING OMGEVINGS-
VERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE) 
De concept weigering omgevingsvergunning en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 21 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage bij 
de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal 
opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-513111. 
Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2021-034699, Amstel ter hoogte van Jaagpad 15-16, het verzoek tot le-

galiseren van een woonschip.

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
• 2021-027531, Vuurlijn 78, het plaatsen van een dakkapel aan de voor-

zijde en achterzijde van de woning. (verzonden op 29 april 2021).
Uithoorn
• 2021-025218, Wiegerbruinlaan 81, het vervangen van de kozijnen (ver-

zonden 06-05-2021);
• 2021-016147, Kofschip 14, het vervangen van de kozijnen (verzonden 

05-05-2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2021-030440, 40-jarig jubileum AKU opening clubhuis 28 en 29 augus-

tus 2021. (ontvangen 7 mei 2021).
Uithoorn
• 2021-044111, Nicolaas Beetslaan 69, het plaatsen van een zeecontai-

ner van 3 mei t/m 23 juli 2021. (ontvangen 29-04-2021);
• 2021-046708, Kompaanplein 12, het plaatsen van een opslagcontainer, 

een ecotoilet en een schaftkeet van 10 mei t/m 27 juli 2021. (ontvangen 
07-05-2021);

• 2021-045745, Marktplein 2a, het aanvragen van een drank- en horeca-
vergunning. (ontvangen 6-05-2021);

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2021-039948, Grevelingen 30, het tijdelijk plaatsen van een tent over-

kapping (verzonden 03-05-2021);
• 2021-044957, Amstelplein, incidentele standplaatsvergunning GGD Co-

ronatestbus op 10, 11 en 13 t/m 16 mei 2021 (verzonden 06-05-2021);

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TERINZAGELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
WAPO-TERREIN 
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevol-
ge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en ar-
tikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het vastgestelde be-
stemmingsplan ‘Wapo-terrein’ en het besluit voor het vaststellen van hoge-
re waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 
Toelichting bestemmingsplan 
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de 
herontwikkeling van het Wapo-terrein aan de Koningin Maximalaan in Uit-
hoorn. Op dit voormalige bedrijventerrein worden 127 huurappartemen-
ten gebouwd en twee vrijesectorkoopwoningen. Voor het gebied wordt uit-
gegaan van minimaal 25% sociale woningbouw. De overige woningen zul-
len verdeeld worden over de segmenten luxere koopwoningen (twee kap-
pers), middenhuur en vrije sector huur. Voorliggend ontwerpbestemmings-
plan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Besluit hogere grenswaarden 
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zones van de 
Koningin Máximalaan, Faunalaan en de busbaan (ten noorden van de Ko-
ningin Máximalaan). De realisatie van het eerste appartementencomplex 
is alleen mogelijk door vaststelling van hogere waarden door het bevoegd 
gezag, college van B&W van de gemeente Uithoorn. Voor de nadere moti-
vering hiervan wordt verwezen naar het besluit hogere grenswaarden Wet 
geluidhinder.
Ter inzage 
Het bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van 
hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 20 mei 2021 ge-
durende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadple-
gen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.BP-
WAPO-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk 
informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te 
Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
Indienen beroep 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van 
burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden in-
gesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/
of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij rede-
lijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het col-
lege te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeen-
teraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzich-
te van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen 
tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 19 mei 2021. 

De provincie Noord-Holland her-
stelt het wegdek van de Legmeer-
dijk (N231) tussen de Marshall-
singel en de Meerlandenweg op 
de grens van de gemeenten Am-
stelveen en Aalsmeer. Ook wordt 
het kruispunt van de Legmeerdijk 
met de N201 geasfalteerd.

Het wegdek van de kruising Leg-
meerdijk (N231) en de N201 

wordt op 21 mei deels vervan-
gen. Daarnaast werkt de aanne-
mer aan de verkeerslussen in het 
wegdek, wordt de belijning ver-
nieuwd en worden de buitenkan-
ten van de fly-over schoonge-
maakt. Dit werk wordt in de nacht 
van 21 op 22 mei uitgevoerd tus-
sen 19.00 uur en 6.00 uur. Meer 
informatie www.noord-holland.nl/
Actueel/Nieuws

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

 WERKZAAMHEDEN AAN DE KRUISING N231 EN N201

Amsterdam-Amstelland

www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl

Doe meer bij de 
vrijwillige brandweer

Draag bij aan de veiligheid in jouw gemeente.
Houd je van afwisseling naast je baan of studie? 
Wist je dat je parttime brandweerprofessional kan 
worden?

Scan de code om te zien hoe je deze werelden 
kunt samenbrengen.

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 liggen 
in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen 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. Het 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 voorziening 
moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet 
eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voor-
ziening moet u ook betalen.

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



De Kwakel - Ruim vierhonderd 
kinderen hebben afgelopen Hemel-
vaartsdag aan de debuterende Kids 
Adventure Walk deelgenomen. Een 
initiatief van vier sportieve horecabe-
drijven uit De Kwakel waarbij vijf kilo-
meter gewandeld diende worden. 
Echter, dat was niet waar het om 
ging: de route voerde hen langs een 
pallet aan uitdagingen. Een kleine 
greep uit de activiteiten: een touw-
baan- en stormbaanparcours bij 
Poldersport; een inspannend �tpar-
cours bij Amstelhof; het magische 
bamboedoolhof en een onheilspel-
lend gangenstelsel in het Nirwana; 
glijden vanaf de Schiphol-heuvel en 
klauteren door en over de hutten bij 
B&B In den Ossewaerd. Kortom, een 
rondje met een zeer hoog ravotge-
halte! Na het met goed gevolg 

voltooien van de activiteit bij de 
betre�ende locatie volgde een belo-
ning in de vorm van een versnape-
ring. Bij In den Ossewaerd mochten 
de kinderen zelfs hun eigen pannen-
koek bakken.

Fraai weer
Het onverwacht fraaie weer maakte 
het voor iedereen een dag om van te 
smullen. ‘De kinderen hebben het 
onwijs naar hun zin’, aldus een genie-
tende vader, ‘en dan hebben de 
ouders het natuurlijk ook naar hun 
zin.’ ‘Wat een geweldig leuk 
programma, volgend jaar zeker weer 
doen hoor!,’ aldus een enthousiaste 
moeder in het zonovergoten 
Nirwana. Dat het initiatief pas op het 
allerlaatste moment bedacht en 
georganiseerd was, viel niet te 

merken: ‘Perfect georganiseerd!’, 
complimenteerde een andere ouder. 
Na de diverse happen en stappen 
initiatieven weer iets dat- letterlijk en 
�guurlijk- enorm in de smaak viel. 
Waar een kleine gemeente groot in 
kan zijn!
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LEZERSPOST

Voor de oudere lezers klinkt het misschien nog wel bekend: de tv serie 
Stiefbeen & Zn over een uitdragerij. Helaas is zoiets nu ook te zien op de 
Bertram 115 in Uithoorn. Begin juni vorig jaar werd (gelukkig) de bouw-
vallige schutting en schuur gesloopt en hoewel de bewoner aangaf niet 
te weten wanneer er een nieuwe zou worden geplaatst denk je in weken, 
misschien 1 of 2 maanden. Door de wind werd ook het losliggende 
tempex door de hele steeg en bij omwonende buren in tuinen neerge-
legd. Nadat dit veelvuldig door buren werd opgeruimd is de hulp van de 
wijkagent ingeroepen en heeft Stiefbeen de stukken in een zak verza-
meld. Door Corona belanden wij allemaal in het nieuwe NU en ik 
vermoed dat deze tuin (nou ja tuin?) door Stiefbeen als het nieuwe NU 
wordt gezien en wij genoodzaakt blijven hier nog jaren tegenaan te 
kijken of... Dit is nu ook bij de gemeente gemeld en hoop dat hier toch 
iets tegen ondernomen kan worden.
Ada Sellemans

Dé publiekstrekkende tuin in  
(de oude) Legmeer!

Uithoorn - Hemelvaartsdag werd de 
brandweer opgeroepen, voor een 
vreemde lucht in de woning aan de Laan 
van Meerwijk. Daar werd een benzine 
achtige lucht waargenomen wat ook al 
eerder het geval is geweest. Een bewoon-
ster kreeg hierdoor last met ademhalen. 
De brandweer heeft ter plaatse onder-
zoek verricht. Omdat de lucht uit het riool 
kwam is de zaak aan de gemeente over-
gedragen. Hoe het verder is afgelopen is 
bij onze redactie niet bekend.

Vreemde lucht in  
een woning

Foto Jan Uithol

Kids Adventure Walk:  
Meer dan wandelen alleen

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.

Onlangs heb ik meegedaan aan een grote water-
crisistraining van onze Veiligheidsregio. Is dat wel 
nodig in ons ‘natte’ Nederland?, hoor ik u zeggen. 
Uiteraard is de kans niet heel groot dat we met 
deze crisis te maken krijgen. Als er simpelweg 
minder water is dan dat we nodig hebben, 
spreken we wel van een watertekort. Dit kan 
zorgen voor verschillende problemen. Het is 
goed om voorbereid te zijn. Want ook bij ons in 

Uithoorn en De Kwakel kan een overstroming komen door dijkbreuk of 
hevige stortbuien. We oefenen een crisis waarbij ook evacuatie van mensen 
en dieren aan de orde zijn. De draaiboeken die in zo’n situatie aan de orde 
zijn worden gevolgd, maar natuurlijk kan er ter plekke afgeweken worden 
van de adviezen. Dat gebeurt dan ook. Denk maar aan hulpbehoevende 
ouderen. Die werden in deze training als eerste geholpen. Dat oefenen 
gebeurt overigens niet door mij alleen met één of twee mensen erbij. 
Neen….een grote groep hulpdiensten zijn dan aanwezig zoals bijvoorbeeld 
brandweer, politie, GGD, militairen. Maar ook onze gemeentesecretaris en 
mijn veiligheidsadviseur en communicatieadviseur.

Verbouwing raadzaal 
Wist u dat op korte termijn de raadzaal van het gemeentehuis verandert? 
Dat is nodig omdat we na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 
twee extra raadsleden krijgen. De uitbreiding van twee raadszetels komt 
doordat we enige tijd terug de dertigduizendste inwoner hebben mogen 
verwelkomen. Zo’n groei naar dit inwoneraantal heeft ook een ander e�ect 
voor de gemeente. Als je een grotere gemeente bent, ontvang je ook meer 
geld vanuit ‘Den Haag’. Voor besteding in onze dorpen. Dat uitgeven... daar 
gaan onze raadsleden over. Erg belangrijk dus om uw stem te laten horen in 
maart 2022 voor de 23 raadzetels. 

Sporten en “Steun lokaal”
Ik zeg het wel vaker. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid en de 
geest. Ik maak geregeld een wandeling door onze prachtige dorpen. En 
onlangs ben ik lid geworden van de lokale golfvereniging Uithoorn. Golfen is 
een bijzonder gezonde sport. Je loopt tijdens het spel bijvoorbeeld enorm 
veel. Bovendien vind ik het belangrijk om lokale ondernemers en veren-
gingen te steunen. Want zonder hen, zien onze dorpen er een stuk anders 
uit! Daarom werd ik -samen met mijn José- lid. Op naar een hole in one!

Pieter Heiliegers, burgemeester

Veiligheid voorop

Inschrijving Kunstroute Aalsmeer geopend
Regio - Kunstenaars kunnen zich tot 
15 juli inschrijven voor deelname aan 
de Kunstroute Aalsmeer 2021, die 
plaats gaat vinden op zaterdag 18 en 
zondag 19 september. KCA heeft van 
de gemeente groen licht gekregen 
om de voorbereidingen voor de 
Kunstroute Aalsmeer 2021,  hét 
kunstfestival van het jaar met 

duizenden bezoekers, te starten. Het 
wordt ongetwijfeld weer een inspire-
rend weekend voor kunstliefhebbers 
en iedereen die zin heeft in een dagje 
uit met familie en vrienden. Gezellig 
én veilig. Nadere informatie en het 
inschrij�ormulier zijn te vinden op 
https://skca.nl. Omdat KCA ook in 
september nog rekening moet 

Regio - Volgens de heer/mevrouw A. Voorn mogen ook 
wielrenners van het verbreden Jaagpad genieten. Deze 
opmerking is onjuist, wielrenners genieten niet van het 
pad, zij genieten van alleen van snelheid. Genieten van 
de natuur is bij deze sporters niet aan de orde. Het 
enige dat ze doen is de rust verstoren. 

Het kleine stukje, het laatste stukje rust is tenietgedaan 
of om de woorden van de vorige schrijver te gebruiken: 
verkloot. Wielrenners terroriseren �etspaden. Misschien 
is de gemeente  bereid om aan het begin van het 
Jaagpad borden te plaatsen met de tekst: “Fietsers te 
gast”. Het zou een oplossing kunnen zijn. Maar een 
bord: “ Wielrenners niet gewenst” geniet mijn voorkeur.
Joke Harte-Bosma

Wielrenners niet gewenst

houden met beperkende maatre-
gelen is vooralsnog alleen gekozen 
voor de grotere locaties. Mocht er te 
zijner tijd meer mogelijk zijn, dan 
kunnen altijd nog kleinere locaties 
worden toevoegen. Wie nog niet 
door KCA benaderd is maar wel graag 
zo mogelijk mee zou willen doen als 
locatie tijdens de Kunstroute Aals-
meer 2021, kan zich melden op kunst-
route@kunstencultuuraalsmeer.nl





Laat geen geld liggen! 
Hulp bij geldzaken

Meer grip op uw 
geldzaken met 
online geldplannen

Om bewoners en ondernemers te 
helpen om meer grip te hebben op hun 
geldzaken, is de gemeente aangesloten 
bij Startpunt Geldzaken. Startpunt 
Geldzaken stelt online geldplannen 
beschikbaar voor huishoudens in 
verschillende omstandigheden. Het 
kan onder andere uitkomst bieden 
voor mensen die meer geld over 
zouden willen houden, in financiële 
problemen zitten, maar ook voor 
mensen die juist regelmatig geld 
over houden of willen sparen voor de 
studie van (klein)kinderen. Ook zijn er 
plannen beschikbaar voor jongeren, 
ondernemers, statushouders en mensen 
die met pensioen gaan. Voordeel van de 
online geldplannen is dat ze gratis én 
anoniem ingevuld kunnen worden. En 
op een tijdstip dat het u uitkomt. 

www.startpuntgeldzaken.nl/uithoorn

Schulden voorkomen of aanpakken

W W W . U I T H O O R N . N L / L A A T G E E N G E L D L I G G E N

Hulp voor 
ondernemers
Gratis hulp en 
ondersteuning

Ondernemers die financiële 
problemen hebben kunnen gratis 
hulp en begeleiding krijgen. De 
gemeente werkt hiervoor samen met 
Zuidweg & Partners, gespecialiseerd in 
schuldhulpverlening bij zelfstandigen. 
Ondernemers die achterstanden 
dreigen te krijgen of schulden hebben 
waar ze niet meer uitkomen, kunnen 
bij Zuidweg & Partners terecht. De 
kosten voor de begeleiding worden 
geheel vergoed.

Ondernemers kunnen zich aanmelden 
via de website van Zuidweg & Partners: 
www.zuidweg-partners.nl.

Maatje voor elkaar
‘Maatje voor Elkaar’ biedt de mogelijkheid 
tot het inzetten van een bijzondere 
vrijwilliger: de budgetcoachvrijwilliger. 
Deze getrainde vrijwilliger wordt gekoppeld 
aan iemand die tijdelijk een steuntje in 
de rug kan gebruiken om weer overzicht 
te krijgen in zijn of haar financiën. De 
budgetcoachvrijwilliger kan onder andere 
ondersteuning bieden in het ordenen van 
de administratie en het opstellen van een 
begroting/ budgetplan. De budgetcoach 
ondersteunt met als doel schuldsituaties te 
voorkomen. Als sprake is van professionele 
schuldhulpverlening, begeleidt de 
budgetcoach de hulpvrager tijdens en na dit 
proces, om terugval te voorkomen.

Meer informatie over budgetcoaches via 
Danielle Franken: d.franken@stdb.nl, of 
0297-230.280.

Financieel Café 
Uithoorn 
In het Financieel Café van Uithoorn 
van Elkaar staan er medewerkers en 
getrainde vrijwilligers klaar voor alle 
vragen over geldzaken en administratie. 
Het Financieel Café kan bijvoorbeeld 
helpen met het aanvragen van een WW- 
of bijstandsuitkering, als u zorgen heeft 
omdat u de vaste lasten niet kan betalen, 
als u hulp nodig heeft met het maken van 
betalingsregelingen of als u post niet meer 
open durft te maken.
Het Financieel Café is elke dinsdag geopend 
van 9.00 tot 11.00 uur. Vanwege de 
coronamaatregelen niet in De Waterlinie 
maar aan de Molenlaan 63 in Uithoorn 
(kantoor Participe Amstelland). 
Voor meer informatie en het maken van 
een afspraak kunt u contact opnemen met 
Uithoorn voor Elkaar: 0297-303044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Beste inwoners en ondernemers 
van Uithoorn en De Kwakel,

Leven met geldzorgen is stressvol. Naast het gevoel van 
stress is er ook bij veel inwoners en ondernemers een 
gevoel van schaamte. De drempel om hulp te vragen is 
daarom hoog. Dat is begrijpelijk, maar wel jammer. Ik hoop 
van ganser harte dat u niet te lang wacht om aan de bel 
te trekken. Want samen met onze samenwerkingspartners 
willen we u graag helpen. Zodat schulden niet in een rap 
tempo oplopen. Onze hulp is altijd gratis. 

Met deze dubbele pagina in de krant willen we een beeld 
geven op welke manier we kunnen helpen. Bewaar deze 
spread goed. Misschien niet voor uzelf maar voor iemand 
in uw omgeving. 

Kijk ook eens op onze website 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen waar nog veel 
meer regelingen en voorzieningen zijn te vinden.

Vriendelijke groeten, 
José de Robles, 
wethouder van het sociaal domein.



Kijk voor actuele agenda's en 
commissievergaderingen op 

www.uithoorn.nl/bis

G E M E E N T E R A A D

Laat geen geld liggen! 
Hulp bij geldzaken

Veel mensen hebben het op dit 
moment financieel moeilijk. Door de 
coronamaatregelen zijn banen verdwenen 
en draaien veel bedrijven niet, of op halve 
kracht. Door de tijdelijke inkomensdip 
wordt het in veel huishoudens lastig om 
de huur, hypotheek en energierekeningen 
te betalen. Daarom is de TONK (Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) van 
kracht.

Met de TONK-regeling geeft de gemeente 
extra steun aan inwoners en ondernemers 
die door de coronacrisis hun energie- en 
woonkosten niet meer kunnen betalen. 
Dit geldt voor zowel voor de huurkosten 
in de vrije sector als hypotheekkosten. 
De regeling is een vorm van bijzondere 

TONK-regeling voor inwoners  
en ondernemers

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
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bijstand, voor inwoners die onder 
ongewone en ongewilde omstandigheden 
in financiële problemen raken. 
Ondernemers kunnen de TONK-regeling 
gebruiken als aanvulling op hun Tozo-
uitkering. 

De TONK-uitkering is aan te vragen voor 
maximaal 6 maanden en kan nog tot en 
met juni 2021. De hoogte van de TONK-
uitkering hangt af van het huidige inkomen, 
beschikbare geldmiddelen en de huidige 
woonkosten van de aanvrager.

Aanvragen?
Meer informatie en het aanvraagformulier 
voor een TONK-uitkering vindt u op: 
uithoorn.nl/tonk.

Thuisadministratie 
Uithoorn voor Elkaar
Heeft u moeite met het bijhouden van uw 
post, rekening en liggen de enveloppen 
ongeopend in de keukenla? Of verandert 
uw situatie door bijvoorbeeld verlies van 
baan of relatie en bent u de grip op de 
situatie kwijt? Dan kan een vrijwilliger van 
de thuisadministratie u helpen om weer 
overzicht te krijgen.

Informatie of aanmelding via de coördinator 
van Uithoorn voor Elkaar Erik Brons: 
06-18643939 of e.brons@mee-az.nl.

Hulp bij 
schulden 
Wilt u meer grip op uw financiën? 
Heeft u schulden waar uzelf niet 
meer uitkomt? Vindt u het lastig 
betalingsregelingen te treffen? De 
schuldhulpverlening van de gemeente 
Uithoorn helpt u graag. Schulden 
kunnen (ernstige) gevolgen hebben 
op de kwaliteit van het leven. Wordt 
er niets aan gedaan, dan worden de 
gevolgen ernstiger. 

Waarbij ondersteunen onze 
schuldhulpverleners u bijvoorbeeld?
•	 Bij	het	maken	van	een	overzicht	van	
 uw inkomsten en uitgaven;
•	 Bij	het	maken	van	betaalafspraken	
 met schuldeisers;
•	 Wanneer	er	beslag	op	inkomen	
 of uitkering is gelegd

Aanmelden
Denkt u dat de schuldhulpverlening 
kan helpen? Maak dan een afspraak 
met een van onze schuldhulpverleners 
via het Sociaal Loket. Te bereiken 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 10.30 uur via (0297) 
513 111. Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl.

Bijdrage om lid te worden van een 
(sport)vereniging

Ouders die de contributie of lesgeld van een (sport)vereniging 
niet kunnen betalen, kunnen rekenen op hulp in Uithoorn. Ruim 
600 kinderen groeien in onze gemeente op in een gezin met een 
inkomen tot 125 procent van het sociaal minimum. Deze kinderen 
komen allemaal in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is er voor kinderen tot 18 jaar. 
Een intermediair kan een aanvraag voor een kind doen. Dit is een 
tussenpersoon die het gezin kent en met het kind kan bekijken wat 
hij of zij graag zou willen doen. Jongerenwerkers van Videt, een 
leerkracht, een ouder- en kindadviseur, een huisarts, een medewerker 
van het Sociaal Loket van de gemeente, de Voedselbank zijn 
bijvoorbeeld allemaal intermediair. Het fonds kan ook een bijdrage 
geven voor het volgen van zwemlessen. De zwemlessen kunnen 
gevolgd worden in zwembad De Otter in Uithoorn, De Waterlelie in 
Aalsmeer en het Veenweidebad in Mijdrecht.

www.jeugdfondssportencultuur.nl of 
www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.

Vragen over de 
regelingen op 
deze pagina?
T. 0297-513 111 (9.00 tot 10.30 uur)
E. sociaal.loket@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/ laatgeengeldliggen
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Mijdrecht - Is het lastig om iets leuks te doen met het gezin in tijden van 
Corona? Daar heeft Scouting Jan van Speyk iets op bedacht. Zondag 30 mei 
kun je met je eigen gezin een leuke speurtocht doen. Het startpunt is de 
scoutingboerderij Oosterlandweg 2b in Mijdrecht. Je kan starten tussen 
11:00 uur en 15:00 uur. De speurtocht duurt ongeveer 1 uur tot 1,5 uur en is 
vooral geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4 – 10 jaar. (maar uiteraard 
kunnen ook oudere kinderen deze speurtocht lopen) Lukt het je om het 
raadsel aan het eind op te lossen, dan verdien je een presentje!

Scouting Jan van Speyk 
organiseert een familiespeurtocht

De Ronde Venen – Tijdens de 
bespreking van de kadernota 2022 
en de daarin vele aangekondigde 
bezuinigingen voor 2022 liet CDA 
-raadslid Ria de Korte zich ontvallen: 
“Deze gemeente gaat steeds meer 
zaken naar zich toehalen. Ze gaat 
steeds meer zelf doen. Dat is eigenlijk 
een soort communistisch systeem en 
dat van een wethouder van de VVD? 
Ik wil graag uitleg van de wethouder 
waarom al die maatschappelijke 
zaken allemaal naar het gemeente-
huis wordt gehaald en door gemeen-
teambtenaren moet worden behan-
deld. Het bureau dat het nu doet het 
prima. Is iedereen tevreden over. Je 

moet als gemeente niet alles zelf 
willen doen. Wij vragen ons af of de 
gemeente het beter kan. Deze 
wethouder gaat er heel makkelijk 
overheen met maatschappelijk werk 
kunnen we als gemeente wel zo over-
nemen. Ik vraag me af of het kern-
team dit allemaal wel aankan. Dat 
geeft veel extra druk voor dit team. Ik 
heb nog steeds geen echte argu-
menten gehoord dat dit zo zou 
moeten”, aldus Ria de Korte. Niet 
alleen het CDA had haar vragen over 
met name maatschappelijk werk. 
Wim Stam ( CU/SGP) vroeg zich af of 
het wel verstandig was om maat-
schappelijk werk zelf te gaan doen: 
“Het lijkt nu wel of we in De Ronde 
Venen maatschappelijk werk gaan 
wegbezuinigen. Het lijkt me ook niet 
goed voor ons burgers. Zij hebben 
vaak de behoefte om eens met een 
maatschappelijk werker/ster te 
praten, maar doe je dat ook met een 
ambtenaar? Je bent je onafhankelijk-
heid kwijt. Lijkt me geen goed idee”, 
aldus Stam

Op 1 lijn
Wethouder Schuurs (VVD) vond de 
vergelijking van Ria de Korte met een 
communistische gemeente wel wat 
ver gaan: “Ik moet mevrouw de Korte 

er toch even op wijzen dat wij in een 
coalitie zitten met CDA, D66 en de 
VVD en dat wij met elkaar de kader-
nota aan u voorleggen en dat wij dit 
toch niet als een communistisch 
voorstel zien maar dat wij dit toch 
zien als een e�ciënt en goedwerkend 
geheel en dat heel liberaal en 
christen- democratisch kan zijn. Dus 
volgends mij zitten we dan toch wel 
op 1 lijn. Maar ik merk dat we als 
college deze avond niet in staat zijn 
om u alle antwoorden te geven op 
uw vragen. Wat wij voorstellen is dat 
naar aanleiding van deze vragen die 
nu worden gesteld er in september in 
de volle breedte, met een goede 
onderbouwing en een goed plan 
over gaan spreken. Dan heeft en 
krijgt u de juiste informatie en dat u 
dan naar aanloop naar de begroting 
we het goed kunnen bespreken en 
we kunnen besluiten. Want daar gaan 
we vanavond gewoon niet uitkomen 
op deze manier. En dat de mensen 
liever praten met de maatschappelijk 
werker dan met ambtenaren? De 
opleiding komt erg met elkaar 
overeen”, aldus de wethouder. “In die 
zin valt het erg mee. Ik krijg daar 
eigenlijk niet zoveel signalen van, dat 
mensen niet met ambtenaren willen 
praten. Ik denk dat dat wel meevalt”. 

Krijgt deze gemeente een 
communistisch systeem?

Ria de Korte (CDA): “Lijkt hier wel 
communistisch systeem”

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.

Zinloos geweld
Op m’n knieën op de stoeptegels 
een lieveheersbeestje fotograferen 
in de vroege ochtend: het blad van 
het muurleeuwebekje waar het op 
zit is nog nat van de ochtenddauw 
en het kevertje heeft z’n kopje en 
z’n zwarte pootjes diep verborgen 
onder zijn schilden. En zit ook nog 
met z’n voorkant naar beneden. 
Uiteindelijk toch maar even een 
andere foto opgezocht. Wat 
meteen opvalt is de kleur: diep oranje met zwarte stippen. Mijn oog viel 
er meteen op toen ik over mijn plantenborder keek. Je kunt het niet 
missen. ‘Top’ ,dacht ik meteen, ‘dat wordt het onderwerp voor m’n 
volgende column’. Hoe makkelijk kan het zijn een onderwerp voor een 
column te vinden. De natuur is overal om je heen, je hoeft alleen maar te 
kijken en te luisteren en te ruiken. Je zou zelfs over de 4 winden een 
column kunnen schrijven want dat is ook natuur. Of over de sterren-
hemel….is dat dicht bij huis ? Nou, ja... iedereen kan hem (of is het ‘haar’ 
?) zien. Een van de afweermechanismen van het zevenstippelig 
lieveheersbeestje(met respect voluit geschreven)is: ‘hou je dood en laat je 
vallen’. Dat gebeurde ook toen ik hem/haar voorzichtig pakte. Maar 
eenmaal binnen op het aanrecht bleek het zo levenslustig te zijn dat ik 
geen foto van een stilzittend lieveheersbeestje kon nemen. Een andere 
re�ex bij gevaar is het afscheiden van een gele vloeistof uit poriën tussen 
dij en scheenbeen(poot). De zeven vlekken zeggen niets over de leeftijd 
van het dier. Ze worden rond een jaar oud. Dus, lezers, je zult het met de 
foto moeten doen met het kopje naar beneden tussen het groen. Zeven 
zwarte stippen is de meest algemene soort. Het kevertje overwintert als 
volwassen dier en is soms zelfs in grote groepen in huizen schuren te 
vinden. Het beste kun je ze dan voorzichtig vangen en buitenzetten in je 
tuin. Je zult daar plezier aan beleven want het zijn e�ciënte blad- en 
dopluizenverdelgers(behalve op de vlier). En niet alleen het volwassen 
kevertje maar ook de larve(voorstadium). Meer dan 600 bladluizen gaan 
gretig naar binnen. De larven lijken een beetje op rupsjes maar als je 
goed kijkt zie je dat ze 6 pootjes hebben. Het kevertje is door de stichting 
tegen zinloos geweld en vóór verdraagzaamheid gekozen als symbool. 
Dit symbool is soms zelf op stoeptegels te vinden. Iedereen vindt het 
beestje ‘aaibaar’ en er lief uitzien. Getuige de vele bijnamen die het draagt 
is het een geliefd insect en iedereen kent het omdat het zo dicht bij de 
mensen leeft. Zo kwam ik in de literatuur tegen: oliebeestjes(vanwege die 
gele afscheiding misschien), stippelbeestjes, boerinnetjes, moedergods-
sterretjes, hemelbeestjes, ko�ekuikentjes, poppennonnetjes, lieveheer-
hennetjes, lieveheerspaardjes, lievehereminnetjes, krûpelhintsjes, sjmaut-
wurmkes, kukelesaantjes, pieternelletjes, piepebontjes, engelbeestjes, 
piepebontjes, vliegmusjes, koekedie�es, eerebeestjes, pimpampoentjes ... 
bij onze zuiderburen zijn ze erg goed in het verzinnen van een bijnaam. 
En bij een aantal is zo een verhaaltje te verzinnen waarom ze die naam 
dragen. Ik zal het een keer vragen aan mijn Vlaamse vriend, of hij er iets 
over weet.

Elza Vis, IVN-natuurgids 
http://ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn

Uithoorn - De leden van de Fotok-
ring zijn heel trots. Als vereniging 
hebben ze de jaarlijkse competitie 
van de afdeling Kennemerland 
gewonnen, maar ook is er in het 
persoonlijk klassement een lid om 
heel trots op te zijn: Marcel van 
Balken had in totaal de meeste 
punten behaald met zijn ingezonden 
foto’s. De Fotokring Uithoorn heeft 

iedere twee weken een bijeenkomst. 
Sinds april 2020 zijn er online kring-
avonden, waarbij de leden vooraf 
ieder een foto insturen, die zij die 
avond met elkaar bespreken. Deze 
besprekingen zijn niet alleen motive-
rend en inspirerend, maar helpen 
ook om de foto te verbeteren. Soms 
is een andere uitsnede of een andere 
nabewerking aanbevolen om de foto 

Fotokring Uithoorn wint 
afdelingscompetitie

Foto Marcel van Balken

sterker te maken. Met die adviezen 
kan betre�end lid dan een betere 
versie naar de afdeling sturen. 

Ieder jaar
De Afdeling Kennemerland heeft 
ieder jaar vier competitierondes, 
waarbij elke lid twee foto’s mag 
inzenden. De foto’s worden door drie 
onafhankelijke juryleden beoordeeld. 
De zes hoogst gewaardeerde foto’s 
van een fotoclub tellen mee voor de 
competitie. 

De Fotokring Uithoorn zat Fotokring 
Polderlicht uit Driehuis maandenlang 
dicht op de hielen, en heeft uiteinde-
lijk de afdelingscompetitie 
gewonnen. Om dit te vieren heeft 
het bestuur alle leden een chocola-
dereepje met persoonlijke wikkel 
gestuurd, omdat gezamenlijk taart 
eten niet kon. Marcel van Balken is 
het langst lid van de Fotokring, ruim 
40 jaar. Hij is heel creatief, werkt 
vanuit conceptuele fotogra�e, en is 
zeer bedreven met Photoshop. 
Zijn foto’s zijn uniek en scoren door-
gaans zeer hoog. Dit jaar had hij de 
meeste punten in het persoonlijk 
klassement van de Afdeling Kenne-
merland. Dubbel feest dus!

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Tot mijn verbazing en verbijstering las ik in de Nieuwe Meerbode van 5 
mei j.l. over het voorgenomen besluit om 3 van de 4 bibliotheken in De 
Ronde Venen te sluiten. Dat er bezuinigd moet worden kan ik me voor-
stellen, maar dat mag niet ten koste van bibliotheken gaan. Bibliotheken 
zijn zeer belangrijk voor de taalontwikkeling en leesvaardigheid van 
kinderen. Ook de verdere ontwikkeling van kinderen hangt daarmee 
samen. Daar is al veel over gepubliceerd. Kinderen moeten de kans 
krijgen om, laagdrempelig, de bibliotheek te bezoeken; dus dicht in de 
buurt. Zij moeten leren om in boeken te snu�elen en dingen op te 
zoeken. Ze moeten zo plezier in lezen krijgen. Veel kinderen zullen door 
de sluitingen niet meer in de gelegenheid zijn om zelfstandig boeken te 
lenen. Bekend is dat de leesvaardigheid van kinderen de laatste jaren 
steeds verder achteruit is gegaan, met verstrekkende gevolgen op hun 
verdere ontwikkeling. We moeten alles op alles zetten om dat tegen te 
gaan.
 
Afstand
Ook voor ouderen zal een grotere afstand naar de bibliotheek een 
probleem vormen. Niet iedereen heeft een auto of kan �etsen. De gang 
naar de bibliotheek is voor velen een wekelijks uitje. Een plaats om 
anderen te ontmoeten en waar hulp geboden kan worden bij problemen 
met de computer. Ook zij snu�elen graag in de boeken. Ouderen willen 
niet voor een bibliotheekbezoek afhankelijk zijn van anderen. Het sluiten 
van bibliotheken is dus een slecht, ondoordacht plan. Ik verwacht dat 
mevrouw Schuurs en de gemeenteraadsleden serieus kennis zullen 
nemen van het bovenstaande. Dat kan dan alleen maar resulteren in 
afblazen van de plannen, zodat jong en oud kunnen blijven lezen in 
Abcoude, Wilnis, Mijdrecht en Vinkeveen in De Ronde Venen.
Gerda Veth, een verontruste inwoner van Vinkeveen

Verontrust door sluiting 
bibliotheken

Ik ben geschrokken en ernstig verontrust over de 
berichtgeving in de Nieuwe Meerbode van 5- en 12 mei 
over de sluiting van bibliotheken in De Ronde Venen. 
Als kind ben ik gaan lezen omdat ik, geheel zelfstandig, 
de bibliotheek op loopafstand ontdekte. Een fantasti-
sche wereld ging voor mij open. Een levenslang 
genoegen. Nu lees ik in de Nieuwe Meerbode van 5- en 
12 mei dat er mogelijk bibliotheken gesloten gaan 
worden. Hierdoor zal kinderen de mogelijkheid worden 

onthouden om op korte afstand zelfstandig boeken te 
gaan lenen. En dat in deze tijd waarin de leesvaardig-
heid van kinderen achteruit gaat. Daarbij zal het sluiten 
van bibliotheken met name dié kinderen tre�en die 
zelfstandig boeken moeten gaan lenen en/of thuis geen 
ondersteuning hebben. Niet alleen voor kinderen, maar 
het wordt voor veel mensen (w.o ouderen) onmogelijk 
gemaakt om naar de bibliotheek te gaan. Men zal 
bovendien verder moeten reizen met als gevolg veel 
extra autoverkeer. Ik vind het een slecht plan zeker als 
het bijna �nancieel niets oplevert en ik pleit hier dan 
ook voor het openhouden van alle 4 de bibliotheken. 
Truus du Pont-Louwers

Wanbeleid sloopt levenswerk 
van succesvolle Mijdrechtse 
ondernemer
Slechts 4 maanden van wanbeleid had de zelfbe-
noemde topondernemer en veelgevraagd spreker John 
van Zweden nodig om de succesvolle Decorette in 
Mijdrecht naar een faillissement te brengen. Daarmee 
dupeerde hij niet alleen de schuldeisers waaronder de 
vorige eigenaar maar ook het personeel en tientallen 
veelal trouwe klanten. Door hard werken en tomeloze 
inzet van Cor Zwarts en zijn team is Decorette uitge-
groeid tot een van de meest succesvolle Decorette 
vestigingen in Nederland. Heel veel klanten in de 
Ronde Venen en ver daarbuiten werden naar volle 
tevredenheid bediend. De onderneming nam dermate 
vormen aan dat Cor de beslissing nam dat de aanslag 
op zijn privé leven te groot werd om op deze wijze 
door te gaan. De zaak werd ter overname aangeboden 

en er meldden zich diverse partijen waaronder de 
“behangkoning” van Den Haag, die uiteindelijk de 
beste papieren leek te hebben om de zaak door zijn 
zoon Kay en zwager Berry te laten voortzetten. Cor 
bleef op beperkte schaal nog aan de onderneming 
verbonden en het personeel werd overgenomen. Nu 4 
maanden na de overname per 1 januari is er het faillis-
sement. De zaak ligt vol met nog af te leveren of te 
plaatsen producten voor gedupeerde klanten. De 
impact daarvan is groot voor veel gezinnen in De 
Ronde Venen die tevergeefs wachten op uitlevering en 
plaatsing. Gemaakte afspraken worden niet nage-
komen en de zaak is onbereikbaar. Vanaf de zijlijn ziet 
Cor met lede ogen aan dat er zo veel mensen voor wie 
hij zich al die jaren zo heeft ingezet en waar zo veel 
waardevolle relaties uit zijn ontstaan gedupeerd zijn 
door de situatie. Hoe het verder gaat is allemaal nog 
onduidelijk, maar 1 ding is duidelijk: succes is niet over-
draagbaar zelfs als je “top ondernemer” bent.
John Zwarts

Wie neemt van deze idioten 
beslissingen

Gisteren liepen wij nog langs de treurwilg bij het brug-
getje naar het CSW trapveld in Wilnis. De prachtige wilg 
vol sprankelend voorjaarsgroen, die lichte kleur groen 
waar het zonlicht doorheen speelt en waar we in de 
lente zo blij van worden. Vandaag was alleen het boom 
geraamte over (zie foto), totaal leeg gesnoeid, terwijl de 
wilg juist goed op gang kwam. “Ze zijn weer bezig 
geweest” was het droeve commentaar van wandelaars. 
Wie zijn toch die “ze” die zulke idiote beslissingen 
nemen? Vanmiddag reed ik verdrietig langs de 
bomkrater die ontstaan is achter de voormalige Rabo-
bank. Per ongeluk allemaal gekapt. Gaat er dan 
niemand even kijken? Even opstaan van de bureaustoel 
en zelf gaan kijken? Of het wel goed gaat, of het wel 
klopt, of er niks MIS gaat, gewoon eventjes kijken. Het is 
toch vlakbij! Het kapbeleid in de Ronde Venen moet 
nodig op de schop, om in de terminologie te blijven.
Om over het snoeiwerk maar niet te spreken. Ik weet 
dat dit groene stukje “Lezerspost” niets zal helpen, die 
illusie heb ik niet. Gelukkig gaat het soms wel goed. Dat 
moet ook gezegd worden. De entree van Wilnis, de 
pastoor Kannelaan, is vorig jaar - na de renovatie - 

verrassend kleurrijk beplant. Er is dus ergens in de 
gemeente iemand die er nog wat van probeert te 
maken. Die verdient een bloemetje.
Mevr. C. van Hoolwerff, Wilnis 

Minuten van uw tijd voorkomt  
20 jaar windmolen ellende!

Windmolens, onzalig plan
De afgelopen maanden zijn de vrijwilligers van Stich-
ting Red de Plassen vele honderden uren in de weer 
geweest om te protesteren tegen de plannen van de 
Gemeente De Ronde Venen om mega windmolens in 
onze gemeente te plaatsen. En met succes. Onze acties 
zijn overal zichtbaar geweest, de media heeft ons ruime 
aandacht gegeven en de bijna 5.000 handtekeningen 
hebben duidelijk indruk gemaakt op het gemeentehuis. 
Het begint ze langzaam te dagen dat werkelijk de hele 
gemeente tegen dit onzalige plan is. Maar we zijn er 
nog niet en daarom vragen wij u om uw steentje bij de 
dragen in deze strijd.

Inspraakavond
Op woensdag 26 mei om 19.30 uur organiseert de 
gemeente een inspraakavond. Het is van het aller 
grootste belang dat de gemeenteraad ook hier weer de 
tegenstem hoort. Mogen wij u dan ook allen vragen 

zich op te geven 
voor deze 
inspraakavond. 
De gemeen-
teraad moet 
nogmaals en luid 
en duidelijk van 
ons allemaal 
horen dat we geen windmolens willen in de Ronde 
Venen. Het kost 2 minuten van uw tijd maar daar kunt u 
20 jaar van ellende voor ons allemaal mee voorkomen. 

SPREEK IN, laat van je horen
Steun ons dus in onze strijd en geef u op via 0297-
291785 of 0297-291889. Een e-mail sturen kan ook: 
m.degraaf@derondevenen.nl of j.jonker@deronde-
venen.nl. Vergeet niet het onderwerp “zoekgebieden 
voor windmolens en zonnevelden” waarover inge-
sproken wordt in de e-mail te benoemen. De de�nitieve 
deadline om aan te melden is vrijdag 21 mei 12.00 uur. 
Laat van je horen! Help ons en uzelf met het laatste deel 
van de strijd. Geef u allemaal op voor de inspraakavond!
Namens Stichting Red de Plassen, het bestuur

Bibliotheken in De Ronde Venen dicht?

In de Meerbode van 5 mei werd aangekondigd hoe burgemeester en 
wethouders denken de komende jaren �nancieel door te komen. Er zal 
�ink worden bezuinigd! Wethouder Schuurs is al in gesprek met de biblio-
theek over het sluiten van drie vestigingen. Zij moet nog kiezen welke 
vestiging openblijft! Wordt het Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude of 
Wilnis??? Door sluiting kan geld worden “omgebogen” en meer ambte-
naren worden aangenomen. Ik schrok van deze voornemens! Ik heb 
jarenlang lesgegeven op basisscholen en besef daardoor hoe belangrijk 
bibliotheken voor de jeugd zijn. De taalvaardigheid ontwikkelen gebeurd 
door met elkaar praten, maar ook door voorlezen, zelf lezen, boekjes 
bespreken, werkstukjes maken, gedichtjes maken en lezen. Daarbij is de 
bieb om de hoek zeer belangrijk. Niet elke school heeft een uitgebreide 
bibliotheek en niet iedere ouder kan steeds boeken kopen. Naast de taal-
vaardigheid ontwikkelt ook de kennis van het kind. Ik kom nu op voor de 
jeugd, maar uiteraard geldt voor ieder mens dat het belangrijk dat een 
bibliotheek bij jou in de buurt aanwezig is. Van peuters tot en met de 
ouderen! Taalvaardigheid, kennis én een sociaal ontmoetingsplek waar 
tevens hulp geboden kan worden bij het gebruiken van computers. Ik 
hoop daarom dat mevrouw Schuurs en de gemeenteraadsleden boven-
staande informatie zeer serieus ter harte nemen. In feite moeten wij 
investeren in m.n. de kinderen in plaats van bezuinigen. 
Corrie van Asselen

In de Ronde Venen dreigen de vestigingen van de bibliotheek in de klei-
nere kernen te moeten sluiten, als gevolg van de bezuinigingen de 
gemeente gaat doorvoeren. Een vestiging van de bibliotheek is voor elke 
kern belangrijk als onderdeel van de basisvoorzieningen die er in een 
gemeenschap moet zijn. De bibliotheek heeft een brede maatschappe-
lijke functie. De leefbaarheid van alle dorpen wordt bepaald door de 
aanwezigheid van de voornaamste voorzieningen. Onder de basisvoor-
ziening reken we de scholen, essentiële winkels, sportvoorzieningen etc., 
maar ook een bibliotheek! De bibliotheek kan een belangrijke rol spelen 
als het gaat om laaggeletterdheid aan te pakken. De bestrijding staat 
hoog op de agenda van verschillende ministeries. Denk hierbij ook aan 
de inburgeraars.

Leesgedrag
Ook bij de bevordering van het leesgedrag van kinderen speelt de Biblio-
theek een essentiële rol. Een vestiging van een bibliotheek is van groot 
belang voor de ondersteuning van ouders en leerkrachten als het gaat 
om leesbevordering. En waarom moet er bezuinigd worden? De 
gemeente wil meer geld vrijmaken om meer ambtenaren aan te nemen. 
(zie artikel over Kadernota in de Nieuwe Meerbode van 5 mei j.l.) Cultuur 
is niet in een geldbedrag te vangen. Het is een kwestie van overtuiging 
binnen een gemeente van wat belangrijk is. Iedere bibliotheek vormt een 
ontmoetingsplek en stimuleert daarmee interactie tussen de mensen. De 
bibliotheek moet dan wel binnen handbereik zijn. Mijn oproep is dus om 
in alle kernen van de Ronde Venen een fysieke bibliotheek open te 
houden. Dat zou het uitgangspunt van de besluitvorming van de 
gemeente moeten zijn!
L.Smoorenburg, Vinkeveen

Sluiten 3 bibliotheken

Actie Red De Bibliotheek
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Regio – Na een lange voorbereiding 
is afgelopen zaterdag 15 mei een 
hike georganiseerd door Scouting 
Wiol & Willem Barendsz voor (oud)
scouts, maar ook voor sportieve 
wandelaars. De hike bestond uit vele 
puzzels, een podcastverhaal en gps 
en kompaswerk om de weg te 
kunnen vinden. 
De deelnemers vertrokken zaterdag-
ochtend per �ets richting De Kwakel, 
daarna te voet richting het Noorden 
om daar op de Nieuwkoopse Plassen 
een stukje te roeien naar de 
overkant. 
Aan de overkant gekomen, liepen ze 
door het mooie natuurgebied van de 
Groene Jonker, waar ze hun �ets 
konden vinden om het laatste stuk 
naar Aalsmeer te kunnen a�eggen. 
De hele route bestond uit 19 kilo-
meter �etsen, 19 kilometer wandelen 
en 4 kilometer roeien. De eerste deel-
nemers waren rond 18.00 uur terug 
en de laatste om 20.00 uur. Het was 
een sportieve en geslaagde dag. 
Jaarlijks wordt ergens in Nederland 
een hike gehouden. De deelnemers 
hebben dan alles mee in hun rugzak 
om vier dagen te trekken door de 
bossen, te koken op gastoestelletjes 
en te slapen in tentjes. Zeer primitief 
met een uitdaging. 
Helaas door corona was het vorig 

jaar en dit jaar niet mogelijk, waar-
door gekozen is voor het organiseren 
van deze alternatieve hike. 
Lijkt het jou leuk om volgend jaar 
Hemelvaart ook zo’n uitdaging aan te 
gaan? Kijk dan voor meer informatie 
op https://www.scoutingwwb.nl/
activiteit/hike/info

De eerste deelnemers die over de streep kwamen met een tijd van acht uur en 
vijftien minuten waren Roy van Diemen, Arnaud Brouwer en Robbert-Jan van Duijn 
(burgemeester van Nieuwkoop).

Geslaagde hike Scouting WWB

Uithoorn – De Kwakel- Nu de sport-
scholen 18 mei weer open lijken te 
gaan, ging het CDA op werkbezoek 
bij sportscholen in Uithoorn om de 
stand van zaken op te nemen.
De Amstelhof, met zo’n 5.500 leden 
behorend tot de top drie sport-
scholen in Nederland is van de afge-
lopen 14 maanden er 9 gesloten 
geweest. Dit terwijl de kosten 
gewoon doorliepen. Eigenaar Frank 
Vahle vertelt: “dit levert uiteraard een 
miljoenen verlies op voor onze 
onderneming waarvan een stuk van 
de kosten weliswaar door de over-
heid wordt gecompenseerd, maar 
lang niet alles”. Hij is blij dat de over-
heid ook na de zomer voor een 
gedeelte bijdraagt aan de heropstart 
van de sportscholen. Met een gemid-
deld ledenverlies tussen de 10-20% 
zal het voor sportscholen zeker wel 
enige tijd kosten voor de situatie 
weer als vanouds is. 

Gewicht
Elnour Gadimov, eigenaar van sport-
school TeamChamp aan de Wieger 
Bruinlaan beaamt dit. 
Deze familiesportschool heeft een 
andere doelgroep en mikt vooral op 
dames en hun gezinnen die trainen 
en gericht gewicht willen verliezen. 
Het is vooral dankzij de trouwe vrien-
denclub dat TeamChamp deze barre 

periode heeft kunnen overleven. Al 
een half jaar nadat hij de nieuwe 
accommodatie in gebruik nam moest 
hij sluiten vanwege Corona. Hierdoor 
viel Elnour buiten de regelingen en 
dat maakt overleven lastig.
Amstelhof kon dankzij de bijbeho-
rende fysiotherapie weliswaar open-
blijven, maar alleen voor patiënten en 
dat gold ook voor het zwembad. Het 
golfen als buitenactiviteit bleef wel 
gewoon open. Beide sportscholen 
zijn nu volop bezig met opstart activi-
teiten “voor als het straks weer mag”. 
Zij willen met speciale “welcome-
back-aanbiedingen” de leden weer te 
(her)activeren. Wel zag men hierbij 
graag een extra zetje van de 
gemeente, Sportwethouder Hazen 
wordt dan ook van harte uitgenodigd 
om ook de sportscholen te betrekken 
bij het weer in beweging krijgen van 
de Uithoornse bevolking. 

Advies
Frank Vahle zegt hierover: ”veel 
mensen hebben hiervoor een gericht 
advies nodig of wellicht zelfs een 
revalidatie”. Bij de Amstelhof kan dit 
onder begeleiding van goed opge-
leide instructeurs en er is zelfs een 
fysiotherapeut aanwezig! Bovendien 
zijn er niet alleen toestellen beschik-
baar, maar ook het zwembad gaat 
weer open. Iedereen die dit wil kan 

hier straks een baantje huren voor 
een half uur. Vrij zwemmen is er 
echter niet bij en ook de sauna’s en 
stoombaden gaan nog niet open. 
Bij TeamChamp kan overigens ook al 
buiten getraind en gewerkt worden 
aan de conditie er staan verschillende 
werkplekken klaar met gerichte oefe-
ningen voor slag, trap en schop tech-
nieken. Voor de CDA fractie was het 
duidelijk dat de Corona pandemie 
verschillende zwakke plekken in de 
samenleving heeft blootgelegd. Niet 
alleen in Uithoorn overigens. Natuur-
lijk is er zorg voor de ouderen, maar 
kijk eens naar gezinnen met kinderen 
waarvan de ouders door Corona 
opeens niet meer konden sporten. 
Die ouders moeten weer in bewe-
ging. Want ja, als we door moeten tot 
ons 67e, dan moet het lijf daar wel op 
worden voorbereid toch? De 
gemeente geeft veel geld uit (in 
opdracht van het rijk) voor tegemoet-
komingen aan bedrijven en 
ondernemers.
Maar vanuit het oogpunt van 
preventie gezien is het slim om ook 
voor de burgers van Uithoorn op de 
één of andere manier aandacht te 
besteden aan een gezonde geest in 
een gezond lichaam. Het CDA juicht 
deze gedachte van harte toe en zal 
hierover vragen stellen in de 
commissievergadering.

Uithoorn groeit, in aantal 
inwoners, maar ook in kilo’s

(v.l.n.r. André Jansen (CDA), Frank Vahle (Amstelhof ) Charles Couzijn (CDA)

Wethouder De Robles bezoekt 
coronatestbus
Uithoorn – Wethouder Jose de 
Robles heeft afgelopen week een 
werkbezoek gebracht aan de GGD-
coronatest-bus op het Amstelplein. 
Als blijk van waardering voor de 
GGD-medewerkers nam de 
wethouder ‘Uithoorn 200 jaar’ 
koekjes mee. Bewoners konden zich 
in de mobiele test-bus de hele week 
zonder afspraak en gratis laten testen 
op het coronavirus. De Robles: “De 
testlocaties in Amsterdam zijn voor 
sommige bewoners best ver weg. 
Door dichtbij huis en zonder afspraak 
mensen een test aan te bieden, 
willen we bewoners nog meer stimu-
leren zich bij klachten te laten testen.”
De GGD -bus heeft in januari ook een 

week lang gestaan op het Amstel-
plein. “Dat was goed bevallen. Veel 
inwoners hebben zich in die week 
laten testen. Ook krijgen we signalen 
dat onze inwoners het zeer op prijs 
stellen als ze zich dichter bij huis 
kunnen laten testen. Maar de GGD 
gaat erover en moet uiteraard ook 
denken aan de andere regioge-
meenten. Maar we hebben er ons als 
gemeente hard voor gemaakt.”

Zijdelwaardplein
De bus heeft tot en met zondag 16 
mei gestaan op het Amstelplein. 
Vanaf 17 tot en met 30 mei staat de 
GGD -bus op het Zijdelwaardplein. 
Ook daar kunnen inwoners zich 

gratis en zonder afspraak laten 
testen. Elke dag van 9 tot 12 uur en 
van 12.45 tot 16 uur. Hoe werkt het? 
De mobiele en kleinschalige testlo-
catie bestaat uit een hiervoor omge-
bouwde touringcar. De bus wordt 
door één bezoeker tegelijk betreden, 
waarna de test wordt uitgevoerd. 
Andere bezoekers wachten buiten de 
bus totdat zij aan de beurt zijn. 
Buiten de bus kunnen bezoekers met 
mondkapje op, op voldoende 
afstand wachten. Gastheren- en 
vrouwen ontvangen de bezoekers en 
beantwoorden eventuele vragen. 
Ook worden bezoekers dringend 
verzocht de testuitslag thuis af te 
wachten.
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Uithoorn - Afgelopen woensdag is 
bij AKU de loopclinic onder het 
motto ‘Hart voor de medemens’ 
gestart. AKU nodigde medewerkers 
van bedrijven en instellingen uit om 
gratis aan een loopclinic mee te doen 
op de atletiekbaan. Meer dan 20 
enthousiastelingen hadden zich 
gemeld voor de eerste training onder 
leiding van een paar ervaren trainers 
van de vereniging. De looptrainers 
zijn blij dat deze clinic van 12 weken 
blijkbaar in een grote behoefte voor-

ziet. Op deze manier wil de vereni-
ging de bedrijven, winkels en instel-
lingen die hebben geleden onder het 
coronavirus een steuntje in de rug 
geven. Daarnaast is bewegen 
belangrijk om de weerstand en 
conditie te verhogen en daarmee in 
de toekomst gezond te blijven. 

Aanmelden kan nog steeds
Tijdens de eerste training bleek dat 
de groep heel divers is qua looperva-
ring en getraindheid en dat is geen 

Veel animo voor loopclinic AKU

Uithoorn - Vorige week dinsdag 11 
mei heeft Isabelle Nottet uit Uithoorn 
haar droomdebuut in de Eredivisie 
vrouwen mogen beleven. Isabelle is 
18 jaar en komt uit voor VV Alkmaar. 
Dinsdag werd zij geselecteerd in het 
1e team voor de uitwedstrijd tegen 
Excelsior. Direct naar haar debuut 
scoorde Isabelle na 31 seconden haar 
eerste Eredivisie doelpunt. Wat een 
droomdebuut !Isabelle begon haar 
voetbalcarrière op 6 -jarige leeftijd bij 
de Legmeervogels. Eerst in een meis-
jesteam, maar al gauw is zij overge-
stapt naar de jongens, waarin ze met 
veel plezier speelde. Na 1 jaar als 
13-jarige in het meiden team (MO19) 
is zij vervolgens 2 jaar bij de selectie 
jongens bij CSW in Wilnis in de 1e klas 
gaan spelen. In 2019 is Isabelle gese-
lecteerd door VV Alkmaar, een eredi-
visie vereniging voor vrouwen. Daar 
is zij gestart bij de MO17 en na 1 jaar 
is zij doorgestroomd naar het 
beloften team van VV Alkmaar. Zij 
heeft toen besloten om ook in 
Alkmaar haar middelbare school te 

gaan volgen, welke faciliteiten biedt 
voor topsporters. Met 5 dagen 
trainen in de week kan ze zich 
volledig focussen op voetbal. Door de 
week woont Isabelle in een gastgezin 
in Alkmaar en in het weekend komt 
zij terug naar Uithoorn. Isabelle is een 
aanvallende speelster en is een van 
de snelste meiden in de eredivisie en 
heeft een krachtig schot als wapen. 
Hopelijk kan ze haar voetbaltalent 
het komende seizoen verder ontwik-
kelen en horen we meer van haar.

Isabelle Nottet debuteert in de 
Eredivisie vrouwen

Uithoorn - Op zaterdag 22 en 29 mei 
en 5 juni organiseert Honk- en soft-
balvereniging Thamen weer gratis 
clinics voor jongens en meisjes tussen 

de 4 en 17 jaar. Dus ben je nieuws-
gierig of op zoek naar een sport? Kom 
dan lekker meetrainen want hun 
ervaren trainers staan op je te 
wachten. Honk- en softbal zijn echte 
zomersporten en het buitenseizoen 
loopt van half maart tot eind oktober. 
Honkbal en softbal zijn in Nederland 
een vrij bekende sport mede omdat 
bijna iedereen het weleens op school 
heeft beoefend. Het is vooral een 
tactische, strategische sport en vrijwel 
geen contactsport. Hoe hoger je 
speelt, hoe belangrijker conditie en 
krachttraining wordt. In de laagste 
klassen is conditie weer minder 
belangrijk.  Al deze facetten maakt de 

Doe jij mee met de gratis clinics 
bij Thamen?

Vinkeveen - En wel bij S.V. Hertha in 
Vinkeveen. Zij hebben ontzettend 
veel zin in het nieuwe seizoen 2021-
2022. Jullie ook? Voetballen is voor 
hen een combinatie van spel, spel-
vreugde, plezier maken en elke week 
beter worden. “Sfeer maakt de doel-
punten” dat is hoe zij denken en doen. 
Voetbal is al jaren het leukste spelletje 
wat er bestaat en is hollen en dansen 
tegelijk. De lente, langs de zomer, de 

herfst voorbij en de winter door. 
Zaterdagmorgen de wedstrijd met 
een zonnetje en de dauw over het 
veld, supporters (ouders) die weer 
gaan meeleven langs de lijn en na 
a�oop lekker chillen, muziek, patatje, 
wat drinken en even napraten in het 
mooiste en gezelligste clubhuis van 
de Ronde Venen en verre omstreken. 
Meld je aan via de website: S.V. 
Hertha/Clubinfo/Aanmelden lid.

Voetbalplezier bij de meisjes

Wilnis - Ben jij een meisje tussen de 4 
en 13 jaar en lijkt het je leuk om te 
gaan voetballen en te trainen bij 
CSW? Of voetbal je al veel op het 
pleintje en wil je nu bij een voetbal-
club gaan spelen? Kom dan naar één 
van de open trainingen van CSW. Hun 
enthousiaste trainers hebben een 
leuk programma gemaakt voor 
meisjes, waarmee je kennis maakt 
met voetbal en je lekker kunt sporten. 
De open trainingen zijn op 19 mei, 26 
mei en 2 juni. Geboortejaren 2012 t/m 
2016: 14 uur tot 15 uur. Geboortejaar 

2011: 15 uur tot 16 uur. Geboortejaar 
2010: 16 uur tot 17 uur. De open trai-
ningen voor geboortejaren 2008 en 
2009 zijn op 31 mei en 7 juni en beide 
dagen van 18 uur tot 19 uur. Ook voor 
meisjes boven de 13 jaar is het 
natuurlijk mogelijk om eens mee te 
doen met een training. Voor meer 
informatie kan je contact opnemen 
met Paul Verheul: 06-22371315. 
Mocht je nog vragen hebben over de 
trainingen voor de meisjes tot en met 
13 jaar kan je contact opnemen met 
Mascha Hes: 06-31766503.

CSW open training voor meisjes

enkel probleem, iedereen kan op zijn 
eigen tempo aan zijn doelstellingen 
werken. Omdat er meer trainers 
beschikbaar is het nog mogelijk om 
deze of volgende week nog aan te 
sluiten bij de groep. De loopclinic 
loopt namelijk door tot en met 
woensdag 21 juli. Deze clinic kan 
voor een aantal ook een uitdagende 
voorbereiding zijn op de Kooijman 
Polderloop die op 29 juli gehouden 
wordt. Er wordt op verschillende 
niveau’s getraind, de clinic is dus 
geschikt voor beginnende en geoe-
fende lopers. De clinic vindt plaats 
onder leiding van gekwali�ceerde en 
ervaren trainers. In overleg kan er 
ook op andere momenten getraind 
worden. Tijdens de clinic wordt ook 
advies en informatie gegeven over 
blessurepreventie, voeding, en 
geschikte kleding en schoeisel.
Daarnaast is hardlopen in een groep 
gewoon leuk en stimulerend. De trai-
ners hebben intussen veel ervaring 
opgedaan om met een groep atleten 
op gepaste afstand op de atletiek-
baan te trainen. De clinic vindt plaats 
op de atletiekaccommodatie van 
AKU op sportpark de Randhoorn. 
Aanvangstijd: 19.30 uur.

sport ook direct laagdrempelig en 
vooral erg leuk om te beoefenen! Je 
kunt dus nu drie keer deelnemen aan 
de gratis clinics die van 14.00 t/m 
15.30 uur worden gegeven bij het 
complex van Thamen, Vuuriijn 24 in 
De Kwakel. Na deze drie clinics is het 
mogelijk een strippenkaart te kopen 
voor 10 euro waarmee je nog vier 
keer kunt deelnemen aan een team-
training. Mocht je na die vier trai-
ningen besluiten lid te worden dan 
verrekenen wij het bedrag met de 
contributie voor dit seizoen. Wil je 
meedoen met de clinic(s) geef je dan 
op via een e-mail naar TC.Thamen@
gmail.com onder vermelding van je 
naam en leeftijd. Ben je ouder dan 17 
jaar en heb je interesse stuur ons dan 
ook een bericht en wij nodigen je uit 
voor een speci�eke teamtraining.

Uithoorn - Vanaf de oprichting van 
Roeivereniging Michiel de Ruyter in 
1964 had men een overnaadse 
wherry, een brede roeiboot. Deze 
wherry heette ‘d Eendraght en er 
werd gedurende de laatste jaren 
weinig in geroeid, omdat het een 
zware boot was. Tijd dus voor 
vernieuwing. Voor een aantal leden 
van het eerste uur was dat wel even 
slikken, omdat zij aan deze over-
naadse wherry gehecht waren. Vanaf 
de oprichting hadden ze in deze 
boot gevaren. ‘D Eendraght werd 
voor een mooie prijs verkocht aan 
een roeivereniging in Gent. 

Nieuw
Maar nu de vernieuwing. Op 
zaterdag 8 mei lag er voor de 
roeiloods een helemaal nieuwe, 
mooie boot klaar om gedoopt te 
worden. Het is een kunststofboot 
voor drie roeiers of 2 roeiers met een 
stuurman.  Deze boot werd door Jorg 
Santen, een lid van het eerste uur 
van roeivereniging Michiel de Ruyter, 
gedoopt. Hij hield een mooie inlei-
ding hoe je erin moest roeien en gaf 
nog wat tips. De nieuwe boot werd ‘d 
Eendraght gedoopt, een hommage 
aan de oude overnaadse wherry. 

Traditiegetrouw werd er voor 
geroeid. Dat wil zeggen een aantal 
leden mogen meteen na de doop 
voor het eerst in de nieuwe boot 
roeien, een ere baantje. Dit keer viel 
deze eer te beurt aan een drietal 
junior leden.

Verlegen
Zij waren zichtbaar verlegen toen zij 
de boot in het water legden en 
instapten. Zij legden de boot in het 
water en roeiden tweehonderd 
meter en toen weer terug langs het 
vlot van roeivereniging Michiel de 
Ruyter, waar veel leden van Michiel 

Een nieuwe boot voor Roei-
vereniging Michiel de Ruyter

de Ruyter applaudisseerden. Op 
zondag kreeg de nieuwe ‘d 
Eendraght zijn echte doop, omdat 
een drietal veteranen roeiers er mee 
naar de Oude Sluis en terug roeiden. 
Zij waren erg tevreden over deze 
boot, want hij is licht en snel. Een 
aanwinst dus voor de roeiers van 
Michiel de Ruyter.
Nog een traditie is dat boten bij 
Michiel de Ruyter genoemd worden 
naar familieleden of op schepen 
waarop admiraal Michiel de Ruyter 
gevaren of heeft. Op de tocht naar 
Sicilië  en tijdens de slag  bij Strom-
boli voer admiraal De Ruyter op ‘d 
Eendraght. 
Tijdens de slag bij Etna raakte hij 
dodelijk gewond aan boord van 
‘d Eendraght.





VOMAR IS GOED 
BEREIKBAAR
Je hoeft al het voordeel van Vomar 
gelukkig niet te missen. Onze winkel 
is tijdens de sluiting van de Prinses 
Irenelaan namelijk goed bereikbaar. 
Met de fi ets en te voet kun je voor de 
winkel komen. Met de auto is er ruime 
parkeergelegenheid op het 
parkeerterrein naast de winkel.

2+2 GRATISGRATIS2+2 2+2 2+2 GRATISGRATIS

100 g ¤1,99

SALAMIROLLETJES 

GEVULD MET 

KRUIDENKAAS

165 g ¤1,99

GROENE 

KNOFLOOK-

OLIJVEN

135 g ¤1,99

NOORDWOUDSE 

KAASBLOKJES 

ZACHT BELEGEN

100 g
 ¤1,99

165 g ¤1,99

80 g ¤1,99

GARNALEN IN 

KNOFLOOK

120 g ¤1,99

ZOETE PEPERS 

MET ROOMKAAS

70 g ¤1,99

FUETPLAKJES

MET VOMAR
PinksterenPinksteren

VOORDELIG

OP=OP 

Vis Marine Gerookte 
Noorse Zalmfi let
Pak 100 gram. Per pak 3.99

Hollandse Asperges
Een heerlijk zachte smaak en structuur. 
AA-kwaliteit. Los

OP=OP 
GOEDE VANGST

Zalmfi let met Huid
Bijzonder zacht van smaak en 
stevig van structuur. Pak 500 gram

Varkenshaas
Mager varkensvlees met een 
zachte smaak. Pak 2 stuks

Douwe Egberts 
Snelfi lterkoffi e
Alle soorten pakken 250 gram

Verse Tapas
Kant-en-klare borrelhapjes, salades en 
tapenades. Alle soorten. Per stuk van 
1.79 tot 2.29

Prijsvoorbeeld:
Kruidenboter 150 gram

VAN 

HOLLANDSE

BOEREN

2t

PER 500 GRAM

 5.99

3FV
 7.16

4 BAKJES

VAN EIGEN

VOMAR
VISBOER

6t
 9.49

PAK 500 GRAM

Varkenshaas 3t
 6.45

PER 500 GRAM

6t
 9.99

PER 500 GRAM
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WEIDE VELDEN

Ierse Biefstuk
Zeer mals Iers Rundvlees met 
een fi jne structuur en sappig 
van smaak. Pak 4 stuks

3t
 6.10 - 6.70

2 PAKKEN

Max. 6 pakken per klant

GRATIS RUIME 
PARKEER-

GELEGENHEID

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 22 mei 2021 bij Vomar Uithoorn. Kijk in onze folder voor nog veel meer topaanbiedingen!

VRIJDAG 21 EN ZATERDAG 22 MEI IS VOMAR UITHOORN 
ÉXTRA LANG OPEN VAN 7.00 TOT 22.00 UUR

zachte smaak. Pak 2 stuks

OP=OP 

Hollandse 
Smaak Trostomaatjes
XL-bak 1 kilo

OP=OP 

VAN 

HOLLANDSE

BOEREN

2t
 3.99

1 KILO

XL 
BAK

OP=OP 3t
XX

7.98

Max. 6 pakken per klant




