De Kwakel - Van 7 t/m 18 mei
kon men zich inschrijven voor
24 smartwoningen in een groene omgeving in De Kleine Weelde, een groene enclave tussen de
Vuurlijn en de Iepenlaan aan de
westzijde van Uithoorn/de Kwakel. Deze door Timpaan ontwikkelde markante rug-aan-rugwoningen zijn ideaal voor starters,
senioren en andere kleine huishoudens. Gesitueerd in de groene omgeving van het voormalige kassengebied, omringd door

de karakteristieke sloten en weilanden met ruim baan voor heerlijk vrij wonen. De prijzen variëren van € 199.900,- tot € 240.000,vrij op naam, en waren alleen beschikbaar voor inschrijvers met
een gezamenlijk bruto jaarinkomen van maximaal € 62.500,bruto. Inwoners uit de gemeente
Uithoorn hadden voorrang op de
woningen van de Kleine Weelde.
Alle woningen staan inmiddels
onder optie. Naar verluid hadden
meer dan 700 (!) personen zich in-

geschreven voor deze woningen
bij de makelaar. Wethouder Jan
Hazen is blij met deze woningen
die voorzien in een grote behoefte: “Met dit project komen er betaalbare woningen waar met name voor starters veel vraag naar
is binnen Uithoorn en De Kwakel.
Met de bouw en realisatie van De
Kleine Weelde komt er ook een
afronding van het project Iepenlaan. De afgelopen jaren zijn alle
woonkavels verkocht, ingericht
en is er een park.
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voertuig zelf verlaten en is niet
gewond geraakt. De berging van
het voertuig moest met een wat
grotere kraan moeten gebeuren,
de sleepwagen die ter plaatse
kwam was niet voldoende.
Foto Jan Uithol

van de inwoners van de gemeente De Ronde Venen kan de raad
helpen dit lastige besluit te nemen. Maar het is uiteraard aan de
raad of ze een inwonerjury hiervoor willen inzetten.” De raad behandelt het voorstel aanpak In-

wonerjury’s naar verwachting in
de raad van 2 juli. De commissiebehandeling vinden dan in juni
plaats. U vindt het voorstel dan
op de website van de gemeente (www.derondevenen.nl) bij de
raadsagenda.

Wethouder Kiki Hagen: ”Democratische vernieuwing in De Ronde Venen”
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Uithoorn - Vrijdagochtend 22
mei rond 00:30 uur is een bestelbus op de Thamerweg in een
flauwe bocht rechtdoor de sloot
in gereden. Het ongeluk gebeurde net na de kruising met de Stationstraat. De bestuurder kon het

NÚ GRATIS THUIS BEZORGD!

1499 -

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000 ∙ www.intratuin.nl/teraar

Nieuwe Meerbode

E AL 1 32 J
EJ

132

KRANT D
I

e e nte U i t h o o r

Advies
Op verzoek van de raad verdiept
een inwonerjury zich in een specifiek onderwerp – al dan niet
met behulp van experts. Ze gaan
vervolgens met elkaar de dialoog aan (deliberatie) en komen
Met het voorstel om de Transi- te jury is ondersteunend aan de met een zwaarwegend advies
tievisie Warmte als eerste onder- gemeenteraad. De gemeente- aan de raad. Hagen vervolgt: “Ik
werp aan een inwonerjury voor raad kan complexe vraagstuk- denk dat de Transitievisie Warmte leggen. Wethouder Kiki Ha- ken voorleggen aan die inwoners te een goed onderwerp is voor
gen: “In de Ronde Venen kun je die er in hun dagelijks leven veel een inwonerjury. Het is een comspreken van betrokken inwo- mee te maken krijgen. Het geeft plex onderwerp met grote imners bij het politieke besluitvor- verschillende inzichten op inge- pact voor alle inwoners van de
mingsproces. Zo is het opkomst- wikkelde dossiers. De steeds wis- gemeente De Ronde Venen. De
percentage bij de verkiezingen al selende samenstelling van deze wijze van invoeren van de transijaar en dag hoger dan 60%. Aan- jury’s zijn een verrijking. Demo- tie is een belangrijk besluit van de
vullend hierop brengt het colle- cratische vernieuwing in De Ron- raad. En een advies van een goed
ge nu de inwonersjury. De gelo- de Venen!”
geïnformeerde dwarsdoorsnede
De Ronde Venen - Een inwonerjury bestaat uit een groep willekeurig geselecteerde inwoners die de raad adviseren bij belangrijke besluiten. Na intern onderzoek naar participatie bij gemeentelijke projecten en een raadsbijeenkomst over Participatie en
democratie, ligt er dan nu een voorstel hoe de raad inwonerjury’s
kan gaan inzetten.

Bestelbus te water
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to werd ter plekke doorzocht. Wat
er zich precies heeft afgespeeld is
nog niet bekend gemaakt. Ook
is onduidelijk of er uiteindelijk is
aangehouden.
Foto: VTF / Vivian Tusveld
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Meer dan 700 inschrijvingen
voor 24 starterswoningen

Wij staan Manier om inwoners te betrekken
voor u
bij belangrijke besluiten
klaar bij
storingen!
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Uithoorn - Op de Laan van Meerwijk in Uithoorn zijn vrijdagavond
rond 19:00 uur agenten in zware kogelwerende vesten gespot.
Aan de Flevomeer werd iemand
een huis uit gepraat. Ook een au-

De Ronde Venen wil aan de slag met inwonerjury’s

ADVERTEREN?

888

DE

Heb je een uurtje
tijd per week?

info@vderwilt.nl
www.vderwilt.nl
Tel. 0297-284295

SINDS 1

Politie in kogelwerende vesten

KORT NIEUWS:

De Ronde Venen - Weet je
nog hoe spannend het voor
jou en je kind(eren) was om
de overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs te maken? Hoe
jij en je kind(eren) moesten
wennen aan de veel grotere
school en al de verschillende
vakken en docenten? En had
je daar wel wat hulp bij kunnen gebruiken? Dan is het nu
aan jou om brugklassers te
helpen bij de overstap. Coach4you De Ronde Venen,
vragen je hen te helpen bij
het ondersteunen van brugklassers die wel een steuntje
in de rug kunnen gebruiken.
Je hebt een uur per week de
tijd om een brugklasser te
ondersteunen, kan goed luisteren en hebt een HBO denk
- en werkniveau. Kijk verder op hun website https://
gildedrv.nl/coach4you/ of
bel met onze coördinator,
Ula Rusin (0619472061).
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Mijdrecht: Omg. Agaat/Parel (125 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFO@VERSPREIDNET.NL
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis,
0297-303903. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
0297-262033. Open: ma. t/m vr.
8.30-17.30 u;
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583.
Open: 22.00-08.00 u.
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn,
0297-562851. Open: ma. t/m vr.
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.
Apotheek Boogaard
Amstelplein 27 Uithoorn,
0297-566886. Open: ma. t/m vr.
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis
Amstelveen. Open: ma. t/m
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en
feestdagen 8.30-23.00 u.
Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam,
020-5108826. Open: na 23.00 u.
ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan
iedere mantelzorger haar vragen
stellen bij Mantelzorg & Meer.
Tel. 020 333 53 53,
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK
Uithoorn, tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Vijzelmolen 25 Mijdrecht
H. Rapp-Jonkers, 06-15599435
Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie 0900-8844.

Slimness start 3 juni met
afvallen in groepsverband

Dansscholen willen ook
heel graag weer open
Regio - Karin Dieters eigenaar
van dansschool Karindans.nl
(KRDV) wil heel graag de danslessen in de Willisstee hervatten. “Diverse sectoren weten al
waar ze aan toe zijn. Voor de ruim
3000 dansscholen in Nederland
lijkt er geen landelijke consensus
te zijn. In de ene gemeente mogen dansscholen weer open en in
de andere gemeente niet. Samen
met hun 1,4 miljoen leerlingen eisen de dansschooleigenaren duidelijkheid van het kabinet,” aldus
Karin
“Valt dans onder cultuur, dan mogen dansscholen per 1 juni dertig mensen ontvangen. Valt dans
onder sport, dan blijven ze vooralsnog tot 1 september gesloten.
Karin Dieters zegt het nog niet te
weten, want de danssector wordt
nergens genoemd in het overzicht van versoepelingen. “Professionele dansers mogen al wel repeteren mits ze 1.5 meter afstand
houden. Zij hoeven zelfs niet tot
1 juni te wachten. Het is niet uit
te leggen aan onze leerlingen die
wekelijks voor hun plezier dansen
dat ze wel mogen dansen op hun
basisschool maar niet in de dans-

school? Het landelijke beleid stelt
namelijk dat kinderen tot 12 jaar
wel mogen dansen in de kinderopvang, op school en op de BSO,
maar nog niet in hun eigen dansstudio onder leiding van de dansdocent.
Op dit moment geef ik de lessen
nog online. Gezien de omstandigheden gaat dat best goed.
Hierdoor hebben de leerlingen
geen les hoeven missen. Maar liever geven we natuurlijk in de Willisstee zelf les waar we alle faciliteiten hebben voor een goede
les. Karin Dieters is niet de enige met vraagtekens over de situatie: ruim 1500 andere dansprofessionals sloten zich inmiddels
aan bij de nieuwe alliantie Dansondernemers Nederland. Dat is
het enige voordeel aan deze situatie. Door de coronacrisis zijn alle dansschooleigenaren eindelijk
verenigd, ongeacht de dansstijl
waarin wij lesgeven.
De dansondernemers overhandigden op 11 mei het Basisprotocol Dans aan de ministeries van
VWS, OCW en EZK. Met dit protocol kan er vanaf 1 juni veilig lesgegeven worden aan kinderen en

volwassenen. We wensen nu snel
groen licht om open te gaan, aldus Karin Dieters.
Gezondheid
Dans bevordert de gezondheid.
Juist in een tijd waarin de volksgezondheid onder druk staat, is
het belangrijk dat we weer lekker
gaan dansen en bewegen. Volgens professor Scherder zou dit
de oplossing zijn tegen de pandemie van het stilzitten. Matig intensief bewegen is goed voor lichaam en geest, zorgt voor een
sterk immuunsysteem en haalt
mensen uit een sociaal isolement.
Een belangrijke toegevoegde
waarde van dans is de combinatie van bewegen, denksport en
muziek.
Dit is goed voor het brein en het
heeft een bewezen positief effect
op aandoeningen als Parkinson
en dementie. Karin Dieters hoopt
dat zowel dansen voor kinderen
als volwassenen per 1 juni weer
toegestaan zal worden. “We hebben zin om weer de studio in te
gaan en hopen dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.“
(Foto: Wendy Tromp)

Nadya en Celina als sociaal ambassadeurs voor Stichting Bulungi
Regio - Nadya van der Sluis uit
Uithoorn is sinds deze maand als
ambassadeur het gezicht voor
Stichting Bulungi. Deze stichting
biedt ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking in Oeganda. In de hoofdstad
Kampala heeft de stichting een
huis, genaamd Merette’s house.
De naam van het huis is afkomstig van de inspiratiebron van de
stichting, namelijk Merette. Zij is
een vrolijke jongedame en heeft
het Syndroom van Down. Zij
functioneert cognitief op de leeftijd van een vijfjarige, maar heeft
inmiddels ruim 30 jaar levenservaring. De omgeving van Merette heeft gekeken naar wat zij wel
kan en niet naar wat zij niet kan,
alhoewel ze daar wel rekening
mee houden natuurlijk. Met veel
geduld en heel veel liefde heeft
zij zoveel geleerd en mag zij zijn
wie zij wil zijn. Merette is ook de
reden dat Nadya in contact kwam
met de stichting. Nadya is samen met Uithoornaar Celina Khasai het dansduo ‘Down 2 Dance’
en zij zijn op de naam gekomen,
omdat Celina het Syndroom van
Down heeft. Celina is 18 jaar,
maar cognitief heeft zij ook een
jongere leeftijd. Nadya legt bij
Celina ook de focus op haar talenten en niet op bijvoorbeeld haar
spraakgebrek of de leeftijd waarop zij cognitief functioneert. Afgelopen jaar heeft Celina haar
diploma gehaald in het speciaal
voortgezet onderwijs en werkt nu
bij dagbesteding Middelpolder in
Amstelveen. Daarnaast is Celina
sinds maart 2020 model bij Diversity Model Agency in Amstelveen.
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Voorbeeld
Net als Merette, ziet Nadya Celina als een voorbeeld voor velen
anderen met het Syndroom van
Down en zijn het beiden vrouwen
van de wereld! Merette is zelfs al
een aantal keer naar Oeganda ge-

weest om te zien hoe het eraan
toe gaat bij Merette’s House. In
Oeganda heb je als kind met een
(verstandelijke) beperking eigenlijk geen schijn van kans om je te
kunnen ontwikkelen. Dit geldt
ook voor het moederland van Nadya en Celina, namelijk Eritrea.
Daarnaast is de cultuur in deze
landen anders en wordt iemand
met een beperking in Oeganda
soms gezien als eng of een straf
van God. Ook moet niet vergeten worden dat de ouders veelal meerdere kinderen hebben,
waar zij zorg over dragen. Om al
deze redenen wil Stichting Bulungi in Oeganda een verschil maken
voor kinderen met een (verstandelijke) beperking door het bieden van een liefdevol en warm
huis, namelijk Merette’s house.
Eerst woonde zeven kinderen
met ernstige, meervoudige beperkingen twee jaar lang in een
zelfstandig huis. Vanaf de zomer
van 2018 wonen zij echter in een
huis bij de Oegandese stichting
‘Special Children, Special People’.
Hier krijgen ze gezonde voeding,
juiste gezondheidszorg zo nodig
en vooral liefde en aandacht. Bulungi wil de kinderen kansen geven zich te ontwikkelen, hoe klein

Regio - Als je van je overtollige kilo’s af wilt of op zoek bent
naar een gezondere leefstijl, dan
ben je bij Slimness aan het juiste
adres. De nieuwe start datum afvallen in groepsverband is 3 juni t/m 5 augustus 2020 van 19:00
tot 20:30. Ieder heeft zijn eigen
desk dus kan iedereen voldoende afstand houden volgens de
richtlijnen van de RIVM. Mocht je
de laatste 2 bijeenkomsten niet
kunnen in verband met de zo-

mervakantie? Dan kunnen deze
worden omgezet naar 2 individuele consulten. Wil je meer informatie over afvallen in groepsverband, je opgeven of ben je benieuwd of jouw zorgverzekeraar
alles of gedeeltelijk vergoed? Bezoek dan de website slimness.nl.
De groep bestaat uit maximaal
10 personen. Er zijn nog 3 plekjes beschikbaar! U vindt haar aan
de Bozenhoven 19a in Mijdrecht.
0610903050 of info@slimness.nl

de stapjes soms ook zijn en vooral hun te leren dat ze goed zijn zoals ze zijn!
Afhankelijk
Het zorgen van de kinderen in
Merette’s house kost natuurlijk
wel geld en de stichting is volledig afhankelijk van giften. Hier
valt te denken aan de kosten voor
huisvesting, voeding, zorg, kleding en de personen die de daadwerkelijke zorg dragen over de
kinderen. Om die reden is Nadya
als sociaal ambassadeur een actie begonnen met als doel dat elk
kind in Merette’s house een zorgverzekering kan afsluiten. Dit zou
namelijk enorm helpen bij de onverwachte bezoekjes aan het ziekenhuis. Op hun gezamenlijke Instagram account ‘Down_2_
Dance’proberen zij door het delen van dansfilmpjes geld op
te halen voor stichting Bulungi.
Daarnaast is delen zij foto’s met
zelfgemaakte sieraden gemaakt
in Oeganda, die worden verkocht
door de stichting.
Zou jij Nadya en Celina hierbij
willen helpen door een donatie
te doen, dan kan je hun fundraisen op hun Instagram vinden of
op de website van Bulungi: www.
bulungi.nl
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allerlei vragen die een brugklasser heeft. Kortom, de coach richt
zich in het geheel op de succesvolle integratie van de leerling in
het middelbaar onderwijs.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels
de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuwsfeiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die
inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kunnen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als
de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waarbij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de
inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

Bijzondere Rondeveense
organisaties
Eén van de doelstellingen van IVI is een podium te geven aan inwoners en organisaties die zich inzetten voor de samenleving in
De Ronde Venen. Op de website van IVI (www.inwonersvoorinwoners.nl) kan men zelf een initiatief zetten, zodat inwoners op de
hoogte zijn van alle mooie initiatieven die er in onze gemeente
zijn. Naast de IVI-website zetten wij deze initiatieven ook nog eens
in de schijnwerpers op onze IVI-Pagina. Deze week hebben wij gekozen voor Gilde DRV, een organisatie die opkomt voor de inwoners die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Buiten de boot vallen
Voor sommige kinderen is de
overstap van de basisschool naar
de middelbare school een zware opgave. Het komt steeds vaker voor dat jongeren de verbinding met onderwijs of werk dreigen te verliezen. Zij weten vaak
niet waar hun talenten en capaciteiten liggen en hoe zij die kunnen benutten. Deze groep dreigt
buiten de boot te vallen en doet
al snel niet meer mee in de samenleving.
Niet alleen jongeren
Ook mensen uit andere culturen en anderstaligen die hier in
De Ronde venen zijn komen wonen vinden niet altijd eenvou-

dig de aansluiting in de samenleving. Het niet spreken van de taal
is soms een barrière om mee te
doen of zelfs moeilijk om te functioneren in het dagelijks leven.
Vaak gaat het ook niet alleen om
de taal zelf onder de knie te krijgen, maar ook om het durven Nederlands te spreken met anderen.
Niet zelden heeft men een aardige woordkennis maar durft men
niet te spreken uit angst om fouten te maken.
Steuntje in de rug
Gilde DRV is een organisatie die
opkomt voor de inwoners die
een extra steuntje in de rug nodig hebben. Er zijn 4 onderdelen
waar zij zich op richten: Brugklas-

IVI zou graag samen met de (lokale) overheid een sterke community bouwen

We moeten dichterbij
elkaar komen
Als u in De Ronde Venen op straat loopt ziet u teksten op straat
gespoten met de tekst “Houd 1,5 meterafstand, ook onderweg”.
Een goede actie want we kunnen niet vaak genoeg er op gewezen worden dat we fysiek minimaal 1,5 meter afstand moeten
houden. We mogen geen risico nemen dat het COVID ‘19 virus
wederom om zich heen gaat slaan en we weer terug bij af zijn.
Toch zou IVI willen dat we als inwoners en lokale overheid wat
dichterbij elkaar komen. Niet fysiek maar wel figuurlijk.
Niet lijfelijk contact
Iedereen heeft z’n visie op de
rol van de overheid in deze crisis. Dat is prima. Je hoeft het
echt niet in elke genomen maatregel met de overheid eens te
zijn. Er is nu echter geen tijd om
met elkaar in discussie te gaan.
In tegendeel want juist nu moeten we de (lokale) overheid even
blindelings volgen. Bovendien
weten we nog te weinig om te
kunnen beoordelen wat goed
en fout is. Laten we er vanuit
gaan dat de (lokale) overheid
het beste met ons voor heeft.
Nu moeten we de beleidmakers
blind vertrouwen op de goede
bedoeling.

Politiek is nodig
IVI gelooft niet dat we na de
coronatijd de beleidsbepalers blind achterna moeten blijven hobbelen. Natuurlijk moet
er een gremium zijn die knopen kan doorhakken. IVI wil dan
ook zeker niet dat we het politieke stelsel de nek omdraaien.
De politiek is nodig. We moeten dankbaar zijn dat we in een
rechtstaat leven en veelal kunnen vertrouwen dat de (lokale)
overheid het publieke belang
dient. Maar één keer in de vier
jaar stemmen en dan weer terug in ons hok en afwachten of
de beloftes die ons gedaan zijn
ook worden nagekomen is ook

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

sers, Jongeren, Taalcoaching en
Wandelen. Gilde is al 10 jaar actief
en er zijn circa 90 vrijwilligers actief in De Ronde Venen.
Brugpieper
Het begrip brugpieper kennen we misschien allemaal wel.
Je bent een brugpieper als je in
het eerste jaar van de middelbare school in de brugklas zit. De
brugklas is de eerste klas waarin
een leerling terechtkomt die vanaf de basisschool naar de middelbare school gaat. Een hele verandering en dat is niet voor alle kin-

deren even gemakkelijk. Er zijn
nou eenmaal jongens en meisjes in deze leeftijd waar niet alles
vanzelfsprekend lekker loopt.

De Jongerencoach
Daarvoor heeft het Gilde dan
weer een jongerencoach. De
Jongerencoach wil jongeren die
de verbinding met onderwijs of
werk dreigen te verliezen, koppelen aan een persoonlijke coach
die hen helpt om hun situatie te
verbeteren door hun talenten en
capaciteiten te ontdekken en benutten. Dit heeft niet alleen een
positief effect op de jongeren
zelf, maar ook op de samenleving

SamenSpraak
SamenSpraak is het taal- en integratieproject van Gilde Het
brengt inwoners met anderstaCoach4You
ligen bijeen om de Nederlandse
Voor deze kinderen heeft Gilde taal en cultuur te delen. Wekelijks
DRV een persoonlijke coach om komen zij samen om op persoonhem/haar te leren wennen aan lijke en informele wijze Nederde nieuwe school. Deze persoon- lands te spreken. Gewoon thuis,
lijke coach helpt bijvoorbeeld bij tijdens een wandeling of bezoekhet bijhouden van de agenda, je aan de bibliotheek. Het is geen
het plannen van het huiswerk, les. De vrijwilligers spreken gehet zelfstandig werken en het woon geduldig Nederlands met
voorbereiden van allerlei zaken. de anderstalige en wijzen zo de
En natuurlijk antwoord geven op weg tot integratie. Zo betrekken

niet meer van deze tijd. Dat kan Inwonersforum naar idee
van IVI
wellicht anders.
Verheugd was IVI dan ook dat
we vorige week konden lezen
Nieuwe democratie van
dat onze Wethouder Kiki Hahet samenspel
Wat IVI betreft moeten inwoners gen democratische vernieuveel meer betrokken zijn bij het wing in De Ronde Venen aanwel en wee in onze gemeente.! kondigde. Het is de bedoeling
IVI heeft vertrouwen in de ken- dat deskundige inwoners van
nis, kunde en kracht van de in- De Ronde Venen het gemeenwoners. Samen met onderne- tebestuur gaan adviseren bij
mers, maatschappelijke part- belangrijke besluiten. Deze zoners kunnen wij als inwoners geheten inwonersjury bestaat
heel waardevol zijn voor de lo- uit een groep willekeurig gesekale overheid. We moeten stre- lecteerde inwoners. Dit is preven naar een sterke lokale sa- cies wat IVI vorig jaar april aan
menleving waar we naar elkaar de raad en wethouder Kiki Haomkijken en waar we meer in- gen heeft voorgesteld om te
zetten op een socialere econo- gaan oppakken. IVI wil een Inmie die niet eenzijdig is gericht wonersforum samenstellen die
op materiële welvaart. Een sa- door de politiek bevraagd kan
menleving waar we allemaal worden. Mooi dan ook om te leaan kunnen meedoen. We moe- zen in de media dat dit nu ook
ten veel meer naar een demo- daadwerkelijk opgepakt gaat
worden.
cratie van het samenspel
Partij belangen aan de kant
In het huidige systeem staan
de partijpolitieke overwegingen en bestaande economische belangen oplossingen van
problemen of inwonerswensen
vaak in de weg. Op momenten
dat die belangen juist niet centraal staan bereiken we vaak
het meest. Neem nu de coronatijd waar we samen toch veel
zaken oplossen met elkaar. De
maatschappelijke betrokkenheid, vernieuwingskracht en
daadkracht die wij nu ervaren
onder de inwoners, kunnen zoveel meer betekenen voor onze toekomst dan politici tot nu
toe toelieten. IVI vind dat er na
de coronatijd meer ruimte zou
moeten komen voor de inbreng
van individuele en samenwerkende inwoners.

Jeugd tussen de 15 en 25 jaar
Ook na de brugklas kan het voor
jongeren in onze samenleving
niet altijd voor de wind gaan en
is aansluiten een probleem. Het
gaat hierbij om de jeugd tussen de 15 en 25 jaar waar er wat
meerdere vraagstukken kunnen
spelen van eindexamenvrees tot
moeite hebben met gezag . Jongeren kunnen hierdoor in een bepaald isolement geraken en zich
terugtrekken uit de maatschappij. De wereld bestaat dan nog
vaak alleen uit de eigen kamer en
een digitale wereld van gamen en
social media.

IVI krijgt geen gehoor
Toch was IVI wel wat teleurgesteld toen dit bericht plotseling in de media verscheen. Zeker niet inhoudelijk maar wel
over de manier waarop het nu
wordt gelanceerd. Vorig jaar
heeft IVI de raadsleden en wethouder uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. IVI is
namelijk van menig dat als wij
dit als inwoners van onderaf organiseren er wellicht veel meer
draagvlak is onder de inwoners
om hier ook daadwerkelijk aan
mee te werken. IVI had hier al
een format opgesteld. Het idee
was om dit samen opzetten en
hierover te brainstormen. Het is
dan teleurstellend te noemen
dat IVI tot op heden geen enkele reactie mocht ontvangen en
wij nu in de media moeten le-

we iedereen bij onze samenleving.
Gilde zoekt vrijwilligers
Gilde De Ronde Venen is een vrijwilligersorganisatie waar al meer
dan 90 vrijwilligers actief zijn in
het ondersteunen van anderen.
Ze zijn altijd op zoek naar mensen die elke week een uurtje de
tijd hebben om met iemand samen te komen om hem of haar te
helpen. Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Ben jij op zoek
naar een zinvolle tijdsbesteding
waarbij je iemand ander kan helpen kijk dan eens op de website
www.gildedrv.nl
Gratis op de IVI-website
IVI zet dit soort mooie initiatieven
graag in de schijnwerpers. Naast
Gilde zijn er nog zoveel mooie initiatieven. Vaak zijn deze initiatieven niet bekend bij de inwoners.
Als initiatiefnemer kan je deze
gratis op de website van IVI plaatsen. IVI roept organisaties op om
dit te doen en de zichtbaarheid te
vergroten.
Neem een kijkje op de
IVI-website
Als inwoner is het zeker de moeite
waard om eens op de IVI-website
te gaan kijken wat er allemaal voor
moois in onze gemeente is te doen
en te krijgen Op onze IVI website
staat alles per thema en dorpskern
apart vermeld. Een sociale wegwijzer. Neem eens een kijkje bij www.
inwonersvoorinwoners.nl
Voor deze rubriek zet IVI graag
vaker mooie bijzondere inwoners en/of organisaties uit De
Ronde Venen in de schijnwerpers. Weet u ook zo een mooie
inwoner of organisatie die iets
(heeft) toegevoegd aan onze
lokale samenleving laat het ons
weten en stuur een e-mail naar
info@inwonersvoorinwoners.nl

den samen met de inwoners.
Ook hebben zij al om tafel gezeten met gemeente ambtenaren
Samen kom je verder!
om een “Inwonerseiland” op de
IVI wil inwoners heel graag be- Vinkeveense plassen (een al jatrekken bij complexe vraagstuk- ren braakliggend stuk land) te
ken die er in hun eigen leefom- mogen exploiteren. Verder ligt
geving spelen. IVI is er van over- er al een demo klaar om een intuigd dat we samen verder ko- woners magazine te gaan lancemen. Het vertrouwen moet dan ren. Over het organiseren in het
wel van twee kanten komen. An- gemeentehuis van inwonersbijders is het trekken aan een dood eenkomsten over verschillende
paard. IVI hoopt nog steeds dat thema’s hadden we wel al een
de lokale overheid onze inwo- akkoord gekregen van de wetnersbeweging wil gaan onder- houder. Voor sportakkoord zijn
steunen. Hopend dat zij inzien we in gesprek om te kijken of de
dat een sterke betrokken com- IVI-website hiervoor het online
munity heel waardevol kan zijn platform kan zijn. Al deze mooie
voor de samenleving. IVI wil dan ideeën zijn al met de politiek geook een community bouwen deeld en liggen klaar om mee
waar veel inwoners zich thuis aan de slag te gaan.
gaan voelen en waar we samen
mooie dingen kunnen gaan Zetje in de rug nodig
doen. Laat duidelijk zijn dat Het is echter niet eenvoudig om
het ideale scenario van IVI nog dit allemaal zonder hulp van de
steeds is om dit in samenspraak grond te krijgen. De (financimet de lokale overheid op te ele) middelen van IVI zijn zeer
gaan pakken. IVI wil graag be- beperkt. Om dit soort initiatietrokken worden om de gewens- ven van de grond te krijgen is
te inwonersparticipatie vorm te er menskracht nodig, maar ook
gaan geven in De Ronde Venen. zeker (financiële) steun. We hoAls we echter niet op die steun pen dan ook op een zetje in de
van de lokale overheid kunnen rug om dit soort initiatieven als
rekenen dan zal er een andere inwoners te kunnen oppakken.
weg gezocht moeten worden Het liefst zien we dat de (lokale)
om onze participatiewens te re- overheid ons die kans geeft en
aliseren.
het niet zelf gaat invullen. Echter als hulp uit een andere hoek
Nog meer mooie ideeën
komt, waarbij IVI zijn onafhanIVI heeft nog een aantal mooie kelijkheid kan waarborgen, dan
ideeën op de plank liggen om staan we daar natuurlijk ook
samen met inwoners te gaan voor open. Ook adviezen die ons
oppakken. Dit allemaal ter be- verder kunnen helpen horen wij
vordering van de inwonersparti- graag. Inwoners die willen aancipatie. Een aantal ideeën heeft haken bij de inwonersbeweging
IVI al voorgelegd bij de gemeen- en belangeloos vriend(in) willen
teambtenaren en wethouder(s). worden met open armen ontZo heeft IVI aangegeven graag vangen. We horen het graag via
de zitbankjes te gaan onderhou- info@inwonersvoorinwoners.nl
zen dat het college het toch van
bovenaf gaat organiseren.

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Burgemeester Heiliegers
besluit tot plaatsen
’

Gem
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Het college van burgemeester en
wethouders in Uithoorn heeft besloten drie camera’s te plaatsen
bij het busstation in Uithoorn. De
camera’s worden geplaatst na afloop van de coronamaatregelen, wanneer het openbare leven
weer op gang is.

cameratoezicht bij het busstation.
Naast cameratoezicht heeft de
burgemeester ook al eerder andere maatregelen getroffen om de
overlast tegen te gaan. Zo heeft
hij prioriteit in de politiecapaciteit
aangevraagd en gekregen. Het
zogenoemde ‘ lexteam’ vanuit
Amsterdam springt extra bij in geval van noodzaak. Tevens wordt
op zogenaamde ‘hotspots’ extra
gesurveilleerd, onder meer bij het
busstation. Ook het jongerenwerk
neemt het busstation mee in het
ambulante werk. De gemeente is
ook gestart met meer wijkgericht
werken. Als opgave is gesteld om
de veiligheid rondom het busstation integraal en proactief aan te
pakken. Dat wilt de gemeente
doen samen met haar veiligheidspartners, met de scholen, met de
ondernemers en de bewoners.
Sinds de invoering van de coronamaatregelen is het openbare leven en ook de overlast rond
het busstation veranderd. Het
openbaar vervoer wordt minder
gebruikt en ook de omliggende
scholen zijn gesloten. Om verspilling van geld en capaciteit tegen te gaan worden de camera’s daarom niet opgehangen zolang de coronamaatregelen nog
gelden. Naar alle waarschijnlijkheid worden ze in september opgehangen. Dat is het moment dat
het daar naar verwachting weer
drukker wordt met reizigers en
scholieren.

Zoveel mogelijk op afspraak

Het besluit tot het plaatsen van
de camera’s is onderdeel van
het plan van de gemeente voor
de aanpak van jeugdoverlast en
veiligheid rond de jaarwisseling.
Hoewel het plan nog niet gepresenteerd is aan de gemeenteraad, worden er al maatregelen uitgevoerd die onderdeel zijn
van dit plan. Burgemeester Pieter Heiliegers heeft in overleg met
het Openbaar Ministerie en de politie, besloten tot het inzetten van
cameratoezicht als een van deze
maatregelen.
Het plan voor de aanpak van
de veiligheid rond de jaarwisseling en jeugdoverlast zou in mei
aan de gemeenteraad gepresenteerd worden. Door de coronacrisis wordt de presentatie van het
plan verschoven naar september. De gemeente, politie, jongerenwerk, brandweer en alle andere betrokken partijen worden nu
volop ingezet voor de aanpak van
de coronacrisis, waardoor de presentatie van het plan is uitgesteld.
De onderdelen van het plan voor
jeugdoverlast gaan echter onverminderd door, zoals het besluit tot

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

Lintje aanvragen?
Wees op tijd!

CO L O F O N

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aanvragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw document een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april
2020 een afspraak worden gemaakt.
Een aantal diensten zijn nu op afspraak:
- Het afhalen van aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen
- Uittreksels BRP. U kunt dit ook direct online regelen.

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 voorlopig 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.

Ruimte huren?

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

Kent u iemand in Uithoorn
die een lintje verdient?
Veel inwoners van Uithoorn zetten
zich belangeloos in voor het welzijn van anderen. Wilt u iemand
voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen?
Kom dan tijdig in actie! De procedure voor het toekennen van een
Koninklijke onderscheiding vergt
veel tijd. Is de voordracht voor de
Lintjesregen in april 2021, dan
dient u het voorstel vóór 15 juli dit
jaar bij de burgemeester in. 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 de
gemeentelijke website Uithoorn.nl
of Lintjes.nl. Daarnaast kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat via (0297) 513108 of
bestuurssecretariaat@uithoorn.nl
Informatie gemeentelijke
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen
van gemeentelijke onderscheidingen kunt u ook opvragen bij het
bestuurssecretariaat via (0297)
513 108 of bestuurssecretariaat@uithoorn.nl.

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

Training Rupsenclub gaat
weer beginnen
De Rupsenclub is een sociale
vaardigheidstraining die in een
kleine groep van 8 kinderen gegeven wordt door twee trainers.

Feestdagen en
aangepaste openingstijden
gemeentelijke diensten
Informatie over actuele openingstijden www.uithoorn.nl/contact
• 2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020 gesloten

-

Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl

Aandacht voor huiselijk
geweld in coronatijd
De gemeente Uithoorn sluit aan bij de campagne “Quarantaine beschermt niet tegen huiselijk geweld’ om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Het is een campagne van het landelijk netwerk Veilig Thuis, het feministisch platform De Bovengrondse en Vice Nederland. Het roept mensen op extra alert te zijn en melding te maken bij (een vermoeden van) huiselijk geweld. De gemeente
vraagt aan bewoners en ondernemers en andere belangstellenden om
deze poster uit te printen en op te plakken. De poster is ook te downloaden via www.debovengrondse.nl/huiselijk-geweld. Bijvoorbeeld
thuis op het raam,
in een flatgebouw of
op het prikbord bij
de supermarkt of bij
de plaatselijke apotheek. De campagne
is bedoeld om mensen te laten weten
dat er hulp is en omstanders op te roepen om in actie te komen. U kunt juist nu
veel betekenen voor
ALS JE HULP NODIG HEBT
uw medemens door
OF IETS VERMOEDT
extra alert te zijn en
elkaar te steunen
waar mogelijk. Is er
serieus iets aan de
BIJ NOODGEVALLEN
hand? Bel bij acuut
gevaar altijd 112. Is
dat niet het geval?
Bel dan naar Veilig
Thuis: 0800 2000.

BEL0800 2000

Burgemeester of wethouder spreken?

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

-

QUARANTAINE
BESCHERMT
NIET TEGEN
HUISELIJK
GEWELD

Openbare vergaderingen welstandscommissie

Redactie

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het coronavirus

Leerdoelen
De training De Rupsenclub is
voor jonge kinderen die wat extra oefening kunnen gebruiken in
contact met andere kinderen, die
weerbaarder kunnen worden of
wat meer vertrouwen nodig hebben in zichzelf en in de omgang
met andere kinderen.
In de training staan verschillende
onderwerpen centraal. Tijdens de

eerste vier bijeenkomsten staan
de basisemoties centraal: blij,
boos, bang en verdrietig. De andere bijeenkomsten zijn gericht
op samenwerken & spelen, hoe
vraag ik het, mag ik mee doen, en
zeggen dat je iets niet wilt.
Er zijn 8 trainingen, elke week
op dinsdagmiddag van 15.1516.45 uur in MOC “t Kabouterhuis, Randhoornweg 31, 1422
WX Uithoorn. Let op! De start is
verschoven naar 9 juni. Kijk voor
meer informatie op www.uithoorn.
nl/jeugdhulptrainingen

BEL 112

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe
u er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via
(0297) 513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de
ofﬁciële mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl
en op https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.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 inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare
bibliotheek 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 binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 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 beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit
waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden
en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 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 voorziening
moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De
Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en
verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt
zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat
‘automatisch’ geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
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.
• Concept-Beleidsregels standplaatsen. Inzageperiode vanaf 16 april
2020 t/m 27 mei ter inzage. Informatie bij mevr. L. van der Salm (0297)
513 111, afdeling Buurt.
• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’. Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen ter inzage met ingang van 30
april 2020 gedurende zes weken. Informatie bij de heer R. Olsthoorn
(0297) 513 111, afdeling wonen en werken.
• Beschikking ambtshalve actualiseren omgevingsvergunning onbemand tankstation Tinq. Ter inzage vanaf 30 april gedurende zes weken bij het loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

•

Nota Bodembeheer gemeente Uithoorn. Inzageperiode vanaf 14 mei
t/m 24 juni 2020. Informatie bij mevr. R. de Noo, afdeling buurt (0297)
513 111.
Voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwoning zoeken verandert” Inspraakperiode en ter inzage vanaf dinsdag 2
juni tot en met dinsdag 28 juli 2020. Inlichtingen bij mevr. R. de Mulder,
afdeling wonen en werken (0297) 513111.
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ voor de
bouw van een woning. Inzage van donderdag 28 mei 2020 tot en met
woensdag 24 juni 2020. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-046026, Jan Luikenlaan 9, het plaatsen van dakkapellen aan de
voor- en achterkant (ontvangen 13-05-2020);
• 2020-046027, Grauwe Gans 62, het bouwen van een aanbouw met
dakterras (ontvangen 13-05-2020);
• 2020-047081, Brunel 12, het plaatsen van kunststof kozijnen in de voorgevel (ontvangen 18-05-2020).
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-038608, Arthur van Schendellaan 74, het aanpassen van een
schuur tot overkapping en het plaatsen van een schuur (vergunningvrij,
verzonden 11-05-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-031383, De Kleine Weelde veld C, het bouwen van 24 smartwoningen (verzonden 18-05-2020).
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
• 2020-034792, nabij de Poelweg, het plaatsen van een damwand en het
verbreden van een brug (verzonden 20-05-2020).

Uithoorn
• 2020-027921, Boterdijk 206b, wijzigen bestemming van het gebruik
van het bestaande bijgebouw naar bed en breakfast (verzonden 13-052020);
• 2020-034798, Pimpelmees 10, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 18-05-2020);
• 2020-011906, Amsteldijk-Noord 31, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (verzonden 19-05-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-044738, Schans 108, exploitatievergunning horecabedrijf (ontvangen 08-05-2020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-026480, Kerklaan, standplaatsvergunning voor de verkoop van
Vietnamese producten op zaterdag (verzonden 12-05-2020);

Uithoorn
• 2020-042865, Grift 17, plaatsen afvalcontainer van 29 april t/m 27 mei
2020 (verzonden 12-05-2020);
• 2020-040823, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van
groente en fruit (verzonden 12-05-2020)
• 2020-046410, Brederolaan 24, plaatsen afvalcontainer van 13 t/m 27
mei 2020 (verzonden 19-05-2020).
OVERIGE VERGUNNINGEN
Uithoorn
• 2020-018447, Randhoornweg 100, verklaring van geen bezwaar festiviteit op 6 februari 2021 van 20.30-01.00 uur (verzonden 14-05-2020).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

AANPASSING REGELS VOOR TOEKENNING
SOCIALE HUURWONINGEN
Het voorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling “Een sociale huurwoning zoeken verandert” is op 27 mei door de vijftien colleges van B&W vrijgegeven voor inspraak. Vanaf dinsdag 2 juni tot en met dinsdag 28 juli 2020
kunnen alle inwoners een reactie geven op het voorstel.
De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten
in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met een
dringende verhuiswens, waaronder jongeren, meer kans op een woning te
geven. Het voorstel houdt beter rekening met de woningzoekende die hard
een woning nodig heeft maar niet in aanmerking komt voor een urgentie. Er
wordt een puntensysteem geïntroduceerd waarbij naast inschrijftijd ook actief zoeken en speciﬁeke omstandigheden een rol gaan spelen.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coronapandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Ook kunt u kijken op
www.socialehuurwoningzoeken.nl.
U kunt de zienswijze sturen naar gemeente@uithoorn.nl of per post aan
Gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Graag onder vermelding van 2020-045962.

VERKEERSBESLUITEN VIER NIEUWE LAADPALEN: ZONNEDAUW,
ARTHUR VAN SCHENDELLAAN, LINIE EN MARSMANLAAN
De gemeente Uithoorn heeft vier nieuwe locaties aangewezen voor laadpalen waarbij per locatie twee parkeerplaatsen worden bestemd exclusief
voor het opladen van elektrische motorvoertuigen. De geplande oplaadpunten bevinden zich op de volgende plaatsen:
•
•
•
•

Zonnedauw t.h.v. huisnummer 2;
Arthur van Schendellaan t.h.v. ’t Buurtnest (huisnummer 59);
Linie t.h.v. huisnummer 6;
Marsmanlaan t.h.v. huisnummer 33.

Voor het aanwijzen van de locaties heeft het college verkeersbesluiten genomen die bekend worden gemaakt in de Staatscourant (zie kader ‘Digitale
bekendmakingen’). Belanghebbenden kunnen, indien zij het niet eens zijn
met de verkeersbesluiten, tot zes weken na bekendmaking in de Staatscourant bezwaar maken. De laadpalen en bijbehorende bebording worden
uitgevoerd nadat het verkeersbesluit onherroepelijk is geworden.
INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘ZIJDELVELD, NAAST NUMMER 66C’
Toelichting
Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer
en de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan
het plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen. De woningen bestaan uit één
laag met een steile kap, of twee lagen met een flauwe kap. De woningen
zijn ontworpen in verschillende architectuurstijlen, maar zijn allen in baksteen uitgevoerd.

De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze
kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel.
Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed
woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.

Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ ligt in
het kader van de inspraakprocedure van donderdag 28 mei 2020 tot en
met woensdag 24 juni 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. Het voorontwerp bestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VO01.
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).

Verdere procedure
Na verwerking van de reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan op
grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij
de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen
over de vaststelling van het bestemmingsplan.
In De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website wordt bekend
gemaakt wanneer t.z.t. zienswijzen kunnen worden ingediend.
Uithoorn, 27 mei 2020

WWW.UITHOORN.NL
Wethouder Ria Zijlstra:

“Voorkom schulden en
trek tijdig aan de bel”
Uithoorn - Sommige mensen
verstoppen hun spaargeld in een
oude sok. Helaas zijn er meer
mensen die hun onbetaalde rekeningen verstoppen. De coronacrisis maakt het niet gemakkelijker. Betalingsachterstanden lopen op. Na aanmaningen en boetes volgen deurwaarders, afsluiting, of zelfs huisuitzetting. “Veel
ellende is te voorkomen, aldus
wethouder Ria Zijlstra (Sociale
Zaken). “Er zijn verschillende mogelijkheden, én er staan mensen
klaar om te helpen. Als de inwoner maar tijdig aan de bel trekt.”
Weer grip krijgen;
zelf of met hulp
Welke mogelijkheden hebben inwoners om zelf weer grip te krijgen op hun financiën? Wethouder Zijlstra legt uit: “De gemeente
biedt verschillende oplossingen.
Van tips en ondersteuning voor
inwoners die zelf weer grip willen krijgen op hun uitgaven, tot
volledige hulpverleningstrajecten als inwoners niet zelfstandig
uit de schulden weten te komen.”
‘Financiële ondersteuning’
Zij vervolgt: “Als je op uithoorn.nl
‘financiële ondersteuning’ intypt,
vind je een handig overzicht van

die oplossingen. Bijvoorbeeld het
Startpunt Geldzaken: daar kun je
geldplannen invullen voor allerlei
uitgaven, voor jezelf of voor het
gezin. De geldplannen geven een
beter overzicht van die uitgaven.
Dan kun je ze beter afstemmen
op het geld dat binnenkomt. Wat
je invult, is trouwens alleen zichtbaar voor jou. De plannen zijn alleen bedoeld als digitaal huishoudboekje.”
Uithoorn voor Elkaar
Lukt dat niet zelf? In het overzicht staan ook de adressen en
telefoonnummers van organisaties die kunnen helpen. Wethouder Zijlstra: “Ik noem in ieder ge-

val het Financieel Café van Uithoorn voor Elkaar. Zij geven advies over hoe je je financiële administratie het best kunt aanpakken. Maar ze helpen ook met
brieven lezen en formulieren invullen, bijvoorbeeld om financiële steun aan te vragen.”“En uit het
overzicht noem ik nog ‘schuldhulpverlening’: professionals die
kunnen helpen bij schulden, bijvoorbeeld door mee te werken
aan betalingsregelingen. Maar zij
kunnen ook eerder bijspringen,
om schulden te voorkomen.”
Trek tijdig aan de bel
De belangrijkste boodschap is
volgens de wethouder: “Moeite
met uw rekeningen? U staat er
niet alleen voor! Er zijn verschillende mogelijkheden om schulden weg te werken of te voorkomen, als u maar tijdig aan de bel
trekt. Bel het Sociaal Loket: 0297
- 513 111. Of het Infopunt Uithoorn voor Elkaar: 0297-303 044.”

Optische illusie bij ondergrondse
containers russel at
Uithoorn - Om ervoor te zorgen
dat er minder afval wordt neergezet naast de ondergrondse containers is bij de Brusselflat een prachtige 3D graffiti tekening rondom
deze containers gemaakt. Wethouder Hans Bouma was nieuwsgierig en nam een kijkje bij de
Brusselflat. Hij was meteen onder

de indruk van de tekening. “Het
gebeurt regelmatig dat mensen
afval naast de ondergrondse afvalcontainers zetten. Bijplaatsen van
afval leidt tot een rommelig aanzicht en zorgt ook voor ergernis bij
de inwoners. Afval trekt afval aan,
daardoor wordt er nog meer bijgeplaatst. Dit zorgt voor meer zwerf-

afval. Dit afval moet apart worden
opgehaald, wat weer leidt tot extra kosten voor het opruimen en
verwerken. Ik hoop dat deze optische illusie bij plaatsingen voorkomt. U kunt uw grofvuil (onder
andere huishoudelijke apparaten
en meubilair) zelf wegbrengen
naar het scheidingsdepot.”
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Michiel de Ruyter hervat instructies

Uithoorn - Uithoornse Roei- en
Kanovereniging heeft haar deuren weer heropend voor hun
roeiers, kanoërs en kanopoloers. De leden zijn blij dat zij weer
heerlijk het water op kunnen en
mogen genieten van het prachtige weer! Voor alle drie de disciplines zijn uitgebreide protocollen geschreven om de hervatting
van onze sport veilig en gezond
te kunnen laten plaats vinden. Alle genomen maatregelen nemen
ze graag ter harte, zolang ze maar
weer mogen roeien, kanoën en
kanopoloën. Op 29 april mochten de roei- en kanojeugdleden
tot 18 jaar weer het water op onder begeleiding van de toegewijde instructeurs. Een eerste stap in
de goede richting om het sporten weer te hervatten op 1,5 meter afstand van elkaar. Een kleine twee weken later volgde opnieuw goed nieuws: individuele
buitensporten werden weer toegestaan! De bestaande protocollen werden herschreven en leden
werden geïnformeerd. Hiermee
openden de deuren van de vereniging zich ook voor volwassenen, die individueel komen roeien, kanoën en kanopoloën.
Volwassenen
De volwassen clubleden konden
zich al snel weer opgeven om
mee te doen met de instructies
voor de kanovaardigheidscursussen op de zaterdagochtend. Alle kanoleden hebben zo de mogelijkheid om hun kanotechnieken bij te schaven. Er wordt
hard gewerkt om ook de instructies van de roeileden weer mogelijk te maken. Voor roeileden die
in een meerpersoonsboot varen
wordt het geduld nog even op de
proef gesteld. Zij mogen hopelijk
ook binnenkort het water op; we
wachten verdere versoepeling
vanuit de overheid en het RIVM
nog even af. (foto’s: Yvon Molenkamp, Lex van Emden en Kim de
Vries)

“Een lange nacht in het Rechthuis” ook op

H

et is wel stil de laatste tijd, he? Door het coronavirus zitten we veel thuisGelukkig zijn de basisscholen weer begonnen en kunnen we weer lekker buiten sporten. Maar er gebeurt nog meer in Uithoorn en De Kwakel! De gemeente wordt nagebouwd in het klein! Ik heb Eltjo gevraagd iets te schrijven over dit leuke project. Hij is
voorzitter van de Amsterdam 6shooters wargame club. Hier gaan we zeker nog meer
van horen!
Hoe begin je
met het bouwen aan vroeger?
In Uithoorn en
de Kwakel is
enorm veel veranderd de afgelopen tweehonderd
jaar. Het meeste
is niet meer terug
te zien, behalve dan op oude
prenten en sinds
kort op de prachtige afbeeldingen
van
Caroline.
Het zou ook leuk
zijn als je het in
met geschilderde figuren. Zo kunnen we spelen
het écht kon zien, toch? Helemaal in het echt dat de Pruisen eraan komen in 1787, maar ook
lukt niet, maar wel in het klein. Deze foto is ge- dat een veldwachter boeven moet vangen in het
maakt op basis van een tekening van Caroline, oude dorp. Dit heet miniature wargaming.
met huizen gebouwd door Ton Röling. Weet We zijn nu nog druk bezig met bouwen. Hopeje waar het is? Het is ongeveer in schaal 1:50. lijk kunnen we in het najaar laten zien hoe het
Eén meter in dit diorama is vijftig meter in het geworden is.
echt. Helaas kunnen we niet heel Uithoorn en Voor dit project naar aanleiding van Uithoorn
De Kwakel nabouwen in deze schaal. De drie 200 jaar heb ik veel hulp gehad. Na een oproep
kilometer van de Amstel naar De Kwakel is zes- in de Nieuwe Meerbode reageerden Ton Rötig meter als we het willen nabouwen! Daarom ling en Theo Veldkamp. Evi Dolan, Stichting
willen we dat gaan maken zodat het past De Kwakel Toen & Nu, Inuithoorn.nl en het
op een tafel van vijf meter lang. Wat voor Noord-Hollands Archief hebben ook geholpen
schaal zou dat zijn?
met kaarten, afbeeldingen en schilderen
Op de tafels willen we een spel kunnen doen Eltjo Verweij

Tomek Kotulski (midden) met zijn assistent Bert Vreeken (links) en bestuurslid Tophockey Marcel Bon (rechts)

Tomasz Kotulski nieuwe
coach Qui Vive Heren 1

Uithoorn - Tomasz (Tomek) Kotulski volgt Tim Oudenaller op als
hoofdcoach van Qui Vive Heren
1. Tomek was afgelopen seizoen

assistent-coach bij Cartouche en
voor die tijd actief als hockeycoach in Schotland en bij Hurley,
Overbos en Alkmaar. Daarnaast

Praxis opent vernieuwde
en uitgebreide winkel
Uithoorn - Klussers uit Uithoorn
en omstreken kunnen handen
weer uit de mouwen steken. Ook
in deze bijzondere tijd opent
Praxis nieuwe winkels. Zo kunnen
klussers in Uithoorn en omstreken vanaf woensdag 3 juni weer
terecht bij de Praxis in Uithoorn,
de voormalige Multimate, aan de
Wiegerbruinlaan 4A. De nieuwe
Praxis winkel beschikt over een
groot assortiment en een flink
aantal afdelingen zijn uitgebreid,
waaronder verlichting, verf, vloeren en tuin. De medewerkers kijken er dan ook naar uit om de
klanten vanaf 3 juni weer op de
vertrouwde manier, maar in een
compleet nieuwe winkel te kunnen verwelkomen.
Hoewel de winkel zoveel mogelijk openbleef tijdens de verbouwing, was het soms best lastig om

groot assortiment dat uit voorraad leverbaar is, inclusief bijbehorende plinten en ondervloeren.
Daarnaast kunnen klanten hun
hart ophalen bij de afdeling verf.
Hier kan gekozen worden uit
meer dan 35.000 kleuren die gratis kunnen worden gemengd. Als
laatste is ook de afdeling tuin in
aantal meters toegenomen. Wat
niet veranderd is zijn de medewerkers dier klaar staan om de
klant op dezelfde klantgerichte
wijze te adviseren. Het uitgangspunt bij Praxis Uithoorn is om
klanten te helpen op een manier
waarop medewerkers zelf ook geholpen willen worden. Daarnaast
kunnen klanten nog steeds gebruik maken van de vertrouwde
zaag, sleutel, bezorg en montageservice. Om de opening goed in
te luiden zijn er vanaf woensdag
3 tot en met zondag 7 juni diverse feestelijke acties.

de werkzaamheden, het helpen
van klanten en de maatregelen
rondom het coronavirus te combineren. Een winkel verbouwen
in deze bijzondere tijd is uitdagend, het winkelteam is dan ook
zeer trots op het eindresultaat.
Winkelmanager Tonny Komst
vertelt hier enthousiast over: “De
klanten kunnen vanaf 3 juni terecht in een compleet vernieuwde winkel. Er is eigenlijk geen afdeling waar het assortiment niet
is uitgebreid. In totaal is er 230
meter stelling met artikelen bijgekomen. Met name de afdeling
verlichting springt eruit. Deze is
voorzien van een uitgebreid assortiment voor binnen en buiten
en er zijn zowel functionele als
decoratieve lampen te vinden.
Ook de afdeling vloeren is flink Zie advertentie elders
uitgebreid en voorzien van een in deze krant.

Van Vliet Containers
doneert aan Voedselbank

Nieuwe provinciewandelgidsen Noord-Holland en
Utrecht verschenen
Regio - Wandelliefhebber Bart
van der Schagt -ook bekend als
WandelBart- heeft nieuwe wandelgidsen over Noord-Holland
en Utrecht uitgebracht. De gids
van Noord Holland bevat 22 leuke wandelroutes verspreid over
de gehele provincie. De wandelingen -van kort tot lang- in stad,
buitengebied en natuur zijn goed
bereikbaar met openbaar vervoer. De gids van Utrecht bevat
21 routes. De 22 wandelroutes
in het Noord Hollandse dit boekje zijn zeer divers en laten de karakteristieke kenmerken en grote verscheidenheid van de provincie Noord-Holland zien: routes door uitgestrekte polderlandschappen, over oude en nieuwe
zeedijken, langs de kuststrook
door de duinen, over het strand

heeft Tomek internationale ervaring als assistent bondscoach van
Polen en Schotland en als speler van het Pools nationaal team.
Naast zijn werk als hockeycoach is
hij ook actief als gymleraar bij de
British School in The Netherlands
in Den Haag.
Marcel Bon, bestuurslid Tophockey Qui Vive: “Met Tomek hebben
wij een energieke, ambitieuze
hockeycoach met een goede, tactische kijk op het spel en veel passie voor hockey. Wij zijn erg blij
dat wij na een zorgvuldig selectieproces de samenwerking met
Tomek kunnen aangaan en kijken
samen met de spelersgroep uit
naar het nieuwe seizoen”.
Bert Vreeken blijft assistent-coach
bij Qui Vive Heren 1 en daarmee
rechterhand van Tomek Kotuski.
Tomek Kotulski over zijn nieuwe
club: “Ik ben ontzettend blij dat ik
het vertrouwen van de club heb
gekregen om voor deze talentvolle groep te staan! Ik heb van
het begin van onze gesprekken
een heel positief gevoel over Qui
Vive. Er ligt een interessante uitdaging voor ons, waar mijn karakter heel goed past”

en langs de talrijke bollenvelden,
in het zuidoostelijke deel routes
langs de Vecht en door het plassengebied en in Het Gooi een
leuke boswandeling. In deze gids
staan ook vijf stadswandelingen:
door kaasstad Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn, hofjesstad Haarlem
en mediastad Hilversum.
Utrecht
De 21 wandelroutes in het wandelboekje van de provincie
Utrecht zijn zeer divers en laten
de karakteristieke kenmerken
en grote verscheidenheid van
de provincie Utrecht zien: in het
westen routes door de uitgestrekte, vogelrijke veenweidegebieden, in het noordwesten de stille,
lommerrijke bossen van De Vuursche, in het oosten pittige toch-

Uithoorn/De Kwakel - Bij het nadenken over logistieke faciliteiten
in deze Corona-tijd, maar vooral
ook straks in het nieuwe gebouw
Thamerdal, kwam de Voedselbank op het idee van het nut van
het gebruik van veilingkarren,
ook wel Deense karren genaamd.
Van Vliet Containers levert aan de
tuinbouw dit soort karren, vaak in
grote oplagen. De Voedselbank
benaderde Van Vliet Containers
en zij waren direct bereid tot een
donatie van vier karren. Het was
direct duidelijk dat de karren heel
bruikbaar zijn voor de Voedselbank, zodat een vervolgvraag is
uitgezet bij van Vliet. Het bedrijf
was zo ruimhartig om de Voedselbank nog vijf karren te schenken.
Uiteraard is de Voedselbank Van
Vliet Containers enorm dankbaar.
ten over de Utrechtse Heuvelrug
en in het zuiden door het coulisserijke landschap van de Vijfheerenlanden. Daarnaast staan
er ook twee leuke, groene stadswandelingen in: door Utrecht en
Amersfoort. Alle WandelBart provinciewandelgidsen zijn te koop
bij de boekhandel, bol.com of via
de website www.wandelbart.nl.
Buiten Nederland zijn de gidsen
alleen op de website te bestellen.
De gidsen kosten € 14,95.
Foto: Wandel Bart

Duurzaam
Tip

Gratis opfriscursus

De gemiddelde airconditioning staat zo’n 50 dagen per jaar aan en verbruikt
in die tijd evenveel als alle verlichting in een jaar. Terwijl je doel uiteindelijk
is om de gevoelstemperatuur omlaag te krijgen, en daarvoor kan je ook een
ventilator gebruiken. Maar waarom zet je niet gewoon eens lekker het raam
open? Even lekker uitwaaien, frisse lucht, een begroeting van een zeemeeuw
of gewoon even voelen hoe lekker het buiten ook alweer was.
Een keertje per dag goed door luchten is sowieso goed voor het binnenklimaat.
Want in een huis dat niet goed geventileerd wordt, is veel vochtige lucht aanwezig. Het opwarmen van die vochtige lucht kost onnodig veel energie. Als je
je huis ventileert voordat je de verwarming aanzet kan je een paar tientjes aan
kosten per jaar besparen. (bron: www.slimwoner.nl)

5 tips om je woning duurzaam
te (ver)bouwen
Als je je woning gaat verduurzamen of een
duurzame woning gaat bouwen, kom je voor
veel technische vragen te staan.
Ga ik voor een nieuwe ketel of toch een warmtepomp? Hoe ga ik mijn woning ventileren? Moet
ik mijn huis ook koelen? Met deze vijf tips kom
je gegarandeerd tot een goed doordacht (ver)
bouw plan.
1. Bepaal je energielabel
Hoe duurzaam en energiezuinig wil jij je huis
hebben? Wanneer je gaat verbouwen is het slim
om op te zoeken welk energielabel je huis nu
heeft. Dit wordt door de Rijksoverheid bepaalt
aan de hand van de maatregelen die zijn genomen om een huis energiezuinig te maken. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn isolatie, dubbel glas en een energiezuinig ventilatiesysteem. De labels gaan van A++ (heel zuinig) tot en met G (zeer onzuinig). Wanneer
je je huidige energielabel hebt bepaald kun je kijken waar je idealiter heen wilt.
Bij de bouw of verbouwing van je huis, staat duurzaamheid waarschijnlijk hoog op je
agenda. Je (toekomstige) huis moet aan je eigen wensen voldoen. Daarnaast stelt de
overheid steeds meer milieueisen. En dat is niet voor niks: een energiezuinig huis zorgt
voor meer wooncomfort én voor een lagere energierekening. De meest recente regels
rondom duurzaamheid voor nieuwsbouw worden vastgelegd in het bouwbesluit. Door
het volgen van deze regels, en je te verdiepen in energiebesparende maatregelen gericht
op jouw specifieke huis, verzeker je jezelf al snel van een verbeterslag.

Isolatie van een plat dak

De meeste woningen in Nederland hebben al een geïsoleerd dak, maar de kwaliteit van die isolatie is vaak matig. Het
loont om dat te verbeteren: met goede dakisolatie woon je comfortabeler en
bespaar je jaarlijks honderden euro’s aan
stookkosten. Het isoleren van een plat
dak gaat anders in zijn werk dan van een
schuin dak. Lees hier meer over de verschillende plaatsingsmethoden en de
meest gebruikte isolatiematerialen om
platte daken te isoleren.
Isolatie van een plat dak is professioneel
werk
Moet je dak worden gerenoveerd? Dat is
een goed moment om je dak te laten isoleren. De isolatie van een plat dak moet
altijd worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf. Een niet-geïsoleerd
plat dak kun je op verschillende manieren
laten isoleren, de beste optie is vanaf de
buitenkant. Het risico op vochtschade is
namelijk groot wanneer je kiest voor isolatie aan de binnenzijde van je platte dak.
Er zijn twee manieren om het dak vanaf
de buitenkant te isoleren.
Isolatie bovenop je platte dak, onder de
dakbedekking
Wil je de beste isolatiewaarde, kies dan
voor isolatieplaten bovenop het platte dak, afgewerkt met waterdicht materiaal. De bestaande dakbedekking wordt
weggehaald, de isolatieplaten worden geplaatst en afgedekt met een nieuwe laag
dakbedekking. Dit is vooral een optie als
het dak toch al vervangen moet worden.

Isolatie bovenop de dakbedekking
Als de bestaande dakbedekking nog in
goede staat is, kun je ervoor kiezen om
drukvaste, waterbestendige isolatieplaten bovenop de dakbedekking te laten zetten. Daar bovenop komt een laag
grind of tegels tegen het wegwaaien. De
isolatiewaarde is dan wel een stuk lager.
Deze isolatiemethode wordt vaak toegepast bij een dakterras, balkon en platte
daken die frequent belopen worden.

In beide gevallen (bij zowel isolatie op als
onder de dakbedekking) moet de dakrand
in ieder geval 10 centimeter hoog zijn om
te voorkomen dat regenwater over de
dakrand stroomt in plaats van door de regenpijp. Mogelijk moet je de dakrand dus
meteen een stukje laten verhogen.
Kosten
De kosten voor het laten isoleren van een
plat dak zijn voor een gemiddelde woning
€ 3.700,- je bespaart hiermee maar liefst
850 m3 gas en € 550,- per jaar (bron: Milieu Centraal). Deze bedragen gelden
voor een gemiddelde eengezinswoning.
Mogelijke extra kosten voor het isoleren
van een plat dak – als de dakbedekking
vervangen moet worden – zijn niet meegenomen in de berekening.
Goedkoop alternatief:
zoldervloer isoleren?
Veel zolders worden alleen gebruikt voor
opslag. In dat geval kun je kiezen voor
het isoleren van de zoldervloer.
Groen dak is geen vervanging
van isolatie
Met planten of vetkruid op je dak help je
wateroverlast in jouw buurt te beperken.
Bovendien draagt meer groen natuurlijk
bij aan een gezonde, prettige leefomgeving. Maar als isolatielaag is een groen
dak niet voldoende. Wel kan de begroeiing bijdragen aan de dakisolatie. Vooral ‘s
zomers warmt een groen dak minder op.
Maar het is geen vervanging van een goede dakisolatie. Groene daken isoleren geluid wel goed én een vegetatiedak kan de
levensduur van de waterdichte lagen van
een dak verlengen tot wel twintig jaar.
(bron: www.slimwoner.nl)
Alles over dakisolatie
Wil je meer weten over hoe dakisolatie precies werkt? Welke isolatiemaatregelen er zijn? En hoeveel je precies bespaart? Voorlichtingsorganisatie Milieu
Centraal vertelt je er alles over. (bron:
www.slimwoner.nl)

2. Bepaal je budget
Er zijn allerlei maatregelen die je kunt nemen om je gewenste energielabel te bereiken. Bij het kiezen van deze maatregelen en oplossingen is het belangrijk om te weten
hoeveel geld je bereid bent te investeren. Daarbij is het goed om te berekenen hoe snel
een investering zich terugverdient en hoe lang deze meegaat. Bovendien is het slim om
te bepalen hoeveel je overhebt voor een gezond binnenklimaat en extra comfort in je
toekomstige huis.
3. Maak een wensenlijst
Wanneer je je budget bepaald hebt, is het tijd voor het maken van een wensenlijst.
Want wanneer voel jij je comfortabel in je huis? En waarvoor en hoe intensief gebruik
je de verschillende ruimtes? Bij het maken van een wenslijst kun je onder andere nadenken over de verhouding tussen het comfort, de kosten en de kwaliteit van het binnenklimaat. Hoe snel moet een verwarming een ruimte kunnen opwarmen? Wil je je
apparaten kunnen meten en bedienen met apps of volstaat een ‘ouderwets’ systeem
voor jou? En wil je dat je binnenklimaat zichzelf automatisch aanpast (a.h.v. sensoren)
of wil je alles handmatig bedienen? Kortom, bedenk wat een optimaal duurzaam huis
voor jou betekent.
4. Schakel een expert in
Als consument word je overladen met informatie. Het internet staat vol met mogelijke oplossingen en iedereen in je omgeving deelt zijn/haar ervaringen en mening met
je. Maar een advies gericht op jouw situatie, dat is moeilijk te vinden. Daarom is het
belangrijk om een expert in te schakelen. Een installateur is daarbij een voor de hand
liggende keuze. Deze kan je niet alleen adviseren over je bouwplannen, maar kan daarnaast ook zorgen voor de uitvoering ervan.
5. Bezoek een beurs
Waarschijnlijk kun je wel wat advies gebruiken bij het maken van keuzes rondom duurzaamheid. Een installateur is een “all-rounder” die van allerlei installaties iets af moet
weten. oms ben je echter op zoek naar specifiekere informatie. Dan kan het helpen een
fabrikant te spreken. Deze heeft de expertise in huis om je te kunnen adviseren rondom
jouw woonsituatie. Niet alleen met betrekking tot hun eigen oplossingen, maar ook
rondom de combinatie met andere duurzame installaties. Als consument kan het helaas
lastig zijn om direct in contact te komen met een fabrikant. Daarnaast is het vaak moeilijk om keuzes te maken over producten die je nog nooit in het echt gezien hebt. Maar
waar vind je een fysieke locatie waar je producten kunt zien en vergelijken en daarnaast
advies kunt inwinnen? Op een beurs!
De meeste installatie- en bouwbeurzen, zoals de VSKbeurs, zijn voornamelijk op B2B
gericht. Gelukkig wordt de groeiende interesse van consumenten voor duurzame binnenklimaatoplossingen steeds vaker opgepikt. Zo organiseert de eerder genoemde VSbeurs een avond specifiek gericht op duurzame consumenten en hun installateurs.
Deze “Duurzaam Wonen Advies Tour” is een avond waarbij zes fabrikanten hun krachten bundelen. Een avond als deze is dus een unieke kans om gratis en vrijblijvend (ver)
bouwadvies te krijgen. Zo kun je je (ver)bouwtekening meenemen en al je vragen stellen aan experts op het gebied van ventilatie-units, warmtepompen, zonnepanelen en
koelingsoplossingen.
Duurzaam Wonen Advies Tour
Kortom, wil je je huis verduurzamen? Bepaal dan wat je wilt, hoeveel je te besteden
hebt, schakel experts in en vergelijk de mogelijkheden op een beurs. Gratis tickets voor
de Duurzaam Wonen Advies Tour zijn te verkrijgen via: duurzaamwonenadviestour.nl
(bron: www.wonen.nl)

Uithoorn doet duurzaam
Gem
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‘Wij pakken telkens iets aan’
Stukje bij beetje, dat is de manier waarop
Rob Kloppenburg en zijn partner bezig zijn
met het verduurzamen van hun huis. In 15
jaar tijd hebben ze heel wat aangepakt, en
daarmee ook veel energie bespaard. Goed
voor hun portemonnee én het klimaat.

Wethouder Hans Bouma:

Online

Op maandagavond 18 mei zijn we met
het Regionaal Energieloket online gegaan
met onze duurzame buurtactie Meerwijk.
150 inwoners hadden zich aangemeld
voor dit webinar. Een fantastisch aantal,
buiten verwachting veel. Goed om te
zien dat we met z’n allen bereid zijn
op een andere en creatieve manier in
contact met elkaar te komen in deze
coronatijd. De deelnemers waren van
jong tot oud. Het Regionaal Energieloket
gaf uitleg over het verduurzamen van
een woning. Met foto’s werden een
aantal voorbeeldwoningen getoond.
Ook was er ruimte voor interactie met de
inwoners. Een geslaagde online duurzame
buurtactie! Rob Kloppenburg vertelt hoe
hij en zijn partner in 15 jaar tijd hun huis
duurzamer hebben gemaakt. Na de zomer
hopen wij vrijwillige energiecoaches in
onze gemeente te hebben, die u ook
duurzame tips kunnen geven. Wat ik
een mooi initiatief vind en trots op ben,
is dat we binnenkort een gemeentelijke
duurzaamheidslening voor zonnepanelen
kunnen aanbieden. Daarmee kunt u
tegen gunstige voorwaarden geld lenen
om zonnepanelen aan te schaffen.
Verduurzamen van uw woning loont!

Bij de aankoop van hun jaren ’60 hoekhuis in
Zijdelwaard 15 jaar geleden hebben zij het huis
voorzien van HR++ glas. In 2013 deed de familie
Kloppenburg mee met de groepsaankoop
zonnepanelen van de gemeente Uithoorn.
‘Met tien zonnepanelen wekken we jaarlijks
90% van ons stroomverbruik zelf op en sinds

Duurzaamheidslening voor
zonnepanelen
Wist u dat u binnenkort een
duurzaamheidslening voor het
aanschaffen van zonnepanelen kunt
aanvragen? Kijk op www.uithoorn.nl
voor meer informatie en de spelregels.

Inwoner Rob Kloppenburg. Links op de foto de binnen-unit van de warmtepomp. Rechts de HR-ketel.

Energiecoach worden?
Dat geeft energie!
Bent u een energiekenner - of wilt dit worden
- en vindt het leuk om hierover te praten
en deze ervaringen te delen? De gemeente
Uithoorn is op zoek naar enthousiaste,
vrijwillige energiecoaches. Een energiecoach
helpt wooneigenaren met tips om energie te
besparen, het energieverbruik én te luisteren
de persoonlijke wensen van de inwoner. Ook
denkt de energiecoach mee over eventuele
financieringsmogelijkheden en ondersteunt
(indien gewenst) bij het aanvragen van
subsidies.
Krijgt u hier energie van en wilt graag
energiecoach worden, maar u weet nog niet

DUURZAAM

we een warmtepomp gebruiken besparen we
meer dan de helft op het gasverbruik’
Rob Kloppenburg vertelt graag over zijn
ervaringen. ‘Door de zonnepanelen, de isolatie
en de hybride warmtepomp zijn wij een heel
eind op weg naar aardgasvrij. ‘We leven nu
aardgasarm, en dat is ook al heel mooi’.
Lees hoe zij stap voor stap iets aanpakken, van
warmtepomp, vloerverwarming, bodemisolatie
tot aan spouwmuurisolatie op
www.uithoorn.nl/duurzaamheid.
Heeft u ook iets te vertellen over het
verduurzamen van uw huis? Mail naar
duurzaamheid@uithoorn.nl.

alles over energie én energie besparen? Dat is
niet erg, u krijg namelijk eerst een opleiding van
drie korte dagen in september. De opleiding
wordt u gratis aangeboden. Enthousiasme en
inzet is het allerbelangrijkste!
Na de opleiding kunt u als deskundige
vrijwilliger aan de slag. Samen aan de
keukentafel met de wooneigenaar alles
onderzoeken en bekijken. Of online, via e-mail
of telefoon als dat door de coronamaatregelen
nog nodig is.
U wilt zich opgeven of heeft nog vragen, de
trainster Imke Tegels staat voor u klaar via
tegels@sme.nl of telefoonnr. (06) 175 44 989.

Terugleververgoeding
(salderingsregeling)
tot 1 januari 2023
Wekt u zelf duurzame energie op via
zonnepanelen? Een deel van deze energie
verbruikt u zelf, de rest levert u terug aan
het openbare net. U krijgt hiervoor een
vergoeding. Deze terugleververgoeding,
de zogeheten salderingsregeling, wordt
na 1 januari 2023 langzaam afgebouwd.
Er zijn tips hoe u stroom van uw zonnepanelen nog beter kunt benutten met
bijvoorbeeld een accu-opslag. Kijk voor
meer informatie op www.eigenhuis.nl.
Voor de salderingsregeling kijk op
www.rijksoverheid.nl

Maak uw gedragen kleding duurzaam
Wat doet u met alle kledingstukken die u niet wilt
bewaren na een goede opruimbeurt van uw kledingkast?
Wist u dat gerecycled katoen een bijzonder duurzame
grondstof is? Weggooien is dus zonde. Het meeste wordt
in de textielcontainers gegooid. Het textiel is na sortering
op draagbaarheid en geschikt voor recycling bestemd
voor de Nederlandse, Europese en wereldmarkt. Deze
afzet is door het coronavirus en de wereldwijde lockdowns

niet meer mogelijk, alles wordt opgeslagen in loodsen.
Dit kost extra geld en het textiel gaat in kwaliteit achteruit
door de opslag. Gooi het dus niet in een textielcontainer.
Bied uw gedragen kleding aan via een online zettertje op
https://0297.nl, of diverse apps, zoals Facebook, en online
marktplaatsen, ruil onderling met elkaar of geef het weg
in uw vriendenkring. Ceres (kringloopwinkel) is ook weer
open. Er zijn genoeg alternatieven.

NIEUWS UIT DE RONDE VENEN
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Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1599465, 22-5-2020, Kat, Cees, poes, Europese Korthaar, Lapje. Zwart/rood/wit. Wit boven het rechter oog, rond de mond,
op de kin, bef, borst, buik, en nek Zwart op, en links naast de
neus. Middenstuk van de rug grotendeels rood. Rechter voorpoot helemaal wit, linker voorpoot wit met aan de buitenkant
zwart tot op het schouderblad. Zwarte vlek op de dijen. Burg.
van Trichtlaan, Wilnis.
• 1598968, 20-5-2020, Vogel, Pino, Valkparkiet. Geel op de kuif,
en gezicht. Oranje wangen. Grijs op de borst, rug, en staart.
Grijze vleugels met witte rand. Reageert op kiekeboe en tjoeke. Herenweg, Vinkeveen.
• 1598939, 19-5-2020, Kat, Elmo, kater, gecastreerd, Europese
Korthaar. Wit met Cypers grijs/zwart gestreept en bruin. Witte snoet met bruine vlekjes bij de neus. Cypers grijs/zwart op
de kop, boven en naast de ogen, een streep over de rug naar
de flanken, op de onderrug naar de dijen, en staart. Voorpoten
wit met op elke poot een cyperse vlek, achterpoten wit. Wagenmaker, Wilnis.
• 1596929, 18-5-2020, Kat, Karamel, kater, gecastreerd, Europese Korthaar. Europese korthaar of huiskat. Cypers rood gestreept met wit op de hals, nek, neus, rond de mond, bef, borst,
en buik. Rood op de kin. Witte voetjes aan de voorpoten, witte voetjes aan de achterpoten. Heeft een hangbuikje. Karamel
komt alleen op het balkon, (derde verdieping) en is daar vanaf
gevallen. Schepenenstraat , Mijdrecht.
• 1596892, 18-5-2020, Kat, Lola, poes, Oosterse Korthaar. Cinnamon Tortie. Licht met donkerbruin. Donkerbruin over de neus
naar de bles, en tussen de grote oren. Verder op het lijf licht
met donkerbruin gemeleerd. Heeft een dunne staart. Lola is
een binnenkat, en dus niet bekend met de omgeving. Prinses
Marijkelaan, Mijdrecht.

CSW Zomeravond jeugdtrainingen

Ook niet leden kunnen, gratis,
kennis maken met CSW
Wilnis - Het coronavirus heeft
ook bij de jeugd van CSW roet in
het eten gegooid. Ze waren zo
goed op weg. Sommige teams
hadden kampioens inspiraties
maar zagen hun goede resulta-

ten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een aantal enthousiaste CSW’ers staken de koppen bij
elkaar en verlengde het seizoen,
net als vorig jaar, met 5 trainingsavonden. De CSW jeugd is en-

Fietslessen voor volwassenen:

Die (opnieuw) willen
leren fietsen!
De Ronde Venen - Wil je leren
fietsen? Of heb je het vroeger
wel geleerd, maar durf je eigenlijk niet meer? Dan kun je je nu
aanmelden voor fietslessen voor
volwassenen. De lessen – gegeven door een fietsdocent - gaan
begin juni van start in Abcoude,
Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
De fietslessen zullen starten op
woensdag 3 juni en vrijdag 5 juni. En daarna wekelijks.
Woensdag 3 juni:
Tijdstip
12.30–13.30, Mijdrecht, Parkeerplaats Hockey – Proostdijstraat 41
13.30-14.30, Mijdrecht, Parkeerplaats Hockey – Proostdijstraat 41
14.30–15.30, Mijdrecht, Parkeerplaats Hockey – Proostdijstraat 41
16.00–17.00, Vinkeveen, Locatie is
nog niet bekend
Vrijdag 5 juni:
Tijdstip
13.00-14.00, Wilnis, Parkeerplaats
CWS – Pieter Joostenlaan 7
14.30–15.30, Mijdrecht, Verkeersthousiast en dat wil CSW zo houden. Op 4, 11,18, 25 juni en 2 juli organiseert CSW op de donderdagavonden van 19:00 tot 20:00
uur voor jongens van 8 tot 12 jaar
Zomeravond trainingen. Onder
leiding van een aantal enthousiaste CSW jeugdtrainers en senioren spelers met specifieke voetbalachtergrond en technische

Gemeenten werken samen
tegen werkloosheid door
coronamaatregelen
Regio - De oplopende werkloosheid door de coronamaatregelen
moet aangepakt worden. Daarom slaan gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam, waaronder ook Uithoorn en
De Ronde Venen vallen, de handen ineen met sociale partners,
UWV en private partijen om mensen en werk te matchen. Binnen
een paar weken moet er een regionaal Werkcentrum openen, dat
werkgevers die geen werk meer
voor hun medewerkers hebben
verbindt met werkgevers die juist
hard op zoek zijn. Het doel is de
oplopende werkloosheid door
de coronamaatregelen het hoofd
bieden. De regio Groot-Amsterdam wordt economisch hard ge-

raakt door de coronacrisis. Veel
mensen zijn zonder werk komen
te zitten, sectoren als de horeca en het toerisme liggen nagenoeg stil. Maar er zijn ook sectoren zoals de zorg, logistiek, distributie en supermarkten die juist
staan te springen om mensen.
Door de brede samenwerking in
de regio kan vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt snel bij elkaar
gebracht worden. Zodat mensen
aan het werk blijven en het vitale werk door kan blijven gaan.
Het regionaal Werkcentrum moet
nog voor juni van start.

te De Ronde Venen, vindt het regionaal Werkcentrum een goede aanvulling op het lokaal Werkcentrum: “De aanvragen in De
Ronde Venen van ondernemers
en zzp’ers voor steunmaatregelen zijn groot, de bijstandsuitkeringen nemen toe en flexwerkers
dreigen buiten de boot te vallen.
Via het regionaal Werkcentrum
kunnen we sectoren waar minder
werk is, koppelen aan sectoren
waar kansen liggen zodat mensen zoveel mogelijk aan het werk
blijven. Wij vinden het belangrijk
om juist nu samen op te trekken
als regio.”

college – Diamant 6
16.00–17.00, Abcoude, Afvalbrengstation - Bovenkamp 15
De fietslessen worden gegeven
in een groepje van maximaal tien
deelnemers. In elf lessen van elk
één uur wordt geoefend met open afstappen, remmen en bochten nemen. Daarnaast worden de
verkeers- en voorrangsregels besproken. Deelnemers wordt geleerd op eigen kracht te fietsen;
de begeleiders houden de deelnemers niet vast. Aan het volgen van deze fietslessen zijn
geen kosten verbonden, omdat
ze mede mogelijk zijn gemaakt
door een subsidie van de Provincie Utrecht en de gemeente De
Ronde Venen. Deelnemers moeten wel zelf een fiets hebben en
een WA-verzekering hebben afgesloten. Neem voor meer informatie en/of aanmelden contact
op met Annelies de Hoop van
Tympaan-De Baat, per e-mail via
a.dehoop@stdb.nl of telefonisch
op (0297) 230 280.
vaardigheden staan garant voor
5 mooie voetbalavonden. Gedurende de zomer trainingsavonden komen diverse technische
voetbal- en fysieke vaardigheden
aan de orde. Het plezier, meedoen, techniek verbetering en
kennismaken met v.v.CSW staan
voorop! Alle leden in deze leeftijdsgroep zijn van harte welkom
maar ook niet leden zijn van harte welkom om kennis te maken
met het complex, het hoofdveld,
de jeugdtrainers en het enthousiasme bij v.v.CSW. De deelname is gratis en volgens de RIVM
richtlijnen dus helaas geen publiek. Elke avond bij aanvang van
de training worden, bij de hoofdingang, de jongens opgevangen
en aan het einde van de training
weer afgezet op de CSW parkeerplaats waar ze aan de ouders worden overgedragen. Meld je aan
bij: janhooghoed@gmail.com. Je
naam, je leeftijd en lid of geen lid
is voldoende.
der Amsterdam en voorzitter van
de arbeidsmarktregio: “De arbeidsmarktproblemen zijn ongekend en dat vraagt om een ongekende samenwerking. Mensen
zitten zonder inkomen, we zien
een golf aan aanvragen voor de
WW, bijstand en steunmaatregelen van de overheid en er is een
grote groep zoals flexwerkers die
tussen wal en schip valt. De beste oplossing is om mensen waar
mogelijk aan het werk te houden.
Als het niet in hun huidige werk
of sector kan, dan in een sector
waar wel werk is.”

Urgentie
“UWV onderschrijft de urgentie om mensen die werkloos zijn
of dreigen te raken (snel) te bemiddelen naar werk,” aldus Anita Oonk, regiomanager bij UWV.
“Niet alleen om de WW te voorkomen, maar ook omdat we geloven dat mensen op hun best zijn
als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Er is nu
minder werk in deze bizarre tijd,
maar met onze arbeidsmarktanaGoede aanvulling
lyses maken we inzichtelijk waar
Alberta Schuurs, wethouder Grote golf
werk en inkomen van gemeen- Rutger Groot Wassink, wethou- baankansen liggen.”

in en rond de gemeente De Ronde Venen
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Het weer
In deze krant een weerrubriek met een terugblik op interessante
weergebeurtenissen in de regio De Ronde Venen, een vooruitblik
op het nieuwe seizoen en uitleg van een onderwerp aangaande
het weer. Reacties zijn welkom.
Paul Dekkers

Droogte al
vanaf 13 maart

Mei als lentemaand lijkt al veel
op een zomermaand. Warme
periodes met zomerse waarden komen vaak voor. Evenmin
zijn tropische temperaturen
uitgesloten. Deze trekken zich
niets aan van de benaming die
in de volksmond bestaat voor
de periode 11-14 mei, de IJsheiligen. Dat moge onder meer
blijken uit de tropische temperaturen die bij ons op de thermometer kwamen op 11,12
en 13 mei 1998 met als hoogste waarde 32,8 graden op de
12e. De Bilt registreerde deze
dag 32,0 graden. Een dergelijk hoog maximum was op het
K.N.M.I.-hoofdstation niet eerder voorgekomen. Ook de minima lagen met waarden tussen 15 en 18 graden, ver boven normaal. Dat is in deze tijd
overdag gemiddeld 18 graden
en ’s nachts 8 graden. In juni
is de kans op nachtvorst nog
niet geheel uit te sluiten. De
laagste temperatuur die in juni in De Bilt op normale waarnemingshoogte (1.50 meter)
is gemeten, bedroeg 0,2 graden, 0p 2 juni 1975 In diezelfde
nacht daalde de temperatuur
te Almen (bij Zutphen) tot -1,2
graden. Nachtvorst in juni is
dus geen unicum. In Mijdrecht
heeft het in een meetreeks van
bijna veertig jaar nimmer in de
zomermaand juni gevroren.
Het laagste minimum bij ons
staat al wat jaartjes op 4,7 graden, sinds 4 juni 1991. In de regel spreekt vorst meer aan in
mei en juni dan in april. Dat is
ook logisch, want temperaturen onder nul kunnen aan de
jonge gewassen met ver gevorderde knoppen meer schade toebrengen. Bij ons in de
Ronde Venen is er deze maand
sprake geweest van koude IJsheiligen, die zich aardig hielden aan de kalender. Er werden
zelfs vier dagrecords gebroken
wat betreft de minima tussen 2
en 4 graden. Let wel, we hebben het hier over temperaturen op ooghoogte. Mensen die
vroeg op pad moesten konden constateerden dat het aan
de grond op de vier genoemde data wel gevroren had; hier
en daar was het wit tengevolge van rijpaanslag. Juli en augustus zijn de enige maanden
in Nederland waarin het niet
vriest. In deze meimaand was
de noordenwind nadrukkelijk aanwezig. Vaker dan in de
drie andere seizoenen zoekt
de wind in het voorjaar nogal
eens de noordhoek op. En dan
is het niet zo moeilijk te raden
waar de kou vandaan komt: uit
het hoge noorden. Bij deze zogeheten noordcirculatie met
polaire of arctische lucht ligt
een sturend hoge drukgebied
ten noordwesten van ons. Dit is

een soort dijk die alle depressies tegenhoudt, ook wel bekend onder de naam blokkade.
De luchtstroom is nu noord –
zuid gericht. Men noemt dit in
het weerjargon meridionaal, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld
een westcirculatie , van west
naar oost gericht, die zonaal is.
Tijdens zo’n noordcirculatie zal
de temperatuur zich bescheiden opstellen. Als het hoog
zich meer in een oostelijke positie bevindt kunnen wij hiervan ten volle profiteren en zullen we weinig last hebben van
Noordzeewolken. Mede door
de combinatie vrijwel geen
vliegverkeer en schone poollucht was de lucht kraakhelder
en diepblauw. Wel voelde het
door de sterke zonnestralen,
de betrekkelijk lage temperaturen, de lage relatieve vochtigheid en de vrij krachtige “hoge” wind schraal aan. Ondertussen duurt de droogte voort.
Vanaf 13 maart tot heden in
Mijdrecht slechts 11,5 mm regen. Daarmee is het neerslagtekort opgelopen tot bijna 100
mm. En dan hebben we het
niet eens over de verdamping.
Op warme dagen met veel zon,
een lage relatieve vochtigheid
en veel wind kan de verdamping van een waterplas oplopen tot circa 7 mm per dag. Er
kwam een interessante vraag
binnen: “Maak het nog uit onder welke boom je gaat staan
bij onweer?” Hier geldt maar
ėn advies: Ga nooit onder
een boom staan tijdens onweer. Een boom is meestal hoger dan de omringende objecten, waardoor ze de bliksem
aantrekt. Bomen hebben een
hoog vochtgehalte, wat hun
vermogen om de stroomstoot
te geleiden, vergroot. Wanneer
een boom door de bliksem
wordt getroffen , beweegt het
grootste deel van de elektrische lading door het buitenste,
groeiende deel van de boom.
Deze intense stroom kan sap
onmiddellijk in stoom verdampen. Als gevolg hiervan kan de
boom splijten of zelfs exploderen. Mocht je in een bos zijn
en je wordt overvallen door
een onweersbui, dan is het beter onder een beuk dan onder
een eik te gaan schuilen. Eiken
worden eerder door de bliksem getroffen dan beuken. De
reden is het hoge vochtgehalte
van de eik. Wat een fraaie Hemelvaartsdag beleefden we. In
Mijdrecht werd met enig tuinen dorpseffect een maximum
temperatuur gehaald van 29,0
graden. In de daarop volgende nacht bleef het ook nog bijzonder warm met een temperatuur van 18,0 graden, een
dagrecord. Dit was 15,8 graden, in 2012 waargenomen.

VERKOOP ALLERLAATSTE COTTAGES CENTER PARCS DE EEMHOF
De Eemhof opent weer haar
deuren. Center Parcs zoals u
gewend bent, maar dan net
even anders.

KENMERKEN INVESTERING
CENTER PARCS DE EEMHOF
• 651 cottages op eigen grond

KOM NAAR
DE VERKOOPDAGEN OP:

• in Comfort, Premium en
VIP uitvoering, 2 tot 8 personen
• uitstekend langjarig rendement
• interessante investering door
toename vakanties in Nederland

• Vrijdag 5 juni: 12 - 18 uur
• Zaterdag 6 juni: 10 - 16 uur

Vraag onze adviseurs om
investeringsadvies op maat.

Locatie: Slingerweg 1, Zeewolde

Prijzen vanaf
€ 223.750,- k.k.

Wat zijn we blij u weer te mogen
begroeten. Tijdens de infodagen
hanteren wij de RIVM maatregelen.

incl. vernieuwing,
excl. BTW

Meld u vooraf aan!
centerparcs-vastgoed.nl/eemhof
+31 (0)10 – 498 98 00

Kwakels Erfgoed van Ome Toon

De Kwakel - Maanden van voorbereiding gingen eraan vooraf om de oude zinken minimonumenten van Ome Toon op te
knappen. Ome Toon was conciërge op de lagere school in De Kwakel en kon alles maken wat zijn
ogen zagen. In september 2019
ontving Stichting De Kwakel Toen
& Nu een mailtje van Tonny, de
jongste dochter van Toon de Wit,
met een verzoek. Haar zoon had
het Muiderslot van zijn opa gekregen na diens overlijden in 2012.
De zoon had het zinken bouwwerk op het balkon staan van zijn
flatje, maar het had nogal te lijden
van het weer en ging alleen maar
achteruit, maar weggooien wilde
hij niet wat zijn opa had gemaakt.
Zijn tante Willy gaf de tip het weer
naar De Kwakel terug te brengen
en te schenken aan Stichting De
Kwakel Toen & Nu. Zo kwam het

weer in De Kwakel terug, thuis.

Aan de slag
Dirk Plasmeijer ging met de verfbrander en staalborstel aan de
slag om de acht (!) lagen verf te
verwijderen, het was een monnikenwerk. Ome Toon keek niet op
een litertje verf. Hij kocht nooit
verf, hij kreeg het van iedereen.
Maakte zo zijn eigen mengsels
van de meest uitlopende kleuren. Elk jaar werd er weer een laag
overheen gezet, zodat het er weer
picobello uitzag. Zijn tuin met mimimonumenten lag in het hoekje
van de Mgr. Noordamlaan. Kwakelaars gingen er steevast langs op
hun ommetje. In de jaren zestig
was dit ‘Klein Madurodam’ tijdens
de kermis een bezienswaardigheid voor jong en oud, alles draaide en alles was ook verlicht. Uit de
draaimolens klonk vrolijke kermis-

muziek. In de witte winterdagen
rond Kerst vergaapten vooral de
kleine Kwakelaars zich aan dit fascinerende schouwspel. Nadat het
Muiderslot tot kaal zink gestript
was, lijmde Martin Plasmeijer alle
raampjes er weer in en herstelde
het zinkwerk waar het nodig was.
Hierna spoten Edwin van Egmond
en Dennis Vlasman (Czn) van Jan
Voortman Autoschade het kasteel
in de oorspronkelijke donkerrode
kleur terug. Half april 2020 begon
Dirk met het inschilderen van alle raampjes en daken. Dat was op
23 april af. De Gebroeders van der
Veldt maakten een mooie stalen
plaat perfect op maat waarop het
Muiderslot in de vijver van de kerk
is geplaatst. Het looppad erlangs
is door Ton van Dijk, de tuinman
van de kerk, van mooie siersteentjes voorzien. Zaterdag 23 mei jl.
is ook de oude Kwakelse kerk her-

plaatst naar een andere plek in de
kerktuin en voorzien van klinkers
en siersteentjes door Ton en Dirk.
Deze kerk was ook weer aan een
renovatie toe, is opnieuw kaal gemaakt en opnieuw geschilderd.
Dezelfde zaterdag kwam dochter
Tonny de Wit kijken naar het resultaat van de renovatie. Zij was dolblij dat het Muiderslot en de kerk
weer een mooie plek hebben gekregen in het dorp waar zij opgroeide en waar haar vader zoveel plezier had beleefd met zijn
mooie hobby. ‘Mijn vader zal hier
heel trots op zijn, hij kijkt van bovenaf mee.’ Er zitten heel wat uurtjes werk in en iedereen kan het
nu bewonderen langs het voetpad van de kerk. Ga eens langs om
te kijken. Het bestuur van Stichting Toen & Nu spreekt graag haar
dank uit naar het kerkbestuur St.
Jans Geboorte, Ton van Dijk, Nanny de Wit, Edwin van Egmond,
Dennis Vlasman (Czn), Alex & Stacey van der Veldt en Martin Plasmeijer († november 2019). Stichting De Kwakel Toen & Nu (www.
de-kwakel.com) zij zijn heel trots
dat het ‘Kwakelse Erfgoed’ van
Ome Toon de Wit weer terug is in
het dorp. Met Elkaar voor Mekaar.
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Coronatrainingen voor Stichting Ons Tweede Thuis
Momenteel wordt er maatwerk geleverd op woonlocaties in de gemeente Uithoorn Amstelveen en Aalsmeer, hier worden wekelijks trainingen georganiseerd door trainer René Noorbergen en zijn trainer assistenten vanuit Atletiekclub Uithoorn (AKU). Doordat er nu vanuit de woonlocaties trainingen worden
gegeven, vinden meer G-atleten hun weg naar het (hard)lopen en racerunnen. De trainingen worden nu zoveel mogelijk 1 op 1 gegeven, door vaste
mensen, zodat we 1,5 meter afstand goed kunnen waarborgen. Doordat we
zoveel individueel training geven gaan ze sterk in hun conditie vooruit met als
uiteindelijke doel de Polderloop, welke ook individueel gelopen gaat worden.
Beweging vanuit de woonlocatie geeft de G-atleten veel motivatie in deze toch
vervelende coronatijd.

Loopgroep SamenFit
in beweging
ook in coronatijd!
De 32e Kooyman Polderloop gaat ook in 2020 van start!
Maar wel in een gewijzigde opzet.
In verband met de actuele Corona maatregelen is de Kooyman Polderloop dit jaar individueel te lopen over de afstanden 4 km en 10 km, in de
periode van zaterdag 18 juli tot en met donderdag 30 juli. Hierbij dient de
dan gelden de RIVM richtlijn te worden gevolgd.
Dankzij de spontane ondersteuning van de vele sponsoren van de
Kooyman Polderloop is de deelname geheel GRATIS!
De deelnemer start vanaf het Feestterrein bij KDO in De Kwakel dat
elke dag open wordt gezet tussen 09.00 uur en 21.00 uur en loopt naar
wens het 4 km of de 10 km. parcours. Het ongewijzigde parcours volgt
de openbare weg als in voorgaande jaren, de deelnemer dient de eigen
veiligheid in acht te nemen.
Het startterrein wordt feestelijk aangekleed als Start/Finish gebied, met
startdoek en kleurige sponsoruitingen.
Ideaal voor een Selfie moment : >) Van te voren inschrijven is niet nodig
(de loop is gratis), gewoon lekker lopen.
De deelnemer stuurt de gelopen tijd samen met een bewijsstuk (foto van
horloge in Finishgebied, screenshot van beeldscherm Strava of soortgelijk) naar ons e-mail adres (adres volgt). Als herinnering ontvangt de
deelnemer een digitale oorkonde met naam en gelopen tijd.
Elke 50e inzender van de uitslag ontvangt als extra attentie een heerlijke taart van Brood- en banketbakkerij Jan Westerbos en Mens in
De Kwakel (in overleg op afspraak af te halen in De Kwakel).
AKU ontvangt van hoofdsponsor Kooyman BV uit De Kwakel voor elke
deelnemer een terrastegel voor het nieuwe terras van AKU. Dit terras
wordt aangelegd rond de uitbreiding van het klubhuis.
De 32e Kooyman Polderloop is onderdeel van het Auto Berkelaar
Zomeravond Circuit

Duurzaam
In 4 stappen naar een duurzaam interieur
Ook voor een duurzaam interieur kun je trendy en tegelijkertijd milieuvriendelijke
keuzes maken. Dat die combinatie heel goed samen gaat, bewijst Forbo.
1. De hal als visitekaartje
De hal is de eerste ruimte van het huis die je ziet. Maak er je visitekaartje van! Dat
begint met een mooie en milieuvriendelijke deurmat. Zo bestaan veel Coral-matten
vooral uit Econyl garen. Dat is geregenereerd garen. Dit betekent dat je de grondstof
oneindig vaak kunt hergebruiken, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. Het garen
bestaat onder andere uit gebruikte visnetten van de Urker vissersvloot.
Ook krijgt Econyl een deel van haar visnetten vanuit het Healthy Seas Initiative. Dit is
een mooi initiatief, waarbij de bodem van de wereldzeeën wordt schoongemaakt. Een
deel van het gevonden afval vormt een grondstof voor Coral. In de meest duurzame
entreemat, de Coral Welcome, zitten zelfs gerecyclede petflessen. En dat is dubbel
goed nieuws voor jouw stap naar een duurzaam interieur: Coral-matten hebben een
lange levensduur en zijn goed voor het milieu!Ook krijgt Econyl een deel van haar visnetten vanuit het Healthy Seas Initiative. Dit is een mooi initiatief, waarbij de bodem
van de wereldzeeën wordt schoongemaakt. Een deel van het gevonden afval vormt
een grondstof voor Coral. In de meest duurzame entreemat, de Coral Welcome, zitten
zelfs gerecyclede petflessen. En dat is dubbel goed nieuws voor jouw stap naar een
duurzaam interieur: Coral-matten hebben een lange levensduur en zijn goed voor het
milieu!
2. De vloer: natuurlijke schoonheid
Een mooie vloer vormt de basis voor elke ruimte in huis. Ga je verhuizen of verbouwen
en is de vloer niet naar je zin? Investeer hier dan eerst in. Want je kunt nog zo’n mooie
keuken laten plaatsen of de geweldigste bank aanschaffen: zonder een goede vloer
komen ze niet tot hun recht.
Je wilt daarnaast natuurlijk dat je vloer jarenlang meegaat. Ook dan kun je kiezen
voor duurzaam. Niemand die het direct ziet, maar hoe leuk is het als jouw vloer ook
nog eens een goed verhaal heeft? Marmoleum heeft dit allemaal! Deze vloer bestaat
uit natuurlijke materialen: lijnolie, hars, houtmeel en jute. De productie ervan is CO2neutraal. Het voelt lekker warm aan je voeten en onderhouden is heel eenvoudig. Alle
ingrediënten dus voor een duurzame en fijne vloer. En stylish? Ook op dat vlak zit het
goed: je kunt kiezen uit verrassend veel prachtige kleuren die helemaal passen bij jouw
woonstijl!
Over woonstijlen gesproken… Spreekt een milieubewuste vloer je aan? Eentje die ook
makkelijk in onderhoud is en lang meegaat? Maar ben je wel fan van natuurlijke materialen zoals hout en natuursteen? Dan zijn Allura PVC-vloeren een goed alternatief.
Allura is 100% ftalaatvrij en bevat gerecycled materiaal. Bovendien gebeurt de productie met 100% groene stroom. Je krijgt 15 jaar garantie, dus met die lange levensduur zit het ook goed.
Een Allura PVC-vloer is gemaakt van kunststof, maar heeft een natuurlijke uitstraling.
Denk bijvoorbeeld aan die van een houten vloer. Of kies voor een stoere betonlook of
donker leisteen. The sky is the limit: bij elke woonstijl vind je een mooie vloer.Een Allura PVC-vloer is gemaakt van kunststof, maar heeft een natuurlijke uitstraling. Denk
bijvoorbeeld aan die van een houten vloer. Of kies voor een stoere betonlook of donker leisteen. The sky is the limit: bij elke woonstijl vind je een mooie vloer.

plezier van hebt. Maar daar laten we het natuurlijk niet bij voor een duurzaam interieur. Ook de verf voor kozijnen, deuren, plinten en muren kies je milieubewust. Alleen
watergedragen verf is niet voldoende. Hier zitten namelijk vaak parabenen of vluchtige stoffen in. Deze komen vrij tijdens het verven of bij het uitharden van de verf. En
dat wil je natuurlijk voorkomen. Zeker in de kinderkamer! Kies daarom voor een verf
met natuurlijke pigmenten. Let erop dat de basis van kalk of gips is.
4. De finishing touch
Jouw trendy en milieuvriendelijke basis is een feit: een mooie vloer en een frisse verflaag. Tijd voor de inrichting. Bewust kiezen betekent weten waar iets vandaan komt
en waar het van gemaakt is. Er zijn veel goede merken die hun producten in Nederland
maken. Merken als Fair Trade en Return to Sender hebben bijvoorbeeld mooie accessoires. Daarmee steun je meteen ambachten in armere landen. Zo kunnen zij bouwen
aan een mooiere toekomst en heb jij een bijzonder en duurzaam interieur. Tot slot
kan groen natuurlijk ook niet ontbreken. Planten hebben een positieve invloed op de
luchtzuivering. Voor elke ruimte is wel een geschikte groene beauty te vinden.
Upload je eigen foto of bestel een staal
Wil je snel weten of een duurzame vloer past in jouw interieur? Met onze verbeterde
vloerplanner kun je heel eenvoudig en gratis je eigen foto’s uploaden. Zo zie je meteen
welke kleur vloer het beste past in jouw interieur.

Gratis staal bestellen
Via onze stalenservice kun je snel en eenvoudig gratis stalen bestellen. Stalen geven je
3. Verantwoord verven
een goed idee van hoe jouw toekomstige Forbo vloer eruit ziet.
Met de vloer leg je de basis voor jouw woonstijl. Een duurzame basis waar je jarenlang (bron: www.wonen.nl)

Heb je een rommelzolder? Isoleer je zoldervloer!
Gebruik jij de zolder alleen als (onverwarmde) opslagruimte voor je kampeerspullen,
oud speelgoed en andere rommel? Dan zou je heel goed de zoldervloer kunnen isoleren. Je creëert als het ware een bufferzone tussen de bovenste verdieping van je huis,
meestal de slaapkamerverdieping, en de buitenwereld. Met het isoleren van je zolder
bespaar je evenveel als met isolatie van een schuin dak bij een onverwarmde zolder. Bijkomend voordeel: het is eenvoudiger gedaan en er is minder isolatiemateriaal nodig.
Kosten
De kosten voor het laten isoleren van een zoldervloer zijn gemiddeld €1.100,- . Hiermee bespaar je € 400,- en 650 m3 gas per jaar (bron: Milieu Centraal).
Heb je een open zolder? Dan heeft isolatie van je zoldervloer geen zin
Heb je een open zolder? En is deze ruimte niet af te sluiten met een deur of luik? Dan
heeft isolatie van de zoldervloer helaas geen zin. Isoleer dan de binnen- of buitenkant
van het dak.
Zolder als leefruimte
Weet je nu al dat je je zolder later als leefruimte gaat gebruiken? Dan is het verstandig
om nu al te kiezen voor isolatie van het dak. Lees meer over hoe je de isolatie van een
schuin dak en een plat dak het beste kunt aanpakken.
Alles over dakisolatie
Ben je van plan om zelf je zoldervloer te isoleren en ben je op zoek naar doe-hetzelftips? Of wil je weten hoe dakisolatie precies werkt en hoeveel je precies bespaart?
Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal vertelt je er alles over.
(bron: www.slimwoner.nl)

