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Ter aanvulling op ons team zijn wij op zoek naar een

(allround) timmerman
Als (allround) timmerman werk je op verschillende projecten. 
Dit betekent afwisseling van werkzaamheden, zowel grote als 
kleine verbouwingen. Maar ook bouwen wij vrijstaande woningen.

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV is een bedrijf dat reeds generaties 
lang bestaat. Wij bestaan uit een klein team met gemotiveerde werknemers.

Ben je geïnteresseerd en wil je graag een gesprek, twijfel niet en neem 
contact op met Johan van Scheppingen, telefoonnummer 0297-281369 
of mail naar johan@scheppingenbouw.nl

Bouwbedrijf Gebr. van Scheppingen BV
Bozenhoven 135
3641 AE Mijdrecht
www.scheppingenbouw.nl
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Zaterdag 10:00 -16:30
Amstelplein 19 (Op het plein 

naast Modehuis Blok)
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Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433
info@verspreidnet.nl 
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Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze 

BEZORGERS/STERS 
voor de Nieuwe Meerbode

Een groter probleem dan het 
ontbreken van een naam is dat dit 
prachtige, volgroeide bos, dreigt te 
worden opgeofferd aan nieuwbouw. 
Op De Nieuwe Kaart van Nederland 
is het bos zelfs al weg (www.nieuwe-
kaart.nl). Buurtbewoners voeren 
daarom actie voor het behoud van 
deze belangrijke schakel in de 
groene wandelzone en hebben het 
bos een naam gegeven: Vuurlijn-
parkbos. Want een bos met een 
naam kun je niet meer negeren.

Vuurlijn
Het Vuurlijnparkbos ligt langs de 
Vuurlijn tussen de sportvelden en de 
Vuurlijn. Het is een parkbos van 3,5 
ha groot; ongeveer net zo groot als 

het Libellebos, het Egeltjesbos en de 
Scheg. Het mooie aan dit bos is dat 
de bomen volgroeid zijn. Dit bereik 
je meestal pas na jaren, zo niet tien-
tallen jaren. Wat is er zo bijzonder 
aan een volgroeid bos? Uitgedrukt 
in euro’s is de waarde van het bos 
vele miljoenen euro’s. Volgens de 
TEEB methode (www.teebstad.nl) 
zorgt het bos ervoor dat mensen 
minder snel ziek worden, produceert 
het zuurstof, houdt het water vast, 
zorgt het voor verkoeling en gaat 
het hittestress tegen. Een tiny forest 
die door de gemeente aangelegd 
wordt, zal deze waarde nooit 
evenaren. Het eventuele verlies van 
dit bos is daarmee nooit te 
compenseren.

Onmisbaar
Het Vuurlijnparkbos is onderdeel van 
de hoofdgroenstructuur van 
Uithoorn/De Kwakel en is een onmis-
bare schakel in de groene recreatieve 
zone van Uithoorn (zie plattegrond). 
Er wordt veel gewandeld en gerend 
en mensen fietsen erlangs. In het bos 
leven vele soorten vogels, planten en 
dieren, buizerds bonte spechten en 
egels. Het Vuurlijnparkbos heeft een 
parkopbouw en -structuur van afwis-
selend open en dichte gedeelten, 
bomenrijen, knotbomen, solitaire 
bomen en water. Je vindt er zelfs 
onderdelen van een voedselbos: 
bramen, vlier en brandnetel. Het is 
belangrijk dat die soorten goed 
onderhouden worden, anders 
ontstaat er snel wildgroei. Tijd dus 
voor het behoud en goed onderhoud 
door het geven van aandacht én dus 
een naam aan dit prachtige 
Vuurlijnparkbos.

Uithoorn - Uithoorn is een groene gemeente. De plannen voor het 
Legmeerbos en de groene, recreatieve zone van Westeinder naar Amstel 
dragen daaraan bij. In deze zone ligt een bos van 3,5 hectare, zonder 
naam.

Groen en recreatief Uithoorn: 
Vuurlijnparkbos

KDO volleybal dames 
zoekt...
De Kwakel - Deze kleine maar gezellige 
volleybal afdeling van KDO is op zoek naar 2 
dames diehuns team willen komen 
versterken. Zij spelen 3de klas in de compe-
titie. Op dit moment zijn zij nog met 6 dames 
in het team en 4 recreanten en daar kunnen 
wij wel extra volleyballers bij gebruiken.Zej 
trainen op dinsdag van 19.00-20.30 en onze 
thuis speel avond is de woensdag om 20.00. 
Je bent natuurlijk welkom om eerst een paar 
keer mee te trainen en hopelijk ons team aan 
te vullen. Ook wanneer je recreatief wil 
komen volleyballen ben je van harte welkom 
op onze trainingsavond. Je kan een bericht 
sturen naar joyce.velgersdijk@gmail.com, 
leuk wat van je te horen en alvast bedankt 
namens KDO Dames 1 volleybal.

Rectificatie
Uithoorn - Vorige week kon u 
in onze krant een uitgebreid 
artikel lezen over de gemeente-
raad van Uithoorn tijdens de 
behandeling van de kadernota 
2022. Hierbij werden enkele 
foto’s van fractievoorzitters 
geplaatst. Per abuis werd onder 
de foto van Ans Gierman, frac-
tievoorzitter van DUS!, de naam 
van de fractievoorzitter van het 
CDA geplaatst en niet de juiste 
naam: Ans Gierman. 
Ans Gierman reageerde hierop 
met het verzoek om het te 
rectificeren. Bij deze.
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Regio - In aanloop naar de Atelier 
Route van 28 en 29 augustus organi-
seert kunstenaarsvereniging Kunst-
RondeVenen nogmaals een expositie 
met werk van deelnemers aan het 
tweejaarlijkse evenement.
De expositie wordt deze week inge-
richt met werk van 15 kunstenaars, 
die diverse disciplines en stijlen 
vertegenwoordigen. Van abstract tot 
�guratief, met deze keer als thema 
‘Hoera het is zomer’. De tentoonstel-
ling zal laten zien dat iedereen daar 
een ander gevoel over heeft en er op 
een eigen manier twee- of driedi-

mensionaal uiting aan geeft.
De expositie is te zien in de galerie 
van KunstRondeVenen in winkelcen-
trum De Lindeboom in Mijdrecht. 
Vanaf 18 juni kun je de galerie elke 
vrijdag en zaterdag tussen 12 en 16 
uur bezoeken.  Op 6 en 7 augustus is 
deze expositie voor het laatst te zien. 
Daarna zal de galerie onderdeel zijn 
van de Atelier Route.
Bij toerbeurt zullen de deelnemende 
kunstenaars zelf als gastvrouw of –
heer optreden. Buiten de openings-
tijden is de expositie ook op afspraak 
te bezoeken.

Nieuwe expositie kunstrondevenen

Regio - ‘Het lied gaat door’. Dat is de 
titel van één van de concerten van de 
SCAU (Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn)in het nieuwe seizoen 
2021-2022. Hoewel de coronamaat-
regelen nog gedeeltelijk van kracht 
zijn, schept het toenemende aantal 
vaccinaties voldoende vertrouwen 
om met frisse moed en gepaste trots 
een nieuw programma aan te 
bieden. De vrijwilligers van de SCAU 
zien er enorm naar uit om vanaf 
september weer publiek te kunnen 
begroeten in De Schutse. 
Cultuur verdiept het leven, vooral als 
je daar samen van geniet, en elkaar 
kunt ontmoeten om na te praten 
over de schoonheid van muziek, 
poëzie en theater. Cultuur vervang je 
niet door een dvd’tje op te zetten. 
Cultuur leeft pas echt in de zaal 
waarin een wisselwerking optreedt 
tussen kunstenaars en publiek. 
Artiesten kunnen optimaal presteren 
als zij de warme aandacht van de 
mensen in de zaal ervaren.

Abonnement van 9,6 of 4 
evenementen
Het is vanaf nu weer mogelijk om 
voor het komend seizoen een abon-
nement af te nemen van de SCAU. 
Dit keer is er de keuzemogelijkheid 
tussen een abonnement van 9, 6 of 4 
optredens. Pianoliefhebbers komen 
aan hun trekken met maar liefst twee 
recitals: Camiel Boomsma en Hannes 
Minnaar. 
De kleinkunst is ruim vertegenwoor-
digd met Helmert Woudenberg, 
Lenny Kuhr en Cor Bakker met Fay 
Lovsky en Remco Vrijdag. Franse 
kamermuziek voor pianokwintet 
wordt uitgevoerd door het jonge 
Chianti Ensemble. Met Carel Kraay-
enhof en Juan Pablo Pobal vieren we 
dat Astor Piazolla in maart j.l. 100 jaar 
geleden geboren werd. Voor het 
Kerstconcert verwelkomen we 
Alphens Kamerkoor Cantabile. Het 
seizoen wordt afgesloten met muzi-
kaal vuurwerk door Edisonwinnares 
Lidy Blijdorp op cello en Vasile Nedea 
op cymbalom.  

Antwoordkaart of online bestellen
Eén of meer abonnementen zijn te 
bestellen door de antwoordkaart bij 
de nieuwe seizoensbrochure in te 
vullen. Deze brochure is al naar de 
vaste abonnementhouders 
verzonden. Hij is ook gratis mee te 
nemen bij de boekhandels The Read 
Shop Express en Bruna, en bij de 
bibliotheek en het gezondheidscen-
trum. Nog gemakkelijker is om naar 
de website van de SCAU te gaan: 
www.scau.nl 

Daar zijn online abonnementen en 
ook losse kaarten te bestellen. Klik op 
‘Tickets’ en ‘Kaarten bestellen’ en volg 
de instructies. Bezoekers lopen geen 
enkel risico: wanneer een evenement 
onverhoopt niet doorgaat, kunnen zij 
te allen tijde hun geld terugkrijgen of 
ervoor kiezen om het bedrag te 
doneren aan de SCAU. In het ramp-
zalig verlopen seizoen 2020-2021 
heeft twee derde deel van de vaste 
bezoekers het geld aan de SCAU 
geschonken. Dat is een geweldige 
opsteker, waar het bestuur van de 
SCAU zeer dankbaar voor is. 

20 juni a.s.: Beatrice van der Poel 
en Tim Eijmaal met ‘Na de stilte’
Overigens hoeft u niet te wachten tot 
september! Het optreden van 
Beatrice van der Poel en Tim Eijmaal 
op zondag 20 juni a.s. gaat namelijk 
door! Weliswaar voor een klein 
publiek van 60 bezoekers en met 
inachtneming van de basisregels 
tegen corona, maar toch. Een mooie 
afsluiting van een seizoen dat bijna 
alleen maar uit annuleringen 
bestond. Er zijn nog ongeveer 
twintig losse kaarten beschikbaar, 
wees er snel bij. Bestellen kan alleen 
telefonisch of per e-mail bij het 
secretariaat van de SCAU (Anton 
Furnee). Telefoon: 06 4148 8898; 
e-mail: secretariaat.scau@gmail.com
 
Na de stilte
‘Na de stilte’ is een muziekpro-
gramma vol poëzie en gloednieuw 
eigen geschreven Nederlandstalige 
werk. Nu er weer licht aan het eind 
van de tunnel is en de “Summer of 
love” verwacht wordt, barst het los! 
Het startschot om na de stilte weer 
muziek te maken en de energie van 
live muziek te ervaren. Singer/song-
writer Beatrice van der Poel en gita-
rist Tim Eijmaal (bekend van de Sven 
Hammond Bigband in het TV 
programma Matthijs Draait Door) 
spelen naast vertalingen en poëzie 
van Jimi Hendrix en Leonard Cohen 
ook kersverse stukken van het 
nieuwe album dat dit jaar verwacht 
wordt. Een programma waarin muzi-
kaal wordt geïmproviseerd en stilge-
staan bij de verwarring en verontrus-
ting van de afgelopen gestolde tijd. 
Wonderschone liedjes, ongepolijst 
en soulvol. Over kwetsbaarheid, 
wonderlijke eenzaamheid en de 
schoonheid van een lege lucht... 
Beatrice van der Poel was eerder te 
gast bij de SCAU in december 2018, 
toen samen met  
Thomas Verbogt in de literaire 
muziekvoorstelling ‘Montere 
Weemoed’

Genieten van kunst en cultuur 
kan weer 20 juni

Regio - Op zaterdag 26 juni is er, een 
boekenmarkt op het plein en in de 
gebouwen van De Morgenster te 
Vinkeveen. Er worden boekentafels 
ingericht per thema langs een route 
over het plein langs de kerk en in het 
Ontmoetingscentrum. Aan het begin 
van het kerkplein staan winkel-
mandjes, waarin de boeken verza-
meld kunnen worden. Ook is door 
het aantal mandjes het aantal bezoe-
kers in verband met Coronaregels 
goed te reguleren. 
In het afgelopen jaar zijn opnieuw 
door veel particulieren enkele 

duizenden boeken ingeleverd voor 
verkoop door de kerk. Thema’s zijn 
o.a.: romans, kinderboeken, thrillers, 
(internationale) literatuur, natuur en 
tuinen, koken, kunst, catalogussen/
fotoboeken, streekromans, reizen, 
streekromans en non-�ctie. 
Verder zijn er enkele tafels met anti-
quarische boeken, Lp’s uit jaren 
60/70, video’s, CD’s en theologische 
boeken.
De boekenmarkt is te vinden op 
Herenweg 253 te Vinkeveen en is 
geopend op zaterdag 26 juni tussen 
9.00 en 15.00 uur.

Boekenmarkt bij De Morgenster

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Mooi he, dat achterstallig groenonderhoud!
Je hebt het idee alsof je op vakantie bent, zo oogt het, maar niets is 
minder waar.  Tussen de keurig aangeplante heesters staan deze week in 
de Gaasperlaan de rode en en enkele roze klaprozen PRACHTIG te 
bloeien. We hebben hier te maken met een pioniersplant. Deze klap-
rozen vertonen zich vaak als eerste op plekken waar de bodem onbe-
groeid is, of op plekken waar de medewerkers van het Gemeentelijke 
groenonderhoud al enige tijd niet zijn geweest. Als ik zo naar deze bloe-
menpracht kijk, denk ik: Blijf nog maar even weg, mannen! 
Francoise van der Zon
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL





Wanneer u de vaccinatie krijgt, is afhankelijk van bijvoorbeeld 
uw leeftijd en of u werkt in de zorg. Via een handige vragenlijst 
kunt u bekijken wanneer u een uitnodiging kunt krijgen voor de 
coronavaccinatie. Ook ziet u waar u de coronaprik kunt halen 
en welk vaccin u waarschijnlijk krijgt. De volgorde van vaccina-
tie kan veranderen. Bijvoorbeeld als een vaccin niet op tijd ge-
leverd wordt. Hou de actualiteiten in de gaten. Benieuwd wan-
neer u de vaccinatie ontvangt? Bekijk de vragenlijst op rijksover-
heid.nl/coronavirus.

Wanneer krijg ik een vaccinatie 
tegen het coronavirus?

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-re-
gio-amsterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam weke-
lijks cijfers over het aantal afgenomen en positieve coronates-
ten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland: Amsterdam 
(ook in stadsdelen), Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Am-
stel en Uithoorn.

Positief geteste personen
In week 22 (31 mei t/m 6 juni) is het aantal positief geteste men-
sen in Amsterdam-Amstelland afgenomen met 28% vergeleken 
met de week daarvoor. In Ouder-Amstel en Amstelveen bleef het 
aantal meldingen min of meer gelijk, in Aalsmeer nam het aantal 
meldingen toe en in de overige gemeenten nam het aantal mel-
dingen af. Aalsmeer bevindt zich boven het risiconiveau ‘Ern-
stig’, de overige gemeenten bevinden zich boven het risiconi-
veau ‘Zorgelijk’. 

Testen op GGD-locaties
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich af-
gelopen week bij een GGD-testlocatie liet testen was 8% la-
ger dan de week ervoor. Het percentage testen met een posi-
tieve uitslag nam af naar 5,9%. In Aalsmeer, Diemen en Amstel-
veen werd de afgelopen week een toename in testen waargeno-
men omdat de testbus van de GGD in deze gemeenten aanwe-
zig was. In de overige gemeenten werd afgelopen week minder 
getest vergeleken met de week ervoor. 

Actuele coronacijfers 
gemeente Uithoorn

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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen rondom het 
coronavirus

- Gemeentelijke informatie www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 
 (reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- GGD Amsterdam www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
 coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken of via 0800-1202 
- Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona 
 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
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Week 22
Absoluut /100.000 inw

Week 21
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

10.140
520

1.137
442
116
271

1.162
1.718
1.247
1.477

882
943

11.358
425

1.092
334
216
339

1.301
1.350
1.193
1.146
1.592
1.188

Week nr
Gemeente



Week 22
Absoluut /100.000 inw

Week 21
Absoluut /100.000 inw

Amsterdam
Aalsmeer
Amstelveen
Diemen
Ouder-Amstel
Uithoorn

662
44
68
28
6

18

76
145
75
94
46
63

990
40
71
32
6

24

113
127
78

110
44
84

Coronasteun ondernemers Uithoorn: 
nieuwe Tozo, TONK verlengd

TONK
De landelijke TONK-regeling is per 1 juni verlengd tot 1 oktober 2021. 
De regeling helpt inwoners en ondernemers die door de coronamaat-
regelen onvoldoende inkomen en/of geldmiddelen hebben om hun 
woonkosten te betalen. Ondernemers kunnen TONK gebruiken als 
aanvulling op hun Tozo-uitkering. 

Tozo 5 
Vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021 is Tozo 5 van kracht, het fi nanci le 
steunpakket voor MKB-ondernemers en zzp’ers die getroffen zijn door 
de coronamaatregelen. Tot 1 juli geldt de huidige Tozo 4-regeling. De 
voorwaarden van de regeling blijven ongewijzigd. 

Nadenken over de toekomst
Veel ondernemers denken op dit moment na over hun toekomst, en die 
van hun bedrijf. De huidige onderneming voortzetten? Of omscholen 
naar een nieuw beroep, als ondernemer of in loondienst? De gemeen-
te kan helpen bij die keuzes. 

Vernieuw nu uw paspoort 
of identiteitskaart
coronamaatregelen gaan ver-
soepelen wordt er een gro-
te toestroom bij burgerzaken 
verwacht. 
Het wordt dan zo druk dat u 
misschien wekenlang moet 
wachten voor u bij de gemeen-

te terecht kunt voor een af-
spraak. Wij adviseren u daar-
om uw aanvraag niet meer uit 
te stellen. Maak zo snel mo-
gelijk online een afspraak via 
www.uithoorn.nl/afspraak of 
bel (0297) 513 111.

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

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

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

mooi moment gekozen. Bijvoor-
beeld: 
 tijdens de lintjesregen, op de 

laatste werkdag voor Konings-
dag

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

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

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

Informatie gemeentelijke 
onderscheidingen
Informatie over het aanvragen 
van gemeentelijke onderscheidin-
gen kunt u ook opvragen bij het 
bestuurssecretariaat via (0297) 
513 108 of bestuurssecretari-
aat@uithoorn.nl.

Praat (online) mee over het 
nieuwe participatiebeleid
Eind 2020 heeft de gemeente Uit-
hoorn aan inwoners, bedrijven 
en organisaties gevraagd mee te 
doen aan een enquête over sa-
menwerken. De resultaten van 
die enquête maken deel uit van 
de toekomstige mogelijkheden 
voor participatie. De resultaten 
van de enquête zijn verwerkt in 
een conceptversie van het nieu-
we participatiebeleid. Deze con-
ceptversie bespreken we graag 
op 29 juni van 20.00 – 21.00 uur 
met iedereen in Uithoorn en De 
Kwakel die interesse heeft. Wilt u 
meepraten om de conceptversie 
nog beter te maken? Meld u dan 
voor vrijdag 18 juni aan bij Mer-
le Pijlman, merle.pijlman@uit-
hoorn.nl. 
Uit de enquête is gebleken dat 
een ruimte meerderheid van de 
initiatiefnemers die in onze ge-
meente plannen ontwikkelen de 
positieve ervaring heeft dat be-

langhebbende inwoners een 
open en constructieve houding 
hebben. De initiatiefnemers von-
den het waardevol om inzicht te 
krijgen in de verschillende belan-
gen die spelen. Ze willen graag 
de samenwerking verder verbe-
teren door belanghebbenden een 
grotere stem te geven in het eind-
resultaat. Ook willen zij een snel-
lere doorloop van het proces om 
te voorkomen dat enthousias-
me wegzakt. De ervaringen van 
belanghebbende inwoners laten 
echter zien dat de helft van de be-
langhebbenden van mening is dat 
er onvoldoende ruimte was voor 
het geven van meningen en idee-
en en dat er bovendien niets mee 
werd gedaan. Er wordt dan ook 
gevraagd om meer ruimte te ge-
ven en oprecht te luisteren. Men 
wil graag betere communicatie; 
een helder tijdpad en het duide-
lijk uitspreken van verwachtingen.
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Ondanks de versoepelde coronamaatregelen zijn veel ondernemers 
in de gemeente nog niet uit de fi nanci le problemen. Daarom verlengt 
de overheid zowel de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) als de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Onderne-
mers (Tozo) tot 1 oktober 2021. 

Meer informatie? Aanmelden?
Informatie over de TONK-regeling in de gemeente Uithoorn vindt u op 
Uithoorn.nl/Tonk. Het aanvraagformulier en meer informatie over Tozo 
5 staan of uithoorn.nl/Tozo. Wilt u meer weten over hoe de gemeente 
ondernemers helpt met hun ori ntatie op de toekomst  Maak een af-
spraak via ondernemersloket@uithoorn.nl. Of kijk op de website: 
www.uithoorn.nl/Home/Ondernemen/Steun_voor_ondernemers/
Tijdelijke_overbruggingsregeling_zelfstandig_ondernemers_Tozo/
Hulp_bij_herori_ntatie_ondernemers 



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

Werk in uitvoering

 NACHTELIJKE AFSLUITING KRUISING 
 BURGEMEESTER KASTELEINWEG - LEGMEERDIJK

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
 TER INZAGE

Va Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken 
die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Cen-
trum voor de mogelijkheden.
 Verkeersbesluit tijdelijk parkeerverbod project de Rede. Bezwaarperio-

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

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

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

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

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

 Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17. Inzageperiode: vanaf 17 juni 
2021 gedurende 6 weken. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen 
en werken (0297) 513 111. 

 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62. Inzagepe-
riode: vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021. 
Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken (0297) 513 111. 

 Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp 
De Rietkraag. Inzageperiode vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met 
woensdag 28 juli 2021 Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en 
werken (0297) 513 111. 

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
 2021-053018, Achterweg 50, het verbreden van de dam. (ontvangen 

31-05-2021);
 2021-053955, Pastoor . van Dijklaan 11, het plaatsen van een dakka-

pel. (ontvangen 03-06-2021)
 2021-053933, Anemoonlaan 49, het plaatsen van beschoeiing. (ont-

vangen 02-06-2021).
Uithoorn
 2021-052022, Amstelplein 27, het plaatsen van een medicijn uitgifte au-

tomaat. (ontvangen 27-05-2021);
 2021-053033, Van Deysselstraat 3, het plaatsen van een dakkapel. 

(ontvangen 31-05-2021);
 2021-053915, Tesselschadelaan 2, het plaatsen van een balkon. (ont-

vangen 02-06-2021);
 2021-056046, Zijdelweg en Amsterdamseweg. Het plaatsen van 2 

bouwborden. (ontvangen 09-06-2021).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
 2021-042760, Dorpsstraat 49, het plaatsen van een huisnummer bord-

je (vergunningvrij, verzonden 28-05-2021)
 2021-048713, De Gasperilaan 4, het plaatsen van een afscheidings-

haag (ingetrokken, verzonden 03-06-2021);
 2021-038494, Spotvogel 2, het parkeren op eigen terrein (ingetrokken, 

verzonden 07-06-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (REGULIER)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
 2021-041642, Anemoonlaan 37, het parkeren in de voortuin (verzonden 

31-05-2021).
Uithoorn
 2021-042765, Wilhelminakade 39H, het plaatsen van gevelreclame 

(verzonden 07-06-2021);
 2021-042772, Prinses Margrietlaan 37, het plaatsen van een schuur 

(verzonden 07-06-2021);

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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken lig-
gen in het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders 
ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare 
bibliotheek of dorpshuis De uakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, ge-
richt aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders 
vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente  Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom 
u het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten 
schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden op-
gestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waar-
tegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaar-
schrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een 
‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar  Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam 
of digitaal via https: loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw 
beroepsschrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. Het be-
sluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon 
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw 
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor 
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan 
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift 
ook een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank in-
dienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt 
van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voor-
ziening moet, net als in het bezwaar beroepsschrift, staan waarom u 
het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

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

Wist je 
dat?

De gemeente aangesloten is 
bij het eugdfonds Sport en 
Cultuur  Het fonds maakt het 
mogelijk dat kinderen en jon-
geren (0-18 jaar) wiens ou-
ders het niet breed hebben 
toch lid kunnen worden van 
een (sport) vereniging. Een in-
termediair kan een aanvraag 
voor een kind doen. Dit is een 
tussenpersoon die het gezin 
kent. Denk aan jongerenwer-

kers, juf/meester, een ouder- 
en kindadviseur, huisarts of 
een consulent schuldhulpver-
lener van de gemeente.

Meer informatie op www.
jeugdfondssportencultuur.
nl of www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen. Of bel met 
het Sociaal Loket. Maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
10.30 uur: (0297) 513111.

Gemeente en Stichting 
Kinderboerderij De Olievaar 
verlengen huurovereenkomst
De gemeente en de Stichting Kin-
derboerderij De Olievaar hebben 
besloten de bestaande huurover-
eenkomst met 10 jaar te verlengen. 
De gemeente en de stichting zijn 
uitermate tevreden met hoe het tot 
nu toe is verlopen en hebben er ver-
trouwen in dat het in de toekomst 
minstens net zo goed zal gaan. Dit 

vertrouwen hebben ze omgezet in 
een langlopende huur. De komst 
van het prachtige nieuwe gebouw, 
dat er met hulp van de Stichting 
Leefomgeving Schiphol(SLS) is 
gekomen, is eveneens bewijs van 
het bestaansrecht van de kinder-
boerderij. Meer lezen  
Kijk op www.uithoorn.nl.

Geef inbrekers geen kans
De coronamaatregelen worden versoepeld, de vakantie staat voor de 
deur. Mensen gaan weer meer van huis en daarmee neemt de kans 
op een inbraak toe. Gelukkig kunt u zelf veel doen om een inbraak te 
voorkomen. Het is belangrijk dat u uw huis goed afsluit als u weggaat 
en dat de woning een bewoonde indruk maakt als u er niet bent. Ze-
ker nu we er weer wat meer op uitgaan, is dat e tra belangrijk. Wist u 
dat u via de gemeente een ‘burenkaart’ kunt ophalen of downloaden  
Vraag uw buren om op uw huis te passen als u weg bent. De buren-
kaart vindt u hier link pagina

Webinar ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’
Hoe zorg je ervoor dat je inbrekers zoveel mogelijk buiten de deur 
houdt  Reserveer een uurtje voor het gratis webinar ‘Maak het inbre-
kers niet te makkelijk’ dat het Centrum voor Criminaliteitspreventie 
en Veiligheid (het CCV) samen met de politie organiseert op woens-
dag 16 juni van 19.30 tot 20.30 uur. https: hetccv.nl agenda webinar-
maak-het-inbrekers-niet-te-makkelijk fbclid IwAR2asgZ HW3lH
W5SeoGd j tjk17 NRGDwh2p5cVk4RiEsw6P DTb1k o8 of doe 
mee aan de uiz https: www.inbraakchecker.nl

De provincie Noord-Holland werkt 
aan de kruising van de Burge-
meester Kasteleinweg en de Leg-
meerdijk tussen de gemeenten 
Aalsmeer en Uithoorn. Voor de-
ze werkzaamheden wordt de krui-
sing in de nacht van 17 op 18 ju-
ni afgesloten voor al het verkeer. 
Verkeer wordt omgeleid en moet 
rekening houden met e tra reis-
tijd. 

De provincie legt een fi etstunnel 
aan onder de Legmeerdijk, zo-
dat (brom) fi etsers straks zonder 
verkeerslichten in een keer vei-
lig kunnen doorrijden. De aanne-
mer is half april gestart met het 
eerste deel van de fi etstunnel. Nu 
de aannemer aan de andere helft 
van de tunnel gaat werken, wordt 
de verkeerssituatie omgedraaid. 
Hiervoor is een nachtafsluiting 
noodzakelijk. In de nacht van 
donderdag 17 op vrijdag 18 ju-
ni is het kruispunt Burgemeester 
Kasteleinweg - Legmeerdijk afge-
sloten voor alle vormen van ver-
keer. De afsluiting duurt van 20.00 
tot 06.00 uur. Na deze nachtelij-
ke afsluiting rijdt het verkeer over 
het nieuwe dek van de fi etstunnel 
en wordt aan de andere zijde de 
fi etstunnel gebouwd. 

Omleiding wegverkeer
Tijdens de nachtelijke afsluiting 

rijdt doorgaand verkeer bij Uit-
hoorn en Hoofddorp via de N201. 
Bestemmingsverkeer van en naar 
Aalsmeer rijdt via de Zwarteweg, 
Molenvlietweg en de Middenweg 
richting de N201. Bestemmings-
verkeer van en naar Kudelstaart 
maakt gebruik van de Bachlaan, 
Kudelstaartseweg en Zwarteweg.
 
Voor fi etsers blijft de omleidings-
route via het terrein van Royal 

lora Holland gelden. 

Het project HOVASZ
De nieuwe fietsonderdoorgang 
is onderdeel van het project HO-
VASZ (Hoogwaardig Openbaar 
Vervoerverbinding Aalsmeer - 
Schiphol-Zuid). De nieuwe HOV-
verbinding is een van de schakels 
in het regionale HOV-netwerk R-
net en biedt reizigers fre uent, 
comfortabel en betrouwbaar bus-
vervoer. Naast de busbaan wordt 
de N196 in de Haarlemmermeer, 
de Burgemeester Kasteleinweg 
in Aalsmeer en de Koningin M i-
malaan in Uithoorn, inclusief de 
fi etspaden, opnieuw ingericht als 
een tweebaansweg voor lokaal 
bestemmingsverkeer. Een aan-
zienlijke verbetering voor de leef-
baarheid, bereikbaarheid en de 
veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ 
wordt naar verwachting eind 2021 
in gebruik genomen.
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 2021-036215, lopende van de grens met Amstelveen (ter hoogte van 
Langs de Baan) tot aan de Admiraal de Ruyterlaan ter hoogte van nr. 2, 
de grondwerkzaamheden van het project Uithoornlijn  (verzonden 07-
06-2021);

 2021-051064, Tesselschadelaan 9, het gedeeltelijk verwijderen van een 
draagmuur (verzonden 09-06-2021).

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
 2021-053939, Evenementenlaan, het aanvragen van een drank- en ho-

recavergunning van 03-09 t/m 06-09-2021. (ontvangen 03-06-2021);
 2021-054446, Ambachtshof 6, het houden van een buurtbarbecue op 

10-07-2021. (ontvangen 03-06-2021);
 2021-054507, Amstelhof, het organiseren van Beachmasters Uithoorn, 

(ontvangen 03-06-2021);
 2021-054629, Evenementenlaan, het organiseren van de Kwakelse 

Kermis 2021. (ontvangen 04-06-2021);
 2021-055878, Dorpshuis de uakel, aanvraag drank- en horeca onthef-

fi ng. (ontvangen 09-06-2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
 2021-033837, Noorddammerweg 30, e ploitatievergunning horecabe-

drijf (verzonden 1 juni 2021).
Uithoorn
 2021-034445, Wilhelminakade 3, e ploitatievergunning horecabedrijf 

(verzonden 2 juni 2021);
 2021-041075, Marktplein 17, e ploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 3 juni 2021);
 2021-042277, Marktplein 11, e ploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 3 juni 2021);
 2021-045745, Marktplein 2A, e ploitatievergunning horecabedrijf (ver-

zonden 3 juni 2021).

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
KENNISGEVING Wabo, reguliere procedure, vergunning verleend
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergun-
ning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
heeft verleend. De vergunning betreft het verruimen van de openingstijden 
(werktijden) van de verffabriek. 
Datum besluit: 1 juni 2021
Aanvrager: PPG Coatings Nederland B.V.
Locatie: Amsterdamseweg 14, Uithoorn
Zaaknummer: 10244176
Meer informatie over deze vergunning kunt u vinden op loket.odnzkg.nl on-
der bekendmakingen. Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u 
gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan 
contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, 
handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een 
kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer kenmerk van 
dit besluit. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur 
dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer 
in het bezwaarschrift te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift 
schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de 
bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd 
aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Be-
stuursrecht, Afdeling Voorlopige Voorzieningen, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor het behandelen van het verzoek worden griffi ekosten in 
rekening gebracht. 

Vervolg op volgende blz.



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank 
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor meer informatie over het 
instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een be-
slissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.
nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de 
rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief). De bekendmaking 
van het besluit is gelijk aan de hierboven genoemde datum van het besluit.

VERKEERSBESLUIT GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Om mensen met een loopbeperking in staat te stellen zoveel mogelijk deel 
te nemen aan het maatschappelijk verkeer worden voor hen gehandicap-
tenparkeerplaatsen ingesteld. Daarom is besloten om voor een aanvraag 
een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen. Het gaat hier om de (om-
geving van de) volgende locatie:
- Briandflat
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 28 juli 2021 bezwaar maken tegen 
deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij de 
gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeen-
te@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit gaat 
u naar www.officielebekendmakingen.nl

BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGS-
DIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2021 GEMEENTE UITHOORN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: ‘OD NZKG’) voert 
namens het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) di-
verse taken uit op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. 
Hiervoor is op 28 september 2017 een mandaatbesluit genomen. Vanwe-
ge actualisatie van dit besluit maakt het college bekend dat zij hebben be-
sloten om het ‘Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2021 gemeente Uithoorn’ vast te stellen. Het be-
sluit treedt in werking een dag na deze bekendmaking. Het ‘Besluit man-
daat, machtiging en volmacht OD NZKG’ van 28 september 2017 is hier-
mee komen te vervallen. 

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 17
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 
3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in 
zijn vergadering van 3 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ als ver-
vat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VG01 heeft vast-
gesteld.
Toelichting
De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 
17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is 
een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te reali-
seren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk in-
gepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De twee-
kapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmings-
plan Vuurlijn 17. 
Ter inzage
Het bestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf 17 juni 2021 gedurende 6 we-
ken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadple-

gen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis 
gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de 
gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door de-
genen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college 
hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden 
en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aan-
gebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ont-
werp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Graven-
hage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Uithoorn, 16 juni 2021.

KENNISGEVING ACTIVITEITENBESLUIT, MELDING ONTVANGEN
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een mel-
ding ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen. De melding betreft 
het oprichten van een inrichting per 15 juni 2021 met de naam Oasis Par-
ty & Events. 
Ontvangstdatum melding: 1 juni 2021
Melder: Oasis Party & Events
Locatie: Industrieweg 20, Uithoorn
Zaaknummer: 10365440
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt. Heeft u een 
vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ACHTERWEG 62
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Achterweg 62 met identificatiecode NL.IMRO.0451.
BPAchterweg62-ON01 met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes we-
ken ter inzage ligt.
Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de 
reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 
te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de 
Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een wo-
ning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan 
de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeerge-
legenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te wor-
den naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding 
bouwvlak. Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mo-
gelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Achterweg 62’.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf donderdag 17 ju-
ni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestem-
mingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeente-
lijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de ope-
ningstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 16 juni 2021. 

TER INZAGE LEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
CORRECTIEVE HERZIENING BP DE RIETKRAAG
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaal-
de in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag met identi-
ficatiecode NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-ON01 met ingang van 17 juni 
2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting
Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld. 
De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand 
genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de 
bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het 
opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels 
deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok 
met circa 3 meter verbreed.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt 
vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage. 
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruim-
telijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in 
het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedu-
rende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of 
haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de 
gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een 
beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Uithoorn, 16 juni 2021.
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Vervolg van vorige blz.

GOED GESCHOTEN

In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje. Ziet u iets 
leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet 
wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post 
naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto....

Blijf van mijn broodje af!

Vanmorgen werd de brandweer van Uithoorn om hulp gevraagd op de 
Fermoor. Bewoners hadden het vermoeden dat er een jonge kauw in het 
roosterwerk van hun schoorsteen gevangen zat. De autospuit van 
Uithoorn en de ladderwagen van Amstelveen zijn ter plaatse gegaan en 
twee manschappen van Uithoorn namen op het dak een kijkje. Er bleek 
geen jong in het raamwerk klem te zitten maar een stuk stokbrood wat 
de Kauwtjes ergens na een bbq hebben buitgemaakt. Na dit enig zins 
hilarisch voorval is de brandweer retour gegaan naar de kazernes 
Uithoorn en Amstelveen.
Jan Uithol Uithoorn

Uithoorn - De �rma P.A. van Rooyen 
Top Movers uit Uithoorn heeft Stich-

ting Corantijn (stichting-corantijn.nl) 
50 verhuisdekens geschonken voor 

Schenking verhuisdekens

De Kwakel - De Kwakel komt voor 
het eerst voor in archieven in 1576 als 
dorp bij de gemeente Uithoorn. Op 1 
september dit jaar bestaat De Kwakel 
dus 445 jaar. Het 400-jarig bestaan is 
in 1976 groots gevierd met meerdere 
feesten in het dorp. Jaren later 
ontstond ook het idee om een eigen 
identiteit uit te stralen via een eigen 
vlag en banier met een eigen logo. 
Sindsdien lag het idee op de plank. 
Stichting De Kwakel Toen & Nu heeft 
het idee weer afgestoft en er de afge-
lopen maanden ontwerpen van 
gemaakt. Resultaat: vlaggen en 
banieren zijn eind augustus leverbaar. 
Het is een donkerblauwe vlag en 
banier met daarop een wit ‘quakeltje’. 
Een quakeltje is een hoog loopbrug-
getje over water zodat de boeren hun 
vee en koopwaar eenvoudig over 
water konden vervoeren en het dorp 
had er vroeger veel van. Het dorp 
dankt zijn naam waarschijnlijk aan de 
grote hoge quakel bij Vrouwenakker, 
die voor groot transport over water al 

van veraf in de polder te zien was. Het 
typische quakeltje komt dan ook in 
het logo terug, met onder het brug-
getje een boertje in een bootje met 
melkbussen.

Kosten?
Stichting De Kwakel Toen & Nu wil dit 
stukje historisch besef levend houden 
en wil stimuleren dat er bij feest-
dagen de vlaggen en banieren uitge-
hangen kunnen worden. Zij denken 
aan midzomernachtconcert, Qua 
kunst & Ambacht, polderfeest en 
natuurlijk de jaarlijkse kermis. Wat de 
prijs gaat worden voor een vlag of 
een banier is nog niet bekend. De 
prijzen zijn opgevraagd, maar hoe 
meer je er besteld hoe lager de prijs. 
Er komen 2 soorten vlaggen: de maat 
100 x 150 cm voor een gewone vlag-
genstok en de maat 150 x 225 cm 
voor een grote vlaggenmast. Voor de 
banieren zijn ook twee maten: de 
maat is 100 x 300 cm als gewone 
banier. De andere banier is ook 100 x 

Eigen vlag en banier voor 
De Kwakel

300 cm met een open zoom, geschikt 
voor een zijstokhouder. Alles is uitge-
voerd in een prima kwaliteit polyes-
terdoek 115 gr/m2, wasbaar en UV 
bestendig, en neemt geen vocht op. 
Alles netjes rondom gezoomd met 
een stevige band, lusje en een koord.

Bestellen via voorinschrijving
U kunt de vlaggen en banieren 
bestellen met de maten en de 
aantallen het liefst via de mail: dp@
de-kwakel.com of, als u geen PC 
heeft, via de telefoon (na 16.00 uur) 
bij Dirk Plasmeijer 06.54695548. 
Wacht niet te lang, wij hopen dat met 
de kermis de mensen de vlag uit 
kunnen hangen en ons dorp blauw 
kleurt. Let wel: deze vlag vervangt 
niet de o�ciële vlag van de 
gemeente Uithoorn of de nationale 
driekleur!

het verpakken van kwetsbare 
goederen zoals o.a. printers voor het 
onderwijsproject, meubels, huishou-
delijke/medische apparaten, etc. in 
haar zeecontainers zodat deze 
goederen onbeschadigd in Suriname 
arriveren. Op het moment dat de 
dekens werden opgehaald besloten 
de medewerkers van het bedrijf om 
ook nog een rolcontainer cadeau te 
doen. Handig voor de vrijwilligers om 
ingepakte dozen en pakketten vanuit 
de depotruimte naar de te laden 
zeecontainer te verplaatsen. 

Hartelijk dank aan P.A. van Rooyen 
Top Movers voor deze mooie gift.
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De Ronde Venen – U leest het goed, 
20.000 woningen voor Mijdrecht, 
althans dat lees je in het EIB rapport, 
dat vorige week het levenslicht zag. 
Maar ook dit rapport is weer een 
luchtkasteel zijn we bang. Wat is er 
aan de hand: Waar kan in De Ronde 
Venen nog gebouwd worden? Met 
smacht wachten vele honderden 
inwoners op een eigen, betaalbare 
koopwoning of op een sociale huur-
woning. In veel gevallen gaat die 
woning er niet komen. Het blijft dus 
vooral bij dromen over wonen. Maar 
inmiddels is de opvolging van 
beelden en gedachten voor een 
grote groep inwoners een nacht-
merrie geworden. Hoe lang nog?
In maart 2020 maakte wethouder 
Rein Kroon in deze krant de gemeen-
telijke woonambities tot 2040 
bekend: er moeten dan maar liefst 
4.800 nieuwe woningen zijn 
gebouwd. “Zonder plannen en ambi-
ties komen we nergens”, aldus de 
wethouder destijds. Onderzoeken 
tonen aan dat er in de komende 
twintig jaar minstens 2.800 huizen 
nodig zijn voor eigen inwoners. De 
overige 2.000 woningen zijn bedoeld 
voor mensen van buiten de 
gemeente, want de gemeente mag 
niet op slot. Of de 4.800 huizen op 
papier er in 2040 echt zullen staan, is 
allerminst in beton gegoten. 

Toenemende schaarste
Gelukkig is er in De Ronde Venen een 
woningbouwcorporatie actief. Die is 
bereid om in het belang van de 
volkshuisvesting nieuwe huurwo-
ningen te bouwen aan zowel de 
Bernardlaan als de Gosewijn van 
Aemstelstraat in Mijdrecht. Hoe dan 
ook staat vast dat de woningnood 
onverminderd blijft bestaan. 
Andere grootschalige woningbouw-
projecten kunnen alleen tot stand 
komen door de tussenkomst van 
commerciële projectontwikkelaars 
en beleggers, die allereerst voor de 
winst gaan. Woningbouw als 
verdienmodel. Dat is niet verboden 
in Nederland, dat gebukt gaat onder 

een ongekende woningnood. Forse 
prijsstijgingen en toenemende 
schaarste aan woonruimte zijn het 
gevolg. 

Overbieden
De rijksoverheid heeft zich volledig 
teruggetrokken als het gaat om de 
nieuwbouw van woningen. Of vraag 
en aanbod goed op elkaar zijn afge-
stemd, valt te betwijfelen. De 
gemeente probeert duidelijk te 
sturen, zoals vastgelegd in een meer-
jarige Woonvisie. Daarin wordt de 
actuele en verwachte woningmarkt-
situatie beschreven. Veder gaat het 
om een inschatting van de behoefte 
op korte en langere termijn aan 
diverse soorten en de percentages 
koop- en huurwoningen. 
Ook in onze gemeente is het al zo dat 
kopers de vraagprijs van een 
bestaande woning ruim overbieden. 

Provincie knijpt af
Voor het weinig �exibele Utrechtse 
provinciebestuur is het behoud van 
open ruimte veel belangrijker dan 
het belang van betaalbare woningen. 
Het provinciebestuur predikt 
‘verdichting’ en ‘inbreiding’ binnen 
bestaande woonkernen en wordt 
niet moe dat eindeloos te herhalen. 
Of dat beleid de kwaliteit van de 
woonomgeving verbetert, is nooit 
overtuigend aangetoond. Er lijkt 
meer politieke aandacht te worden 
besteed aan het opwerpen van knel-
punten en het afknijpen van de 
woningbouw in landelijke gebieden 
dan het bedenken van echte oplos-
singen voor de lokale woningnood. 

Rug tegen de muur
Vast staat dat woningbouw in het 
groen bij de provincie taboe is en dat 
woningbouwprocedures onbegrijpe-
lijk lange doorlooptijden hebben. 
Dat komt door bestuurlijke stroperig-
heid vanwege allerlei noodzakelijk 
geachte onderzoeken op het gebied 
van geluid, bodem, �ora en fauna. 
Verder leiden ingediende bezwaren 
en procedures van omwonenden en 

andere belanghebbenden tegen 
bouwplannen tot vertragingen. De 
gemeente staat met de rug tegen de 
muur en heeft nauwelijks eigen 
grond, bedoeld voor woningbouw. 

Uitbreiding formatie
Met de gemeentelijke grond waar 
dat wel kan, is de wethouder druk 
bezig. De komst van nieuwe project-
leider ruimtelijke projecten is drin-
gend gewenst. Nog vorige week 
heeft de raad ingestemd met het 
verzoek om de ambtelijke formatie 
daarvoor uit te breiden. Er zijn enkele 
plekken waar de gemeente eigen 
grond heeft en die locaties worden 
ontwikkeld voor toekomstige 
woningbouw. Het betreft onder 
andere de plek van de voormalige 
Twistvliedschool en het terrein rond 
het voormalige zalencentrum ‘De 
Meijert’. Dat brandde eind 2015 af. 
Verder noemde de wethouder het 
gebied in de omgeving van het Tuin-
derslaantje aan de westelijke rand 
van Mijdrecht. In totaal gaat het bij al 
die plannen om enkele honderden 
woningen. 

Groene locaties
Dat aantal is veel te laag om de 
woningnood onder eigen inwoners 
op te he�en. Meer woningbouw in 
een groene omgeving is wel degelijk 
mogelijk en vooral uiterst noodzake-
lijk. Dat is de conclusie van het 
Economisch Instituut voor de Bouw 
(EIB) in een bijna 100 pagina’s dikke 
rapport. Kern van het verhaal is dat 
met een groter aanbod op groene 
locaties beter kan worden aange-
sloten op de woningvraag, omdat er 
vooral vraag is naar grondgebonden 
woningen. Die vraag van woningzoe-
kenden zou helemaal niet overeen-
komen met de geplande bouw van 
appartementen op de zogeheten 
‘inbreidingslocaties’, die het provin-
ciebestuur hardnekkig doordrukt.

Meer evenwicht
In het EIB-rapport is nagegaan op 
welke locaties uitbreiding van de 

Economisch Instituut voor de Bouw komt met ‘verrassend’ rapport over woningbouw in en om Mijdrecht

Mijdrecht binnen 9 jaar een stad?
Met 20.000 nieuwe woningen

Zoekgebied Mijdrecht en omstreken (bron EIB)

Woningbouw (donkergrijs)binnen het zoekgebied Mijdrecht en omstreken 
(bron: EIB)

woningvoorraad in Nederland moge-
lijk is met in totaal één miljoen 
woningen in de periode 2021-2030. 
Dit kan alleen worden gerealiseerd 
als er voldoende bouwlocaties 
beschikbaar komen in de komende 
tien jaar. In bestaande plannen 
zouden slechts 600.000 woningen 
opgenomen zijn. Door het 
toevoegen van zoekgebieden in 
groene ruimtes kunnen veel meer 
woningen gebouwd worden. Er 
ontstaat dan ook meer evenwicht 
tussen binnenstedelijk bouwen en 
het woningaanbod in groene 
ruimtes, aldus het EIB-onderzoek. 

Bouwplannen heel ‘zacht’
In de provincie Utrecht zouden tot 
2030 meer dan 100.000 woningen 
nodig zijn en meer dan 90 procent 
daarvan is gepland als binnenstede-
lijke uitbreiding. Het EIB-rapport 
geeft kritisch aan dat de nu 
bestaande plannen in de provincie 
niet boven de 80.000 woningen 
uitkomen. Bovendien zou het 
planaanbod in de provincie Utrecht 
vanaf 2025 vrijwel geheel uit zachte 
plannen bestaan, zodat het gehele 
planaanbod helemaal niet tijdig tot 
realisatie zal leiden. Over het alge-
meen moet rekening worden 
gehouden met een planuitval van 
gemiddeld 30 procent vanwege 
�nanciële of beleidsmatige oorzaken. 
Tegen die sombere achtergrond 
komt het EIB-rapport met goed 
nieuws! Want er kunnen in de 
provincie Utrecht ongeveer 55.000 
woningen gerealiseerd worden op 
‘nieuwgevonden’ buitenstedelijke 
locaties. 

Mijdrecht in beeld
Het Economisch Instituut voor de 
Bouw beperkte de zoektocht naar 
meer woningbouwlocaties tot 
gebieden die nu een agrarische 
functie hebben en natuurgebied zijn 
daarbij niet in beeld. Meegenomen is 
dat de door het EIB gevonden zoek-
gebieden in de nabijheid van 
‘gespannen’ woningmarktgebieden 
moeten liggen en goed moeten 
aansluiten bij werklocaties en regio-
nale voorzieningen. Zo komt bij het 
EIB-onderzoek Mijdrecht in beeld, 
een woonkern met momenteel zo’n 
7.000 woningen en ongeveer 16.000 
inwoners. Dat beeld van Mijdrecht 
kan ingrijpend veranderen.

Weinig beperkingen
Het Economisch Instituut voor de 
Bouw komt tot de conclusie dat de 
regio rondom Mijdrecht zeker kansen 
biedt voor nieuwe woningbouw. “Het 
betreft het gehele gebied rondom 
Mijdrecht, ten westen van de N212 
en ten westen van het aangrenzende 
natuurgebied. Het gebied is onge-
veer 2.800 hectare groot en bestaat 
voornamelijk uit landbouwgrond. 
Daarnaast is er op sommige plekken 
binnen het gebied ook glastuin-
bouw, recreatiegebied of bebouwing 
aanwezig. Het zoekgebied kent rela-
tief weinig beperkingen omtrent 
natuur en bijzonder landschap, er 
kan hier daarom in gebruikelijke 
dichtheden worden gebouwd (25 
woningen per hectare).” 

20.000 nieuw woningen
Het rapport geeft verder aan: “Indien 
een deel van de omgeving rondom 
Mijdrecht voor woningbouw 
beschikbaar wordt gemaakt (30 %), 
kunnen hier zo’n 20.000 woningen 
worden gebouwd. Het zoekgebied 
bij Mijdrecht kan ook deels de vraag 
in Noord-Holland en Zuid-Holland 
opvangen.” In het rapport is te lezen: 
“Bij de meer grootschalige locaties 
(zoals bij Mijdrecht) zal mogelijk ook 
de capaciteit van het onderliggende 
wegennet op enkele punten moeten 
worden vergroot om het extra 
wegverkeer tussen de woonge-
bieden en het hoofdwegennet te 
kunnen opvangen. Daarnaast kan 
het uitbreiden van de OV-mogelijk-
heden wenselijk zijn.” 
In het rapport staat niet hoeveel 
nieuwe inwoners het nieuwe Mijd-
recht zal tellen als er 20.000 extra 
woningen gebouwd worden. Nu ligt 
de huidige woningbezetting op 
ongeveer 2,2 personen. 

Het Economisch Instituut voor de 
Bouw (EIB) is een onderzoeksorgani-
satie voor toegepaste economische 
analyse. Zowel in opdracht als op 
eigen initiatief verricht het EIB onder-
zoek voor marktpartijen en overheid 
naar de bouw en de gebouwde 
omgeving. Titel onderzoeksrapport: 
‘Ruimtelijke ordening en bouwloca-
ties. De potentie van woningbouw in 
de groene omgeving’. 
Auteurs: Martin Koning, Natasha 
Spijker, Thomas Endhoven.
publicatie: juni 2021.
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Na de problemen rondom de 
vertraagde oplevering wonen we 
inmiddels alweer een aantal jaar 
sinds 2017 met veel plezier in de 
Burgemeester Brautigamlaan, 
onderdeel van De Regentes. 
Alhoewel, veel? Toch mist er iets.  We 
wonen in een relatief jonge wijk, 
zoals zo vaak is te zien in dergelijke 
nieuwbouwplannen. Mooi gevolg is 
dat het aantal kinderen in de wijk  
toeneemt. Zo ook bij ons thuis, 2 jaar 
geleden is onze mooie dochter in 
ons leven gekomen en in november 
2021 verwachten wij een 2ekindje. 
Ondanks dat we op voorhand wisten 
dat de verdere ruimtelijke inrichting nog even zou duren kijken we al 
sinds de oplevering reikhalzend uit naar de toegezegde speeltuin.  

Bombarie
Met veel bombarie, inspraak en tekeningen werd de speeltuin uiteindelijk 
aangekondigd. Regelmatig zijn we door de betrokken partijen op de 
hoogte gehouden over de plannen rondom de speeltuin. Dat het even 
ging duren was wel duidelijk. Uitstel na uitstel na uitstel volgde helaas al 
snel. Diverse buurtbewoners hebben hierover regelmatig contact gehad 
met Speelplan en BPD, helaas zonder (zichtbaar) resultaat. In eerste 
instantie zou de oplevering van de speeltuin min of meer gelijk zijn met 
de oplevering van de 2e fase, in de zomer van 2019. Volgens de laatste 
prognoses zou de speeltuin eerst medio april opgeleverd worden. Hierna 
ontvingen we een brief dat dit medio mei zou worden en daarna bleef 
het ijselijk stil.  

Spelen
Kinderen willen natuurlijk toch buitenspelen, zeker met het mooie weer 
van de laatste dagen. Al sinds de oplevering spelen de kinderen dus op 
straat, op het parkeerterrein, tussen de auto’s etc. etc. Gevolg hiervan is 
dus ook dat er op bijna dagelijkse basis bijna aanrijdingen plaatsvinden 
tussen auto’s en kinderen. Levensgevaarlijk dus, voor de gevolgen wil 
toch niemand instaan? We houden regelmatig ons hart vast als we naar 
de spelende kinderen buiten kijk, in plaats van dat we blij zijn dat de 
kinderen lekker spelen in de speeltuin. Dit frustreert ons enorm!  
Verder valt op dat nog de gemeente, nog BPD nog een andere instantie 
zich ook maar enigszins bekommerd om het onderhoud van de wijk. 
Zoals u in de bijgevoegde foto’s kunt zien woekert het onkruid overal 
weeldig. De aanplanting welke bij de oplevering in de perkjes is aange-
plant is inmiddels helemaal overwoekerd. Voor een wijk die niet al te lang 
geleden is gebouwd ziet het er maar armoedig uit.  

Concreet hebben we resumerend de volgende vragen: 
• Wie neemt wanneer nu eindelijk het initiatief om op zeer korte termijn  
 een speeltuin te realiseren? 
• Wie neemt wanneer nu eindelijk het initiatief om de wijk blijvend te  
 onderhouden (groenvoorziening, openbare ruimte etc.)? 
• Welke consequenties worden eraan verbonden als er geen actie wordt  
 ondernomen? We hebben netjes alle facturen voor de grond (BPD),  
 bouw (UBA) en jaarlijkse gemeentebelasting (gemeente) voldaan.  
 Welke partij compenseert ons? 

Ter afsluiting: omdat niemand meer weet welke partij nu verantwoorde-
lijk is en ervoor kan zorgen dat er actie wordt ondernomen hebben we de 
vrijheid genomen om deze e-mail aan alle mogelijke betrokken partijen 
te versturen. Voelt u zich vooral vrij om deze e-mail door te sturen naar 
andere instanties, partijen etc. of (onderdelen van) deze e-mail te publi-
ceren als dat bijdraagt aan een versnelling van het hele proces.  Hopelijk 
leidt dit ertoe dat we de vraag bij de aanhef van deze brief niet met “die 
kwam niet” hoeven te beantwoorden. Namens de bewoners van De 
Regentes fase 1 en 2,
Stephan de Groot 

Kent u de mop van de speeltuin in de 
Burgemeester Brautigamlaan?

Uithoorn - Het lijkt erop dat de 
beperkingen tegen de zomerva-
kantie weer wat kunnen worden 
versoepeld. Veel mensen zijn al aan 
het nadenken over wat er dan weer 
mogelijk wordt. Er worden weer 
plannen gemaakt en vakantiehuisjes 
en kampeerplaatsen gereserveerd. 
Voor kinderen die in armoede leven 
en opgroeien duurt de zomerva-
kantie erg lang. Ze kunnen niet weg 
en moeten zich dus zes weken thuis 
vermaken. De Protestantse 
Gemeente van Uithoorn gaat hen 
aan het begin van de vakantie een 

tas geven met spulletjes waarmee ze 
in de zomer bezig kunnen zijn. De 
Voedselbank, ‘0297-Help ons helpen’ 
en Vluchtelingenwerk selecteerden 
130 Uithoornse kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Voor ieder kind is een 
rugzakje gekocht. Deze tasjes van 
100% organische katoen zijn fair 
trade geproduceerd in Sri Lanka. Ze 
worden binnenkort gevuld. 

Spelmateriaal
Iedere leeftijdsgroep (onder-, 
midden- en bovenbouw) krijgt 
spullen om te tekenen en te knut-

Vakantietas voor de thuisblijvers

selen en spelmateriaal voor binnen 
en buiten. Er moet ook iets te lezen 
zijn: een boekje of een tegoedbon 
om zelf iets in de boekwinkel te 
kunnen gaan uitzoeken. En een 
lekkere traktatie in de vakantie is ook 
feestelijk. De kosten voor de inhoud 
van de tasjes lopen zo al snel op. 
Daarom worden ook lokale onderne-
mers bij deze actie betrokken. En dat 
gaat lukken. Snackbar The Family 
geeft voor ieder kind een tegoedbon 
voor een ijsje. The Readshop geeft 
boekjes, De Schone Tanden Praktijk 
kindertandenborstels en tandpasta, 
Kwalitaria Zijdelwaard biedt alle 
kinderen een zakje frietjes en de 
HEMA geeft korting. Sommigen 
denken nog na en anderen komen 
nu misschien op een idee. Maar zeker 
ook nodig: maak een ruime gift over 
naar de Diaconie van de PGU, bank-
rekeningnummer NL43 INGB 0006 
0650 44, ovv ‘Vakantietas’. Laten we 
er met elkaar voor zorgen dat ook 
voor deze Uithoornse kinderen de 
zomervakantie een feestelijke tijd 
wordt. 
Henk Mathlener, 
h.mathlener@pkn-uithoorn.nl of 
0297-568765
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Uithoorn - Het is alweer enige tijd geleden dat u een 
Nieuwsbrief ontving van Buurtbeheer. Wij hadden 
gehoopt u al eerder te berichten over de laatste stand 
van zaken voor wat betreft het Haalbaarheidsonder-
zoek wat de gemeente uitvoert. Zoals u weet wordt 
onderzocht of onze plannen voor het Legmeerbos in 
Legmeer West kunnen worden gecombineerd met de 
komst van Thamen honk- en softbal en jeu de boules 
om op de locatie van Thamen in De Kwakel woning-
bouw mogelijk te maken. Vaker hebben wij aange-
geven dat het ruimtebeslag van nog een sportvereni-
ging in Legmeer West de leefbaarheid in Legmeer West 
niet bevordert, hetgeen een duidelijke voorwaarde is 
voor de door SLS te verstrekken subsidie. Er blijft veel 
minder ruimte over van de plannen zoals wij u eerder 
voorlegde (en kunt nalezen via https://www.facebook.
com/buurtbeheer.legmeer.legmeerbos/) voor het 
Legmeerbos als knooppunt in de groene verbinding 
van Westeinder naar Amstel via de noordzijde van 
Uithoorn, ter compensatie van de komst van de tram 
over de spoordijk, waardoor het ruim een kilometer-
lange wandelpad over de dijk niet meer gebruikt kan 
worden, de komst van het BTAZ-bedrijventerrein direct 
grenzend aan de wijk in Amstelveen met gebouwen 
van 9-12 meter hoog langs de grens van de wijk en de 
toenemende overlast van vlieg- en wegverkeer.

Gesprekken
Gebleken is dat in de gesprekken die gevoerd zijn met 
de gemeente, Buurtbeheer De Legmeer en Thamen in 
de afgelopen periode de gemeentelijke interesse en 
prioriteit ligt bij verplaatsing van Thamen en realisatie 
van woningbouw en niet bij het verbeteren van de 
leefbaarheid in De Legmeer. De door de gemeente 
gepresenteerde schetsen tijdens deze gesprekken 
gingen alleen over de inpassing van Thamen en niet 
over het Legmeerbos. Een van de mogelijke conse-
quenties van deze voorstellen zal leiden tot een knip in 
de Randhoornweg, waardoor deze niet meer gebruikt 
kan worden als ontsluiting van de wijk. Of dat wenselijk 
is en welke e� ecten dat heeft op de andere ontslui-
tingswegen, is de vraag.

Nieuw spoor
Ook het nieuwe spoor dat de gemeente volgt voor de 
ontwikkeling van een groene recreatieve verbindings-
zone (gebaseerd op het door Buurtbeheer ontwikkelde 
en betaalde Masterplan Legmeerbos) richt zich m.n. op 
de Vuurlijn en veel minder of niet op de door veel 
bewoners uit heel Uithoorn gewenste behoud/ verster-
king van het groen aan de Vuurlijn en de aanleg van 
het Legmeerbos in Legmeer West. Want is het niet zo 
dat bijna 1500 bewoners reageerden op de petitie met 
deze strekking van de bewonersactiegroep
 

Legmeerbos. Ook veel insprekers bij raads- en commis-
sievergaderingen (waaronder de Groengroep Uithoorn 
en het IVN Uithoorn De Ronde Venen) en bewoners 
tijdens de participatiesessies en reacties van bewoners 
via Uithoorndenktmee deelden de genoemde 
bezwaren. Ook een nieuwe actie van bewoners nabij 
de Vuurlijn voor het behoud van het “Vuurlijnparkbos” 
getuigt hiervan. De door de gemeente ontwikkelde 
plannen zullen, op verzoek van Buurtbeheer, aan 
bewoners en andere belanghebbenden worden voor-
gelegd. Hiervoor zullen een fysieke en een digitale 
avond worden georganiseerd, waarschijnlijk begin juli. 
Nader bericht hierover volgt vanuit de gemeente. 
Buurtbeheer hoopt dat veel bewoners  zullen reageren 
op de gemaakte plannen. 

Laat s.v.p. uw mening horen!
Buurtbeheer begrijpt dat er een grote woningbehoefte 
is in de gemeente, maar hoopt dat de gemeente uitein-
delijk de beste keuze zal maken door ruim baan te 
geven aan het Legmeerbos in Legmeer West! Dat past 
ook heel goed binnen de suggestie van het “omarmen 
van het plan Legmeerbos”, zoals door de gemeente in 
externe communicatie regelmatig wordt benadrukt.
Tijdens de commissievergadering Wonen&Werken van 
woensdag 16 juni staan zowel een presentatie van het 
Haalbaarheidsonderzoek ( Vervolgonderzoek wonen, 
sporten en recreëren) als de groene recreatieve verbin-
dingszone (vervolg Westeinderscheg-Amstelscheg) op 
het programma. Via bijgevoegde link kunt u de verga-
dering live volgen: https://uithoorn.bestuurlijkeinfor-
matie.nl/Agenda/
Index/8f1db36e-f2da-43b8-9812-df9130687c47
Informatievragen kunnen gestuurd worden naar Marga 
Moeijes via: buurtbeheer.legmeer@gmail.com 

Buurtbeheer De Legmeer over het Legmeerbos

Legmeerbos. Ook veel insprekers bij raads- en commis-

Buurtbeheer De Legmeer over het Legmeerbos
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NATUUR DICHT BIJ HUIS

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

Haat en liefde in de polder 
Ringmussen 
verstoppen zich niet 
voor een wezel 

In mijn tuin is al een paar jaar een 
vier-familie ringmussenkast. Dat is 
handig voor de ringmussen. Ze zijn 
koloniebroeders: ze maken graag 
nestjes dicht bij elkaar, zodat ze 
elkaar kunnen helpen. En ‘s avonds 
even gezellig samen knu�elen. Elk jaar komen ringmussen kijken in de 
tuin, maar in de kast gaan ze nooit. En ook elders in de tuin zie ik ze niet 
broeden. Dat vind ik jammer want ringmussen zijn leuke vogeltjes. En ze 
worden steeds zeldzamer, de laatste tijd nog maar 1000 broedparen in 
heel Nederland! Dit jaar zijn er begin april op een ochtend weer 10 ring-
mussen in de voortuin. Ze kijken een paar dagen rond in de tuin, kijken in 
allerlei kasten en holtes, ook in de vier-familie kast. En een paar dagen 
later zie ik opeens dat een paartje een nest gaat bouwen in een koolme-
zenkast vlak voor mijn raam. En een ander paartje in de wilg er pal naast. 
De andere zes ringmussen zie ik niet meer. Een maand bouwen de twee 
paartjes. Strootjes, kleine takjes en veertjes. Die jatten ze soms uit een 
kast waar andere vogels net begonnen zijn. Eind april gaan ze opeens 
naar binnen met een mug of met andere insecten. Zouden er al kleintjes 
zijn? Het lijkt wel zo, maar in de kast en de holte in de wilg zien we nog 
niets. Maar op een dag weet ik het opeens zeker. Want er komt een wezel 
(een wezel!) aanhobbelen. Recht op de nesten af. Uit de nesten en uit de 
rest van de tuin komen tien ringmussen aanvliegen. Ze scheren rakelings 
over de kop van de wezel, luid roepend. Tot de wezel omdraait en 
vertrekt. Zo dapper zijn vogels alleen als hun kroost bedreigd wordt.
Drie dagen later zie ik de kopjes van kleine ringmusjes uit de nesten 
steken. En ik weet dat de andere zes ringmussen ook jongen hebben.
Catherine

De Ronde Venen - Duurzaam Jong 
DRV, een jongerengroep die zich 
inzet voor de verduurzaming van de 
gemeente, organiseert volgende 
week dinsdagavond een tafelgesprek 
met belangenorganisaties die zich 
bezighouden met de gemeentelijke 
energietransitie. 
De aanleiding is de grote controverse 
die bestaat over de zoekgebieden 
van zonneweides en windturbines, 
en de vele mediaberichten die erover 
zijn gepubliceerd. Remy den Hartog 
(22 jaar), een van de initiatiefnemers, 
meent dat dit verwarring schept 
onder burgers: ‘Je vindt soms zeer 
tegenstrijdige feitenclaims terug in 
het debat. 
De ene partij stelt dat windturbines 
onacceptabel veel overlast veroor-
zaken, de andere beweert dat dat 
juist wel meevalt. Dit alles bemoei-

lijkt een uiteindelijk kwalitatief 
besluit, terwijl deze kwestie nu juist 
zo belangrijk is. Het gaat per slot van 
rekening om de klimaatdoelen; om 
onze toekomst!’ 

Tafelgesprek 
Daarom besloot de jongerengroep 
een tafelgesprek te organiseren met 
alle belangengroepen die betrokken 
zijn bij de energietransitie. De 
discussie zal online te volgen zijn 
voor alle geïnteresseerde burgers en 
raadsleden. ‘We hopen gezamenlijk 
burgers te informeren over de 
grootste knelpunten van het debat, 
met name wat betreft zon en wind; 
over de relevante feiten aangaande 
die energievormen; en over de kern-
waarden die meespelen in het debat. 
Uiteraard zullen we echt in discussie 
gaan over de meest prangende 

onderwerpen, maar de insteek is een 
constructief en open gesprek.’ Ener-
gieke Rondeveners, Veenwind, Stop 
Windturbines in het Geingebied, 
Redt het Angstellandschap ( was niet 
niet zeker)en Redt de Plassen doen 
allemaal mee. Ook Duurzaam Jong 
DRV zal aan tafel komen zitten: ‘Het 
energiedebat wordt tot nu toe 
grotendeels gedomineerd door 
50+’ers. Wij willen daar verandering 
in brengen. Immers, de keuzes waar 
de gemeenteraad voor staat zijn 
tekenend voor hoofdzakelijk onze 
toekomst. De stem van jongeren 
mag niet ontbreken.’ 

Online
Het tafelgesprek vindt plaats op dins-
dagavond 22 juni om 19:30 (inloop 
19:00). Het is online te volgen op het 
Youtube-account ‘Duurzaam Jong 
DRV’, en kan ook later worden terug-
gekeken. Remy kijkt heel erg uit naar 
de discussie: ‘Wij zijn alle deelne-
mende partijen ontzettend dankbaar 
dat zij zo enthousiast hebben gerea-
geerd op dit initiatief. We hebben 
allemaal zeer uiteenlopende stand-
punten over zonneweides, windtur-
bines en hun alternatieven, maar het 
belang van de energietransitie zien 
wij allemaal in. Nu de opkomst nog! 
Wij nodigen alle geïnteresseerde 
burgers en raadsleden van harte uit 
om mee te kijken volgende week.’ Op 
30 juni neemt de gemeenteraad een 
besluit over de zoekgebieden. Duur-
zaam Jong DRV hoopt dat het tafel-
gesprek nog een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan de overwe-
gingen van de raadsleden.

Jongerengroep Duurzaam Jong 
DRV organiseert tafelgesprek

 Op zondag 6 juni hielden Remy den Hartog (meest links) en de andere 
initiatiefnemers van Duurzaam Jong DRV hun eerste fysieke bijeenkomst over het 
tafelgesprek.

Vinkeveen – Vrijdagavond heeft de 
politie het feestje van een groep van 
zo’n dertig jongeren beëindigd. Het 
feest vond plaats bij het recreatie 
eiland Klinkhamer. De politie greep 

omdat de jongeren een enorme 
overlast bezorgde door een kamp-
vuur, geluidsoverlast, afval dumpen 
enz. Rond elf uur was de maat vol en 
de jongeren weggestuurd

De Ronde Venen - Vaccineren tegen 
het coronavirus is belangrijk. Burge-

meester Maarten Divendal hoopt dat 
zoveel mogelijk inwoners het belang 

Tweede prik voor burgemeester 
Divendal

De Ronde Venen - Kom op zaterdag 
19 juni naar de BoekStartdag in de 
Bibliotheek waar de allerjongste 
bezoekers en hun (groot)ouders een 
extra hartelijk welkom krijgen. 
Ontdek samen met je kindje hoe �jn 
het is om samen met boekjes en taal 
bezig te zijn. Iedere baby, dreumes of 
peuter die op deze dag lid wordt, 
krijgt een miniboekje cadeau. Ouders 
of grootouders die zelf ook lid 
worden op deze dag, krijgen ook een 
verrassing! Heb je de afgelopen 
weken een BoekStart ko�ertje 
gekregen bij het consultatiebureau?
Dan is dit een goede gelegenheid 
om je kindje nu lid te maken. Is jouw 
Bibliotheek zaterdag gesloten? Dan 
ben je vanaf maandag 21 juni 

welkom. Hoe eerder je komt, hoe 
groter de kans dat er nog een mini-
boekje voor je is. Op = op. Meer 
weten over voorlezen? Kijk op: www.
bibliotheekavv.nl of www.boekstart.
nl 

daarvan inzien en zich laten vacci-
neren als ze aan de beurt zijn. Vrijdag 
ontving hij zelf zijn tweede vaccinatie 
van huisarts Aalders in Abcoude. 
Maarten Divendal: ,,Vaccineren is 
belangrijk omdat we daarmee niet 
alleen onszelf, maar ook familie, 
vrienden en kwetsbare mensen 
beschermen tegen het coronavirus. 
Als genoeg mensen zich laten vacci-
neren, krijgen we groepsimmuniteit. 
Dan zijn ook mensen met een 
verminderde afweer beschermd, bij 
wie vaccinatie niet goed werkt. Jezelf 
laten vaccineren is dus ook een 
kwestie van solidariteit. Een hoge 
vaccinatiegraad geeft de meeste 
zekerheid dat de vrijheid die we nu 
weer langzaam terugkrijgen niet 
weer aan banden wordt gelegd.’’ In 
Nederland bepaalt het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) wie wanneer gevaccineerd 
wordt. De snelheid van vaccineren is 
afhankelijk van de levering van de 
vaccins. Er komen steeds meer 
vaccins beschikbaar waardoor er 
steeds meer prikken gezet kunnen 
worden. Binnenkort is het ook moge-
lijk dichter bij huis een vaccinatie te 
krijgen. Op de website van de GGD 
Regio Utrecht vindt u meer infor-
matie over het vaccineren. Ook staan 
daar antwoorden op veel gestelde 
vragen.

BoekStartdag in de Bibliotheek

Botendieven aangehouden aan de Ringdijk
Vinkeveen – Vrijdagmiddag 
werd in Vinkeveen een aan de 

Ringdijk afgemeerde boot 
gestolen. Al vrij snel werd de dief-

Politie beëindigt feest

stal gemeld en kon de politie 
twee verdachten aangehouden 
en kon de boot direct terug naar 
de eigenaar. 





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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Participatie: De gemeenschap moet het gaan doen!

Het IVI-Tip Inwonerspanel komt er aan!
Als er zaken geregeld moeten worden kijken inwoners al snel naar de 
gemeente en verwachten daarvan pasklare en snelle oplossingen. 
Vervolgens zien inwoners de gemeente niet als medestander maar als 
een zelfstandige entiteit en soms zelfs als obstakel en/of tegenstander. 
We zien ook dat er een kloof ontstaat tussen de inwoners en de overheid. 
Is dat wel terecht? Moet de gemeente alles oplossen? En willen de inwo-
ners dat ook wel? De gemeente is eigenlijk maar gewoon een onderdeel 
van onze gemeenschap. In plaats van zaken te laten regelen door de 
gemeente zouden we op alle niveau’s veel meer de besluitvorming vanuit 
de gemeenschap moeten organiseren. Inwoners Voor Inwoners (IVI) gaat 
hier mee aan de slag. Om te beginnen willen we de inwoners bevragen 
wat zij van allerlei zaken vinden. Zo kan iedereen op elk moment zijn 
stem laten horen. Het IVI-Tip-Inwonerspanel komt er aan! 

Het draait om de gemeenschap 
Een groot misverstand is dat de 
gemeente bepalend is over wat er 
gebeurd in de gemeente. Onjuist! 
Het gaat om de gemeenschap! Die is 
bepalend. De gemeenschap is het 
collectief van inwoners, onderne-
mers, maatschappelijke organisaties, 
politiek en gemeenteambtenaren die 
samen oplossingen moeten 
bedenken. De gemeente is een 
onderdeel van die gemeenschap en 
staat niet boven de partijen. 

Gemeente is gelijk aan inwoners
Natuurlijk zijn er zaken die je niet 
onderling wilt of kunt regelen, die 
beleg je bij de gemeente. Maar dan 
niet met een gemeente als wetge-
vende en regel-opleggende entiteit. 
Een gemeente als ondersteunend en 
faciliterend, die werkt in opdracht 
van de gemeenschap. De oplossing 
moet dus uit de gemeenschap 
komen en dat zijn wij! Maatschappe-
lijke opgaven vragen om samenwer-
king. Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
gaat daarin een belangrijke rol in 
pakken. We gaan inwoners infor-
meren, bevragen en en een podium 
geven voor allerlei thema’s die spelen 
in De Ronde Venen. Daarbij werkt IVI 
graag samen met alle andere part-
ners van de gemeenschap. Die part-
ners moeten natuurlijk wel mee doen 

en niet los van de inwoners allerlei 
zaakjes onderling willen regelen. Dat 
geeft achteraf problemen en 
weerstand. 

Geen participatie maar vinkjes 
ophalen
In de praktijk zien we dat de (lokale) 
overheid inwoners wel wil betrekken. 
Er worden inspraakmethodes ingezet 
en zo af en toe een inspraak bijeen-
komst door beleidsbepalers georga-
niseerd. We zien dat dit niet optimaal 
werkt en het doel nogal eens voorbij-
schiet. Het lijkt steeds vaker op het 
ophalen van een participatievinkje 
die een gemeente-ambtenaar moet 
binnenhalen. Maar dat is natuurlijk 
geen inwonersparticipatie. 

Organisatie niet bij de 
overheid
Ook zien we vaak dat de inwoners 
niet onafhankelijk betrokken worden 
en dat een heleboel inwoners over 
het hoofd gezien worden. Voor en 
tegenstanders worden gevraagd en 
een hele grote groep inwoners wordt 
overgeslagen. Het is een opiniepei-
ling, waarbij het gaat over wat de 
meerderheid vindt.Het individu 
wordt vergeten. Soms hebben die 
juist een veel groter belang. Boven-
dien is het vertrouwen in en de 
argwaan jegens de (lokale)overheid 

reden voor inwoners om niet mee te 
doen! 

Veel gemaakte fout
Een veel gemaakte fout is dat de 
gemeente de oprichter is van een 
systeem om de inwoner te 
betrekken. In juni 2020 konden we in 
deze krant lezen dat toenmalig 
wethouder Kiki Hagen in De Ronde 
Venen aan de slag wilde met inwo-
nerjury’s, een nieuwe manier om 
inwoners te betrekken bij belangrijke 
besluiten. Deskundige inwoners van 
De Ronde Venen mogen dan het 
gemeentebestuur adviseren bij 
belangrijke besluiten. Na een intern 
onderzoek naar participatie ligt er 
een voorstel hoe de raad inwonerju-
ry’s wil inzetten. Men wil daar best 
wat gemeenschapscenten voor 
uittrekken was destijds te lezen. 

Geen dure inwonersjury 
neerzetten
Dit lijkt IVI geen goed plan. Het is 
misschien kort door de bocht, maar 
als gemeente moet je het niet willen 
dat je zelf een inwonersjury of 
burgerpanel opzet en uitvoert. Het is 
slecht qua beeldvorming; mensen 
reageren anders op een gemeente-
panel dan op een gemeen-
schapspanel. Het is beter dat het 
eigenaarschap ligt bij de inwoners.. 
Alleen dan kun je onafhankelijk 
opereren. Bovendien leert de erva-
ring dat een gemeentejury (on)
bewust niet alle thema’s bespreekt. 
Aan de collegetafel worden de 
onderwerpen besproken. En als een 
wethouder bepaalde dossiers NIET 
wil bespreken, dan worden over dat 
onderwerp geen vragen gesteld. 

IVI gaat het doen!
IVI is al 4 jaar achter de schermen 
bezig om de inwonersparticipatie 
vorm te geven. We willen dit graag 

samen met gemeenschap (dus ook 
de gemeente en politiek) vorm 
geven. Dat is niet altijd even gemak-
kelijk en gaat moeizaam. We worden 
niet gezien en behandeld als gelijk-
waardige partner en worden soms 
zelfs geframed. Het is voor de lokale 
overheid moeilijk om de regie uit 
handen te geven aan de gemeen-
schap. Maar we gaan het nu toch 
echt doen! We gaan inwoners 
gevraagd en ongevraagd veel meer 
inspraak geven. We zullen inwoners 
veel meer gaan betrekken bij allerlei 
thema’s die er spelen en ze veel meer 
inspraak gaan geven dan 5 minuten 
spreektijd bij de gemeenteraad of 1x 
in de 4 jaar bij de verkiezingen.

IVI-TIP Inwonerspanel
IVI gaat in samenwerking met een 
onafhankelijk onderzoeksbureau een 
IVI-TIP Inwonerspanel in De Ronde 
Venen uitrollen. Onze partner heeft 
hier in het zuiden van het land veel 
ervaring mee opgedaan. Een TIP-
Inwonerspanel staat midden in de 
gemeenschap. De gemeente kan 
gebruik maken van het panel net 
zoals andere stakeholders (denk aan 
ondernemers). Inwonersparticipatie 
vindt pas echt plaats als je het Inwo-
nerspanel inzet als methode om 
meningen te raadplegen. Daarbij 
vindt geen voorselectie op bepaald 
soort inwoners en/of onderwerpen 
plaats.

Goedkoper en onafhankelijk
In die zin is er een verschil tussen een 
Inwonersjury georganiseerd door de 
lokale overheid en een IVI-TIP-Inwo-
nerspanel. Het is als raadgevend 
bedoeld (een Tip dus!) en niet 
sturend. Bovendien is het onafhanke-
lijk en mogen alle inwoners hun 
mening geven en zullen alle thema’s 
aan de orde kunnen komen. Transpa-
rant en voor iedereen beschikbaar.

Een ander niet onbelangrijk voordeel 
is in deze tijd van bezuinigingen dat 
wij het veel goedkoper kunnen neer-
zetten dan de beoogde uitgave voor 
een inwonersjury. 

Dialoog op gang brengen
Het is de start van een continue 
dialoog tussen inwoners, gemeente 
en andere belanghebbende partijen. 
Het IVI-TIP inwonerspanel heeft een 
gemeenschapsdoel: het mooier en 
beter maken van de leef-, woon- en 
werkomgeving in De Ronde Venen. 
Een achterliggend doel is om belang-
hebbenden -in de meest brede zin 
van het woord- bij elkaar te brengen, 
hierdoor ontstaat denkkracht. Een 
IVI-TIP inwonerspanel is voor de 
gemeenschap. 

Hoe en wanneer? 
IVI heeft dus besloten om dit te gaan 
doen. Zeker geen eenvoudige 
opgave, want IVI beschikt namelijk 
niet over een pot met geld en alleen 
voor niets gaat de zon op! We hopen 
dus op wat subsidie van de lokale 
overheid (we besparen immers op 
een inwonersjury!) Ook hebben wij 
besloten om zoveel mogelijk tools in 
te zetten om alle inwoners te 
bereiken. Inzet van sociale media 
versterkt hierbij. Er zijn nieuwe tech-
nieken om inwoners te bevragen en 
die technieken willen wij ook gaan 
inzetten en zijn hiervoor met enkele 
partijen in gesprek. Nog geen 
concrete datum wanneer we gaan 
beginnen. Maar we houden u op de 
hoogte. Volg ons! Wilt u ook graag 
meedenken, laat het ons weten door 
een email te sturen naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 
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Mijdrecht - Op zaterdag 26 juni 
houdt Scouting Jan van Speyk hun 
jaarlijkse open dag. Deze keer doen 
ze het ietsje anders dan voorgaande 
edities> Er zijn twee rondes met acti-
viteiten en elke ronde lijkt meer op 
een scouting opkomst. De eerste 
ronde is van 11.00 tot 13.00 uur en de 
tweede ronde is van 14.00 tot 16.00 
uur. De open dag vind plaats op 
Oosterlandweg 2B in Mijdrecht, waar 
hun clubgebouw staat. Hiermee 
bieden ze voor iedereen een moment 

aan om met hen mee te doen. Tijdens 
de open dag laten zij zien wat de 
scouting in zich heeft voor alle 
kinderen van De Ronde Venen. 
Kinderen zijn van harte welkom vanaf 
4,5 jaar. Vanwege corona is het helaas 
alleen mogelijk voor kinderen om het 
terrein te betreden, ouders zwaaien 
hun kinderen uit bij de ingang van 
het terrein en kunnen na a�oop van 
een ronde hun kinderen weer op 
halen. Wat kan je allemaal doen 
tijdens de open dag? Het buitenveld 

Kom je kijken bij Scouting  
Jan van Speyk?

van het terrein wordt verdeeld in 
gebieden met een thema. Hier vind je 
allemaal opdrachten en activiteiten 
die bij dit thema horen. Dit gaat van 

klimmen over bouwwerken die de 
leden in elkaar hebben gezet, tot 
marshmallows boven het kampvuur 
en scouting technieken!
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Wilnis - De groepen 5 en 6 van de 
Koningin Julianaschool in Wilnis 
kregen bezoek van geluidskunste-
naar Fedde ten Berge i.v.m. het 
project Geluidenjager, georganiseerd 
in samenwerking met Kunst Centraal. 

Op deze manier zijn de leerlingen 
heel bewust bezig met iets waarmee 
ze altijd omringd zijn, maar waar ze 
niet elke dag bij stilstaan. In de klas 
werd ge�losofeerd over geluid en er 
werden geluidsexperimenten 

gedaan. Fedde kwam op school met 
een aantal geluidskunstwerken en hij 
nam de kinderen mee in zijn wereld 
van geluid. Dat was een leuke en 
bijzondere ervaring voor de 
leerlingen.

Geluidenjager op de Koningin 
Julianaschool
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Uithoorn - Heb je sinds corona ook 
de race�ets (her)ontdekt, en vind je 
het nu wel mooi geweest dat je elk 
sprintje verliest van je �etsvrienden, 
je je niet zeker voelt in de bochten 
van de Ronde Hoep, of niet uit de 
wind kunt blijven zitten wanneer het 
weer eens waait? Bij de Wielervereni-
ging UWTC in Uithoorn helpen we je 
graag verder. Op 30 juni 19:00 zal er 
daarom op het wielerparcours op 
Sportpark de Randhoorn een wiel-
rentraining gegeven worden door 
gediplomeerde wielertrainers. Je 
leert er hoe je het beste een bocht 
kunt nemen, hoe je zorg draagt voor 
voeding tijdens een langere rit, en 
hoe je veilig en verantwoord met de 
race�ets de weg op kunt. Deze trai-
ning is open voor iedereen boven de 
16 jaar met een race�ets en een 
helm. Uiteraard wordt er van je 
verwacht dat je de coronaregels in 
acht neemt. Inschrijving vooraf is niet 

nodig en er zijn aan deze training 
geen kosten verbonden. Voor meer 
informatie, zie: www.facebook.com/
wielrenuwtc of www.uwtc.nl/wielren

UWTC leden pakken medailles 
bij WK handbiken
UWTC lid en handbiker Jetze Plat 
heeft afgelopen vrijdag in Portugal 
de wereldtitel behaald in de tijdrit in 
de klasse H4. Tim de Vries uit Vinke-
veen werd vierde in zijn klasse H5. 
Het waren zware omstandigheden 
bij de tijdrit, heuvels en wind zorgde 
ervoor dat het tempo continue 
wisselend was. Op zondag heeft Tim 
de Vries een bronzen medaille 
gewonnen bij de wegwedstrijd. Jetze 
Plat kwam bij de wegwedstrijd solo 
over de streep en pakte hiermee zijn 
tweede gouden medaille bij het WK.

Winst voor Lorena Wiebes
Lorena Wiebes uit Mijdrecht heeft de 

Leren wielrennen bij UWTC

Mijdrecht -  Ter afsluiting van het 
seizoen organiseert SV Argon de jaar-
lijkse sportdag. Waar covid-19 vorig 
seizoen nog een grote spelbreker 
was, is het de organisatie er nu alles 
aan gelegen om deze sportdag dit 
jaar wel doorgang te laten plaats-
vinden en wel op zaterdag 19 juni 
aanstaande. De sportdag is dit jaar 
een bijzondere jubileumeditie en 
daarom wordt ook even stilgestaan 
bij de o�ciële start van het 50 jarig 
bestaan van SV Argon. De evene-
mentencommissie, sponsorcom-
missie en jubileum commissie 
hebben speciaal voor dit jaar de 
handen in elkaar geslagen om er een 
bijzonder feest van te maken. De 
voetballers/voetbalsters van de cate-
gorieën JO8, JO9, JO10 en JO11 
mogen zich uitleven op de diverse 
onderdelen, die worden begeleid 

door een speler van het eerste elftal. 
En omdat het deze dag ook nog eens 
de o�ciële start is van het jubileum-
jaar (Argon bestaat nl. 50 jaar) mag 
iedere deelnemer één vriendje of 
vriendinnetje meenemen. Uiteraard 
hoeft het vriendje/vriendinnetje zelf 
geen lid te zijn, maar moet wel 
geboren zijn in 2010, 2011, 2012 of 
2013.
Dus heb jij een vriendje of vriendin-
netje die bij Argon voetbalt in één 
van de genoemde categorieën en 
ben jij zelf ook geboren in één van 
eerder genoemde jaartallen, vraag 
dan of hij/zij je wilt opgeven! Wij 
beloven je een mooie dag! Op dit 
moment is er een COVID-19 richtlijn, 
dat er geen ouders op het sportpark 
mogen worden toegestaan. Hopelijk 
zijn er binnenkort versoepelingen, 
die dat 19 juni weer mogelijk maakt!

Sportdag SV Argon

Uithoorn - Zonder een echt oefen-
programma tegen teams uit de regio, 
maar gelukkig wel onderling wat 
kunnen oefenen zijn de Thamen 
jeugdteams meteen aan de compe-
titie begonnen. 
De Honkbal Pupillen 1 is het seizoen 
bijzonder goed begonnen en nam 
vorige week op bezoek bij Badhoeve-
dorp PH1 een 0-8 overwinning mee 
naar huis Zondag kwam Ban Topa 
Future Stars bij Thamen aan de Vuur-
lijn op bezoek en dat werd een 
mooie 10-4 overwinning. Een prima 
prestatie van een team dat dit jaar de 
overgang heeft gemaakt naar het 
spelen met een harde bal.
De Honkbal Pupillen 2 is een team 
met bijna allemaal nieuwe jongens 
en meisjes die dit jaar zijn begonnen 
met honkbal of die de overstap 
hebben gemaakt vanaf de beeball. 
Het team is nog niet helemaal 
compleet maar speelde afgelopen 
zaterdag met wat hulp uit Pupillen 1 
hun eerste competitiewedstrijd en 
die werd verloren, maar voor de 
nieuwkomers was het een eerste 
mooie stap naar echt honkbal.

Waren er in 2020 twee honkbal aspi-
ranten teams bij Thamen, dit seizoen 
zijn er drie. Dit heeft alles te maken 
met een enorme groep “oud” 
pupillen die nu in de leeftijdscate-
gorie van de aspiranten (13 t/m 15 
jaar) terecht zijn gekomen. Het 
vereist de nodige aanpassingen, 
want ook al blijven de regels 
hetzelfde de honkafstanden en de 
afstand van de pitcher naar de 
catcher zijn wel een behoorlijk stuk 
langer geworden. Daarbij staan er 
soms spelers tegenover je die wel 
heel erg groot zijn. De teams zijn 
hard aan het trainen en hopelijk lukt 
het binnenkort om de eerste over-
winningen binnen te halen.
De honkbal junioren (16 t/m 21 jaar) 
spelen oefenwedstrijden tegens 
teams die allemaal onder 18 jaar zijn, 
i.v.m. de Covid regels, en die mogen 
komende zaterdag om 14.00 uur 
aantreden voor een oefenwedstrijd 
tegen Hilversum Hurricanes.
Onze jongste beeball majors (7 t/m 9 
jaar) speelden afgelopen zondag een 
oefenwedstrijd en beginnen komend 
weekend aan de competitie.

Thamen jeugdteams met de 
competitie gestart

Uithoorn - Vanaf zaterdag start honk- 
en softbalvereniging Thamen op 
zaterdag van 10.30 t/m 11.30 uur met 
een speciale training voor kinderen 
van 4 t/m 6 jaar die willen kennis-

maken met beeball. BeeBall is een 
stoer, �itsend en leuk spel voor 
kinderen t/m 9 jaar en is de voorloper 
van honkbal en softbal. Door de kleine 
teams en eenvoudige spelregels 

Thamen start training voor 
jongste jeugd

Wilnis - We mogen weer bridgen op 
de club! Dat is een �jn en positief 
bericht. Het reguliere bridgeseizoen 
van Bridgevereniging De Ronde 
Venen is afgelopen maar we willen 
niet wachten tot september om weer 
te beginnen. Voor leden en gastspe-
lers worden losse speelavonden geor-
ganiseerd in de Willisstee in Wilnis: op 
dinsdagavond 15 juni, 22 juni, 29 juni, 
6 juli en 13 juli. Ieder bridgepaar kan 
zich hier per keer voor opgeven door 

zich aan te melden bij bridge.drv@
mail.com Dit kan tm de zondag voor 
de speeldatum. Graag uw telefoon-
nummer en gewenste datum 
vermelden bij de aanmelding. De 
kosten bedragen 5 euro per persoon 
per avond. De zaal is open om 19.30 
uur. Er wordt gespeeld onder de 
voorwaarden van de bridgebond met 
een veiligheidsprotocol. Daardoor is 
o.a. voldoende afstand houden 
gegarandeerd.

Zomerbridge in Wilnis

worden kinderen volledig bij het spel 
betrokken en zijn ze volop in bewe-
ging. Bij BeeBall staan teamgeest, 
sportiviteit en spelplezier voorop. Door 
het spelen van BeeBall raken kinderen 
snel vertrouwd met het slaan, gooien 
en vangen. Op speelse wijze maken 
kinderen zich snel de technische vaar-
digheden van honkbal en softbal 
eigen. BeeBall kenmerkt zich in het 
bijzonder doordat het spel door 
kinderen vanaf 4 jaar en met kleine 
teams wordt gespeeld. De kleine 
afmeting van het veld bevordert spee-
lintensiteit. Geen statische houding, 
maar dus volop activiteit. De trai-
ningen vinden plaats op het complex 
aan de Vuurlijn 24 in De Kwakel. Wilt u 
meer informatie of uw zoon/dochter 
opgeven voor deze training stuur dan 
een e-mail naar Tc.Thamen@gmail.
com. Voor kinderen vanaf 7 jaar en 
ouder hebben zij ook vele mogelijk-
heden en neem dan ook even op via 
bovengenoemd e-mailadres.

SPAR Flanders Diamond Tour op haar 
naam geschreven. De 22-jarige 
renster van Team DSM kwam in 
Nijlen (België) na een wedstrijd van 
136,6 kilometer als eerste over de 
�nish. Zij klopte in de sprint de Itali-
aanse Chiara Consonni en de Neder-
landse Amber van der Hulst). Wiebes 
was ook de vorige editie, twee jaar 
geleden, de snelste. Voor Wiebes is 
de zege in Nijlen al haar zevende 
overwinning dit seizoen.

Interclub bij ASC Olympia
Zondag 1 juni hebben er 3 jeugd-
leden van UWTC meegedaan aan de 
interclub jeugdwedstrijd in 
Amsterdam. Bij de jongste jeugd 
heeft Joël van Capel een keurige 
wedstrijd gereden. Na een lastige 
eerste ronde wist Joël aansluiting te 
vinden bij een groep van 3 renners 
waarmee hij naar de �nish is gereden 
en dat leverde hem een mooie 13e 
plaats op. Iedere wedstrijd doet hij 
weer meer ervaring op.

Groep C (cat 5 en 6) moesten 8 
ronden van 2,5 km rijden. Floris 
Fransen en Jytte Timmermans reden 
hun wedstrijd in deze groep. Tijdens 
de wedstrijd waren er, net als vorige 
week, vele demarrages en ze werden 
allemaal weer teruggehaald. Floris 
heeft de hele wedstrijd het tempo 
van het peloton bijgehouden. Jytte 
kwam ook nog een keer voorop maar 
kon het hoge tempo niet volhouden 
om vooruit te blijven. Ze heeft verder 
de gehele wedstrijd in het peloton 
gereden en is ge�nisht als 20ste. 
Floris is uiteindelijk 27ste geworden.

De Kwakel – Een bericht voor alle 
tuin of natuurliefhebbers, die dit 
weekend in eigen omgeving een 
mooie tuin willen bezoeken. W van 
Doorn: “ normaal gesproken is dit het 
landelijke open tuinen weekend 
,maar dat word dit jaar niet georgani-
seerd , maar toch wil ik mijn tuin 
openstellen voor de geïnteresseerde 
bezoeker en wel hierom. De tuin is 
best heel groot en behoorlijk ruim 
van opzet is en er staan heel veel 
soorten bomen en struiken in de tuin 
die met dit zonnige weer heerlijke 
schaduw geven, maar er zijn ook 

bloemen borders met erg veel bloei-
ende planten. Er is zeker een collectie 
van 40 verschillende pioenrozen, 
maar ook zeker wel 40 soorten 
gewone rozen te bewonderen en ze 
staan er op dit ogenblik prachtig bij. 
Omdat je er het hele jaar veel tijd 
insteekt en je het resultaat best wel 
mooi vindt wel je dat graag delen 
met andere mensen met hart voor 
groen en de natuur. 

Onze tuin is best wel een oase in het 
verglaasde gebied hier. Echt een plek 
waar vogels, uilen en egels zich thuis 

Open tuin bij de ‘ Volharding 
Loont’ in De Kwakel

voelen. Je mag natuurlijk niet 
opscheppen dat is niet netjes en 
vaak vervelend ,maar het is echt een 
ruime en bijzondere tuin,die om het 
mooie houten huis heen is aange-
legd. Een deel van de tuin wordt 
omringt door een dijkje waar over 
het ‘loverslaantje’ kronkelt, aange-
vuld met hier en daar wat kunst 
werken maakt het tot een waar lust 
oord voor ons als beheerder van dit 
unieke stukje groen en dat willen we 
een paar dagen met u delen. 
U bent welkom komende Zaterdag 
19 juni van 10.00 tot in de avond 
21.00 en Zondag 20 Juni van 10.00 
tot 18.00
Volharding Loont Achterweg 15 De 
Kwakel . 1424 PN Fam Willem van 
Doorn .





Uithoorn - Na het succes van de 
vorige virtuele competitie, heeft AKU 
voor de eigen atleten een tweede 
editie georganiseerd op de eigen 
baan. Naast de pupillen deden de 
junioren en senioren van AKU mee op 
de loopnummers. Om de wedstrijd 
nog meer een officieel karakter te 
geven heeft AKU een officiële tijdre-
gistratie gehuurd, zodat alle tijden 
officieel gemeten werden en 
sommige atleten met deze tijden zich 
kunnen inschrijven voor de Neder-
landse Kampioenschappen. De 
pupillen begonnen de dag met de 
estafettes. Tijdens de trainingen is 
hier veel aandacht aan besteedt door 
de trainers. Dit was duidelijk terug te 
zien in de resultaten door veel snelle 
wissels en mooie tijden van de 
verschillende jeugdteams.

Jongens pupillen
Bij de jongens pupillen A1 liet Mikael 
Badulkhan een hele mooie meer-
kamp zien. Met maar liefst twee 
persoonlijke records bij het 
balwerpen (16.08 meter) en hoog-
springen (1.00 meter) won Mikael de 
meerkamp. Ruben Zijerveld liep een 
sterke 1000 meter, hij liep een nieuw 
persoonlijk record van 4.52.17 
minuten. Bregje Veerhuis liet zien in 
topvorm te zijn tijdens de competitie. 
Bregje won de meerkamp met 
persoonlijke records op alle onder-
delen (60 meter sprint, balwerpen, 
hoogspringen en 1000 meter). Net als 
Bregje behaalde Maud van Kessel ook 
vier persoonlijke records, Maud 
eindigde sterk op een tweede plaats 
in het eindklassement. Op een 3e 
plek in het klassement eindigde 
Jonne van Diemen, zij liep een hele 
sterke 60 meter sprint in 10.48 
seconden. Joy van Dijk kende ook 
een succesvolle meerkamp en 
behaalde drie persoonlijke records, 
bij het hoogspringen behaalde Joy 
zelfs al een mooie hoogte van 1.00 
meter. Ayla Keltering behaalde een 
hele knappe 2e plaatst bij het 
balwerpen. Kayla wierp de bal naar 
een afstand van 14.29 meter. Ella 
Novovic zette ook een sterke meer-
kamp neer en behaalde drie persoon-
lijke records. Op de 1000 meter 
finishte Ella in 5.46.27 minuten. Net 

als haar teamgenoten behaalde Nida 
Karimi meerdere persoonlijke 
records. Nida behaalde een PR bij het 
balwerpen en hoogspringen.

Meerkamp
Jay van Kempen won de meerkamp 
bij de jongens A2 pupillen. Bij het 
kogelstoten behaalde Jay een pr van 
6.90 meter. Daarnaast behaalde Jay 
ook een PR op de 1000 meter en de 
60 meter sprint. Tim Taanman won 
het verspringen met een sterke 
sprong van 3.70 meter, daarnaast 
behaalde Tim ook bij het kogelstoten 
een persoonlijke record.
Emmanuelle Amani won met over-
macht de meerkamp en behaalde 
naast 3 persoonlijke records ook een 
officieel CLUBRECORD op de 4-kamp. 
Een prachtige resultaat van de jonge 
AKU atlete. Nynke Veen eindigde met 
4 persoonlijke records op een sterke 
2e plaatst in het eindklassement. 
Vooral de goed ingedeelde 1000 
meter maakte indruk. Amara Blon-
deau, die sinds kort ook deelneemt 
aan de specialisatie trainingen bij 
AKU, kende een goede meerkamp 
met 4 persoonlijke records, waar-
onder 3.45 meter bij het verspringen. 
Naomi Keteku behaalde bij het kogel-
stoten een mooi PR, ze behaalde een 
afstand van 6.73 meter. Arantxa Ligt-
voet liep een sterke sprint en finishte 
in een tijd van 11.59 seconden. Daar-
naast behaalde Arantxa ook een PR 
bij het verspringen en kogelstoten.
Het is erg mooi om te zien dat veel A 
pupillen deelnemen aan de speciali-
satie trainingen (sprint/horden, 
werpen, springen en MILA) en dat 
deze trainingen hun vruchten 
beginnen af te werpen. 

Clubrecord
Tijdens de 1e virtuele competitie zat 
Roel Verlaan al dicht tegen het club-
record 4-kamp aan, maar afgelopen 
weekend was het zover. Met 4 
persoonlijke records heeft hij het 
CLUBRECORD 4-kamp bij de B 
pupillen in handen. Op de 600 meter 
vochten Jip Hofmijster en Roel 
Verlaan de strijd van de dag uit. Beide 
jongens liepen een CLUBRECORD 600 
meter. Roel finishte in een tijd van 
1.58.76 minuten en Jip liep 1.59.96 

minuten wat hem een CLUBRECORD 
bij de pupillen C opleverde. Een 
geweldig resultaat en zeer snelle 
tijden van beide mannen. Jip 
eindigde als 2e op de meerkamp, 
mede door een pr van 3.45 meter bij 
het verspringen. Mike van Ettinger 
eindigde op een mooie 3e plek op de 
meerkamp, mede door een mooi 
persoonlijk record van 3.08 meter bij 
het verspringen. Finn Bakker was 
tijdens de competitie erg sterk op de 
loopnummers en behaalde bij de 40 
meter sprint en de 600 meter een 
persoonlijk record. Ruben Raadschel-
ders behaalde een goede prestatie bij 
het balwerpen. Hij werd met een 
afstand van 18.55 meter 2e bij het 
balwerpen. Thijs van Diemen 
behaalde 2 persoonlijke records. Op 
de 600 meter liep Thijs 2.37.92 
minuten en bij het verspringen kwam 
hij tot een afstand van 2.53 meter. 
Frederik Burger was erg sterk bij het 
balwerpen en kwam met een PR tot 
een afstand van 12.70 meter. Ook bij 
het verspringen behaalde Frederik 
een PR. Ingmar Arens behaalde maar 
liefst vier persoonlijke records op de 
meerkamp. Bij het balwerpen kwam 
hij tot een mooie afstand van 17.04 
meter. Teis van Oudenallen kwam bij 
het verspringen tot een afstand van 
2.26 meter en bij het balwerpen tot 
8.92 meter. Beide resultaten waren 
een persoonlijk record voor Teis.

Meisjes pupillen B
Bij de meisjes pupillen B won Evi 
Schoen met 4 overwinningen de 
4-kamp. Een prachtig resultaat voor 
de AKU atlete die door een sterke 
race op de 600 meter een mooi 
persoonlijk record liep van 2.29.82 
minuten. Yasmine Rekelhof bood 
sterke tegenstand, mede door 2 
sterke races op de loopnummers. Op 
de 40 meter finishte Yasmine in 7.99 
seconden en op de 600 meter liep ze 
2.31.71 minuten, beide een PR. Lea 
van den Berg finishte knap op een 3e 
plaats bij de meerkamp, mede door 2 
persoonlijke records bij het 
verspringen (2.73 meter) en het 
balwerpen (9.33 meter). Lotte 
Vermeulen was erg sterk bij het 
balwerpen en kwam dicht in de buurt 
van de 10 meter grens. Ze behaald 
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Veel persoonlijke records AKU atleten 
tijdens competitie

een persoonlijk record van 9.90 
meter. Demi Brouwer eindigde op 
een mooie 5e plaats, mede door 
persoonlijke record bij het balwerpen 
en verspringen. Esmee Horlings 
mocht aan het einde van de meer-
kamp 3 PR’s noteren, waaronder een 
sterke race bij de 40 meter spint. 
Esmee finishte in een tijd van 8.23 
seconden. Kyara Duisdeiker kende 
een goede meerkamp en behaalde 
bij het balwerpen een mooi persoon-
lijk record. Ze wierp de bal naar een 
afstand van 9.29 meter. Kaley van 
Mook kende een goede meerkamp 
en behaalde op alle 4 de onderdelen 
een persoonlijk record. Bij het 
verspringen kwam Kaley tot een 
goede sprong van 2.55 meter. Norah 
van Goor Oosterlingh behaalde 2 
mooie records bij het balwerpen en 
op de 600 meter waarin ze finishte in 
een tijd van 2.57.93 minuten. Alicia 
Verkerk was heel sterk bij het 
balwerpen. Met een persoonlijk 
record van 10.62 meter behaalde zij 
een knappe 2e plaats. Ook bij het 
verspringen behaalde Alicia een 
persoonlijk record.

Jongens pupillen C
Bij de jongens pupillen C won Siem 
Verlaan de 4-kamp. Mede door een 
mooie persoonlijk record bij het 
verspringen van 3.00 meter behaalde 
hij een CLUBRECORD 4-kamp. Joes 
Bar eindigde heel knap op een 2e 
plaats en behaalde een mooi 
persoonlijk record op de 40 meter 
sprint, Joes finishte in een tijd van 
7.59 seconden. Bram van der Lee 
eindigde op een 3e plaats, mede 
door 4 persoonlijke records. Op 600 
meter kwam in 2.33.56 minuten over 
de finish. Stijn Heemskerk kende een 
zeer mooi debuut bij zijn eerste offi-
ciële wedstrijd. Op de 40 meter sprint 
liep hij knap naar een 3e plaats en 
ook bij het verspringen eindigde hij 
met een afstand van 2.65 meter als 
3e. Thijs van Putten behaalde twee 
mooie records op de loopnummers. 
Op de 40 meters print liep Thijs een 
tijd van 8.50 seconden en finishte op 
de 600 meter in een tijd van 2.53.27 
minuten. Abel van Zaanen eindigde 
op een 6e plaats in het eindklasse-
ment, mede door een mooie sprint. 

Abel finishte in een persoonlijk record 
van 8.51 seconden. Ahmed Rasoul 
kwam bij het verspringen tot een 
knappe afstand van 2.50 meter. 
Ahmed behaalde totaal vier persoon-
lijke records. Ook Jayden Verlaan 
behaalde 4 persoonlijke records. Hij 
behaalde bij het balwerpen een mooi 
afstand van 8.31 meter. Stijn Triene-
kens liep een sterke sprint en finishte 
in een tijd van 8.99. Dit betekende 
een persoonlijke record voor Stijn. 
Jason van Wezel finishte op de 600 
meter in een goede tijd van 3.05.88 
minuten. Ook bij het balwerpen 
behaalde Jason een PR van 7.93 
meter.

Prachtig
Gurbani Bhugra behaalde een 
prachtig resultaat op de meerkamp. 
Door 3 persoonlijke records won zij 
het eindklassement, mede door een 
goede sprint van 8.19 seconden. 
Rowan van Kempen eindigde op een 
2e plaats in het klassement. Op de 
sprint finishte Rowan in een snelle 
tijd van 8.00 seconden. Deze tijd 
betekende een persoonlijk record 
voor Rowan. Lize ten Pas behaalde 3 
persoonlijke records, waaronder een 
mooie afstand bij balwerpen. Lize 
kwam tot een afstand van 12.80 
meter. Deliz Honig behaalde 2 PR’s op 
de 4-kamp. Op de sprint finishte zij in 
een tijd van 8.18 seconden en bij het 
balwerpen wierp ze de bal tot een 
afstand van 10.77 meter. Fien de 
Waele Janssen kende een goed 
debuut tijdens haar eerste atle-
tiekwedstrijd. Op de 40 meters print 
finishte knap op een 3e plaats in een 
tijd van 8.15 seconden. Feline Verlaan 
maakte ook haar debuut tijdens haar 
eerste officiële atletiekwedstrijd. 
Feline kwam bij het verspringen tot 
een mooie sprong van 2.23 meter.

Mini pupillen
Mathies de Wildt won bij de mini 
pupillen de meerkamp. Mede door 
een sterke sprint van 8.68 seconden 
en een afstand van bij 13.22 meter bij 
het balwerpen. Finn de Kuijer 
behaalde 2 persoonlijke records. 

Vervolg op de volgende blz.





Op de 600 meter finishte Finn als 
winnaar in een tijd van 2.39.24 
minuten. Joeri Stolwijk eindigde op 
een knappe 3e plaats op de meer-
kamp. Joeri behaalde vier persoon-
lijke records, waaronder een snelle 
sprint van 9.01 seconden op de 40 
meter sprint. Levi Bakker maakte zijn 
debuut op de meerkamp en finishte 
op de 600 meter in een mooie van 
tijd 2.51.68 minuten. Ben ten Pas 
behaalde op de meerkamp 3 
persoonlijke records, waaronder een 
mooie sprong bij het verspringen van 
1.97 meter. Thiago Ligtvoet behaalde 
bij het sprinten een mooi PR en 
kwam als winnaar over de streep. 
Thiago finishte in een tijd van 8.56 
seconden. Finn Duifhuis behaalde 3 
mooie records bij het sprinten, 
verspringen en balwerpen. Op de 
sprint liep Finn een tijd van 10.52 
seconden en bij het balwerpen kwam 
hij tot een afstand van 5.87 meter. 
Luuk Duifhuis verbeterde zich net als 
zijn broer op de meerkamp. Luuk 
kwam bij het sprinten in 10.87 over 
de finish en behaalde bij het 
balwerpen een afstand van 5.45 
meter.

Goede race
Jill Verhoef finishte mede door een 
hele goede race op de 600 meter als 
1e in het eindklassement. Jill finishte 
op de 600 meter in een mooi 
persoonlijk record van 2.34.58 
minuten. Fyleine Rekelhof, die als 2e 
eindigde in het eindklassent 
behaalde 3 persoonlijke records. Bij 
het sprinten kwam zij tot een snelle 
tijd van 9.12 seconden. Noraly 
Kohimor kwam bij haar eerste atle-
tiekwedstrijd tot een knappe 3e 
plaats in het eindklassement. Bij het 
balwerpen kwam Noraly tot de 2e 
afstand en wierp de bal naar een 
afstand van 7.83 meter. Roos van 
Oudenallen had ook een goede dag 
en behaalde drie persoonlijke 
records. Bij het verspringen kwam 
Roos tot een goede sprong van 2.18 
meter. Mia Novovic behaalde ook 3 
persoonlijke records, waaronder een 
snelle sprint van 9.35 seonden. Fenna 
Busscher finishte op de 600 meter in 
een tijd van 3.14.48 minuten en bij 
het balwerpen kwam ze tot een worp 
van 5.19 meter. Beide resultaten 
waren een persoonlijk record voor 
Fenna. Vanaf 14.30 waren de junioren 
en de senioren aan de beurt. Zij 
konden kiezen uit verschillende loop-
onderdelen. Helaas was ook hier 
publiek nog niet toegestaan.
60/80 / 100 meter: De 1e afstand was 
de 60 meter waarbij er vandaag 
gebruik gemaakt werd van elektroni-

sche tijdmeting. Dit betekent dat er 
een fotofinish is en dat ouders thuis 
via atletiek.nu de tijden live konden 
volgen. Fleur wist als eerste over de 
finish te komen in 9.18. Een verbete-
ring van haar beste tijd dit seizoen. 
Noa volgde daarna in 10,21 en 
Marlou in 10.62.
De junioren D junioren lopen al 80 
meter. Net als de vorige keer wist 
Robin te winnen. Ditmaal in een tijd 
van 12.06, waarbij hij zijn pr verbe-
terde. Christiaan werd 2e in een tijd 
van 12.72. Finn liep voor de eerste 
keer een 80 meter en wist meteen al 
een mooie tijd neer te zetten van 
13.61. Ilian werd 4e en verbeterde zijn 
tijd met ruim een seconde. Knap 
werk. Ook de meisje C lopen 80 
meter. Naomi had een geweldig 
goede start en liep lang voorop. Toch 
was het Filia die met een tijd van 
11.58 er met de winst vandoor ging. 
Naomi eindigde in 11.73 en Esmee in 
11.85. De 100 meter stond op het 
programma voor de atleten onder 18 
en de senioren. Lois liep bij de 
meisjes onder 18 een tijd van 13.94. 
Thijs won in een tijd van 11.44 en 
Ethan werd 2e in 11.88. Hij liep 
daarbij sneller dan zijn pr in april.

800 meter:
Sjoerd heeft op deze afstand een pr 
van 2.18. Hij ging heel rap van start 
en liep meteen al ruim aan kop. 
Lange tijd leek het erop dat hij zijn pr 
ging halen, maar dit lukt helaas net 
niet met een tijd van 2.21. Vele juni-
oren zijn gewend om de 1000 meter 
te lopen, vandaag stond de nieuwe 
afstand 800 meter op het 
programma. Guang, Koen en Iver 
gingen bij de C junioren van start. 
Guang wist een mooie 2e tijd neer te 
zetten achter Sjoerd van 2.37. Vlak 
daarachter finishte Robin en Mark als 
D junior. Ook Jonne, Christiaan, Finn 
en Ilian liepen een knappe 800 meter.
Ook bij de meisjes D junioren gingen 
er 4 atleten van start. Fleur kwam als 
1e over de finish in 2.50, daarna 
gevolgd door Noa, Marlou en Isa.

300 meter horden:
De 300 meter horden is een lastige 
afstand door de horden en door de 
lange afstand. Een onderdeel dat de 
volgende wedstrijd voor de C juni-
oren op het programma staat.
Er gingen 5 atleten van start, waar-
onder ook Nienke als A2 pupil. De 
horden werden goed aangevallen en 
bleven zo dus allemaal overeind, 
waardoor een trotse trainer zag dat er 
mooie tijden gelopen werden. Esmee 
kwam als eerste binnen in een tijd 
van 57.22 gevolgd door Christiaan in 
58.24 daarna Nienke in 58.25, Jonne 
in 59.32 en Ilian in 1.15.

300/400 meter:
Het spektakel van de dag was de 400 
meter. Thijs en Jon hadden in april al 
goede tijden gelopen, dit beloofde 
dus weer een mooie race te worden. 
Beide wilden graag onder de 50 
seconden lopen. Thijs had een 
mindere start, waardoor hij minder 
snel liep dan gewild, hij finishte net 
boven de 50 seconden in 50.90. Jon 
liep daarentegen een geweldige race, 
waarbij hij al heel snel aan kop lag en 
ook onder de 50 seconden wist te 
finishen in een tijd van 49.53.
Ethan wist zich vandaag al te verbe-
teren op de 100 meter en deed dit 
ook nog op de 400 meter met een 
tijd van 53.23. Daarmee liep hij ook 
meteen een nieuw clubrecord voor 
de B junioren onder 18. Tim liep een 
mooie race in 57.24 en Wolf liep bij de 
senioren onder 18 een tijd van 56.77.

Druk programma
Sommige atleten hadden een druk 
programma en liepen alle 3 of zelfs 4 
de afstanden. Dat betekent dat de 
laatste 300 meter, dan wel extra 
zwaar is, als je net 30 minuten daar-
voor de 300 meter horden nog had 
gelopen. Bij de D junioren wist Fleur 
ook hier als 1e over de finish te 
komen in een tijd van 53.26, Noa 
werd knap 2e in een tijd van 59.76 en 
Marlou leverde deze dag een 3e 
knappe prestaties met een tijd van 
1.06. Bij de D junioren was Robin net 
als bij de 100 en de 800 meter de 
snelste in een tijd van 51.65, 2e werd 
Jonne in 55.51, 3e Finn, 4e Christiaan 
en 5e Ilian. Christiaan en Ilian liepen 
beide alle 4 de afstanden deze dag.
Bij de C en U18 atleten ging Lois de 
300 meter in volle sprint. Een prachtig 
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gelopen race en dit leverde ook een 
geweldige tijd op van 48.03, daarna 
finishte Esmee in 52.18 en Filia in 
52.51.

Wedstrijd pupillen en junioren :
Vanaf juni zullen de competitiewed-
strijden weer gaan starten. Voor de 
CD atleten is dit al op 19 juni en 3 juli. 
De pupillen moeten nog even geduld 
hebben tot ook zij op 3 juli van start 
mogen. 












