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Tegenstrijdig, vindt het CDA. Duo-
statenlid en woordvoerder klimaat 
Niek Wijmenga: “Als het gaat om 
woningbouw past de provincie een 
overvloed aan regels toe, maar in het 
geval van windmolens en zonnepa-
nelen houdt de provincie liever haar 
handen af van de regie. De provincie 
meet met twee maten”. Volgens het 
CDA zijn de gemeenten hiervan de 
dupe, die hiermee dit lastige dossier 
feitelijk over de schutting krijgen 
gegooid. 

600 meter afstandseis
Een belangrijke geschrapte regel is 
de 600 meter afstandseis tot 
woningen, die de provincie gaat 
schrappen. Het CDA roept daarom de 

provincie op om geen steun te 
verlenen aan planvorming voor wind-
turbines op locaties dichterbij dan 
600 meter van een gemeentegrens, 
tenzij er sprake is van aantoonbare 
steun voor deze plannen onder direct 
omwonenden en bij de buurge-
meente. Draagvlak is voor het CDA 
een heel belangrijk criterium voor het 
eventueel instemmen met zon- en 
windenergieprojecten, wat zij dan 
ook heeft opgenomen in de checklist 
uit het CDA-initiatiefvoorstel “Afwe-
gingskader energie uit wind en zon 
op land”.

Rol provincie
Het is volgens het CDA bij uitstek de 
provincie die een belangrijke bijdrage 

zou kunnen leveren aan de gegaran-
deerde randvoorwaarden voor zon- 
of windenergieprojecten. Wijmenga: 
“Wij willen dat de provincie haar 
verbindende verantwoordelijkheid 
erkent en oppakt. Het is juist de 
provincie die ervoor kan en voor zou 
moeten zorgen dat hier regionale 
afspraken over gemaakt worden”. Het 
CDA is het dus oneens met de rollen 
die de provincie zichzelf aanmeet 
inzake de omgevingsverordening. 
Het CDA stemt vandaag tijdens de 
Provinciale Statenvergadering wel in 
met de RES, waar de provincie slechts 
een van de deelnemers is. “Het tegen-
gaan van klimaatverandering is een 
enorme opgave en het is nu nog niet 
duidelijk welke technieken daar 
uiteindelijk een doorslaggevende rol 
in gaan spelen. We zijn het daarom 
eens dat er gezocht wordt naar 
geschikte plekken voor wind en zon 
in onze provincie en dat is wat deze 
RES doet”, aldus Wijmenga.

Uithoorn - Het CDA Noord Holland vindt het onverstandig dat de 
provincie Noord-Holland nauwelijks regels stelt voor de inpassing van 
zon- en windenergieprojecten in de zoekgebieden van de Regionale 
Energie Strategie 1.0. De lastige opgave om deze projecten in te passen 
wordt nu op het bordje van de gemeente gelegd.

CDA uit zorgen over gebrek aan regels 
over windmolens en zonnepanelen

”Geef het burgerinitiatief 
Legmeerbos een eerlijke kans!”
Uithoorn – Deze week ontving onze 
redactie de volgende brief van Jelle 
Visser, inwoner Uithoorn en lid van 
actiegroep ‘Maak het Legmeerbos 
niet de klos’:  “Een uniek burgerinitia-
tief van de bewoners van Uithoorn 
dreigt verloren te gaan door plannen 
van de gemeenteraad, waarbij het 
Legmeerbos moet wijken voor 
verplaatsing van Thamen honk- en 
softbal vereniging en jeu-de-boules- 
vereniging Boule Union (Thamen 
sport) en woningbouw. Wat kunnen 
we doen om het Legmeerbos te 
redden? Het Legmeerbos, een uniek 
burgerinitiatief van de buurtbewo-
ners van de Legmeer in Uithoorn, kan 
een waardevolle bijdrage leveren aan 
de leefbaarheid en gezondheid van 
de bewoners van de Legmeer. De 
beoogde locatie van het Legmeerbos 
is pal naast de wijk Legmeer, tussen 
de randweg en Faunalaan. Er is zelfs 
al een forse subsidie voor toegekend 
van maar liefst 325.000 euro van de 
Stichting Leefomgeving Schiphol. 
Deze subsidie is door bewoners op 
eigen initiatief aangevraagd. Op dit 
moment is er nog geen groen op 
loopafstand in de buurt. De zoge-
naamde ‘Tiny Forests’ in de Legmeer 
zijn niet afdoende en eigenlijk niet 
meer dan een groene berm. Boven-
dien zal de leefbaarheid in de buurt 
onder druk te komen staan door 

weer toenemend vliegverkeer, het 
realiseren van de tramlijn door de 
buurt en het bouwen van een bedrij-
venterrein vlakbij de Legmeer. Het 
Legmeerbos, ook al is het maar een 
klein stukje natuur, is dus meer dan 
welkom. 

Petitie 
Begin dit jaar is een petitie overhan-
digd aan de gemeenteraad waarbij 
ongeveer 1400 handtekeningen van 
buurtbewoners zijn verzameld. Een 
petitie met zoveel handtekeningen 
als deze is historisch voor de 
gemeente Uithoorn.In de petitie 
werd de gemeenteraad aangespoord 
om op korte termijn te starten met 
het realiseren van het Legmeerbos, 
en werd er protest aangetekend om 
de soft- en honkbal vereniging 
Thamen en Jeu de Boule vereniging  
(hierna: Thamen) te verplaatsen naar 
de plek waar het Legmeerbos is 
gepland. De reden hiervoor is dat 
men wil bouwen langs de Vuurlijn, 
de huidige locatie van sportvereni-
ging Thamen. Dat deze plannen niet 
te combineren zijn is eenvoudig te 
begrijpen omdat de honkbalvereni-
ging het merendeel van het gebied 
zou behelzen, waardoor er dus geen 
ruimte is voor een Legmeerbos. 

Vervolg zie lezerspost.

Geen krant? 0251-674433



LEZERSPOST

Mijn mond viel open!
Mijn mond viel open bij het 
lezen van het artikel vorige week 
in uw krant. Onlangs stond er in 
uw krant een artikel over de 
mogelijke sluiting van biblio-
theken en nu staat dit artikel 
erin over de aanpak van laagge-
letterdheid. Dit lijkt mij heel 
tegenstrijdig. Om laaggeletterd-
heid aan te pakken is het toch 
heel belangrijk dat de biblio-
theek een voor iedereen bereik-
bare voorziening is en blijft? Ik 
kan hier echt niet bij met mijn 
verstand. Hoe wil men dit gaan 
bereiken met de bezuiniging op 
bibliotheken? Hopelijk denkt de 
gemeente heel goed na m.b.t. 
de bezuinigingen.
Alida Goris, Vinkeveen
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Uithoorn - Kanovereniging Michiel de 
Ruyter organiseert een spetterende 
kajak wildwatercursus. De wildwater-
cursus is voor beginners en is zeer 
geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf 9 jaar. De cursus start 
op zaterdag 28 augustus 2021 en 
duurt 9 weken. Op de Amstel leer je op 
een speelse manier de basisvaardig-
heden die nodig zijn voor wild water. 
Je oefent op de wildwaterbaan in 
Hardenberg daarna ga je naar het 
echte wilde water op de Erft in Duits-
land. De cursus wordt afgesloten met 
een weekend wildwatervaren in de 
Ardennen. Er zal ook zeker aandacht 
besteden aan de theorie, kleding en 
veiligheidsaspecten. Het bijzondere 
van wildwatervaren is dat volwassenen 
en kinderen dit heel goed samen 

kunnen doen. De snelheid van het 
varen wordt namelijk bepaald door de 
stroming. Zo wordt de cursus een 
spannende ervaring voor zowel 
volwassenen als kinderen. Om deel te 
nemen aan de wildwatercursus is geen 
kano-ervaring vereist. Wel moeten 
deelnemers goed kunnen zwemmen. 
Kajak, peddel en zwemvest kunnen 
van de vereniging worden gebruikt. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 
12. De begeleiding wordt verzorgd 
door goed opgeleide instructeurs van 
MdR. De cursus start zaterdag 28 
augustus en duurt tot eind oktober. De 
instructie is op zaterdagochtend van 
9:15 tot 10:30 uurMeer informatie kunt 
u vinden op www.mdr.nu. U kunt zich 
opgeven door een mail te sturen naar 
kano@mdr.nu.

Leren wildwatervaren? Dat kan bij MdR!

De Ronde Venen - Met de Zomer 
Natuur Challenge kunnen kinderen 
in de provincie Utrecht op avontuur 
tijdens de zomervakantie! Tussen 19 
juli en 29 augustus wordt iedere 
week een online �lmpje gelanceerd 
met een gloednieuwe challenge voor 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Ook 
bij NME-centrum De Woudreus is een 
super tof �lmpje opgenomen. 
Ontdek met de challenge welke 
leuke, spannende en leerzame activi-
teiten je zelfstandig in de natuur kunt 
doen! Dit kan in je tuin, het speel-
veldje, in het bos of het park om de 

hoek. Jonge kinderen kunnen samen 
met hun ouders of de kinderopvang 
meedoen. Buitenspeelplezier 
gegarandeerd! 

Website en aanmelden
Meer informatie staat op www.
zomernatuurchallenge.nl. Daar 
kunnen kinderen, ouders en kinder-
opvang zich aanmelden om de chal-
lenge iedere week automatisch in de 
mailbox te ontvangen. Ook worden 
de challenges in de zomervakantie 
wekelijks op deze website geplaatst 
en kunnen kinderen en ouders foto’s 

van de uitvoering van de challenge 
delen. De challenges staan ook op de 
facebookpagina van De Woudreus: 
www.facebook.com/NMEDeWoud-
reus . 

Groen doet goed
De Zomer Natuur Challenge is een 
initiatief van het programma Groen 
doet goed. Het doel van Groen doet 
goed is dat kinderen tussen de 4 en 
12 jaar in de provincie Utrecht meer 
naar buiten gaan. Spelen in de 
natuur is leuk en gezond. Door 
buiten te spelen in een natuurlijke 

Op avontuur met de Zomer Natuur Challenge 
omgeving kunnen kinderen hun 
energie kwijt, hebben ze plezier en 
komen ze tot rust. 

Daarnaast is buitenspelen in de 
natuur ook erg leerzaam en leuk. 
Inmiddels is in tien Utrechtse 
gemeenten een groot netwerk van 
Natuur- en Milieu-educatie Centra 
samen met lokale partners, actief 
vanuit Groen doet goed. Met dit 
netwerk worden het hele jaar door 
allerlei activiteiten georganiseerd 
waardoor kinderen vaker de natuur 
ontdekken.

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....

Zwarte zwanen in het Zijdelmeer

Uithoorn - Sinds vrijjdagochtend zwemmen in het Zijdelmeer ineens een 
drietal zwarte zwanen. Vermoedelijk zijn deze ergens ontsnapt. Het is een 
prachtig gezicht. 

Foto Jan Uithol
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De Ronde Venen - De gemeenteraad 
heeft op 5 juli het amendement van 
Ronde Venen Belang met 18 
stemmen voor en 8 stemmen tegen 
aangenomen. Door dit amendement 
zijn er zoekgebieden aangewezen 
om stroom op te wekken, maar 
opwekking door windturbines wordt 
uitgesloten. De Ronde Venen sluit 
zich hierdoor aan bij een aantal 
andere gemeenten in de provincie 
Utrecht, zoals o.a. Stichtse Vecht, Wijk 
bij Duurstede en Nieuwegein, die 
geen windturbines op hun grondge-
bied toestaan. In een aantal 
gemeenten is, net als in De Ronde 
Venen, het verzet tegen windtur-
bines groot, waardoor het voorbeeld 
van de Ronde Venen nog navolging 
zal krijgen. 

Langdurig verzet
Ronde Venen Belang verzet zich al 
geruime tijd tegen windturbines in 
de gemeente. Fractievoorzitter 
Maarten van der Greft: “Ronde Venen 
Belang is de politieke partij die zich 
vanaf het begin af aan heeft verzet 
tegen de windmolenwoeker. Wij 
hebben begin 2020 de website www.
tegenwindmolens.nl in het leven 
geroepen en haalden binnen korte 
tijd ruim 2000 handtekeningen tegen 
windmolens op. 

Op verzoek van de Stichting Red de 
Plassen hebben wij de website aan 
hen overgedragen. Actievoeren 
tegen windmolens is namelijk geen 
exclusief partijissue, maar een zaak 
van alle inwoners. De stichting Red 
de Plassen heeft daarop ontzettend 
veel steun gekregen en de handteke-
ningen stroomden binnen. En wat 
belangrijker is, door het actievoeren 
zijn heel veel inwoners op de hoogte 
gebracht van het mogelijk plaatsen 
van windturbines. En onze inwoners 
willen helemaal geen windturbines. “

Draagvlak ontbreekt volledig
Van der Greft: Het wordt steeds 
moeilijker om vol te houden dat 
protest het werk is van mensen die 
het groene licht nog niet hebben 
gezien. Draagvlak voor windturbines 
ontbreekt volledig. Dat merkten wij 
al na het lanceren van www.tegen-
windmolens.nl, maar wat denk je van 
de inspraakavonden. Aanvankelijk 
was er één avond voor uitgetrokken, 
maar al gauw bleek dat er drie 
avonden nodig waren, dat de spreek-
tijd beperkt moest worden en dat 
velen hun zienswijze op papier naar 
de raad gestuurd hadden. En vrijwel 
iedereen was tegen. En niet tegen 
omdat ze geen molen in hun achter-
tuin wilden, maar wat denk je van de 
gezondheidsrisico’s, het lawaai en 
dan spreken we nog niet eens over 
horizonvervuiling. Ik wil ook een 
compliment maken aan de vier stich-
tingen en andere actiegroepen die 
zich hard gemaakt hebben tegen 
windturbines. Ik heb nog nooit 
zoveel gemotiveerde mensen gezien 
die geen moeite teveel was. Maar het 
ging ook ergens over. Om de wind-
molenwoeker, zoals wij dat noemen, 
te voorkomen.”

Steun in de raad
Al voor de commissievergadering 
heeft Ronde Venen Belang een voor-
stel ingediend om windturbines voor 
de zoekgebieden uit te sluiten. 
Tijdens de commissievergadering 
bleek dat de VVD en de Senioren-
partij het hier mee eens waren en 
zich bij Ronden Venen Belang wilden 
aansluiten. Voor de raadsvergadering 
hebben Ronde Venen Belang, de VVD 
en de Seniorenpartij samen het 
amendement ingediend. Vlak voor 
de raadsvergadering was het CDA 
ook ineens om. Uiteindelijk heeft het 
amendement tijdens de raadsverga-
dering dus voldoende steun 

gekregen. De fractie is daar zeer blij 
mee, maar dat had volgens de frac-
tievoorzitter ook eerder gekund. Van 
der Greft: “Het had heel wat avonden 
en uren vergaderen, maar nog veel 
belangrijker onrust onder onze inwo-
ners gescheeld als de partijen die nu 
ook tegen windturbines in onze 
gemeenten zijn, dit eerder hadden 
aangeven. Dat zij ook vroegtijdig in 
verzet waren gekomen. Eerder kleur 
hadden bekend. Maar het gaat om 
het resultaat en dat resultaat mag er 
zijn. Geen windturbines in De Ronde 
Venen”

Het vervolg
In Nederland groeit het verzet tegen 
windturbines op land en wordt de 
roep om windturbines op zee te 
zetten steeds groter. Van der Greft: 
Wij kwamen met dit idee en hebben 
hier een motie over ingediend. Meer-
dere gemeenten, ook in deze 
provincie, hebben een gelijkluidende 
motie ingediend. Ook vanuit de 
Tweede Kamer worden windturbines 
op zee gepromoot. Bovendien 
hebben vrijwel alle lijsttrekkers bij de 
Tweede Kamerverkiezingen zich 
uitgesproken tegen windturbines op 
land. En last but not least heeft de 
Raad van State vorige een uitspraak 
gedaan, waardoor windturbines op 
land wel aan de Europese regelge-
ving moet voldoen en moeten de 
gezondheidsrisico’s en milieue�ecten 
beter in beeld gebracht en beheerst 
worden. Dus windturbines zijn geen 
zekerheid meer. “
Binnen de RES U16 gaat de 
gemeente nog wel een bod neer-
leggen. Dit bod voor de levering van 
stroom zal zonder inbreng van wind-
turbines zijn. Van der Greft: “Onze 
inwoners willen in grote meerder-
heid geen windturbines. Dat is nu 
ook op een democratische manier 
bevestigd.” 

Inwoners De Ronde Venen blijven 
bespaard van windturbines

Uithoorn – De dagelijkse massale 
transporten in de sierteelt blijken 
aantrekkelijk voor criminelen om 
drugs, wapens en andere illegale 
zaken te vervoeren. Ook is de sector 
kwetsbaar voor arbeidsuitbuiting, 
witwassen en systematische fraude. 
Daarom steunt de gemeente Uithoorn 
de onlangs gestarte campagne van de 
sierteeltsector, overheden en Meld 
Misdaad Anoniem. Burgemeester 
Pieter Heiliegers: “Het is van groot 
belang om signalen te herkennen en 
te melden.” De campagne vergroot het 
bewustzijn binnen de sector en roept 
op om verdachte zaken te melden. De 
gemeente Uithoorn ondersteunt de 
campagne van harte. Burgemeester 
Pieter Heiliegers: “Om zicht te krijgen 
op wat er speelt en criminaliteit aan te 
pakken, is het van groot belang dat 
werknemers, ondernemers en andere 
direct betrokkenen signalen 
herkennen en dit melden. De aanwe-
zigheid van criminelen heeft een 
grote impact op bedrijven. Het leidt 
tot overlast en onveiligheid voor 
medewerkers. Door intimidatie en 
afpersing komen mensen ernstig in de 
knel. Je bedrijf loopt �nanciële of 
imagoschade op en het zorgt voor 
oneerlijke concurrentie en uitholling 
van de sector. Door te melden helpen 
medewerkers en ondernemers om dat 
te voorkomen.”

Signalen van criminele handel 
Mensen die op hun werk getuige zijn 
van criminele handel of zaken zien die 

niet kloppen, kunnen dit melden via 
M. Denk bijvoorbeeld aan smokkel 
van illegale goederen, verborgen 
ruimtes in verpakkingen en pallets, 
vrachtauto’s op ongebruikelijke loca-
ties en tijdstippen, medewerkers met 
een buitensporig bestedingspatroon, 
onderhuur en het afschermen van 
panden, ongebruikelijke orders en 
(contante) betalingen, snelgroeiende 
concurrerende bedrijven 
(dekmantels).

Melden helpt! 
Meld Misdaad Anoniem is een onaf-
hankelijk meldpunt (geen politie). 
Melden kan telefonisch en online via 
een beveiligde omgeving. Een klein 
team van medewerkers waarborgt 
de anonimiteit en behandelt de 
melding met zorg. Het meldpunt 
stuurt jaarlijks 17.000 meldingen 
door naar politie en andere opspo-
ringsinstanties. Hierdoor worden 
dagelijks zaken opgelost. 
Melden kan veilig en anoniem via 
M. 0800-7000 en online via 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Sierteeltsector en overheden 
De campagne wordt naast de 
gemeente Uithoorn ook ondersteund 
door Royal Flora Holland, Vereniging 
van groothandelaren in Bloemkweke-
rijproducten, gemeenten Westland, 
Katwijk, Aalsmeer , politie, Openbaar 
Ministerie, FIOD / Belastingdienst, 
RIEC Den Haag, RIEC Amsterdam 
Amstelland.

Campagne tegen criminaliteit  
in de sierteelt

De Ronde Venen - De provincie 
Utrecht stelt subsidie beschikbaar 
voor verbetering van de leefbaarheid 
op het platteland. De subsidierege-
ling Vitaal Platteland is bedoeld om 
bij te dragen aan een toekomstbe-
stendig landelijk gebied. Het gaat om 
de verbetering van de onderlinge 
verbinding in een dorp of buurtge-
meenschap. Aangezien drie van de 
vier vestigingen - Abcoude, Vinke-
veen en Wilnis - van de Bibliotheek 
AVV door gemeentelijke bezuini-
gingen mogelijk met sluiting 
bedreigd worden, heeft onze actie-
groep besloten om nu een beroep te 
doen op deze provinciale subsidie en 
mogelijk zo die sluiting te voor-
komen. Waarom is het belangrijk dat 
er in de dorpskernen een fysieke 
vestiging van de bibliotheek blijft? 
Voor de aanpak van laaggeletterd-
heid is een vestiging in de eigen kern 

eigenlijk onontbeerlijk. Voor 
gezinnen met jonge kinderen, 
voordat ze naar school gaan. Voor-
lezen en zelf lezen draagt bij aan 
meer begrijpend lezen; vooral vroeg 
starten is belangrijk! 

Voor kinderen
Voor de kinderen van de basis-
scholen want die kunnen makkelijk 
en dichtbij kennis maken met de hele 
collectie boeken, �lms, luisterboeken 
e.d. Naast het programma Biblio-
theek op School is deze mogelijkheid 
voor kinderen uitermate belangrijk 
en het zal hen stimuleren in de 
ontwikkeling van hun leesvaardig-
heid. Voor de jongeren die dan niet 
alleen digitaal op zoek kunnen naar 
informatie voor hun werkstukken en 
leeslijsten; zij kunnen daar ook 
persoonlijk advies over krijgen, en zij 
vinden in de vestiging werkplekken 

Actiegroep ‘Red onze Bieb’ 
vraagt provinciale subsidie aan

Regio -  In de maand juni hebben de 
brugklassen van Vakcollege Thamen 
meegedaan met de techniekwed-
strijd van Technet. Aan deze 
wedstrijd werd door vele scholen uit 
de regio meegedaan. Dit jaar konden 
scholen kiezen uit drie challenges, 
namelijk: Energie opwekken, 
Zorgrobot en Hoe bereik je de over-
kant? Met deze uitdaging gingen de 
leerlingen aan de slag om zelf een 
oplossing te bedenken en te 
bouwen. Hierbij kwamen de 
geleerde technische vaardigheden 
van afgelopen schooljaar goed van 
pas. Binnen enkele lesweken hebben 
de leerlingen prachtige resultaten 
laten zien en vrijdag 25 juni 
bezochten de juryleden van Technet 
de school om dit te bevestigen. De 
resultaten waren zo mooi zelfs, dat 
Bennett Versteeg uit klas 1M4 de 
hoofdprijs voor Thamen binnenge-
haald heeft! Bennett heeft een 

woning met molen bedacht waarbij 
de molen echt elektriciteit opwekt 
voor de verlichting en ook nog eens 
werkende zonnepanelen gebruikt 
voor wanneer het windstil is! Bennett 
mag komend schooljaar met een 
groep deelnemers naar de techni-
sche escaperoom van het Techniek-
huis in Nieuwkoop. Gefeliciteerd 
Bennett!

Vakcollege Thamen wint de 
Technet Techniekwedstrijd!

met computers. Voor alle inwoners, 
maar vooral ook de oudere inwoners 
die de bibliotheek niet alleen 
bezoeken voor het lenen van 
boeken, maar ook - en juist- voor het 
even onder de mensen zijn, bijvoor-
beeld aan de leestafel waar gratis 
kranten en tijdschriften en ko�e! 
terbeschikking staan. 

Ontmoetingsplek
De bibliotheek is een ontmoetings-
plek voor ons allemaal, en je kunt er 
ook terecht voor cursussen, infor-
matie van de overheid, computers en 
werkplekken. Het is doodzonde om 
deze vestigingen te sluiten, want wat 
eenmaal is afgebroken komt nooit 
meer terug. De actiegroep heeft op 
haar website én via de petitielijsten 
in de biebvestigingen al meer dan 
1500 steunbetuigingen verzameld. 
Wilt u ook dat de vestigingen in onze 
dorpskernen openblijven? Ga dan 
naar de website www.Redonzebieb.
nl of teken de petitie in uw eigen 
bieb. 

MUST SEE

Bestel je
tickets online 
en ontdek 15 
Nederlandse 

iconen
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WEEKAGENDA PARTICIPE

Nu er weer iets meer mag, zijn wij volop bezig om een aantal activiteiten 
weer op te starten. De anderhalve meter regel geldt helaas nog steeds, 
waardoor we behoorlijk beperkt zijn in ruimte, zodat we helaas niet alle 
activiteiten op kunnen starten. De gymgroepen van de donderdagoch-
tend zijn een aantal van de gemiste lessen van afgelopen voorjaar in aan 
het halen en ook de volksdansers op woensdagmiddag zijn al weer een 
paar keer samen geweest. Helaas geldt voor beide groepen zeer binnen-
kort de zomerstop i.v.m. de vakantie.

Maandagochtend
Op maandagochtend zijn de dames van de Brei- en Babbelgroep al weer 
3 keer bij elkaar geweest en er wordt weer �ink gebreid voor het goede 
doel. Oproep: heeft u thuis nog bollen wol liggen waar u niks meer mee 
doet? De dames zijn er bijzonder blij mee. U kunt de bollen afgeven bij 
het wijkcentrum.

Maandagmiddag
Op maandagmiddag zijn de dames weer ook weer begonnen met het 
maken van wenskaarten. Voor zowel de Babbel- en Breigroep als de 
Wenskaartengroep geldt helaas wel nog een maximum van 10 bezoekers. 

Donderdagochtend
Op donderdagochtend is de Ko�e Speciaal weer gestart. Heeft u zin in 
een gezellige donderdagochtend bij de Bilderdijkhof, dan is de ko�e 
speciaal iets voor u. Dit is een laagdrempelige, kleine groepsactiviteit 
(maximaal 8 deelnemers) zodat er voor iedereen aandacht is tijdens deze 
ochtend. De groep wordt ondersteund door 3 enthousiaste vrijwilligers. 
Deze donderdagochtenden staan vooral in het teken van gezelligheid 
met elkaar. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd. Denk 
hierbij aan spelletjes, uitjes en wanneer de anderhalve meter regel weer 
wordt opgeheven wordt er 1x per maand met de hele groep gegeten, 
bereid door de vrijwilligers. Uiteraard is de activiteit niet compleet zonder 
een bakje ko�e of kopje thee en een praatje. 

Biljarten
Ook wordt er weer op diverse dagdelen gebiljart. Voor het biljarten geldt 
dat het biljart vooraf gereserveerd moet worden en dat er maximaal 4 
personen tegelijk in de biljartkamer zijn. Heeft u interesse voor één van 
bovenstaande activiteiten? Of lijkt het u leuk om zelf een activiteit op te 
zetten, heeft u een hobby die u graag met anderen zou willen delen? 
Waag er een telefoontje aan naar het wijkcentrum, 0297 567 209.

OPROEP 
Het wijkcentrum is op zoek naar een vrijwilliger voor het doen van kleine 
klusjes in en rond het wijkcentrum. Denk aan een deurhaakje bevestigen, 
een schilderij ophangen. Ook zoeken wij iemand die ons tuintje een 
beetje bij wil houden. Op dit moment is het tuintje erg verwaarloosd, 
maar wanneer we met een paar mensen de boel samen ruimen, is het 
daarna een kwestie van bijhouden.

Wijkcentrum Bilderdijkhof 
Bilderdijkhof 1, Uithoorn, tel. 0297 567 209

Nieuws uit het wijkcentrum

Uithoorn - Op een gastvrije locatie 
aan de Vuurlijn, Gasterij De Kwakel, 
verzamelde de Rotaryclub Aalsmeer-
Uithoorn zich op dinsdag 29 juni jl 
voor de afsluitende bijeenkomst van 
de veiling voor het goede doel Fron-
totemporale Dementie (FTD). In het 
Erasmus UMC doet John van Swieten 
en zijn team onderzoek naar FTD, 
dementie op jonge leeftijd. In 
Rotterdam wordt onderzoek gedaan 
naar families die op basis van erfelijke 
factoren een grote kans hebben op 
dementie. De �nanciering van dit 
onderzoek wordt mede mogelijk 

gemaakt door de opbrengst van de 
veiling. Het is traditie dat de laatste 
dinsdag van juni het Amsterdamse 
Bosgolftoernooi wordt gehouden. Dit 
jaar zou dat voor de 10e keer plaats-
vinden. Helaas gooide corona roet in 
het eten en moest het 2e lustrum 
uitgesteld worden naar 2022. Om het 
goede doel niet met lege handen te 
laten staan werd een online veiling 
georganiseerd. Deze werd afgesloten 
op dinsdag 29 juni. Aan het eind van 
de avond kon aan een delegatie uit 
het Erasmusziekenhuis een cheque 
worden overhandigd van € 27.500,-.

Veiling Rotary voor onderzoek 
naar Frontotemporale Dementie

De cheque wordt overhandigd aan John van Swieten en zijn team van Erasmus AMC 
door de voorzitter van de Rotary A-U, John Korver.

Uithoorn - Zaterdagmorgen vroeg 
hebben vrijwilligers van de Admira-
lengroep één van de zes lelievletten, 
de Thalassa te water gelaten. Het 
winteronderhoud was als gevolg van 
alle maatregelen rond Corona enorm 
vertraagd. De laatste twee weken 
heeft een klein groepje vrijwilligers 
een groot deel van hun vrije tijd 
besteed om de vlet te schuren en te 
voorzien van meerdere lagen verf, 
zodat de boot net op tijd klaar is voor 
het zomerkamp. De afgelopen 
periode hebben de scouts hun 
programma aangepast aan de 
Corona maatregelen, waardoor de 
bijeenkomsten zo veel als mogelijk 
doorgang konden vinden. Met heel 
veel creativiteit en inzet heeft de 
leiding de geplande programma’s 
aangepast. Een hele lange periode 
zijn opkomsten volledig buitenge-
houden en gedurende de volledige 
lockdown werden online activiteiten 
aangeboden waarmee de leden hun 
scouting vaardigheden konden 
verbeteren.

Herhuisvesten
Om klaar te zijn voor de toekomst 
wordt er door het bestuur van de 
groep hard gewerkt om de groep te 
herhuisvesten. 
Als gevolg van de gemeentelijke 
plannen voor woningbouw op de 
huidige locatie van het clubgebouw 
en de aanleg van een jachthaven op 
de plaats waar nu de vloot ligt is de 
snel groeiende vereniging op zoek 
naar een nieuwe plek. Hiervoor 
worden samen met de gemeente 
Uithoorn diverse locaties onderzocht 
en alle voor- en nadelen zorgvuldig 
afgewogen. Al met al een zeer 
drukke periode voor alle vrijwilligers 
binnen de vereniging die steeds 
opnieuw geheel belangeloos een 
grote groep Uithoorns jongeren 
actief weten bezig te houden. Het 
aantal vrijwilligers dat zich direct met 
de kinderen bezighoudt blijft helaas 
achter bij het aantal leden. Hoewel er 
intern succesvol hard wordt gewerkt 
om de oudere leden op te leiden en 
enthousiast te maken om als leiding 

de groep te ondersteunen, zit de 
groep te springen om extra leiding. 
Lijkt het jou wat om als leiding lid te 
worden van een leuke vereniging, wil 
je je oude hobby als jonge scout 
nieuw leven inblazen of denk dat je 
ons kunt helpen met jouw kennis en 
ervaring met kinderen dan ben je 
van harte welkom om te reageren. 
Kijk op de site voor meer informatie 
over de groep, kom langs of stuur 
een mail naar: 
secretaris@admiralengroep.nl

Scouting vol gas verder 
na Corona

Uithoorn - IKC het Duet, bestaande 
uit: Kinderopvang Solidoe (0-4 jaar) 
en Onderwijs (4-13 jaar), gebruikt het 
programma “De Vreedzame School” 
voor sociale competenties en demo-
cratisch burgerschap. Het Duet 
beschouwt alle betrokkenen in het 
gebouw als een leefgemeenschap, 
waarin kinderen zich gehoord en 
gezien voelen, een stem krijgen, en 
waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en con�icten 
op te lossen. De kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar en voor 
de gemeenschap, en staan open voor 
de verschillen tussen mensen. 
IKC het Duet wil kinderen opvoeden 
tot verantwoordelijke en actieve 
leden van de gemeenschap. De 
groep, de klas en de school zijn de 
perfecte oefenplaats. De kinderen 
leren oog en oor te hebben voor 
anderen, zich verantwoordelijk te 
voelen voor het algemeen belang: 
initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. 
Belangrijke pijlers van De Vreedzame 
School: het constructief oplossen van 
con�icten met behulp van mediatie 
(leerlingen en coaches als media-
toren).Het creëren van een positieve 
sociale en morele norm en het bevor-
deren van sociale verbondenheid en 
gemeenschapszin. De Vreedzame 
School stelt het Duet in staat om een 
bijdrage te leveren aan de sociale en 
maatschappelijke opvoeding van 
kinderen. Die ‘burgerschapsvorming’ 
vindt echter overal plaats, niet alleen 
op school maar ook rondom de 

school. In alle contexten waarin 
kinderen zich begeven worden zij 
opgevoed en ‘gevormd’. 

Een stem hebben in de raad!
Als kinderen zich betrokken voelen 
bij het reilen en zeilen in de groep, de 
klas en op school voelen ze zich daar 
ook verantwoordelijker voor. Het 
Duet werkt daarom met een “Leerlin-
genraad”. Via deze raad krijgen 
kinderen inspraak in zaken die op 
school spelen. De leerlingen uit de 
raad, afkomstig uit de groepen 5, 6, 7 
en 8, zijn democratisch gekozen door 
hun medeleerlingen. Vijf keer per jaar 
komt de leerlingenraad van IKC het 
Duet bijeen om te vergaderen. De 
leerlingenraad vergroot de betrok-
kenheid van de leerlingen. Leerlingen 
leren dat de vertegenwoordigers in 
de leerlingenraad daar niet zijn om 
hun eigen belangen te behartigen. 
Zo leren ze te om te denken vanuit de 
belangen van álle leerlingen: het 
algemeen belang. Communicatieve 
vaardigheden zijn binnen een leerlin-
genraad enorm belangrijk. Als er 
goed naar je wordt geluisterd, wordt 
er ook sneller actie ondernomen. 
Binnen de leerlingenraad leren de 
leerlingen om e�ectief te overleggen. 
IKC het Duet functioneert als een 
democratische leer- en leefgemeen-
schap geeft ook leerlingen inspraak. 
Zodoende werkt het Duet aan actief 
burgerschap. De leerlingenraad hield 
zich o.a. bezig met de komst van het 
nieuwe plein van het MFA-gebouw.

MFA-gebouw
Met de komst van het MFA-gebouw 
in Thamerdal, inclusief nieuwe 
buitenruimte, besloten buurtbewo-
ners van Thamerdal, leerlingen van 
het Duet, de ouderraad van het Duet, 
Videt en leden van de stuurgroep De 
Vreedzame Wijk de verschillende 
gebruikers en werelden met elkaar te 
verbinden. Met hetzelfde principe als 
de Leerlingeraad is er een Pleinraad 
opgericht. De Pleinraad hield zich het 
afgelopen jaar bezig met een Vreed-
zaam Plein: Hoe zorgen we ervoor 
dat alle gebruikers van IKC het Duet 
en het MFA-gebouw dezelfde “taal” 
spreken en versterken we de samen-
horigheid? De Pleinraad kwam tot de 
conclusie dat een “afsprakenbord” de 
principes van een Vreedzaam Plein 
inzichtelijk maakt. Alle leerlingen van 
het Duet kregen de kans een afspra-
kenbord voor de nieuwe buiten-
ruimte te ontwerpen, inclusief teke-
ningen en met de principes van De 
Vreedzame School. De Pleinraad gaf 
een gra�sch vormgever, met de 
inzendingen van de leerlingen, de 
opdracht het de�nitieve bord te 
ontwerpen. Alle leden van de Plein-
raad hebben een informatieve folder 
door de brievenbus gedaan bij de 
buurtbewoners rondom IKC het Duet 
en het MFA-gebouw. 
Woensdag 7 juli vond de bekenma-
king van de naam van het MFA-
gebouw plaats. De feestelijke 
opening van het MFA-gebouw staat 
gepland op 8 september 2021.

IKC het Duet: Democratisch Burgerschap





Wat is de Stichting Leefomgeving Schiphol?
De Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) is een onafhankelijke stichting die 
investeert in gebieden in de buurt van Schiphol waar de leefbaarheid onder druk 
staat. Dit wordt vaak veroorzaakt door geluidsoverlast van vliegtuigen, maar 
kan ook ontstaan doordat woningbouw door de nabijheid van Schiphol niet of 
nauwelijks mogelijk is. Dit kan ervoor zorgen dat bewoners hun leefomgeving 

minder positief ervaren. SLS doet hier wat aan, samen met de gemeente 
Uithoorn en bewoners, door te investeren in projecten die een positief effect 
op de leefbaarheid hebben. Ook kijkt SLS of ze hulp kunnen bieden aan mensen 
die door de ervaren overlast in een voor hen onleefbare situatie zitten. Meer 
informatie hierover is te vinden op:   www.leefomgevingschiphol.nl

Gemeente Uithoorn

Wat doet SLS voor de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel?
In de afgelopen 4 jaar heeft SLS 8 miljoen 
euro voor leefbaarheidsprojecten in Uithoorn 
beschikbaar gesteld. Dit is bestemd voor o.a. 
kinderboerderij de Olievaar, het Legmeerbos, 
nieuwbouw van multifunctionele accommodaties 
(MFA’s) in de wijken Zijdelwaard en Thamerdal, 
renovatie van de Rietveldkerk, de herinrichting 
van het Amstelplein en een kwaliteitsverbetering 
bij het herinrichten van het dorpscentrum van De 
Kwakel. Dit zijn allen 
initiatieven die door 
bewoners, maatschap-
pelijke instellingen en 
gemeente Uithoorn zijn 
aangedragen en die de 
leefbaarheid en sociale 
cohesie in de wijken 
verbeteren. Het gaat om gemeentelijke plannen 
én om particuliere initiatieven.

Zo is bij de kinderboerderij De Olievaar met 
steun van SLS een nieuw gebouw geplaatst waar 
verschillende activiteiten zoals natuureducatie 
en workshops, maar ook kinderpartijtjes kunnen 
worden georganiseerd. Met de realisatie van 
het gebouw is een ontmoetingsplek voor de 
omgeving ontstaan. Ook biedt het Ons Tweede 
Thuis onderdak voor dagbesteding en een 
leerplek. Het nieuwe gebouw was een lang 
gekoesterde wens van de kinderboerderij. Dit 
is gelukt door een financiële bijdrage van SLS 
en door een tomeloze inzet van zeer betrokken 
vrijwilligers.

In de wijk Legmeer wordt met het bewonersini-
tiatief ‘Legmeerbos’ meer groen gerealiseerd in 
Legmeer west. Samen met IVN zijn in het gebied 
al 4 tiny forests gerealiseerd. Met de bewoners 
wordt nu gekeken wat er, met steun van SLS, nog 
verder aan groen kan worden toegevoegd in het 
gebied.

Het theater en de foyer van het door Rietveld 
ontworpen kerkgebouw (De Hoeksteen)
worden mede met subsidie van SLS in de oude 
staat hersteld. Het theater en de foyer worden 
toegankelijk en bruikbaar voor publiek doordat 
maatschappelijke en culturele activiteiten hier 
worden ondergebracht. Een uniek gebouw dat 
opnieuw glans krijgt!

SLS in de toekomst
De komende 2 jaar is er nog budget voor kleine, 
particuliere initiatieven. Een initiatief komt voor een 
bijdrage in aanmerking als dit bijvoorbeeld mensen 
bij elkaar brengt waardoor zij zich gelukkiger 
voelen in hun omgeving. Een bijdrage is éénmalig 
en bedraagt maximaal 10.000 euro. Voorbeelden 
van dit soort initiatieven in de gemeente Uithoorn 
zijn: een waterspeelplek bij de Kinderboerderij, 
een ontmoetingsplek in gezondheidscentrum de 
Waterlinie en een wijkatelier in Zijdelwaard.

Iedereen samen in MFA’s
Multifunctionele accommodaties waarin 
iedereen samenkomt zijn de toekomst. Voor SLS 
is het project van MFA Zijdelwaard het grootste 
project in de gemeente Uithoorn. Hiervoor is 
een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar. De 
sporthal De Scheg en het nabijgelegen buurthuis 
’t Buurtnest zijn sterk verouderd en moeten 
worden gerenoveerd. Samen met de gemeente, 
de gebruikers en omwonenden is verkend of er 
aanvullende wensen zijn voor deze 2 gebouwen. 

Uiteindelijk is besloten om één geheel nieuw 
gebouw te maken waarin de sporthal en het 
buurthuis worden samengevoegd. Hier kan 
iedereen terecht, van particuliere initiatieven 
tot gymnastiekonderwijs, sport en cultuur voor 

ouderen en jongeren en verschillende cursussen. 
Zo komt er een grote keuken waardoor het 
mogelijk is om samen te koken en te eten. In april 
2021 is de uitvoering gestart. Als alles goed gaat 
zal het nieuwe gebouw voor de zomer van 2022 
de deuren openen. MFA Thamerdal is bijna klaar 
en wordt eind juni opgeleverd.. 

Voor meer informatie over de gemeentelijke 
projecten: www.uithoorn.nl/Home/Projecten

Bernt Schneiders: “Door de bijdrage van de Stichting kan, in plaats 
van renovatie van de bestaande gebouwen, een compleet nieuw 
gebouw worden gerealiseerd met optimale voorzieningen, dat 
aansluit bij de behoeften van de buurtbewoners. Buurtbewoners 
kunnen elkaar hier ontmoeten, cursussen volgen, samen eten en 
sporten. Dit geeft echt een impuls aan de wijk”.

Foto entree MFA [nieuwe situatie MFA Zijdelwaard]

Hans Bouma: “Als portefeuillehouder SLS zie ik uit eerste hand de 
meerwaarde van SLS. Met de bijdragen van SLS ontstaat een mooie kans 
om de leefbaarheid in Uithoorn en De Kwakel een impuls te geven. Mooie 
voorbeelden zijn de vernieuwing van de kinderboerderij, het extra groen 
voor het dorpscentrum Uithoorn en de vernieuwing van het dorpscentrum 
in De Kwakel. Dankzij SLS krijgt de leefbaarheid en sociale cohesie in de 
buurten Thamerdal en Zijdelwaard ook een extra impuls. De inwoners van 

deze wijken kunnen dat in deze tijd goed gebruiken. Het wordt steeds zichtbaarder wat met de bijdragen 
van SLS wordt gerealiseerd en dat is fijn om te zien.”

SLS wordt gefinancierd door 
de provincie Noord-Holland, 
Luchthaven Schiphol en het 
Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat.

Foto oude situatie MFA Zijdelwaard 

Foto roze buurtkamer MFA Thamerdal

Foto bouw Thamerdal 

Initatief: 
Het wijkatelier
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LEZERSPOST

Uithoorn – Een uniek burgerinitiatief van de bewoners van 
Uithoorn dreigt verloren te gaan door plannen van de 
gemeenteraad, waarbij het Legmeerbos moet wijken voor 
verplaatsing van Thamen honk- en softbal vereniging en jeu-
de-boules- vereniging Boule Union (Thamen sport) en woning-
bouw. Wat kunnen we doen om het Legmeerbos te redden? 
Het Legmeerbos, een uniek burgerinitiatief van de buurtbewo-
ners van de Legmeer in Uithoorn, kan een waardevolle 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gezondheid van de 
bewoners van de Legmeer. De beoogde locatie van het 
Legmeerbos is pal naast de wijk Legmeer, tussen de randweg 
en Faunalaan. Er is zelfs al een forse subsidie voor toegekend 
van maar liefst 325.000 euro van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Deze subsidie is door bewoners op eigen initiatief 
aangevraagd. Op dit moment is er nog geen groen op loopaf-
stand in de buurt. De zogenaamde ‘Tiny Forests’ in de Legmeer 
zijn niet afdoende en eigenlijk niet meer dan een groene berm. 
Bovendien zal de leefbaarheid in de buurt onder druk te 
komen staan door weer toenemend vliegverkeer, het realiseren 
van de tramlijn door de buurt en het bouwen van een bedrij-
venterrein vlakbij de Legmeer. Het Legmeerbos, ook al is het 
maar een klein stukje natuur, is dus meer dan welkom. 

Petitie 
Begin dit jaar is een petitie overhandigd aan de gemeenteraad 
waarbij ongeveer 1400 handtekeningen van buurtbewoners 
zijn verzameld. Een petitie met zoveel handtekeningen als 
deze is historisch voor de gemeente Uithoorn.In de petitie 
werd de gemeenteraad aangespoord om op korte termijn te 
starten met het realiseren van het Legmeerbos, en werd er 
protest aangetekend om de soft- en honkbal vereniging 
Thamen en Jeu de Boule vereniging (hierna: Thamen) te 
verplaatsen naar de plek waar het Legmeerbos is gepland. De 
reden hiervoor is dat men wil bouwen langs de Vuurlijn, de 
huidige locatie van sportvereniging Thamen. Dat deze plannen 
niet te combineren zijn is eenvoudig te begrijpen omdat de 
honkbalvereniging het merendeel van het gebied zou 
behelzen, waardoor er dus geen ruimte is voor een 
Legmeerbos. (vervolg zie lezerspost)

Het plan van de gemeente
Ondanks een ongekende respons op de petitie vóór het 
Legmeerbos en tegen verplaatsing van Thamen, en diverse 
insprekers bij de raadsvergadering van de gemeenteraad, 
heeft de gemeente de input van de bewoners volledig naast 
zich neergelegd. Recent heeft de gemeente een plan gelan-
ceerd om Thamen toch te verplaatsen naar de locatie van het 
Legmeerbos. Deze plannen kunt u bekijken op de website 
www.uithoorndenktmee.nl Dit plan heeft geresulteerd in niets 
meer dan een brede groenstrook langs de honkbalvelden, die 
overigens omheind worden met een hoog hek om ballen 
tegen te houden. Deze groenstrook wordt dan het 
‘Legmeerbos’ genoemd door de gemeente. Uitgangspositie 
van de gemeente is dat uiteindelijk het Legmeerbos gecombi-
neerd dient te worden met de verhuizing van Thamen, andere 
opties lijken niet serieus overwogen te worden noch bespreek-
baar te zijn. Terwijl meerdere gemeentepartijen naar aanlei-
ding van o.a. de petitie eerder hebben aangegeven het 
Legmeerbos initiatief te steunen en dit te willen realiseren. 

Burgerparticipatie en “framing” door de gemeenteraad
De gemeente Uithoorn heeft in de uitwerking van het plan ook 
aandacht voor burgerparticipatie. Het is echter onduidelijk wat 
deze participatie inhoudt. Participatie kan van alles zijn: 
meepraten, meebeslissen, samenwerken, raadplegen, 
inspreken of informeren. Het is duidelijk dat de gemeenteraad 
worstelt met de invulling hiervan. In plaats van meerdere 
scenario’s te schetsen en burgers naar hun visie hierover te 
vragen presenteert de gemeenteraad alléén één plan voor 
combinatie van Thamen met het Legmeerbos. Terwijl er ook 
andere scenario’s denkbaar zijn die zijn ingebracht door de 
bewoners van de Legmeer zelf. Scenario 1 is bijvoorbeeld om 
het Legmeerbos aan te leggen, en Thamen niet te verhuizen en 
niet te bouwen langs de Vuurlijn. Een ander scenario is om 
Thamen te verplaatsen maar een kleinere oppervlakte toe te 
bedelen, en dan het veld intensiever en tijdse�ciënter te 
gebruiken. Thamen heeft echter aangegeven dat hun eis voor 
verhuizing is (zie Nieuwe Meerbode editie 30 juni j.l.) dat zij 
een klein extra veld te krijgen; dit is een begrijpelijke eis maar 
past niet in een scenario waar compromissen worden gesloten 
door diverse partijen. Daarnaast zijn nog andere scenario’s 
denkbaar, waaronder het gelanceerde plan van de gemeente. 
Door de alternatieve scenario’s niet te presenteren geeft de 
gemeenteraad geen keuze en wordt de schijn gewekt dat 
burgers zogenaamd kunnen participeren terwijl het plan 
eigenlijk al lijkt vast te liggen. Oftewel de gemeente splitst 
eigenlijk de combinatie van het Legmeerbos en verhuizing van 
Thamen de burger door de maag. De gemeente “framed” de 
burger dus en geeft het Legmeerbos geen eerlijke kans door 
het niet als apart scenario te presenteren. Het is duidelijk 
waarom de gemeente dit doet: het zou namelijk lastig zijn voor 
de gemeenteraad een enquête te negeren waarbij burgers 
massaal zouden kiezen voor aanleg van het Legmeerbos en 
Thamen niét te verhuizen. De door de gemeente Uithoorn 
gelanceerde enquête stelt alleen maar suggestieve vragen 
zoals “Hoe belangrijk vindt u het dat er in de gemeente 
Uithoorn woningen worden gebouwd?” Andere belangrijke 
vragen ontbreken zoals: “Wat vindt u van de verhuizing van 
Thamen naar de beoogde locatie van het Legmeerbos?” 
Hiermee geeft de gemeente aan niet écht geïnteresseerd zijn 
in de mening van de burger. Het lijkt er dus op dat de 
gemeente burgerparticipatie gebruik als schijninstrument 
waarbij ze later kunnen aangeven wel degelijk de burger te 
hebben gehoord, terwijl zij hun eigen plannen doordrukken. 
Misschien hebben wij als burger ook wel een verkeerde 
verwachting van wat participatie inhoudt: participatie bete-
kent nog geen veto maar is meer een gezamenlijke opvatting 
over een collectief belang. 

Minder vertrouwen in de politiek
Doordat de gemeente Uithoorn participatie verkeerd inzet 
door bewust scenario’s achter te houden en informatie in hun 
eigen voordeel te presenteren schiet het z’n doel voorbij. Parti-
cipatie betekent niet meer draagvlak. In tegendeel, het onjuist 
inzetten van participatie vergroot juist de afstand tussen de 
burger en de gemeenteraad; zeker als inspreken, een petitie, 
brieven in de Nieuwe Meerbode en andere acties zich niet 
vertalen in de plannen van de gemeenteraad. Doordat er nog 
geen landelijke regels zijn omtrent burgerparticipatie, en de 
invulling daarvan, kan de gemeenteraad participatie gebruiken 
naar eigen inzicht. Ik zou er daarom voor willen pleiten dat de 
gemeenteraad bij voorbaat aangeeft wat zij doet met input 
van insprekers, petities, inspreekavonden en andere vormen 

van participatie, zodat vooraf duidelijk is wat burgerpartici-
patie inhoudt en wat hiervan verwacht mag worden door de 
burger. Ook roep ik de gemeente op om de resultaten van de 
enquête publiekelijk beschikbaar te maken op hun website. 
Ook wil ik de gemeente verzoeken in september, een maand 
voor de besluitvoering over het Legmeerbos, opnieuw een 
participatiebijeenkomst te laten organiseren waarin wél de 
diverse scenario’s naast elkaar worden gepresenteerd, zodat de 
burger een vrije keuze kan maken. Een soort wijk-referendum 
dus. Wat de gemeenteraad daar vervolgens mee doet is aan 
hen. Mocht de gemeenteraad hier geen gehoor aan geven dan 
zullen actiegroepleden voor het Legmeerbos en behoud van 
groen langs de Vuurlijn zelf een ono�cieel referendum houden 
in de buurt over de plannen van de gemeente en de resultaten 
daarvan overhandigen aan de fractievoorzitters en het college 
van Burgemeester en Wethouders. 

Besluitvorming
De besluitvorming omtrent de verhuizing van Thamen en het 
Legmeerbos zullen in oktober plaatsvinden. Buurtbewoners 
hopen dat de gemeente Uithoorn de huidige plannen gaat 
aanpassen, en als ze écht voor het Legmeerbos is, dit dan ook 
echt uit te dragen en deze ambitie verder uit te werken. Ook is 
het van belang dat de gemeente weet dat het Legmeerbos 
niet een proefballonnetje is van een klein clubje mensen van 
buurtbeheer Legmeer, maar een in de buurt breed gedragen 
burgerinitiatief is. We hopen van harte dat de gemeente 
Uithoorn écht naar de burger gaat luisteren. 

Tot slot, wat kunt u doen om het Legmeerbos te steunen?
Ondanks dat de gemeenteraad met dit haalbaarheidsonder-
zoek de toon heeft gezet, zonder enige vorm van draagvlak 
onder de burgers, is het nog niet te laat. De besluitvorming 
omtrent de gepresenteerde plannen zal plaatsvinden in 
oktober tijdens een raadsvergadering. Met hulp van inwoners 
kunnen we het tij nog keren en het Legmeerbos redden!
Iedereen kan op zijn of haar manier het Legmeerbos steunen: 

•	 Vul	de	enquete	in	op	de	website	www.uithoorndenktmee.nl	
als u dit nog niet heeft gedaan

•	 Stuur	een	brief	naar	de	burgemeester,	wethouder	of	
gemeenteraad

•	 Kom	met	een	spandoek	naar	de	gemeente	voor	behoud	van	
groen langs de Vuurlijn en het aanleggen van het 
Legmeerbos

•	 Stuur	een	kaartje	vanaf	je	vakantieadres	naar	wethouder	Jan	
Hazen waarom volgens u het Legmeerbos gerealiseerd moet 
worden

•	 Organiseer	op	je	werk,	school	of	natuurvereniging	een	actie	
voor aanleg van het Legmeerbos

•	 Verzin	een	andere	ludieke	actie	om	je	steun	te	betuigen	voor	
het Legmeerbos en behoud van Groen langs de Vuurlijn. 

•	 Stem	bij	de	volgende	gemeenteraadsverkiezingen	op	een	
politieke partij die het plan voor het Legmeerbos steunt (Ons 
Uithoorn, PvdA, Groen Uithoorn, !DURF). De partijen 
Gemeentebelangen, VVD en DUS (DUS is een combinatie 
van Groenlinks en D66) stemden vóór voortzetting van het 
haalbaalheidsonderzoek om de verhuizing van Thamen met 
het Legmeerbos te verenigen. Het CDA was i.v.m. corona 
afwezig bij de stemming. 

Jelle Visser, inwoner Uithoorn en lid van actiegroep 
Maak het Legmeerbos niet de klos

”Geef het burgerinitiatief 
Legmeerbos een eerlijke kans!”

Uithoorn - Zondag 4 juli is meester 
Ruud	van	Judo	Ryu	Kensui	samen	
met	zijn	judopartner	Koen	
Vermeulen 2e geworden op de Euro-
pese kampioenschappen in Polen in 
het	Ju	no	Kata.	En	met	een	Topscore.	

Ruud	en	Koen	zijn	regerend	Neder-
lands kampioen maar door de rare 
periode was de voorbereiding kort. 
Meester Ruud en zijn judopartner 
Koen	hadden	in	een	korte	tijd	hard	
getraind en dat was te zien. 

Meester Ruud van Judo Ryu 
Kensui 2e bij EK Judo

Regio - ‘Op ieder potje past een 
dekseltje’ is het motto van Edina van 
Breemen. Met deze overtuiging is zij
in 2007 haar relatiebemiddelingsbu-
reau Relatiebasis begonnen. In de 
afgelopen jaren heeft ze aan de wieg 
gestaan van vele ontluikende rela-
ties. Voor iedereen is een match te 
vinden ongeacht opleiding, leeftijd 
of achtergrond.

Wat is kenmerkend voor de mensen die 
zich bij Relatiebasis inschrijven?
“De één wil graag samenwonen, de 
ander zoekt een maatje om de 
eenzaamheid van de weekenden te 
verlichten. Wat wel voor iedereen 
geldt is dat ze op zoek zijn naar 
warmte, een luisterend oor en 
iemand om samen leuke dingen
mee	te	doen.	Kortom	een	aanvulling	
op het leven”, aldus Van Breemen. 

Waarom kiezen partnerzoekenden 
voor Relatiebasis?
“Bij Relatiebasis ligt de nadruk op 
persoonlijke bemiddeling. Het begint 
bij een vertrouwelijk gesprek, waarbij 
we elkaar leren kennen en bespreken 
wie ze hopen te ontmoeten. Dit 
gesprek vindt plaats bij de mensen 
thuis”, zegt Van Breemen. De woon-
omgeving draagt namelijk bij aan 
een zo compleet mogelijk beeld van 
ze. Vervolgens ga ik voor ze op zoek 
naar iemand die bij ze past. 
Ik bouw een persoonlijke band met 
mijn cliënten op. Betrouwbaarheid 
en persoonlijk contact staan voor mij 
hoog in het vaandel. Ik streef naar 
een respectvolle en positieve 
omgang met mijn cliënten.” Wie 
nieuwsgierig is geworden kan vrijblij-
vend kennismaken met Relatiebasis 
door contact op te nemen met Edina 

Voor iedereen een match bij Relatiebasis
van Breemen op 0299-714009 of via 
email info@relatiebasis.nl. Meer infor-
matie www.relatiebasis.nl.





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.

Voor niets gaat de zon op
Misschien denkt u bij het lezen van deze kop dat dit artikel over zonnepa-
nelen of wellicht over het weer zal gaan. Twee onderwerpen waar we niet 
over uitgepraat raken. De discussie over zonnepanelen en windmolens is 
tegenwoordig bijna dagelijkse kost en over het weer raken we al 
deccenia niet uitgepraat. Toch gaat dit artikel niet over het weer of 
zonnepanelen, maar over iets waar we ook niet omheen kunnen. Dit 
artikel gaat over geld. Daar praten we vaak wat minder gemakkelijk over. 
Vooral als we een tekort aan geld hebben lopen we daar niet gauw mee 
te koop. Toch moeten we het daar toch maar eens over hebben.

De zon is gratis
De zon is een brandende gasbol. De 
straling daarvan maakt leven op onze 
Aarde mogelijk. De zon levert 
energie voor iedereen. Deze energie 
ervaren wij vooral in de vorm van 
licht en warmte. Deze energie is 
echter belangrijk voor enorm veel 
processen op aarde. Zonder de de 
zon is er geen leven op aarde moge-
lijk. En wat nou zo mooi is aan de zon 
is dat hij helemaal gratis is. Elke dag 
komt de zon helemaal voor niets op. 
De zon is dus belangrijk.

Geld noodzakelijk 
Een ander belangrijk iets in ons 
bestaan of eigenlijk in onze zelf 
gecreëerde maatschappij is; geld. 
Geld is zo belangrijk dat we niet 
meer zonder kunnen. Maakt geld ons 
net zo gelukkig als de zon? Daar zijn 
de meningen over verdeeld. Zonder 
geld wordt alles wel een stukje moei-
lijker. Het is voor sommigen zelfs een 
noodzakelijk kwaad om te overleven, 
want immers alles kost tegenwoordig 
geld. Alleen de zon dan niet, die gaat 
nog steeds voor niets op. Zonder 
geld lijkt er echter geen bestaans-
recht te zijn. 

Over geld praten we niet graag
Over het weer praten we graag, maar 
over geld hebben we het niet graag. 
Mensen die (te) veel hebben laten 
het wel graag zien maar als je er met 
ze over wil praten over hoeveel geld 
ze hebben of “verdienen”zwijgen ze 
liever. Als je geld tekort komt dan 
voelt het al helemaal niet �jn om dit 
aan de grote klok te hangen. Je 
wordt al gauw weggezet in onze 
maatschappij als tweederangs 
burger, minderwaardig en mislukt. Je 
verliest zelfs vrienden en eenzaam-
heid komt om de hoek kijken. Je doet 
vaak niet meer mee in deze 
maatschappij. 

Dakloos en dankbaar
Laatst raakte wij in gesprek met een 
man die door omstandigheden 
dakloos is geworden. Wij vroegen 
hem hoe het is om te leven zonder 
bezit. Hij vertelde dat het hem veel 
heeft geleerd en dat hij vrijheid 
ervoer. “Het heeft mij sterk gemaakt.” 
Het verraste ons dat hij zo positief 
sprak over zijn situatie. Een mens 
zonder bezittingen die vrijheid 
ervaart. Daar wilde wij meer over 
weten. 

Weggejaagd 
Hij vertelde dat hij vaak weggejaagd 
wordt door de politie, wanneer hij in 
het openbaar iets drinkt met lotge-
noten of als hij slaapt op een stuk 
karton onder een dekentje. Eigenlijk 
wordt hij voortdurend opgejaagd en 
mag hij nergens zijn. Hij doet er niet 
toe voor onze maatschappij. Het 
liefst zien ze dat hij als het ware in 
het niets verdwijnt. Hij verstoort de 
openbare orde. Hij telt gewoon niet 
mee. Dat is nogal wat. 

Zonder geld tel je niet mee
Wij realiseerden ons dat we eigenlijk 
in een gek systeem leven waar geld 
de peiler is geworden of iemand er 
toe doet. Gek hoe wij met mensen 
zoals hem omgaan, want hij was 
zeker niet dom of minder. Sterker 
nog we hebben met hem gepraat 
over van alles en hij had heel veel 
kennis en kunde. Hij had ook alleen 
maar goede bedoelingen, was 
sociaal en er zat geen kwaad in hem. 
Hij had geen geld en daar wordt hij 
elke dag op afgerekend. Zonder geld 
kan je niet meedoen! 

Heeft IVI bestaansrecht?
Eigenlijk voelen wij van Inwoners 
Voor Inwoners (IVI) wel een 
connectie met de dakloze man. Want 
ook bij ons ontbreekt het aan het 
noodzakelijke geld. Dus is de vraag 
hebben wij als IVI wel bestaansrecht? 
Mogen wij wel meedoen? Of ziet 
men IVI ook liever in het niets 
verdwijnen? Dat zou toch jammer 
zijn, want IVI heeft juist wel goede 
bedoelingen en mooie plannen. IVI 
wil er zijn voor de inwoners en 
meewerken om de zo noodzakelijk 
inwonersparticipatie in De Ronde 
Venen echt vorm te gaan geven. 
Zodat inwoners echt gehoord 
worden en een podium krijgen. 
Zodat de stem van de inwoners echt 
telt en niet alleen één keer in de vier 
jaar van belang is. 

Hoe komt IVI aan geld?
Wethouder Kiki Hagen zei het 3 jaar 
geleden al tegen ons dat we er voor 
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moeten zorgen dat we ons eigen 
broek moesten ophouden en zorgen 
dat er geld binnen komt bij de IVI 
organisatie. Aleen dan konden we 
onafhankelijk blijven en bestaans-
recht krijgen. Een tip die we ons ter 
harte namen. We hebben de afge-
lopen jaren ons best gedaan om de 
IVI-broek op te houden. We hebben 
vooral heel veel privé vermogen 
ingebracht, omdat we een missie 
hebben. We hebben verdienmo-
dellen bedacht maar kregen geen 
kans om deze uit te voeren. We 
kregen geen (�nanciële) steun van 
lokale overheid en werden zelfs 
tenonrechte door de politiek 
geframed als geldwolven. Maar we 
zijn geen geldwolven! Nee, we zijn 
gewoon niet zo goed in het ophalen 
van de benodigde �nanciële 
middelen en we praten niet zo graag 
over geld. We houden ons liever 
bezig met leuke dingen of zaken die 
belangrijk zijn voor de inwoners. 

Subsidiepotjes
Er is ons door veel mensen gezegd 
dat er zoveel subsidiepotjes zijn. Als 
je daar een beetje mee weet om te 
gaan kan je behoorlijk wat geld 
binnenhalen. Veel clubs en maat-
schappelijke organisaties doen dat 
dan ook. Maar als we in één ding bij 
IVI niet goed zijn is het precies dat. 
We vinden het een beetje bedelen 
om geld en dat kunnen en willen we 
eigenlijk niet. Maar het is zo langza-
merhand wel noodzakelijk om ons 
hoofd boven water te houden. Nu 
we, op ieders aanraden, een stichting 
zijn geworden stromen er ook steeds 
meer rekeningen binnen. Als er geld 
te halen is tellen we schijnbaar wel 
mee. Maar geld ontvangen gaat niet 
vanzelf.

Bedelen om geld
Dat doet ons weer denken aan het 
gesprek met de dakloze. Hij gaf ons 
aan dat hij uit pure noodzaak soms 
moet bedelen om geld. Wij vroegen 
hem hoe het is als iemand hem iets 
geeft. Voelt hij zich niet bezwaard? 
Hij zei: “Nee het is noodzaak voor mij 
en Ik heb het niet en zij hebben het 
wel. Je moet het gewoon doen. Het 
voelt heel speciaal als je iets krijgt! En 

mijn ervaring is dat als je niet vraagt 
ook niets krijgt. Zo simplel is het.” 
Vervolgens voegt hij er nog aan toe: 
“Ik ben dankbaar als ik krijg, maar 
iemand die geeft die is pas echt rijk 
en bovenal sociaal. Dat noem ik 
sociale rijkdom!”. We nemen zijn 
advies ter overdenking mee over 
onze eigen positie. 

Sociale rijkdom
Die laatste zin blijft bij ons hangen: 
Het voelt heel speciaal als je iets 
krijgt, maar dus ook als je iets geeft. 
De dakloze man is dus afhankelijk 
van datgene wat hij krijgt en waar hij 
niet zomaar recht op heeft. Ander-
zijds wordt ook duidelijk dat het de 
gever rijker maakt. De gever is dan 
wel wat minder rijk in euro’s maar het 
levert sociale rijkdom op. Misschien 
heeft bedelen uiteindelijk sociale 
rijkdom als resultaat en brengt het 
arm en rijk wat dichter bijelkaar. 

Kunt u IVI helpen aan euro’s?
We voegen dan gelijk maar de daad 
bij het woord en gaan ordinair 
bedelen om euro’s. De euro’s die we 
nodig hebben om te overleven. 
Bedelen voor de goede bedoeling. 
Bedelen om inwoners te kunnen 
helpen. Om mee te mogen doen.

Noodkreet
Hier komt onze noodkreet! Hebt u 
misschien wat euro’s voor IVI, zodat 
wij ons hoofd boven water kunnen 
houden en allemaal mooie dingen 
voor en met inwoners kunnen en 
blijven doen? We zijn bij IVI echt 
geen geldwolven, hebben louter 
goede sociale bedoelingen, maar 
helaas niet de noodzakelijke �nan-
ciële middelen. Of hebt u misschien 
tips en trucs hoe wij subsidie kunnen 
krijgen, fondsen kunnen aanspreken 
of op een andere manier aan geld 
kunnen komen. Wij horen het graag! 

Dus stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl 
of maak een willekeurig 
bedrag over naar Stichting 
Inwoners Voor Inwoners 
NL57RABO0361898754

Regio - De  Aziatische hoornaar is dit 
jaar al gesignaleerd in Middelburg 
(Zeeland),  Etsberg en Guttecoven 
(Limburg), en Milheeze en Bergen op 
Zoom (Noord-Brabant). Vorig jaar 
waren er zeker 17 nesten en slechts 
enkele experts om ze op te sporen. 

Daarom heeft de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) 
nu voor het grote publiek voorlich-
tingsmateriaal ontwikkeld voor het 
herkennen en melden van Aziatische 
hoornaars. Er is ook een handleiding 
gemaakt om de nesten op te sporen. 

Aziatische hoornaar al in 
drie provincies

Stichting platform Stop invasieve 
exoten juicht het toe dat deze 
publiekscampagne is gestart, maar 
betreurt dat kostbare tijd verloren is 
gegaan sinds het platform hiertoe 
opriep in 2019. De Aziatische hoor-
naar eet veel honingbijen, wilde 
bijen en andere insecten en is om die 
reden in 2016 op de zogeheten Unie-
lijst geplaatst. Dat is een lijst met 
inmiddels 66 soorten planten en 
dieren die in de hele Europese Unie 

moeten worden aangepakt. Die 
aanpak houdt onder meer in dat 
vestiging en verspreiding moet 
worden voorkomen. De provincie is 
verantwoordelijk voor de bestrijding 
van de nesten. In 2017 is de Aziati-
sche hoornaar voor het eerst in 
Nederland gezien.  Deze invasieve 
exoot wordt vaak verward met 
allerlei onschadelijke inheemse 
insectensoorten. Wie denkt een Azia-
tische hoornaar gezien te hebben, 

wordt daarom gevraagd er een foto 
van te maken. 
Vervolgens kan de vinder via https://
waarneming.nl/go/vespa-velutina/ of 
de app Obsidentify door middel van 
automatische beeldherkenning vast-
stellen of het een Aziatische hoor-
naar is, of een ander insect. Mocht 
het daadwerkelijk een Aziatische 
hoornaar blijken te zijn, dan is het 
belangrijk om dat te melden via 
genoemde site of app.
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Tips:
  Wees voorzichtig: open de deur niet 

helemaal en gebruik een kierstandhouder 
of deurketting. 

  Vraag altijd een legitimatiebewijs als 
iemand namens een instantie of bedrijf 
komt.

  Medewerkers van banken, verzekerings-
maatschappijen, thuiszorginstellingen en 
dergelijke komen nooit zonder afspraak 

Trap niet in ‘babbeltrucs’! 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen mensen (met name 
ouderen) te beroven van hun geld, waardevolle spullen, sieraden, handtas of 
bankpas. De oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur, bellen 
op of spreken u aan op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de bank zijn, 
van de thuiszorg, dat ze de meterstand komen opnemen of vragen u of hun 
kind naar het toilet mag.

Wist u dat het vanaf 
1 juli 2022 verplicht is om 
minimaal één rookmelder 

te hebben op elke 
woonverdieping in huis? 

Test op 
www.rookmelders.nl

Bewoners en ondernemers kunnen 
samen met de gemeente en politie 
werken aan de veiligheid in de buurt. 
Dat kan door deelnemer te worden 
van Burgernet. Burgernet wordt 
ingezet bij onder andere diefstal of 
inbraak, doorrijden na een aanrijding, 
beroving en vermiste personen. Als 
deelnemer ontvangt u een spraak- of 
sms-bericht wanneer er iets gebeurt 
in uw omgeving. Daarin krijgt u het 
verzoek om naar een persoon of 
voertuig uit te kijken. Aanmelden kan 
door de app te downloaden of via 
www.burgernet.nl. 

bij u thuis voor fi nanciële zaken. Vraag 
hen later terug te komen en bel naar de 
instantie om hun verzoek te controleren.

  Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. 
Een bank of de politie vraagt daar nooit 
naar.

  Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
  Laat onbekenden niet binnen, hoe 

betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. 

Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?
Als de dader nog in de buurt is, belt u 112. 
Is de dader al verdwenen? 
Bel dan 0900-8844 (lokaal tarief ).

Als burgemeester van Uithoorn en De Kwakel vind ik het 
belangrijk dat inwoners en ondernemers zich veilig voelen. 
Ik vind het niet alleen belangrijk, het is mijn taak om uw 
veiligheid op straat zoveel mogelijk te waarborgen. 

De afgelopen tijd is er veel gebeurd op het gebied van veiligheid in 
onze gemeente. Er zijn verschillende maatregelen genomen om de 
veiligheid te vergroten. En daar gaan we mee door. Naast veiligheid 
op straat vind ik het uiteraard ook belangrijk dat het bij u thuis veilig 
is. Hoe kunt u bijvoorbeeld op een (brand)veilige manier barbecueën? 
En wat kunt u doen als een onbekend persoon bij u voor de deur staat 
en met een smoes uw woning binnen wil komen? Op deze dubbele 
pagina is hier meer informatie over te lezen. Politie en gemeente letten 
goed op, maar u kunt zélf ook een steentje bijdragen voor een veiligere 
buurt! U kent uw wijk als geen ander en weet precies wanneer er iets 
niet in de haak is. Schroom niet om dan te bellen met de politie. 

Ik vind het ook onze morele plicht om naar elkaar om te kijken. En om 
naar elkaar te luisteren. Overleg eens met uw buren. Samen zien en 
horen we meer. Wilt u nog meer doen? Wist u dat het mogelijk is om 
parttime brandweerprofessional te worden? Met een enthousiaste 
groep vrijwilligers kunt u echt iets betekenen voor uw medebewoners. 
Bel of app met Nico Theuns: 06-10 96 97 44 of kijk op 
www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl. U kunt zich ook aanmelden 
bij Burgernet. Daarover is op deze pagina meer informatie te 
lezen. Bewaar deze spread met tips over veiligheid goed. 
Het kan van pas komen! 

Ik wens u een fi jne, maar vooral veilige zomer toe!

Pieter Heiliegers, 
burgemeester van de gemeente Uithoorn

Voorwoord 
burgemeester Heiliegers
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Wat doet PerMens in de 
gemeente Uithoorn?
Wij maken contact met de moeilijkste 
doelgroep op straat en proberen een 
vertrouwensband op te bouwen. Nadat 
er een band is, zie je dat jongeren je gaan 
vertrouwen en over hun problemen durven 
te praten. Wij ondersteunen de jongeren 
op allerlei gebieden. Denk aan fi nanciën, 
justitie, schulden, zoeken naar werk. Wij 
werken met de doelgroep 13 tot 23 jaar. 

Wat is het doel van het jongerenwerk?
Om jeugdoverlast terug te dringen en de 
jongeren hun stem te laten horen. Jongeren 
hebben het al lastig genoeg in deze tijd 
en wij proberen samen hun behoeftes op 
kaart te brengen. En samen te kijken wat 
wij voor hen kunnen betekenen. Het is 
wel goed om ons te onderscheiden van 
het reguliere jongerenwerk. Zij zijn gericht 

op het organiseren van activiteiten en wij 
(specialistisch jongerenwerk) zoeken de 
jongeren op in hun omgeving en gaan er 
mee in gesprek. Zodra wij de behoeftes van 
jongeren hebben aangehoord, geven wij dit 
weer door aan het jongerenwerk waarop zij 
passende activiteiten organiseren.

Zijn er al succesjes geboekt?
Zeker. Wij hebben bijvoorbeeld bij 
de laatste Ramadan voor Corona een 
iftar georganiseerd waar 150 man op 
af is gekomen. Ook hebben we een 
buurtbarbecue in de Europarei gehouden 
waar jongeren, bewoners, politie en 
gemeente zijn uitgenodigd om samen met 
elkaar te praten. Zowel jongeren, politie, 
gemeente en bewoners waren aanwezig.
We hebben tegenwoordig maandelijks een 
bijeenkomst in de gemeente met bewoners, 
wethouder, burgemeester, politie en 

Hulp nodig, 
iets melden of 
aangifte doen?

Spoed: altijd 112
Voor: levensbedreigende- en 
heterdaadsituaties. Bijvoorbeeld. 
aanrijding met gewonden, brand, 
mishandeling, beroving, onwel 
persoon, vernieling, vandalisme, 
(poging) ontvoering

Wel politie, geen spoed? 
0900-8844
Het kan ook gebeuren dat u wel politie 
nodig heeft, maar de situatie niet 
levensbedreigend of op heterdaad is. 
Bel dan: 0900-¬8844 (lokaal tarief ). 
Denk bijvoorbeeld aan verkeerd 
geparkeerde auto’s, burenruzie, 
baldadig gedrag, geluidsoverlast.

Anoniem melden? 
0800-7000
Wilt u iets melden bij de politie, maar 
wilt u niet dat uw naam bekend 
is? Meld Misdaad Anoniem (M.) is 
het onafhankelijke meldpunt waar 
u anoniem informatie kunt geven 
over criminaliteit en misdaad. U 
meldt bij M. over bijvoorbeeld 
moord, mishandeling, overvallen, 
drugs, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Telefoon: 0800-7000.

Melding over openbare 
ruimte indienen bij de 
gemeente
Heeft u een melding over 
bijvoorbeeld bestrating, afval, 
reiniging, groenvoorziening, verstopte 
riolen, openbare verlichting of over 
ongediertebestrijding? Of wilt u de 
gemeente laten weten dat er op een 
bepaalde plek overlast is? Dan kunt 
u een melding hiervan doen bij de 
gemeente. Kijk op www.uithoorn.nl/
melding

Melden of aangifte doen is 
belangrijk! Alleen als er veel 
meldingen of aangiftes liggen, kan 
de gemeente extra maatregelen 
nemen, zoals bijvoorbeeld 
cameratoezicht of extra 
surveillance.

In gesprek met de jongeren op straat 

Brandveilig barbecueën: met deze tips!

Jongerenwerker Marwan Fennich van PerMens (voorheen Streetcornerwork) 
werkt sinds november 2018 in de gemeente Uithoorn. Voornaamste doel is om 
de jeudgoverlast terug te dringen en de jongeren perspectief te bieden. 
Marwan vertelt...

Op zonnige dagen gaan de barbecues weer aan. Of u nu barbecuet op gas, 
briketten of houtskool, met deze tips van de brandweer kan brand worden 
voorkomen. 

jongeren. Het doel hiervan is om overlast 
terug te dringen en om samen in gesprek 
met elkaar te gaan hierover. 

Hoe gaat de samenwerking 
met de gemeente?
Wij werken heel goed samen. Wij krijgen 
vaak overlast locaties van de gemeente door 
en gaan hier op af. De lijntjes zijn kort en dat 
is prettig.

  Plaats de barbecue op een stevige en 
stabiele ondergrond.

  Zorg voor een veilige afstand tussen 
de barbecue en heggen, schuttingen, 
meubels en tuinhuisjes.

  Een gasbarbecue? Controleer dan 
regelmatig de aansluiting en gasslang 
met water en zeep of een gaslekzoeker.

  Zet de elektrische barbecue uit als het 
gaat regenen. Water kan voor kortsluiting 
zorgen.

  Maak de barbecue aan met 
aanmaakblokjes of -vloeistof;

  Gooi kooltjes en briketten pas in de 
container als ze helemaal afgekoeld zijn.

  Zet een barbecue altijd buiten. Gloeiende 
houtskool geeft namelijk koolmonoxide 
af en binnen loop je een groot risico op 
koolmonoxidevergiftiging. Denk ook aan 
(slaapkamer)ramen en aan die van de 
buren.

  Houd een emmer met zand bij de hand 
als blusmiddel voor kolen of briketten.

Meer tips op www.brandweer.nl/
brandveiligheid. U kunt ook bellen 
met 020-555-6600 of e-mailen naar 
samenbrandveilig@brandweeraa.nl.
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Algemene Beschouwingen gemeenteraad Uithoorn 

Meerderheid raad: “Het college, de raad en de 
ambtenaren verdienen een pluim op de hoed”
Uithoorn – Herman Bezuijen spraak namens Gemeentebelangen: Afgelopen donderdag heeft de Uithoornse gemeenteraad de jaarrekening 2020 goedgekeurd. De jaarrekening waarin 
staat wat er in 2020 is gedaan, hoe de financien zijn enz. Traditiegetrouw spreken dan de raadsfracties hun Algemene Beschouwingen voor. Algemene Beschouwingen waarin per partij zij 
hun visie geven op deze jaarrekening. Deze Algemene Beschouwingen waren in meerderheid positief met hier en daar toch ook pittige kritiek. De grote van deze Beschouwingen verschilde 
ook enorm per fractie. Wij geven een korte weergave en van enkele fractie de hele tekst.

Nick Bergman van de VVD: De jaren 
voor de coronacrisis is er hard gewerkt 
om de Uithoorns �nanciële positie te 
versterken. Dat is gelukt en wij zijn in 
een positie om tegenvallers op te 
vangen zonder nadelige gevolgen voor 
onze dienstverlening. Maar op de 
coronacrisis was niemand voorbereid. 
Toch zien wij in de jaarstukken dat 
onze gemeente, het college en alle 
ambtenaren, ook in deze situatie 
bijzonder weerbaar zijn. Het resultaat is 
dan wel negatief maar de beleving 
onder de inwoners, ondernemers en 
ook bij onze fractie laat een positief 
beeld zien. Tijdens de behandeling van 
de begroting 2020 gaf de VVD aan dat 
wij moeten blijven inzetten op zelfred-
zaamheid en als dat uiteindelijk niet 
alleen lukt, de gemeente hierin kan 
ondersteunen. Nooit gedacht dat 2020 
ons daarin zo zwaar de-proef-op-de-
som zou nemen… En die proef hebben 

wij in onze beleving goed doorstaan. 
Ondernemers zijn veelal tevreden over 
de steunmogelijkheden geboden 
vanuit onze gemeente, en vele konden 
goed in contact te komen met de 
gemeente om hulp te krijgen bij hun 
individuele zorgvragen. 

Zorg tekorten
De zorgvraag is tijdens de coronacrisis 
toegenomen, net als in vele andere 
gemeenten, worden wij ook gecon-
fronteerd met tekorten in de zorgbud-
getten. Het afgelopen jaar zijn maatre-
gelen ingevoerd om dit tekort te 
beperken. Het heeft e�ect maar is 
helaas niet voldoende. Wij houden er 
rekening mee dat dit de komende 
jaren niet snel anders zal zijn. We 
vragen het college vooral door te gaan 
met het invoeren van de nodige maat-
regelen om hier meer grip op te 
krijgen. De gemeente en zorgaanbie-

VVD: “ Er staat ons nog enorme opgaven te 
wachten maar deze jaarrekening laat zien dat 
we het kunnen”

CDA: “Hoe het ook zij, de Uithoornse 
spaarpot is in feite leeg”

Herman Bezuijen GB Uithoorn

Nick Bergman VVD

ders hebben laten zien dat ondanks de 
coronamaatregelen het blijven 
aanbieden van goede zorg mogelijk is. 
Komende periode zal niet eenvoudig 
worden maar ga vooral zo door. Het is 
hard nodig! Het afgelopen jaar zijn vele 
van ons nog nooit zoveel thuis 
geweest. Persoonlijk heb ik meer dan 
een jaar vrijwel volledig vanuit huis 
gewerkt. Voor de afwisseling en bewe-
ging heb ik wel heel wat ommetjes 
door verschillende buurten gemaakt. 
Dan vallen steeds meer dingen op in 
onze buitenruimte. De schreeuwende 
stilte door het gebrek aan vliegtuigen. 
Of het aanpassen van bermonderhoud 
en de inzet op biodiversiteit bijvoor-
beeld. Een ware wildgroei aan diversi-
teit van planten en dieren. Dat laatste 
is positief zichtbaar resultaat van 
aangepast beleid. Toch wordt dit niet 
door alle inwoners begrepen of 
gewaardeerd. Want met deze keuze 
ontstaat er ook een ander beeld van 
onze buitenruimte. Ruwer en groener 
maar helaas met gevolg dat het groen 
zich ook op plekken laat zien waar dat 

wat minder mag zijn. Met de imple-
mentatie van IBOR en de beheer-
plannen, het aanstellen van een Regis-
seur Openbare Ruimte kunnen wij het 
beheer van de buitenruimte daarop 
beter afstemmen. De VVD maakt zich 
nog geen zorgen over de kwaliteit van 
de buitenruimte maar het heeft wel 
onze aandacht. 

Ommetjes
Het maken van al die ommetjes beves-
tigt ook nog iets anders. De beschik-
bare ruimte is inderdaad schaars in de 
gemeente. We willen veel bereiken en 
voorzien in een aantrekkelijke woonge-
meenschap met verschillende woon-
vormen. Als ik terugkijk naar de 
hoeveelheid onderwerpen en gemid-
delde lengte van de commissie wonen 
en werken het afgelopen jaar lijkt het 
alsof de coronacrisis daarop geen 
invloed heeft gehad. Er is veel werk 
gemaakt aan het leggen van een 
complexe puzzel met maar beperkte 
ruimte. De VVD is dan ook zeer positief 
over de activiteiten die zijn uitgevoerd.

Voorzitter ik kan nog wel even door-
gaan maar er is gevraagd om het kort 
te houden. Door de omstandigheden 
van afgelopen jaar heeft de gemeente 
laten zien dat zij over een groot 
aanpassingsvermogen beschikt en 
ondanks de beperkingen in staat is 
veel te bereiken. Er staat ons nog 
enorme opgaven te wachten maar met 
deze jaarrekening laat het college zien 
dat zij samen met de ambtenaren die 
opgaven aankunnen. 

Andre Jansen CDA

Bij deze algemene beschouwingen 
van de Jaarrekening 2020 kijken we 
natuurlijk even achterom, maar niet 
zonder ervan te leren en het in de 
toekomst beter te doen, want niet 
voor niets zeiden we 3,5 jaar geleden 
al: ”De samenleving is nooit af”. Het 
jaar 2020 werd nadrukkelijk bepaald 
door de grootste pandemie die we in 
jaren hebben meegemaakt. Naast 17 
miljoen bondscoaches (ja het doet 
nog even pijn) waren er in 2020 ook 
17 miljoen virologen in ons land. Dit 
had een enorme impact op ons 
handelen als raad en de manier 
waarop wij in contact konden blijven 
met onze achterban. Als we dan 
focussen op de jaarrekening, zien we 
dat deze afsluit met een negatief 
resultaat en dat zal niemand 
verbazen, maar gezien de omstandig-

heden had dat veel slechter gekund. 
Hierbij wil onze fractie heel nadruk-
kelijk melding maken van het feit dat 
de ambtelijke organisatie bij zowel de 
gemeente Uithoorn als bij DUO+ een 
bijzondere prestatie heeft verricht 
door de TOZO aanvragen snel te 
verwerken en geen kwetsbaarheid te 
creëren in een onzekere periode.

Sociaal domein. 
Dit is in het koersplan, dat in 2020 
werd aangenomen, duidelijk 
verwoord. De visie van Gemeentebe-
langen - 1 voordeur, 1 aanspreekpunt, 
1 plan - is hierin nog beter verankerd. 
Er blijven uitdagingen en we kunnen 
concluderen dat de corona pandemie 
deze uitdaging nog groter heeft 
gemaakt. Dit had niemand kunnen 
voorzien. Maar de situatie is wel 

zorgelijk. GB is daarom ook blij dat er 
in 2021 niet bezuinigd wordt, maar 
dat we oog hebben en houden voor 
onze inwoners. 

Wonen
Het Actieplan Wonen is verder uitge-
rold. Woonruimte blijft een bijzonder 
aandachtspunt en we moeten crea-
tief blijven omgaan met de beperkte 
ruimte die we hebben, om die 
enorme behoefte in te kunnen 
vullen. Ondanks de corona situatie is 
er het afgelopen 1,5 jaar veel 
gebouwd in Uithoorn. De Rietkraag, 
woningen aan de Poelweg, Legmeer 
6 is opgeleverd, De regentes, Allure 
aan de Amstel, Het Resmi terrein om 
er maar een paar te noemen. Hier-
mede voldoen we aan de vraag van 
veel van onze inwoners, inclusief 
jongeren, ondanks dat er ook sprake 
is van een zuigende werking van 
buitenaf.

Dorpscentrum
Wat betreft de infrastructuur gaat er 
eindelijk iets veranderen rondom 
het dorpscentrum. Momenteel is de 
schop in de grond gegaan voor een 
belangrijk deel van het centrumplan 
nl. de Irenelaan en de rotonde bij de 
Bernhardlaan/Thamerlaan. Genoeg 
gepraat, het college gaat over tot 
daden.

Veiligheid
Qua veiligheid hebben recente 
gebeurtenissen op het gebied van 
drugskartel en terrorisme onze 
gemeente op de nationale en inter-
nationale kaart gezet. Dit tezamen 
met steeds vaker voorkomende 
gevallen van ondermijning baart 
deze situatie ons grote zorgen. We 
zien een doortastende aanpak van 
de veiligheidsregio en worden op 
adequate wijze door de portefeuil-
lehouder op de hoogte gehouden, 

waarvoor onze dank. Zet dit voort! 
Onze complimenten gaan uit naar 
dit college die het aandurft om juist 
niet nu op de bezuinigingsknop te 
drukken en ook dat is �nancieel 
gezond en verantwoord. Het moei-
lijk kunnen vinden van gekwali�-
ceerde ambtenaren maakt het al 
een uitdaging op zich.

Andre Jansen van het CDA was zeer 
kritisch: “  Uiteraar sluit het CDA zich 
aan bij de vorige spreker vw.b. de 
duidelijkheid van het verslag, de 
vormgeving ervan en het harde 
werk en de energie die erin is 
gestoken, maar toch presenteert het 
College van B&W een negatief resul-
taat en een tekort op de begroting 
2020 en opnieuw gaat dit ten koste 
van de algemene reserve. Voor het 
zoveelste jaar op rij confronteert de 
coalitie de belastingbetalende 
burgers van Uithoorn op een inmid-
dels bijna traditioneel groot �nan-
cieel tekort. Dit afgelopen jaar zelfs 
van bijna 2,1 miljoen Euro over 
2020.

Inleveren en uitverkopen.
Er zijn een aantal redenen voor het 
tekort te noemen die ik op hoofdlijnen 
zal noemen: voor het sociaal domein 
was er oorspronkelijk tot 2019 een 
ruime reserve aangehouden omdat er 
onvoldoende zicht was op de �nan-
ciële e�ecten van de implementatie 
van de Participatiewet, de WMO en de 
Jeugdwet. Deze reserve is echter met 
zo’n 7 miljoen euro verminderd omdat 
er gestort moest worden in de kas van 
het Noodlijdende DUO+, een aderla-
ting waarvan we in 2021 nog steeds 
de zure vruchten van kunnen plukken.

Dak repareren
Bij mijn eerste algemene beschou-

wingen in 2018 vertelde ik u dat een 
goed Nederlands spreekwoord zegt 
dat je het dak moet repareren als de 
zon schijnt. En ik geef toe, er is wel 
wat bewolking geweest, maar de 
zon schijnt inmiddels weer voor-
zitter, niet alleen letterlijk, maar ook 
�guurlijk, we hebben de economi-
sche wind mee met een geprognos-
ticeerde groei van 3.2% voor 2021 
en de werkeloosheid is terug op een 
“all time low” van 3% er zijn dus 
banen te over, er dreigt zelfs een 
tekort bij verschillende beroepen 
aan arbeidskrachten. De gemeente 
groeit, we lezen dat er nieuwbouw 
is gepland voor woningen, op de 
leegstand bij de winkeliers na en het 
begrotingstekort, ziet het er voor 
Uithoorn én De Kwakel echt niet 
slecht uit.

Geen eerlijke cijfers
In plaats van overtuigende cijfers krijgt 
het CDA verhalen te horen, we vragen 
om cijfers en krijgen letters en een 
kostenvergelijking “vindt men niet 
nodig” onthutsend voorzitter. Zo kan 
de raad geen controle uitoefenen op 
dit experiment en het CDA wil dan ook 
gewoon de cijfers zien en dringt ook 
aan op een eerlijke kostenvergelijking. 
De stukken over 2020 die nu voor-
liggen tonen een tekort van 2.1 
miljoen euro. Hoe het ook zij, de 
Uithoornse spaarpot is in feite leeg. We 
hebben nagenoeg geen eigen reserves 
meer, anders dan de Eneco miljoenen 
en zonder die gelden stonden we er 
dus gewoon slecht voor. Het CDA 
betreurt het �nanciële verloop van 
2020 en roept het college dan ook op 
om het budget 2021 op te schonen en 

bij te vijlen totdat er een versterking 
van de reserves in de boeken staat in 
plaats van een uitputting ervan, 
zonder dat dit ten koste gaat van de 
burgers of haar voorzieningen. Dat is 
de belangrijkste uitdaging die het 
college te wachten staat en daar wenst 
en CDA hen veel succes mee.

Gemeentebelangen: “Ondanks de corona is 
er veel gebouwd in Uithoorn”



Ans Gierman nam het woord namens 
DUS: Corona hield 2020 voor het 
grootste deel in de greep. De 
gemeente Uithoorn heeft alle zeilen 
bij moeten zetten om haar inwoners 
en ondernemers zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Namens DUS! wil ik 
hierbij dan ook onze waardering 
uitspreken naar alle medewerkers 
van de gemeente en het college die 
dit in goede banen hebben geleid. 
Maar ook maatschappelijke organisa-
ties, zorginstellingen, scholen, 
bedrijven en vrijwilligers hebben zich 
enorm ingezet. De resultaten uit de 
jaarrekening hebben alle partijen 
dan ook gezamenlijk gerealiseerd. 
Ook hier spreken we graag onze 
grote waardering over uit.

Sociaal Domein en Leven
Een belangrijk punt voor DUS! is het 
versterken van de sociale cohesie. 
Maar ook het doorontwikkelen van 
de ingezette werkwijze zoals 
verwoord in het koersplan sociaal 
domein verdient alle aandacht. Als 
dat lukt, gaan inwoners merken dat 
er beter naar hun verhalen geluisterd 
wordt en zal er nog betere en 
passende ondersteuning komen voor 
de mensen die dat nodig hebben. 

Jeugd
Meer concreet hopen we ook dat de 
jeugd meer aandacht krijgt. 
Dat hun zo gewenste vernieuwde 
skatebaan op korte termijn gereali-
seerd wordt en dat er voor hen meer 
te beleven is. Door Corona hebben 
vele jongeren eenzaamheid ervaren 
en veel sociale activiteiten gemist. 
Laten we iets extra’s voor hen doen. 
Een dorpsstrand aan de Amstel 
vinden wij dan ook nog altijd een 
goed idee. Ook kijken we uit naar 
een aantal zaken die op de planning 
staan: de visie op onderwijs, een 
eigentijds schoolgebouw voor de 
Vuurvogel en het vakcollege 
Thamen. Met vooral veel ruimte voor 
beweging & sport. 

Wonen en Werken
Duurzaamheid. Er zijn enorme uitda-
gingen. We hebben het eerder 
gezegd. Het is 5 over 12. Klimaat-
adaptatie, afvalscheiding en reductie 
van restafval, verduurzamen van 
woningen, opwekken van duurzame 

energie, behoudt van biodiversiteit. 
DUS! vindt dat dit uitdagingen zijn 
waar we met z’n allen keihard aan 
moeten werken. Voor de planten en 
dieren en voor onze kinderen.
. Er is enorme behoefte aan 
woningen. Wij vinden het zeer 
belangrijk dat er een goede balans 
blijft tussen groen en de bebouwde 
omgeving. Een voorbeeld is de 
groenstrook langs de Vuurlijn bij 
Thamen. We pleiten ervoor om deze 
zo groen mogelijk te houden.

Financiën
Het jaar 2020 sluiten we af met een 
tekort van € 700.000. Corona en het 
Sociaal Domein zijn de grootste 
oorzaken. Er worden op korte termijn 
maatregelen ingezet, maar we 
maken ons wel zorgen over de lange 
termijn. We teren in op ons eigen 
vermogen vooral gevoed vanuit de 
Enecogelden. We willen dan ook 
graag na het zomerreces een 
discussie in de raad over deze Eneco-
gelden. Willen we deze inzetten om 
gaten in de begroting te dichten of 
inzetten voor duurzame investe-
ringen met rendement. Als DUS! 
vinden wij namelijk dat we niet de 
volgende generatie kunnen opza-
delen met grote schulden. Wordt dus 
vervolgd. We zijn er trots op dat we 
als gemeente, ook binnen de raad, 
samen onze schouders onder alle 
opgaven zetten. Als DUS! willen we 
dan ook een oproep doen om ons 
gezamenlijk in te blijven zetten voor 
een sociale, �nancieel gezonde, met 
een woning voor iedereen oog 
houdend voor de balans tussen 
groen en bebouwing en natuurlijk 
een duurzame samenleving. 

DUS: “Complimenten voor allen die zich in 
deze tijd hebben ingezet”

Groen Uithoorn: 
“Het was me het jaartje wel”
Jeroen Albers van Groen Uithoorn: 
Wat voor ons ligt is uitstekend 
werk van de gemeentelijke organi-
satie. We sluiten 2020 af met een 
tekort van zeven ton, maar het was 
me het jaartje dan ook wel met als 
grootste spelbreker ‘corona’. Vanaf 
februari zetten doe alles op scherp 
met heel veel maatregelen en 
noodkredieten. De gehele organi-
satie verdient een hoed met een 
veer. Wat grotendeels misging was 
de viering van 200 jaar Uithoorn. 
Ontzettend sneu en jammer. Ook 
zien we een verontrustend beeld 
bij de gra�eken van de gemeente-
lijke he�ngen. Uithoorn is op 1 
gemeente na in deze regio de 
duurste gemeente voor de inwo-
ners. Alleen Aalsmeer scoort nog 
slechter. Landelijk gezien zijn we 
gemiddeld 9 % duurder en nu wilt 
u nog meer verhogen. Dat geeft 

geen pas. Een ander opvallend 
onderdeel is het verzuim en het 
verloop van ons personeel. Ziekte-
verzuim is reeds het dubbelen van 
her streefgetal en het ziektever-
zuim is wel driemaal zo hoog. Erg 
zorgelijk”

Volgens Ons Uithoorn wordt de 
discussie over de eventuele 
verplaatsing van honkbalvereni-
ging Thamen en de gevolgen voor 
de aanleg van een Legmeerbos niet 
goed gevoerd. Tijdens een terugblik 
op het jaar 2020 in de Uithoornse 
gemeenteraad ging fractievoor-
zitter Benno van Dam hier nader op 
in:  ‘Een groot thema in 2020 was de 
zoektocht van wethouder Hazen 
naar extra woningen.  Hiervoor 
moesten sportverenigingen KDO, 
Qui Vive en Thamen uitwijken naar 
het zuiden van De Kwakel, daarna 
werd een draai gemaakt naar 
noorden en nu alleen voor Thamen. 
De prijs voor dit project is het 
schrappen van het Legmeerbos en 
het aantasten van de groenzone 
langs de Vuurlijn. 
Wat Ons Uithoorn betreft hadden 
wij in de gemeenteraad op een 
fundamentele manier moeten 
discussiëren over dit vraagstuk. 
Hierbij moeten drie vragen centraal 
staan:
•	 Hoe	willen	we	het	woningtekort	

oplossen? 
•	 Hoe	gaan	we	om	met	het	groen?	

De visie van de gemeente op 

gebied van wonen is als volgt: 
‘Onze inwoners ervaren hun 
woongemeenschap als aantrek-
kelijk. Ruim en groen wonen met 
stedelijke en recreatieve voorzie-
ningen binnen handbereik.’ Hoe 
vullen we deze visie in?

•	 En	hoe	gaan	we	om	met	partici-
patie? Hoe gaan we om met 
co-creatie? En welk gewicht 
geven we aan de petitie van 
1.500 handtekeningen vóór 
behoud van groen aan de Vuur-
lijn en vóór aanleg van een 
robuust Legmeerbos?

Echter, een fundamentele discussie 
werd niet gevoerd in deze gemeen-
teraad. Alle energie werd gestopt in 
het ontwikkelen van een 
compromis met de nadruk op 
details op de m2. Kunnen we honk-
balvereniging Thamen inpassen en 
tegelijk wat ruimte creëren voor 
een Legmeerbos? Zullen we een 
knip leggen in de Randhoornweg, 
dan pakken we extra meters? 
Kunnen we extra woningen 
bouwen in de groenzone langs de 
Vuurlijn, daar waar nu het clubge-
bouw van Thamen staat en op het 
parkeerterreintje verderop? En als 

we een informatiebordje zetten in 
de groenzone, dan kunnen toch de 
beleving van de Stelling van 
Amsterdam ook vergroten? En 
natuurlijk, hoe springt de gemeente 
er �nancieel uit bij diverse 
scenario’s?
In 2019 en 2020 zijn in De Legmeer 
vier Tiny Forests aangelegd. Wordt 
het Legmeerbos een vijfde Tiny 
Forest of kiezen we toch voor een 
robuust bos? Onze oproep aan raad 
en college is: Kies voor ruim en 
groen wonen, conform onze 
gemeentelijke visie.  Steun de 
bewoners van De Legmeer en hun 
petitie met 1.500 handtekeningen. 
Stop met het 
haalbaarheidsonderzoek!’

Ons Uithoorn: “ Discussie over aanleg 
Legmeerbos wordt verkeerd gevoerd”

Partij van de Arbeid: “ Toch zijn we er nog 
niet, er zijn gevaarlijke varianten”
Els Gasseling namens de PvdA: Alge-
mene beschouwingen bij de jaarre-
kening, het is wat vreemd. We kijken 
immers liever vooruit dan achteruit. 
Maar in dit jaar was alles vreemd, dus 
in die zin past dat wel. 2020 heeft in 
het teken gestaan van Corona. We 
hebben ons gerealiseerd hoe kwets-
baar we allemaal zijn, en hoeveel 
geluk we hebben om in een land en 
een tijd te leven waarin er snel een 
vaccin beschikbaar is en waar inmid-
dels bijna de helft van de volwas-
senen volledig gevaccineerd is. Toch 
zijn we er nog niet, er is immers nog 
geen volledige vaccinatie en er zijn 
gevaarlijke varianten. Alles in een 
klap loslaten en weer volop reizen en 
feesten lijkt de Partij van de Arbeid 
een riskante strategie. Daarnaast zijn 
mensen die nog steeds langdurig 
ziek zijn van Corona en mensen die 
dierbaren hebben verloren. Anderen 
hebben hun baan verloren of hun 
bedrijf moeten opgeven, hebben 
�nanciële stress en zorgen over de 
toekomst of psychische problemen. 
Het is voor de gemeente de 
komende tijd een opgave om deze 
mensen te helpen.

Niet normaal
Een jaar geleden hoopten we dat de 

crisis ook iets goeds zou kunnen 
brengen: meer rust en tijd voor 
elkaar, meer aandacht voor de 
natuur, het milieu en de woonomge-
ving. En natuurlijk de blauwe luchten 
zonder vliegtuigen. Want het oude 
normaal was niet normaal. Dat moet 
beter. In een opzicht is dat zeker niet 
gelukt. De wooncrisis is erger dan 
ooit. Ondanks dat er veel nieuwe 
woningen zijn opgeleverd in 2020, 
zijn er nog steeds veel te weinig 
woningen in alle prijsklassen. Maar er 
is vooral een heel groot tekort aan 
betaalbare woningen, sociale huur-
woningen en koophuizen tot zo’n 
250.000 euro - die eigenlijk niet meer 
bestaan. Nieuwbouwprojecten zijn 
met de huidige prijzen vooral een 
feestje voor projectontwikkelaars. 
Daarom pleiten wij voor het volop 
bouwen van huurwoningen voor 
mensen met gewone lage en 
middeninkomens in de hele regio, bij 
voorkeur door woningcorporaties. 
Het gaat nu op de eerste plaats om 
beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Vliegtuighinder
Het nieuwe normaal wat betreft de 
vliegtuighinder is hopelijk wel blij-
vend. Door Corona zijn we gaan 
bese�en wat al jarenlang gemist 

hebben aan rust, stilte en schone 
lucht. Dick Benschop had het in zijn 
nieuwjaarstoespraak over Build Back 
Better. Maar als hij en de Minister 
beter terug willen komen door 
blijven inzetten op groei en daarbij 
verwachten dat technologie alles wel 
zal oplossen, zelfs tegen het advies 
van wetenschappers in, dan moeten 
wij ons niet te veel illusies maken. 
Dan blijft actie voor verbetering van 
de leefbaarheid in Uithoorn hard 
nodig. Een zo progressief mogelijk 
nieuw kabinet in Den Haag is ook op 
dit onderwerp heel belangrijk!
Voorzitter, ik rond af met een compli-
ment aan het college en de organi-
satie die ondanks de moeilijke 
omstandigheden heel veel voor 
elkaar hebben gekregen.

Frans Boonman: We kunnen trots 
zijn hoe we de coronatijd in 
Uithoorn zijn doorgekomen. 
We hebben veerkracht laten zien en 
wilskracht om de Uithoornse 
samenleving ondanks alles er wat 
van te maken. Kijkend naar de jaar-
rekening zien we dat daar grote 
tekorten zijn ontstaan, veroorzaakt 
door zaken waarvan we weten 
waarom ze veroorzaakt worden. 

Onder anderen door het Sociaal 
Domein Dit kost ons meer dan we 
ooit hebben kunnen bedenken. 
We hebben echter ondanks alles 
veel werk verricht. Als we terug-
kijken naar 2020 en zien de jaarre-
kening, petje af voor het college, 
voor deze raad, maar zeker ook voor 
onze ambtenaren, die heel veel 
werk hebben moeten doen en we 
zijn er nog niet”.

!DURF: “ We hebben veerkracht laten 
zien en wilskracht”

Benno van Dam Ons Uithoorn

Els Gasseling PvdA

Frans Boonman !DURF Jeroen Albers Groen Uithoorn

Ans Gierman DUS
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De Hoef - Wat een prachtige dag was 
het vrijdag 2 juli. Een jaar na de 
oorspronkelijke datum was het 
eindelijk zover! Niels en Nanda 
kwamen als toekomstig bruidspaar 
langs op de Antoniusschool en BSO 
de Zon in de Hoef. 
Nanda is een geliefde en bekende 
persoonlijkheid op school en in de 
BSO. Ze staat altijd klaar voor alles en 
iedereen. Maar ook het dorp gaf een 
blijk van belangstelling door op deze 

zonnige, stralende dag te vlaggen 
voor haar.
Alle kinderen, ouders en team van de 
Antoniusschool en de BSO verraste 
het bruidspaar met een zelfge-
schreven lied, een door de kinderen 
zelfgemaakt boek en een prachtig 
gemaakte wanddecoratie in de vorm 
van een fiets. Ze straalden beiden, af 
en toe licht geëmotioneerd, namen 
ze alles in ontvangst en als dank 
werden alle kinderen getrakteerd op 

een ijsje en de teams op een prach-
tige hartvormige taart. Na dit bezoek 
was het tijd voor het officiële 
gedeelte waarvoor het bruidspaar 
vertrok naar de Sfeerstal in Nieuw-
veen.  Alle aanwezigen voelden de 
verbondenheid, het stralende weer 
maakte het allemaal nog mooier en 
zo was het voor iedereen een onver-
getelijke dag. We wensen onze 
Nanda en Niels een prachtige liefde-
volle tijd samen.

Een bijzondere dag op de 
Antoniusschool
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Door Roos Uithol

Uithoorn - Met veel ervaring in de 
uitvaartbranche, maar ook met 
evenementen en organisatie, hebben 
Astrid Boomgaard, Deborah de 
Meijer, Jan Boeree en Joop van den 
Berg hun expertise samengevoegd. 
Binnenkort openen zij de deuren van 
Uitvaartcentrum aan de Amstel. Een 
unieke plek in de regio waar liefdevol 
afscheid kan worden genomen in 
huiselijke sfeer.  

“Verleden jaar bij het overlijden van 
mijn vader, heeft Deborah zijn 
uitvaart georganiseerd”, vertelt 
Astrid. De twee ondernemers zijn 
nichtjes van elkaar. “Kort na zijn 
uitvaart zijn we samen een beetje 
gaan brainstormen. Zelf heb ik erva-
ring in hospitality, planning en orga-
nisatie. In deze branche heb ik 
diverse werkzaamheden verricht en 
tien jaar lang ook een eigen onder-
neming gehad. Ik wilde geen langlo-
pende projecten meer doen. ‘Deb’ 
stelde toen voor om samen wat te 
beginnen. Zij heeft grote ervaring in 
de uitvaartbranche. Als vrij snel 
kwamen daar Jan en Joop in beeld. 
Dat zijn hele goede vrienden van 
Deb. Zij wilden ook iets anders 
beginnen, zoals een uitvaartcentrum. 
Daarom dachten we: Laten we onze 
krachten bundelen en iets neerzetten 
wat er bijna niet is in deze omgeving. 
We willen af van het nogal stoffige 
imago dat je vindt in de uitvaartwe-
reld. Uiteindelijk moet iedereen 
afscheid kunnen nemen op zijn 
eigen manier.”
Het viertal vertelt verder hoe zij 
elkaar versterken. Dat ieder een 
specialisme heeft dat het team 
compleet maakt. Dat men ook 
gewaagd is aan elkaar, maar toch 
alles bespreekbaar blijft.

Grafkistenwinkel
Naast het organiseren van uitvaarten 
heeft Deborah voorheen een grafkis-
tenwinkel gehad. De kisten ontwerpt 
zij zelf. Al jaren helpt Jan haar daarbij. 
Zo heeft ze o.a. de kist van realityster 
Nel Veerkamp ontworpen en ook 
haar uitvaart begeleid. “De bekleding 

van de kist bestond uit panterprint 
en Swarovski kristallen, zoals Nel dat 
graag wilde hebben. Ik houd ervan 
om mensen een uitvaart te geven 
zoals ze geleefd hebben! En een kist 
moet altijd snel ontworpen worden! 
Je hebt zes dagen om dat voor elkaar 
te krijgen. Soms kun je vlak voor het 
overlijden van iemand al beginnen 
met ontwerpen. Dan kun je met deze 
persoon nog overleggen hoe zij het 
willen hebben. Een deksel kan in een 
later stadium worden afgemaakt. De 
binnenkant moet wel snel, want je 
wilt iemand zo snel mogelijk in zijn of 
haar laatste rustplaats hebben”, licht 
Deborah toe.

Kwaliteit
Bij Uitvaartcentrum aan de Amstel is 
het kwaliteit boven kwantiteit. Een 
uitvaart wordt ruim in de tijd inge-
pland, zodat in alle rust afscheid kan 
worden genomen. 
Deborah: “Wij willen absoluut geen 
fabriek zijn. Het moet aardig en 
gemoedelijk zijn! Je bent geen 
nummer. Dat willen we ook visueel 
laten terugkomen op de muur bij de 
ingang. Naasten mogen vlinders op 
de muur met namen van overleden 
geliefden plaatsen. 
Het is natuurlijk een verdrietige 
gebeurtenis, maar dat moet je wel in 
een prettige omgeving kunnen 
uiten.”
Astrid: “Je kunt het ook zien als de 
laatste keer het leven van de over-
leden persoon vieren zoals die 
persoon het graag had gewild. Drink 
een borrel, hef het glas, het hoeft 
niet allemaal sober zoals dat vroeger 
standaard was!”

Huiselijk
Naasten van overledenen kunnen 
naar wens kleinschalig of groot-
schalig uitpakken voor de uitvaart. 
Als de overledene bepaalde hobby’s 
of smaken had kan er in thema’s 
worden ingericht. Volgens de 
uitvaartondernemers van het nieuwe 
uitvaartcentrum komt dat elders 
vrijwel niet voor. “Dat is vaak toch stijf 
met een vaste stijl. Wij willen graag 
dat het intiem en huiselijk is. Het 
mooie is dat we drie kamers hebben. 

Als iemand een condoleance wil 
organiseren voor een aantal mensen 
hebben we daar kamers voor en een 
stuk horecagelegenheid. Wanneer 
men alleen een uitvaart wil hebben, 
is er een aula beschikbaar. We 
kunnen zorgdragen voor de 
bloemen. Vervoer vanuit huis 
regelen. Men kan ook thuis worden 
opgebaard. En vanaf huis kunnen wij 
een kist naar deze locatie brengen op 
welke manier dan ook. Dat kan van 
paard en wagen tot aan een grote 
Hummer bijvoorbeeld. Van a tot z 
kan alles, behalve het stukje 
cremeren of begraven. Maar dat 
werkt hetzelfde voor veel 
uitvaartcentra.”

Technische crematie
Het nieuwe uitvaartcentrum in 
Uithoorn is zich aan het toespitsen 
op technische crematies. Dat bete-
kent dat de dienst in het uitvaartcen-
trum wordt gehouden, maar de over-
ledene alleen opweg gaat naar de 
crematie. Enkele familieleden mogen 
meerijden, maar feitelijk scheelt dat 
veel kosten. Dat kan een groot 
verschil maken voor familie’s met een 
minder grote portemonnee. Ook op 
een andere manier komt het 
uitvaartcentrum hun klanten tege-
moet: “Als iemand aangeeft graag 
zijn of haar overleden geliefde voor 
de uitvaart te willen bezoeken, moet 
dit zonder extra kosten kunnen. Dat 
je naar een fijne kamer kunt gaan en 
rustig een praatje kunt maken rich-
ting de overledene. Of luisteren naar 
de muziek waar je samen altijd graag 
naar luisterde. Als daar ruimte voor is, 
moet dat gewoon kunnen”, aldus 
Astrid.
Tot slot hopen de uitvaartonderne-
mers dat iedereen binnenkort een 
kijkje komt nemen. “Wij hebben 
ontzettend veel zin om te beginnen 
en iedereen is welkom! We streven er 
ook naar mensen bewust te maken 
om alvast een keer te komen kijken 
en een wensenboekje in te vullen. 
Daarin kunnen de laatste wensen 
worden ingevuld. Het wensenboekje 
bewaar je bij de belangrijke papieren 
waar je dierbaren van op de hoogte 
brengt.”

Uitvaartcentrum aan de Amstel 
opent binnenkort de deuren
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Regio - Eindelijk mocht er na een 
lange tijd afgelopen zaterdag weer 
echt opgetreden worden in het 
theater met publiek. Dat heeft het 
publiek van JuudsDanceCentre 
geweten. Vanwege de geldende 
maatregelen hebben de danseressen 
drie keer hun show mogen presen-
teren aan drie keer een volle zaal met 
enthousiast publiek. Daar heeft 
eenieder enorm van genoten, na al de 
onlinelessen en onlinewedstrijden, 
was het een verademing om weer op 
een echt podium te mogen staan met 
prachtig licht en geluid en niet te 
vergeten met live publiek en dat maar 
liefst drie keer!

The Greatest Show
De show werd geopend door alle 
groepen samen met het nummer The 
Greatest Show. Na deze geweldige 
opening waar klein en groot door 
elkaar en met elkaar dansten, 
moesten ze nog maar zien waar te 

maken of het een greatest show zou 
gaan worden. In hoog tempo 
wisselden de groepen elkaar af van 
Jason de Rulo’s Take you dancing, een 
streetdance remix op Micdrop, slagerij 
van Kampen naar een tropische remix 
met Que Calor. Uiteraard werden de 
wedstrijdchoreo’s ook getoond, want 
deze zijn door het bijzondere jaar 
alleen nog maar online te zien 
geweest. Het enthousiasme spatte er 
vanaf, de groepen waren zo blij dat ze 
weer het echte podium op mochten 
en dat was te zien ook. 

Online
Er zijn dit jaar ook behoorlijk wat 
bekers binnengehaald met deze 
wedstrijdchoreo’s tijdens de online 
wedstrijden. Daarom hebben alle 
groepen na een korte toelichting van 
Judith al hun gewonnen bekers van 
dit jaar op het podium getoond onder 
luid applaus van het publiek, zoals dat 
normaal ook altijd gebeurde bij een 

prijsuitreiking. Na dit korte inter-
mezzo werd de show in een lekker 
tempo voortgezet met nog meer 
dynamische en afwisselende 
nummers, mooie kostuums en heel 
veel vrolijke en blije gezichten. De 
show werd afgesloten met een geza-
menlijke finale. Het enthousiasme en 
de vrolijkheid van de danseressen 
werkte zo aanstekelijk dateen ieder 
de zaal vol energie en vrolijkheid 
verliet, missie geslaagd! Dus het 
waren inderdaad drie greatest shows.
Al deze shows waren voorzien van de 
mooiste lichteffecten en beste geluid 
van FiegeProductions, waardoor de 
kostuums en dansen nog beter over-
kwamen op het publiek. Backstage 
was het ook een en al gezelligheid, 
iedereen hielp elkaar en ondanks de 
vlotte verkledingen en wisselingen 
van haardracht stond iedereen op tijd 
klaar. Het waren geweldige shows als 
afsluiting van een bijzonder 
dansseizoen!

Spetterende dansshow 
JuudsDancecentre
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Uithoorn - Net als vorig jaar startten 
ook dit jaar de wielerwedstrijden  
voor de veteranen weer later in het 
seizoen i.v.m. de corona. Afgelopen 
weekend konden de renners weer 
gaan koersen. De UWTC renners John 
Tromp, Gerard de Veer en Guus 
Zantingh maakten hun seizoen start. 
Te beginnen in Dordrecht op een 
mooi heuvelachtig parcours. Bij de 
70+ ontstond er na 5 ronden een 
kopgroep van 6 renners, met daarbij 
Guus Zantingh. De kopgroep 
bouwde  een ruime voorsprong op. 
Met nog  4 ronden te gaan ontsnapte 
Hans van Bavel uit Sint Anthonis uit 
de kopgroep en won de wedstrijd. 
Guus Zantingh uit Mijdrecht spurtte 
naar een mooie 2e plaats en 
Raymond de Meester uit Eindhoven 
werd derde. In de wedstrijd voor 60+ 
werd er aanvallend gekoerst maar 
uiteindelijk werd het een massaspurt 
die werd gewonnen door de rappe 
Ron Paffen uit Milsbeek voor Arie 
Blomberg uit Kedichem en 3e werd 
Hans Lap uit Hendrik Ido Ambacht. 
John Tromp finishte als 13e.

Zondag
Zondag stonden de renners op de 
Nedereindseberg in Nieuwegein aan 
de start. Bij de 60+ maakte Gerard de 
Veer zijn debuut, maar hij had het 
zwaar en moest het peloton na een 
aantal rondes laten gaan. Er werd 
veelvuldig geprobeerd om een 
ontsnapping op te zetten maar door 
het hoge tempo in het peloton lukte 
dat niet. De wedstrijd werd 
gewonnen door Ron Paffen voor Bert 
Bakker uit Zaandam en 3e werd 
Frank Nijssen uit Haarlem. John 
Tromp spurtte naar een fraaie 4e 
plaats. In de wedstrijd voor 70+ 
wisten na amper drie ronden twee 
renners te ontsnappen en zij bleven 
de gehele wedstrijd vooruit. Tegen 
het eind van de wedstijd wisten nog 
twee renners uit het peloton weg te 
komen. De wedstrijd werd 
gewonnen door Harry Kellenaers uit  
Venray voor de Duitser Robin Schu-
mann en 3e werd Raymond de 

Meester. Guus Zantingh eindigde als 
7e. 

Omloop der Kempen
De nieuwelingen van wielrenafdeling 
UWTC starten zondag 4 juli in de 
criterium de omloop der Kempen in 
het Brabantse Veldhoven. Rens 
Grömmel en Mike Derogee moesten 
achteraan starten en met 75 deelne-
mers was dit een beste klus om naar 
voren te rijden. Rens zat al snel 
voorin maar Mike had er meer 
moeite mee. Zoals het in een crite-
rium gaat ging het weer erg hard en 
was er geen tijd voor rust. Na enkele 
ronden was het peloton al uitgedund 
naar 50 man. Rens deed voorin goed 
mee terwijl Mike moeite had om aan 
te sluiten. Halverwege koers begon 
de lucht al donker te worden en was 
een behoorlijke bui op komst. Het 
begon te spetteren en niet veel later 
was er een behoorlijke valpartij 
achterin. Mike kon nog net het wiel 
ontwijken en moest alle zeilen bij 
zetten om weer terug te keren in het 
peloton. Met nog tien ronden te 
gaan werden plots de achterliggers 
eruit gehaald en de wedstrijd wordt 
ingekort ivm het noodweer, wat een 
regen. Rens doet nog steeds mee om 
de prijzen en Mike laat het de laatste 
ronde lopen aangezien hij de laatste 
was. Rens sprint naar een nette 9e 
plaats en Mike wordt 28e, een mooie 
uitslag van de jongens.

Interclub Texel
Zondag 4 juli reed Joël van Capel (cat 
1&2) een interclubwedstrijd op Texel. 
Waar hij de vorige wedstrijden de 
aansluiting nog miste vond hij deze 
nu wel. Al vroeg in de wedstrijd wist 
hij met een groepje van vier van 
voren weg te komen bij de rest. Joël 
moest hard werken om bij te blijven 
een paar rondes voor het einde 
reden er 2 renners weg uit de groep, 
wat restte was de strijd om het brons. 
Wat een mooi gevecht werd, helaas 
kwam Joël net wat te kort op het 
eind, maar kan heel trots zijn op een 
mooie 4 prijs. 

Podium voor veteranen UWTC

Mijdrecht - Wat een bijzonder 
seizoen is het geweest. De compe-
titie spelers zijn niet verder gekomen 
dan 5 wedstrijden in September en 
Oktober. De senioren konden na 
versoepelingen met 2-tallen en later 
met 4-tallen nog wat trainen. De juni-
oren mochten gelukkig gewoon 
trainen en hoe belangrijk is dat. En 
later konden zij weer wat interne 
wedstrijdjes spelen, maar het club-
huis moest dicht blijven. Voor alle 
sportverenigingen geldt natuurlijk, 
dat de kosten doorgingen, maar er 

amper barinkomsten waren. Hopelijk 
wordt dat in het nieuwe seizoen 
weer een enigszins normaal hockey-
seizoen, waarin er weer leuke activi-
teiten georganiseerd kunnen 
worden.
Nadat het clubhuis weer open 
mocht, kon er direct weer iets geor-
ganiseerd worden. Op 2 juli werd de 
ALV gehouden, waarin het bestuur 
heeft uitgelegd wat ze in het 
komende seizoen willen doen. Maar 
voorafgaande was een “Geselluge 
Vrijdag” georganiseerd. Tijdens en na 

HVM sluit dit aparte seizoen af

Wilnis - Op de donderdagavond 
wordt er normaal gesproken door de 
jongens van CSW (JO-11) getraind 
maar het voetvalprogramma is afge-
sloten na een bizar seizoen. Een 
seizoen vol onzekerheden: Wel 
trainen geen trainen, wel wedstrijden 
en daarna plots geen wedstrijden 
meer. Gelukkig werd er regionaal 
door de clubs een onderlinge korte 
competitie opgezet toen de corona 
maatregelen werden versoepeld 
waardoor er alsnog een paar echte 
wedstrijden kunnen worden 
gespeeld. Dat is toch waar je voor 
traint. CSW heeft sowieso in de 
periode van versoepelingen direct 

voor iedere zaterdag een leuk jeugd-
programma op gezet genaamd ‘Stay 
Fit’ zodat de jeugd wel aan de bal 
bleef en in goede conditie.

Gezelligheid
Niet alleen de kinderen misten de 
wedstrijden en de gezelligheid op de 
club, ook de trouwe supporter/
ouders hebben alle leuke en span-
nende zaterdagen gemist. Dat was 
voor een paar ouders de reden om 
een potje voetbal te organiseren op 
donderdag 1 juli tussen de ouders en 
de kinderen op veld 1 van CSW.
De kinderen waren natuurlijk direct 
erg fanatiek, want ja, van je ouders 

Ouder-kind voetbalpotje CSW
wil je echt niet verliezen! De ouders 
daarentegen lieten zich ook van hun 
beste kant zien en lieten zich niet 
afschrikken door de kwaliteit van de 
kinderen. De eindstand is 9-9 
geworden. Onder leiding van Jan 
Hooghoed die de spelregels goed in 
de gaten hield als scheidsrechter. 
Ook Jeff van Dijk de vaste trainer van 
de jongens deed mee en kon 
iedereen goed aanmoedigen.
Een leuke en spontane avond met 
koffie, koekjes en ijsjes. Voor de 
kinderen én de ouders een super 
leuke afsluiting van dit rare seizoen. 
Alle jongens riepen allen direct: 
volgend jaar weer!

Regio - De vereniging Boule Union 
Thamen maakt onderdeel uit van 
District West van de NJBB. Dit District 
omvat de provincie Zuid-Holland en 
van Noord-Holland de gemeenten 
Haarlemmermeer, Zandvoort, 
Amstelveen en Uithoorn. 
Jaarlijks wordt er een toernooi geor-
ganiseerd door het District waaraan 
bestuursleden en commissieleden 
van de aangesloten verenigingen 
kunnen deelnemen. Het doel van dit 
toernooi is de onderlinge band van 
de verenigingen te versterken. Dit 
jaar mochten de verenigingen een 
team inschrijven met drie of vier in 
plaats van zes spelers om voldoende 
ruimte te hebben voor de 1½ meter 

corona-afstand. De 74 deelnemers 
speelden vier ronden met 22 
tripletten en vier doubletten. De 
spelers van elke vereniging speelden 
elke ronde met spelers en tegen 
spelers van andere verenigingen. 
Het toernooi wordt meestal 
gespeeld op de accommodatie van 
een vereniging die een lustrum viert. 
Dit jaar was het de accommodatie 
van De Vaste Voet in Sassenheim, die 
vorig jaar 40 jaar bestond, Door de 
coronarestricties werd het toernooi 
vorig jaar niet gespeeld.

Achttien
Dit jaar namen achttien vereni-
gingen deel plus een team van het 

NJBB-bestuur en een team van func-
tionarissen van District West. 
Namens Boule Union Thamen 
namen de bestuursleden Marja de 
Ru en Harry van den Dungen en 
commissielid Ina Hoekstra deel. In 
totaal speelden zij samen twaalf 
partijen en wonnen er zeven. Omdat 
teams met vier spelers zestien 
wedstrijden speelden werd de eind-
stand gerangschikt op basis van het 
winstpercentage en het gemiddelde 
puntensaldo. De zeven winstpartijen 
waren goed voor een zevende plaats 
in de eindragschikking met een 
winstpercentage van 58% en een 
gemiddeld puntensaldo van 1,2. De 
eindoverwinning ging naar onze 
buurvereniging JBV Bulderbaan in 
Amstelveen. Hun spelers wonnen elf 
van de twaalf partijen en dat bete-
kende een winstpercentage van92% 
en een gemiddeld saldo van 4,7. 
Mede door het goede weer was het 
weer een geslaagde dag. Vooral 
doordat het ook weer het eerste 
toernooi na de lockdown was. De 
volgende activiteit bij Boule Union 
Thamen is de jaarlijkse Vrijdagavond-
cyclus op 16 en 23 juli aanvang 19.30 
uur. Publiek is van harte welkom, 
maar moet zich wel aan de 1½ 
meterregel houden.

Besturentoernooi petanque

de training, was er voor muziek 
gezorgd en konden leden en ouders 
genieten van het mooie zonnige 
weer met een drankje. Ook was door 
de Activiteiten Commissie een BBQ 
geregeld. De opkomst was groot en 
er werden flink veel hamburgers 
verkocht. Al met al fantastisch, dat 
HVM dit seizoen op deze gezellige 
manier kon afsluiten. Deze BBQ werd 
gesponsord door Lunchroom TOF 
eettof.nl. Eigenaar Gerard Veenhof is 
zelf lid van de HVM Trimmers en hij 
was heel blij voor HVM, dat er weer 
iets mocht. HVM wil Gerard hier 
hartelijk voor danken.





Regio - De dansshow van dansschool 
Nicole staat bekend als de grootste 
en spectaculairste dansshow in de 
omgeving. Voor het hele corona 
gebeuren, was dit altijd in een 
(theater)zaal met podium, licht en 
geluid. Prachtige kostuums, stralende 
danseressen en natuurlijk een volle 
zaal met publiek. Dat moest dit jaar 
natuurlijk even bijgesteld worde 
Lange tijd werd er rekening 
gehouden, dat er geen show 
gegeven kon worden dit jaar en dan 
al helemaal niet met publiek. Maar in 
juni kwam daar toch vanuit de rege-
ring groen licht om weer binnen met 
publiek (wel onder voorwaardes) een 
evenement te organiseren. Hals-
overkop werd er een nieuw plan 
bedacht door “Team Nicole”. Er moest 
natuurlijk rekening gehouden 

worden met de 1.5 meter afstand, 
genoeg ruimte, ventilatie en dat het 
zo veilig mogelijk was voor zowel de 
danseressen als het publiek. Sporthal 
Laco De Phoenix stelde alle sport-
hallen en de tribunes beschikbaar en 
zo was het zaterdag 3 juli zover: de 
dansshow kon beginnen. Vanwege 
de geldende maatregelen, hadden 
was de show korter dan normaal, 
maar dat mocht de pret niet drukken. 
Elke groep kon laten zien wat ze in 
dit gekke afgelopen seizoen, toch 
nog aangeleerd hadden. Na de tropi-
sche opening van de showgroep 
samen met de Dancestars, kwamen 
er verschillende nummers en stijlen 
voorbij. De allerjongsten van de 
dansschool swingden de vloer af met 
“Blijven Slapen” en “Mas Mas Mas”. In 
de selectiegroepen was enorm veel 

talent te zien met de nummers “I’m a 
lady”, “Set me free” of “TicToc”. De 
meiden van Woendag 5 en 6 hadden 
een hele stoere “Ladiesmix” samen en 
er was zelfs een geweldige comeback 
van de Dames groep met het prach-
tige nummer “Tiago”! Het was duide-
lijk te zien dat iedereen dit gemist 
had, ook het publiek, want het 
applaus werd steeds harder en 
langer gedurende de show. Petje af 
voor het (docenten)team van Nicole 
en alle danseressen om zo last 
minute nog een geweldige show 
neer te zetten. Voor het komende 
seizoen zijn er inmiddels een hele-
boel nieuwe, leuke en spectaculaire 
plannen bedacht, dus op naar een 
nieuw, swingend, gezond, maar 
vooral “ouderwets gewoon” 
dansseizoen.
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Uithoorn - Vanwege de lockdowns 
tijdens de corona-tijd was het 
zwembad regelmatig gesloten. Daar-
door konden de leden van de URB in 
2020 niet genoeg oefenen om te 
kunnen afzwemmen voor een 
diploma van de Reddingsbrigade. 
In december 2020 hebben de 
jongste leden van de URB een 
tussentoets, proef-examen gedaan; 
het ‘prexamen’. De week daarna 
waren de oudste leden aan de beurt, 
maar helaas kon dat door de lock-
down niet plaatsvinden. Eindelijk, op 
1 juli mochten onze oudste leden het 
volledige examenprogramma voor 
het afzwemmen doen. Hadden ze 
net hun toetsweek op school achter 
de rug, konden ze in het zwembad 
opnieuw presteren. Omdat ze nog 
niet met kleren aan geoefend 
hadden deden ze alle onderdelen in 
zwemkleding. Na afloop kregen alle 
kinderen een prexamenbewijs.

20 jaar
Voordat de diploma-uitreiking begon 
kwam er een verrassing voor instruc-
teur Herman Veldman. Hij werd in 
het zonnetje gezet door een van de 

examinatoren van de bond (KNBRD) 
die kwam examineren. 
Herman Veldman kreeg een platina 
waarderingensteken van Reddings-
brigade Nederland voor meer dan 20 
jaar vrijblijvende verdiensten op 
gebied van EHBO en coördinatie van 
EHBO opleidingen binnen de bond. 
Deze verrassing werd bekroond met 
een vrolijke bos bloemen, in de 
kleuren geel, oranje, rood, de kleuren 
van Reddingsbrigade Nederland.

Uithoornse Reddingsbrigade 
duikt voor diploma

Regio - Al bijna anderhalf jaar 
moeten hardlopers wachten op hun 
eerste wedstrijdloop. Maar in de 
Kwakel kan er op donderdag 29 juli 
weer in wedstrijdverband worden 
hard gelopen. Atletiekvereniging 
AKU en het feestcomité de Kwakel 
zijn blij dat dit jaar de Kooyman 
Polderloop weer door kan gaan. 
Vanaf vorig jaar maart zijn er door de 
coronamaatregelen geen loopevene-
menten in groepsverband meer 
gehouden en was het ook niet altijd 
makkelijk om georganiseerd te 
trainen. De laatste maanden is het 
door de versoepelingen steeds meer 
mogelijk om in groepsverband te 
trainen en AKU is ook weer gestart 
met een clinic, o.a. als voorbereiding 
op de Polderloop. 

Programma
18.30 uur: 1.6 km. Specials G-run
19.00 uur: 1 km kidsrun t/m/ 11 jaar
19.15 uur: 4 km
20.00 uur: 10 km

Aanpassingen i.v.m. corona
De deelnemers lopen met een start-
nummer waarin met een draad een 
chip is verwerkt zodat alle tijden 
direct worden opgenomen en 
verwerkt. I.v.m. coronamaatregelen 
gebeurt inschrijven uitsluitend met 
voorinschrijven via www.inschrijven.
nl., dit kan tot zondag 25 juli. 
Na-inschrijven is niet mogelijk. Start-
nummers worden van te voren aan 

iedereen die zich heeft aangemeld, 
opgestuurd of thuis bezorgd.
QR-code: alle deelnemers aan de de 
G-run en de 4 en 10 kilometer vanaf 
18 jaar zijn in bezit van een vaccina-
tiebewijs of een recente PCR-test met 
een QR-code, evt. een ID-bewijs. Op 
het evenemententerrein worden zij 
gecontroleerd op de QR-code en 
blijven zij in een groot startvak en 
houden de afstand van 1 ½ meter in 
acht. Vlak voor de start verzamelen 
de lopers zich achter de startstreep 
waar de 1 ½ meterregel niet meer 
geldt. Lopers moeten inlopen 
voordat zij via de controle naar het 
startvak gaan. Op de 10 kilometer 
zijn er prijzen voor de eerste 10 
heren en de eerste 10 dames. Op het 
podium buiten zal de prijsuitreiking 
plaatsvinden. Telefoons en andere 
kostbaarheden kunnen in bewaring 
worden gegeven in een bewaakte 
tent bij het startveld

Toeschouwers
Bij de start-finishplek op het evene-
menten terrein worden geen 
toeschouwers toegelaten. Toeschou-
wers kunnen wel de wedstrijd langs 
het parcours volgen met in achtne-
ming van de afstand van 1 ½ meter.

Kidsrun
Kinderen die deelnemen aan de 
kidsrun kunnen zich van te voren 
inschrijven. De organisatie biedt wel 
de extra mogelijkheid aan kinderen/

ouders om zich op de woensdag-
avond 28 juli tussen 18.30u. – 20.00u. 
in te schrijven op het evenementen-
terrein in de Kwakel. Inschrijven op 
donderdag is niet mogelijk. Alle 
kinderen krijgen van te voren een 
startnummer waarin met een draad 
een chip is verwerkt. Het is dit jaar 
voor het eerst dat voor de kidsrun 
ook met chips wordt gewerkt. Ouders 
kunnen hun kind(eren) naar de start-
plek brengen en verlaten daarna het 
evenemententerrein. Zij kunnen wel 
langs het parcours de loop volgen en 
na afloop kinderen weer ophalen. 
Iedere deelnemer kan zich nu al 
inschrijven via www.inschrijven.nl en 
contactpersoon van de Kooyman 
Polderloop namens de organiserende 
vereniging AKU is Jos Lakerveld, 06 
57036868. Informatie over de loop is 
te vinden op www.aku-uithoorn.nl. 

Kooyman Polderloop 2021 gaat door

Dansshow Nicole 2021 was een groot succes!

De Kwakel - Waar in Frankrijk de Tour 
al beslist lijkt na de eerste week, was 
en is het in De Kwakel ontzettend 
spannend. Bijna dagelijks wisselden 
de diverse truien van schouder afge-
lopen week. Toch lijken Rick Kruit en 
Marc Streefkerk zich nu van het veld 
afgescheiden te hebben. Vorige week 
was De Kwakel even wereldnieuws 
met een spannende vondst in een 
woonhuis. Door het ontbreken van 
spanning in de Tour in Frankrijk, is de 
kans groot dat de wereldpers zich de 
komende weken opnieuw in De 
Kwakel gaat verzamelen. Bij het 
opmaken van de stand afgelopen 
vrijdag was het verschil tussen 
nummer 1 en nummer 55 slechts 6 
punten. Dit betekent ook dat met 
één goede score grote sprongen in 
de stand gemaakt kunnen worden. 
Zoals Joep Voorn deed met 15 
punten in de tweede door Cavendish 
gewonnen rit. Het levert hem de 
witte trui op voor beste jongere. Hij 
kan echter niet voorkomen dat Rick 
Kruit nu in het geel rijdt, al weet hij 
deze goed te verstoppen onder zijn 
grote badjas. Op 1 punt van Rick 
volgt Marc Streefkerk. Daarachter 
voert Joris Voorn op 3 punten de rest 
van het veld aan. Joris heeft zijn klas-
sering mede te danken aan twee 
ingenieuze vondsten. In de zware rit 
van vrijdag was hij de enige die 
Jasper Stuyven in zijn lap opnam. 
Zaterdag voorspelde hij als enige 
ritwinnaar Dylan Teuns. Daarmee 
leverde hij de unieke prestatie twee 
dagen achtereen de Aai Krulpot te 
winnen.

Nakijken
In het ploegenklassement zagen we 
tot nu toe de minste verschuivingen. 
Tourwinnaar van vorig jaar Jim Voorn 
wist zijn ploeg Anna met constante 
prestaties door de eerste Tourweek 
te leiden. Mede ingegeven door 
ploegmaat Patrick in ’t Veld, die de 
kip met de gouden eieren lijkt te 
hebben geslacht, en enkele dagen de 

rode trui mocht dragen. De rode trui 
die hij inmiddels heeft moeten 
afstaan aan Werner van ’t Hart. Of er 
een verband is tussen Werners ‘geluk’ 
en het nakijken van alle brie�es door 
zijn partner Gerlinde van Schep-
pingen wordt momenteel onder-
zocht. Feit is dat de Tour de Kwakel 
zich, net als Werner, gelukkig mag 
prijzen met zo’n vrouw. Drie weken 
lang dagelijks 95 brie�es nakijken, ga 
er maar aan staan. Werner is nog een 
jaartje te jong voor het ouderenklas-
sement. Daarom laat hij deze grijze 
trui aan John van der Hulst. Beste 
vrouw is momenteel Cynthia Peek, 
op de voet gevolgd door Willy Turk. 
Powervrouwen Marga Kouw en 
Martha van Alen volgen op gepast 
afstand. Dagelijks zijn zij een van de 
eerste die de nieuwe standen zien, 
wanneer zij de standen bijschrijven 
in ’t Tourhome. Een offline Tour de 
Kwakel is niet te organiseren zonder 
de inzet van zulke altijd vrolijke 
vrijwilligers! 
De tweede week van de Tour de 
France gaat zeker spektakel ople-
veren. Onder andere vanwege een rit 
met twee beklimmingen van de 
Mont Ventoux. Een berg waar de 
wind vaak vrij spel heeft. In de Tour 
de Kwakel kan ook zomaar weer een 
andere wind gaan waaien.

Algemeen klassement na 8e 
etappe
1. Rick Kruit 48
2. Marc Streefkerk 47
3. Joris Voorn 45
4.. Joris Kortenhorst 45
5. John van der Hulst 45

Rode trui
1. Werner van ‘t Hart 11
2. Patrick in ‘t Veld 11
3. Rick Kruit 10

Ploegenklassement
1. Anna 142
2.. Wilco 139
3. Jetze 137

Ongekend spannend in 
Tour de Kwakel
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