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Locatie vervangende 
sporthal De Scheg bekend

Om alle sporters en gymleerlin-
gen tijdens de bouw in beweging 
te kunnen houden, wordt een 
luchthal geplaatst. Deze tijdelij-
ke luchthal in de vorm van een 
koepel is snel op te bouwen. Voor 
de hal zijn verschillende loca-
ties onderzocht. Er is hierbij gelet 
op grootte, parkeergelegenheid 
en eventuele aanpassingen aan 
het terrein. Ook de bereikbaar-
heid vanuit de basisscholen die 
nu gymles hebben in De Scheg is 
bekeken. Mogelijke opties, naast 
het evenemententerrein, waren 
o.a. Europarei en het terrein van 
de Legmeervogels. Deze locaties 
vielen onder meer door ruimte-
gebrek af. Het evenemententer-
rein voldoet wel. De bereikbaar-

heid vanuit de scholen wordt op-
gelost door busvervoer in te zet-
ten voor de gymlessen. 
In de wijk Zijdelwaard komt op 
de plek van De Scheg een nieuwe 
sporthal met een buurtcentrum: 
MFA Zijdelwaard. De nieuwbouw 
van dit multifunctionele gebouw, 
waar ook ruimte is voor de huur-
ders van ’t Buurtnest, is moge-
lijk gemaakt door een bijdrage 
van de Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS). 
SLS heeft tot doel “het verbe-
teren van de kwaliteit van de 
woon- werk- en leefomgeving in 
de Schipholregio”. De stichting 
wordt ge� nancierd door het mi-
nisterie van Infrastructuur en Wa-
terstaat, de provincie Noord-Hol-

land en Schiphol. De stichting 
heeft geld gereserveerd voor di-
verse projecten in Uithoorn, 
waaronder de nieuwbouw van 
De Scheg.

Planning 
Samen met de gebruikers en met 
ideeën van de buurtbewoners is 
gewerkt aan een pakket van ei-
sen waaraan het nieuwe gebouw 
MFA Zijdelwaard moet voldoen. 
Met dit Programma van Eisen is 
de aanbesteding gestart. Op kor-
te termijn wordt bekend wie van 
de inschrijvers deze heeft ge-
wonnen. De luchthal zal naar ver-
wachting januari 2021 worden 
geplaatst en ruim 1 jaar in ge-
bruik blijven, tot het nieuwe ge-
bouw wordt opgeleverd en in ge-
bruik kan worden genomen. 

Meer over het project leest u el-
ders in deze krant. 

Uithoorn – Tijdens de sloop en de nieuwbouw van de huidige 
sporthal De Scheg wordt een tijdelijke hal geplaatst. Na onder-
zoek bleek het evenemententerrein de locatie die aan de eisen 
voldoet. 
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Vijf vakantietips 
tegen inbraak

Uithoorn – Misschien an-
ders dan andere jaren, maar 
rond deze tijd gaan veel 
mensen het huis uit. Op va-
kantie of dagjes uit. Daar-
mee neemt de kans op in-
braak en diefstal toe. Burger-
net Amsterdam e.o geeft vijf 
vakantietips om inbrekers 
buiten de deur te houden. 

Tip 1: Hulp van hiernaast 
Vraag of uw buren de plan-
ten water willen geven, de 
post weghalen, een � ets of 
auto voor de deur zetten. 
Dat geeft een bewoonde in-
druk. En bij onraad kunnen 
zij 112 bellen.
Tip 2: Vakantie voor 
uw brievenbus
Zet abonnementen tijdelijk 
stil, of geef ze een ander be-
zorgadres. Laat PostNL uw 
post bewaren. En met een 
‘nee-nee’-sticker voorkomt u 
uithangende folders.
Tip 3: (N)iemand thuis? 
Lampen op een tijdschake-
laar, wat speelgoed in de 
tuin, kopjes op tafel of op 
het aanrecht. Geef het idee 
dat u elk moment thuis kunt 
komen.
Tip 4: Bling buiten beeld 
Berg sieraden, geld en be-
langrijke papieren altijd 
goed op, desnoods in een 
kluis. Thuis én op uw vakan-
tieadres.
Tip 5: Hangen en sluiten 
Zorg altijd voor goedge-
keurd hang- en sluitwerk op 
uw ramen en deuren. 

ALLEEN GELDIG BIJ INTRATUIN TER AAR,
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. OP=OP!

PROFITEER NÚ VAN KORTINGEN
TOT WEL 25% OP DIVERSE BBQ’S,
TUINMEUBELEN, POTTERIE,
(BUITEN)PLANTEN &
NOG VEEL MEER!

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

Onthulling bouwbord 
MFA Thamerdal
Uithoorn - Trots laten wethouder 
Ria Zijlstra en een aantal toekom-
stige gebruikers het bouwbord 
voor de nieuwe MFA Thamer-
dal zien, het nieuwe buurtcen-
trum naast basisschool Het Du-
et. De onthulling van het bouw-
bord luidde de daadwerkelijke 
start van de bouw in. De komen-
de week wordt er geheid, zodat 

deze klus is geklaard als de kin-
deren weer naar school gaan. Als 
alles volgens planning verloopt, 
opent het buurtcentrum voor de 
zomervakantie van 2021 zijn deu-
ren. Het ontwerp voor het buurt-
centrum is samen met de gebrui-
kers en buurtbewoners ontwik-
keld. Het buurtcentrum wordt 
een ontmoetingsplek met een 

buurtkamer en er komt een mo-
derne gymzaal waar jong en oud 
bezig kunnen zijn met sport en 
bewegen. Ook de huurders van 
De Bovenboog krijgen een plek 
in het buurtcentrum. Het nieu-
we buurtcentrum wordt mede 
mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van de Stichting Leefomge-
ving Schiphol.

De Kwakel - Zonnebloem De 
Kwakel/Vrouwenakker heeft voor 
het eerst sinds de Cornoa-uit-
braak weer een uitje kunnen or-
ganiseren. Ze zijn met 14 gasten 
bij De Nirwana-theetuin/laby-
rint in hun eigen dorp geweest. 
De gasten mochten ook het bam-
boe-labyrint in, maar het was 
ruim 30 graden dus dat hebben 
ze maar niet gedaan. Ze zaten in 
een grote tent met hier en daar 
een ventilator en hebben geno-
ten van een heerlijk glaasje soep, 

broodjes met kaas en/of bitterbal-
len een lekker schaaltje fruit. Als 
toetje Ruud’s beroemde appel- en 
aardbeientaart met daarbij heer-
lijke ko�  e of Kwakelse thee. De 
zomerhitte heeft onze kanjers 
van gasten, waarvan de meesten 
de 70/80 en zelfs 90-jarige leeftijd 
zijn gepasseerd, niet gedeerd. Ze 
hebben volgens de Corona-regels 
eindelijk weer eens lekker kunnen 
genieten met elkaar. De volgende 
2 weken komen er nog 2 groepjes 
om dit te beleven.

Wat een kanjers

Uithoorn – Voor het gemeente-
huis van Uithoorn heeft vorige 
week de regenboogvlag gewap-
perd. De regenboogvlag werd 
gehesen door wethouder Ria Zijl-
stra en burgemeester Pieter Hei-
liegers in het kader van Pride Am-
sterdam. Pride Amsterdam is een 
festival om te vieren dat je kunt 
zijn wie je bent en dat je zelf mag 

bepalen van wie je houdt. Met het 
hijsen van de regenboogvlag wil 
de gemeente positieve aandacht 
vragen voor de emancipatie van 
lesbische vrouwen, homoseksue-
le mannen, biseksuele mensen en 
transgenders. De regenboogvlag 
wordt ook weer tijdens de jaarlijk-
se Coming Out dag gehesen. Dit 
jaar op 11 oktober.

Gemeente Uithoorn hijst 
regenboogvlag
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Regio - Neem jij tijdens een dag-
je strand ook weleens een ver-
koelende duik in de zee? Let dan 
goed op zandbanken, want daar-
tussen bevinden zich muien. In 
muien stroomt het zeewater bij 
laag water (eb) de zee in. Een 
mui kan 100 meter de zee in stro-
men met een snelheid tot 8 ki-
lometer per uur. Dat is voor veel 
recreanten te zwaar om tegen-
in te zwemmen. Elk seizoen ko-
men er wel badgasten in de pro-
blemen omdat ze in een mui te-
rechtkomen, soms met verdrin-
king tot gevolg. Gisteren nog zijn 
drie drenkelingen gered en vori-
ge week vijf, nadat ze door een 
mui in de problemen kwamen. 
Wat te doen als je in een mui te-
rechtkomt? 
Wie in een mui terechtkomt, 
moet zich ervan bewust zijn dat 
een mui je nooit onder water 
trekt, maar wel van de kust af-
drijft. Het belangrijkste is: blijf 
rustig en blijf drijven. Probeer de 
aandacht van de reddingsbriga-
de of badgasten te trekken door 
om hulp te roepen en te zwaaien. 
Laat je met de stroming meedrij-

ven. Probeer niet tegen de stro-
ming in te zwemmen; dan raak 
je vermoeid en heb je een grote 
kans om verder in de problemen 
te komen. 
Wie goed kan zwemmen kan 
links- of rechtsom schuin uit de 
stroming zwemmen; zo kom je 
uit de mui. Als dit niet lukt: laat je 
rustig met de stroming meevoe-
ren tot achter de zandbanken en 
de golven. De mui neemt daar in 
kracht af. Wacht op hulp of zoek 
een plek op waar de golven bre-
ken; daar is het minder diep. 
Wat te doen als je iemand in een 
mui ziet? 
Laat een redding van een zwem-
mer uit een mui altijd over aan 
een life-guard. Het komt vaak 
voor dat personen die iemand uit 
een mui willen redden zelf slacht-
offer worden. De beste manier 
om te helpen, is direct de red-
dingsbrigade te waarschuwen 
en de drenkeling een drijfmiddel 
(bijvoorbeeld een bodyboard of 
een voetbal) toe te werpen, zodat 
die kan blijven drijven. Houd de 
drenkeling altijd in de gaten! 
Veiligheid zwemmers voorop! 

De Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN) con-
troleert de hygiëne en veilig-
heid bij zwemgelegenheden in 
heel Noord-Holland, waaron-
der zwemwaterlocaties aan de 
Noord- Hollandse kust. Daar-
bij wordt bijvoorbeeld gecontro-
leerd of er geen obstakels in het 
water of op het strand liggen, of 
de blauwe informatieborden bij 
zwemlocaties nog de juiste in-
formatie verstrekken en tenmin-
ste een keer per maand beoor-
deelt een inspecteur de kwaliteit 
van het zwemwater aan de hand 
van analysegegevens. Mocht dat 
niet in orde zijn, wordt er een 
waarschuwing ingesteld via de 
informatieborden en de website 
zwemwater.nl. 
Ook de Reddingsbrigade Neder-
land zet zich in voor de veilig-
heid van recreanten aan de kust. 
Ze bewaakt de veiligheid in, op 
en langs het water van strand- 
en badgasten aan de Nederland-
se kust. De lifeguards van de bri-
gade doen het uiterste om te zor-
gen dat er niemand verdrinkt en 
iedereen veilig kan genieten van 
het vele water dat Nederland telt. 
Naast het bewaken en redden 
geeft de reddingsbrigade ook 
voorlichting en lessen in bijvoor-
beeld reddend zwemmen. 
Meer informatie over muien vindt 
u op de website van de Reddings-
brigade Nederland. De meest ac-
tuele informatie over zwemwa-
terkwaliteit en veiligheid van of-
ficiële zwemwaterlocaties vindt 
u op zwemwater.nl of treft u aan 
in de Zwemwater-app via de App 
Store (voor iOS) of de Playstore 
(voor Android). 
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DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr. 
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57 Vinkeveen, 
0297-262033. Open: ma. t/m vr. 
8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK 
Uithoorn, tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie 0900-8844.
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Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.
133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Geniet van de omgeving met interactieve 
routes in de VinkeveenForYou-app
Regio - De VinkeveenForYou-app 
biedt nu ook gratis interactieve 
routes, waarmee je kunt genie-
ten van de prachtige natuur van 
De Ronde Venen. Het aanbod be-
vat fietsroutes, wandelroutes en 
vaarroutes, voorzien van route-
begeleiding en leuke informa-
tie over interessante locaties on-
derweg. De routes zijn te vinden 
in de VinkeveenForYou app on-
der het kopje ‘Geniet van mooie 

routes’. De Ronde Venen beschikt 
over fantastische en diverse na-
tuur. Van de Vinkeveense plas-
sen, tot de moeraslanden van na-
tuurgebied Botshol en Waver-
hoek. Van de polder van Groot-
Mijdrecht, tot de kronkelende ri-
vier de Waver. De interactieve 
routes in de VinkeveenForYou-
app laten je genieten van deze 
weelderige plekken. 
Met de routes ontdekken be-

zoekers van De Ronde Venen de 
prachtige natuur, zeker nu veel 
mensen in eigen land vakantie 
vieren. Maar ook voor bewoners 
van De Ronde Venen zijn de rou-
tes interessant. Misschien ontdek 
je nog wel een plekje dat je hele-
maal niet kende. Bovendien is er 
veel te vertellen over de omge-
ving en historische gebeurtenis-
sen. Daarom zijn de meeste rou-
tes voorzien van stops met leu-
ke informatie. In de app zit een 
prachtige fietsroute met het the-
ma ‘Strijd’. Tijdens deze route kom 
je van alles te weten over conflic-
ten en gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, die zich in 
de regio hebben afgespeeld. Er is 
ook leuke fietsroute langs de vele 
molens in de omgeving en voor 
de wandelaars hebben we meer-
dere routes in natuurgebieden. 
Ga je de plassen op? Bekijk dan 
eens onze route voor sloepen en 
motorboten, of de kano- en SUP-
route. Binnenkort komen er nog 
een zeilpuzzeltocht en een speur-
tocht voor kinderen bij. 
Weet jij nog een mooie route in 
de omgeving? Laat het ons we-

ten via aanmelden@vinkeveenfo-
ryou.nl. Onder de drie mooiste in-
zendingen verloten we een heer-
lijke VinkeveenForYou-taart en ui-
teraard komt jouw route dan ook 
in de app. Probeer het zelf, down-
load de gratis VinkeveenForYou-
app voor Apple of Android-tele-
foons en kijk onder het kopje ‘Ge-
niet van mooie routes’. Het is ook 
mogelijk GPS-bestanden van de 
routes voor jouw navigatie-appa-
raat te downloaden. Let op: het is 
belangrijk dat je de nieuwste ver-
sie van de VinkeveenForYou-app 
gebruikt, dus misschien moet je 
even updaten. Veel plezier! 

Mijdrecht dorp actie
Regio - De Mijdrecht dorp actie is 
in volle gang. Zoals u heeft kun-
nen lezen in deze krant en op de 
verschillende sociaal-media- si-
tes heeft kunnen zien, kunnen de 
deelnemers mooie prijzen win-
nen. Elke week worden er twee 
fietsen verloot en verschillen-
de cadeaubonnen. Klanten krij-
gen bij besteding van € 10,- in 
Mijdrecht dorp een zegel die ze 
op een spaarkaart kunnen plak-
ken en kunnen inleveren bij de 
verschillende inleverpunten He-
ma, Swaab Juweliers, Smit schoe-
nen, en bij winkelcentrum de Lin-
deboom. De prijswinnaars wor-
den gebeld als ze prijs hebben.

Cadeaubonnen
De winnaars van de cadeaubon-
nen 1e trekking zijn:
De cadeaubon van Blik op Hout 
ging deze week naar: De heer of 
mevrouw Sloothaak - De cadeau-
bon van De Loods naar de heer of 
mevrouw Van Es, een heerlijk ca-
deaubon van Funky Flamingo is 
voor de heer of mevrouw Land-
man, De cadeaubon van Koot 
Brillen is voor Daphne, die van 
Primera is voor de heer of me-
vrouw Moen, Britt kan haar ge-
wonnen bon inleveren bij Juwe-
lier van Beek, Sofie ter Aar won de 
bon van Hoogvliet en Joke Blom 
kan naar Westerbos-Mens. 

Muien in zee verraderlijk 
voor badgasten

Fietsen
De winnaars van de fietsen zijn 
deze week voor Yvette Burger en 
mevrouw Lips Dieten. Namens 
de ondernemers van Mijdrecht 
Dorp gefeliciteerd met uw prijs. 
Let op volgende week weer op, 
dan staan de volgende winnaars 
in deze krant. Er kan nog volop 
gespaard blijven worden want de 
actie duurt nog tot vrijdag 28 au-
gustus 18:00 uur.
Alles kan nog teruggelezen wor-
den op www.mijdrechtdorp.nl



wat de eff ecten van zoveel pane-
len op het land en in het water 
zijn. Hier is al natuur aanwezig, 
dat overigens onder Natuur Net-
werk Nederland valt! Waarom zou 
je die biodiversiteit eerst afbre-
ken? Dat wordt al op zoveel plek-
ken op de plassen gedaan voor 
recreatie en dan ga je het laatste 
stuk ongerepte natuur ook afbre-
ken. Dat begrijpen wij niet”, ver-
zucht Gijs. 

Irene Compier voegt tot slot toe: 
“Er zou meer onderzoek moeten 
komen naar geschikte locaties in 
de omgeving, die er ook echt zijn. 
Denk aan geluidswallen met zon-
nepanelen langs de N201 en A2 
of de boeren die een nieuwe be-
stemming voor hun land zoeken. 
Wij geloven dat bijvoorbeeld pro-
jecten van Veenwind en Zon op 
De Ronde Venen meer haalbaar 
zijn. Maar voor dit project vin-
den wij dat er nog te veel ondui-
delijkheden en tekortkomingen 
zijn over betrokkenheid, exac-
te locaties, uitvoering, fi nanciën 
en gevolgen voor de natuur zelf. 
Dit laatste uiteraard op de be-
langrijkste plaats. Het enige wat 
je op de website van Veenergie.
nu kunt doen is aanmelden voor 
een nieuwsbrief. Het is nu dus de 
hoogste tijd dat iedere bewoner 
bekend wordt met het geplande 
project van Veenergie.nu, voor-
dat het serieus genomen gaat 
worden door de gemeente.”
Op 1 oktober a.s. wordt het bur-
gerinitiatief van Veenergie.nu in 
de gemeenteraad behandeld.

Via https://geenzonneveldvinke-
veen.petities.nl/ kan de petitie 
ondertekend worden.
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LEZERSPOST

Met verbazing heb ik dit strate-
gisch plan gelezen in de Nieu-
we Meerbode vorige week.
Een korte opsomming van de 
“strategie” van de afgelopen 
jaren. Ooit was er lijn 140 die 
naar Utrecht CS ging (zelfs van 
Haarlem naar Utrecht).  De lijn 
werd afgebroken in Breuke-
len om daar op de trein over 
te stappen (nu de 130). Iedere 
overstap is achteruitgang. En 
niet te vergeten ook nog kos-
tenverhogend van bus naar 
trein. Daarna was lijn 142 aan 
de beurt. Een perfecte verbin-
ding naar Amsterdam. Ik heb 
er vele jaren gebruik van ge-
maakt. Is opgeheven. Je moet 
nu met een andere lijn naar 
Uithoorn om daar over te stap-
pen. Omdat de lijnbussen niet 
meer door de nieuwbouw wij-
ken gingen rijden werd de lijn 
M1 ingesteld en later ook nog 
de lijn M2. Het aantal passa-
giers in deze lijnen was on-
geveer nul. Voor de chauf-
feurs een geestdodend baan-
tje. Men ging op de fi ets naar 
de Rondweg om daar direct op 
de bus te stappen en een over-

stap te vermijden. Hierdoor 
ontstond het probleem van te-
veel fi etsen bij de halte Cen-
trum en Dukaton waardoor er 
op deze plekken fi etsenstal-
lingen gecreeerd werden. Vol-
gende strategie was de Flex-
bus. Opbellen om van halte A 
naar halte B te komen. Ik heb 
nergens een evaluatie van de-
ze vondst gelezen , maar het 
wordt wel uitgebreid naar Wil-
nis en Vinkeveen. Het begint er 
in het huidige plan op te lijken 
dat de route van 130 ongeveer 
wordt zoals die 40 jaar geleden 
was. De haltes langs de pro-
vinciale weg zijn er nog, wel-
iswaar als parkeerplaats. Sa-
menvattend zijn we er steeds 
meer op achteruitgegaan. De 
verbindingen worden slechter 
in plaats van beter. Ik ben wel 
benieuwd wie van het college 
met enige regelmaat gebruik 
maakt van het OV in de regio, 
cq wie is er ervaringsdeskun-
dige? Tenslotte is het zo dat 
steeds de provincie in de on-
derhandelingen over de con-
cessies bepaalt wat er gebeurt.
P. Sipkema Mijdrecht

Het “strategisch“ OV plan 

Oversteekplaatsen
Van de in november 2019 ge-
starte petitie over veilige over-
steekplaatsen is het na het 
aanbieden ervan aan de wet-
houder Schuurs oorverdovend 
stil geworden. Bij navraag op 
13 april aan de wethouder “Lie-
ve ‘Noor’, hoe staan we ervoor?” 
kreeg ik als antwoord dat ‘men’ 
de problemen/ knelpunten 
heeft meegenomen in hun on-
derzoek en dat deze eind april 
2020 gereed zou zijn, met als 
letterlijke tekst; “We zullen dan 
ook zorgen dat het openbaar 
wordt zodat we nog meer in-
put kunnen verkrijgen of we 
de opdracht goed hebben uit-
gewerkt”. Maar u snapt... oor-
verdovend stil tot aan nu, juli. 
Nu is het wel zo dat het college 
vanaf het begin van de maand 
juli met zomerreces is gegaan 
maar ik had op zijn minst een 

brief of mailtje verwacht waar-
in werd aangegeven dat dit 
item ‘over het zomerreces’ 
zou worden getild. “Waarom”, 
vraag ik mij als ‘volgzame’ bur-
ger af, “waarom wordt er niet 
beter gecommuniceerd met 
de inwoners?” Beter nog zou 
zijn, waarom wordt er niet veel 
vaker gevraagd naar mening 
of ideeën van de inwoners ge-
luisterd ipv het eigen gewin 
doordrukken als bijvoorbeeld 
nu de diftar, maar ook laadpa-
len, openbaar groen, windmo-
lens in en aan de rand van onze 
gemeente etc. Onbegrijpelijk 
dat wij zo worden afgescheept  
of beter, ‘met een kluitje in het 
riet gestuurd’.

Met verontruste groet,
Lyône Pothuizen
Vinkeveen

Op bijgaande foto ziet u de overhandiging van de petitie

Wafels voor Wilnis

Petitie tegen Zonneveld achter de Herenweg:

“Duurzame energie ten 
koste van ongerepte natuur!”
Vervolg van de voorpagina

Volgens wethouder Kiki Hagen 
(Duurzaamheid) zal het vol leg-
gen van alle daken in de gemeen-
te met zonnepanelen slechts 20% 
aan energie opleveren. Daarom 
kijkt de gemeente naar meer mo-
gelijkheden om in 2040 klimaat-
neutraal te kunnen zijn, zoals het 
plaatsen van zonnevelden en 
windmolens. Daarbij wil de ge-
meente dat ontwikkelaars van 
deze vormen van hernieuwbare 
energie, rekening houden met de 
specifi eke kwaliteiten van een ge-
bied. Daarnaast moeten de inwo-
ners voortdurend worden betrok-
ken bij de te nemen stappen. Van-
af september kunnen inwoners 
dan ook via een digitale kaart 
aangeven welk gebied men wel 
of niet geschikt vindt voor zonne-
velden en windmolens. 

Gijs Fokke: “Met het verder uit-
zoeken hoe dit plan helemaal in 
elkaar zit, kwam naar voren dat 
dit om een burgerinitiatief gaat. 
Er werd onder andere gezegd dat 
direct omwonenden benaderd 
waren en zich hadden aangemeld 
bij het project van Veenergie.nu. 
Ik ben in de buurt gaan polsen en 
toen bleek dat een aantal niet be-
kend waren met het plan of zich 
wel hadden aangemeld bij het 
project, maar er verder niet van 
op de hoogte waren wat de direc-
te gevolgen op de natuur zullen 
zijn. Wij zijn ons toen gaan vereni-
gen en hebben ook contact ge-
had met De Groene Venen (ver-
eniging voor milieu- en natuur-
bescherming Vinkeveen en Wa-
verveen) en Natuur en Milieufe-
deratie Utrecht (NMU). Beide or-
ganisaties hebben aan de initia-
tiefnemers bevestigd dat het een 

mooi project is, maar niet voor 
deze locatie waar men zich aan 
vast blijft houden.”

Andere locatie
De petitionarissen hebben zelf 
een aantal ideeën over wat ge-
schikte locaties kunnen zijn voor 
een zonneveld. Zo zien zij moge-
lijkheden in grondgebied dat al 
een bestemming heeft gehad, zo-
als bouwpercelen of intensief ge-
bruikte landbouwgrond. “Uit on-
derzoek van Rijkswaterstaat blijkt 
dat indien de parken op een juis-
te manier worden ingericht, de 
biodiversiteit van deze plekken 
wordt verhoogd. 

Daarentegen zou er op perce-
len met een hoge natuurwaar-
de juist weer negatieve eff ecten 
worden ervaren. En dan is op lan-
ge termijn ook nog niet duidelijk 

Wilnis - Op zaterdag 25 juli werd 
de actie “Wafels voor Wilnis” ge-
houden als een positieve bij-
drage voor het dorp Wilnis door 
de Hervormde gemeente. Posi-
tief daar de afgelopen maanden 
voor niemand makkelijk zijn ge-
weest en vele evenementen niet 
konden doorgaan.  Elk adres in 
Wilnis (zonder sticker) had een 
fl yer ontvangen, waarmee voor 
elk gezinslid gratis een wafel kon 
worden opgehaald. Hoewel het 
een regenachtige dag was, heb-

ben toch velen de wafelkraam 
bezocht. Er zijn bijna 700 wafels 
gebakken en uitgedeeld. Ook 
de ingediende gebedspunten 
zijn diezelfde morgen door een 
klein gebedsteam in hun gebed 
meegenomen.  De wafels wer-
den gratis aangeboden, maar 
als men toch iets wilde geven, 
stond er een “bus” bij het afhaal-
punt met als doel de Voedsel-
bank De Ronde Venen. Dat lever-
de het prachtige bedrag op van 
785 euro.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.Toezicht en handhaving 

Vinkeveense Plassen 
2e kwartaal 2020
De Ronde Venen - Naar aanlei-
ding van het rapport van de Re-
kenkamercommissie is op 28 ju-
ni 2018 door de Rondeveense 
raad een amendement aangeno-
men om per direct over te gaan 
tot handhaving met betrekking 
tot bebouwing, op o.a. legakkers 
in de Vinkeveense Plassen, waar-

bij de eerste prioriteit ligt bij de 
geconstateerde nieuwe geval-
len gebaseerd op het fotomo-
ment 2018. De uitvoering wordt 
op een projectmatige wijze uit-
gevoerd door de ODRU. Het doel 
is het voorkomen én handhaven 
van nieuwe bebouwing op legak-
kers. Handhaving op drijvende 

objecten maken hier ook onder-
deel vanuit. Het varen door toe-
zichthouders heeft daarnaast een 
preventieve werking. In het twee-
de kwartaal 2020 is gemiddeld 2 
keer per week door de toezicht-
houders gevaren. Er zijn afgelo-
pen periode 6 nieuwe bouwwer-
ken aangetroff en, waarvan 1 een 
drijvend object betreft. Het aan-
tal aangetroff en bouwwerken is 
daarmee lager dan dezelfde-pe-

riode vorig jaar toen er  8 nieu-
we bouwwerken hebben aange-
troff en. 
De handhavingsprocedures te-
gen de 6 nieuwe bouwwerken 
en de lopende handhavingspro-
cedures zullen in het derde kwar-
taal worden opgepakt. Er lopen 2 
beroepszaken tegen onze hand-
havingsbesluiten. De eerste hoor-
zitting bij de rechtbank staat ge-
pland op 5 augustus a.s.
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Danielle van Scheppingen (voorzitter winkeliersvereniging. Mijdrecht Dorp), wethouders Rein Kroon en 
Alberta Schuurs bij het verlengde langparkeerterrein aan de Rondweg. Bestrating start op 24 augustus.

Danielle van Scheppingen (voorzitter winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp), wethouders Rein Kroon en 
Alberta Schuurs op het Burgemeester Haitsmaplein vóór aanvang van de werkzaamheden op 22 juni.

Het watertappunt.

De 14 extra parkeerplaatsen aan de noordzijde van het 
Burgemeester Haitsmaplein.

Werk in uitvoering (foto d.d. 28 juli)

Herinrichting 
Burgemeester 

Haitsmaplein en 
omgeving

Mijdrecht - Het centrum van 
Mijdrecht heeft sinds 2017 een 
metamorfose ondergaan. Op de 
plek van de voormalige Molenhof 
passage zijn een appartementen-
complex, winkels en de Hoogvliet 
supermarkt gebouwd en winkel-
centrum de Lindeboom is ver-
nieuwd. Volgende stap om het 
centrum van Mijdrecht aantrek-
kelijker te maken is de herinrich-
ting van het Burgemeester Haits-
maplein en de omgeving van De 

Lindeboom en uitbreiding van de 
parkeergelegenheid. In samen-
spraak met de gemeente, kerk, ei-
genaar van De Lindeboom, on-
dernemers en direct omwonen-
den heeft ingenieursbureau IPV 
Delft in opdracht van de gemeen-
te een ontwerp gemaakt. 

Groter, mooier en veiliger
De belangrijkste veranderingen 
zijn verplaatsing van de ingang 
van het parkeerterrein, 14 extra 
parkeerplaatsen en een veilige 
aanrijroute voor bevoorradings-
verkeer voor de Boni supermarkt. 
De werkzaamheden worden in 
twee delen uitgevoerd, zodat er 

altijd parkeerplaatsen beschik-
baar blijven voor bezoekers. Het 
eerste gedeelte is recent afge-
rond. In samenspraak met de win-
keliersvereniging is gekozen voor 
de rustige zomerperiode. Daniel-
le van Scheppingen, voorzitter 
van Mijdrecht Dorp: ”Fijn dat de 
gemeente ons betrok bij de keu-
ze van de periode. We kijken nu 
samen naar een ludieke actie ter 
compensatie van de overlast en 
om te zorgen dat mensen tijdens 

de werkzaamheden zoveel mo-
gelijk op de fiets komen.” Wethou-
der Kroon is blij met de herinrich-
ting. “Het centrum van Mijdrecht 
is ontzettend opgeknapt. De lo-
kale ondernemers maken door 
de coronacrisis een moeilijke tijd 
door. Wij hopen dat de herinrich-
ting het centrum nog aantrekke-
lijker maakt en zo een steentje 
bijdraagt aan betere tijden voor 
de winkeliers.”

Planning 
De herinrichting van het Burge-
meester Haitsmaplein en de di-
recte omgeving van winkelcen-
trum de Lindeboom is gestart 

op 22 juni 2020. De werkzaam-
heden waren eerder in juli 2019 
gepland. Omdat uit bodemon-
derzoek bleek dat er sprake was 
van vervuiling, is de start uitge-
steld. Om de overlast voor winke-
liers, bewoners en winkelend zo-
veel mogelijk te beperken, is vast-
gehouden aan de rustige zomer-
periode. Bovendien worden de 
werkzaamheden in deelgebie-
den aangepakt. In mei is de uit-
breiding van het terrein voor lang 

parkeren aan de Rondweg ge-
start. De eerste fase bestond uit 
het verlengen van het bestaan-
de parkeerterrein, om de over-
loop van auto’s tijdens de werk-
zaamheden aan het Haitsmaplein 
op te vangen. Vanaf 24 augustus 
wordt het werk aan de Rondweg 
afgemaakt. Het eerste deel van 
het heringerichte plein wordt op 
30 juli opgeleverd (foto met wet-
houder Kroon volgt).

Watertappunt
In 2019 zijn op in 7 dorpen in de 
gemeente watertappunten ge-
plaatst. Het 8e staat er nu ook, op 
het Burgemeester Haitsmaplein. 

Bomen
Voor de herinrichting van het 
plein was het helaas noodzakelijk 
om een aantal bomen te rooien. 
In het verleden is bij de elzen 
langs de Stationsweg veel ge-
graven, met als gevolg schade 
aan boomwortels. Daarom is be-
sloten deze elzen niet te behou-
den in de nieuwe inrichting. Dit 
geldt ook voor de andere bomen 
op het plein. De twee eiken langs 
het water zijn wel ingepast in het 
nieuwe plan. In de nieuwe in-
richting komen voldoende nieu-
we bomen terug, met een goe-
de ondergrondse groeiplaats. De 
nieuwe bomen op het plein krij-
gen zo de kans uit te groeien tot 
grote volwassen bomen, in te-
genstelling tot de klein blijven-
de boompjes die er in de oude si-
tuatie stonden. Ook op het kerk-
plein zijn rond het appartemen-
tencomplex leilindes geplant.
.
Kerkstraat
In mei 2020 is de Kerkstraat op-
nieuw bestraat. De straat is opge-
hoogd en aangevuld met dezelf-
de klinkers, zodat het één geheel 
wordt. 

Kerkplein
De werkzaamheden aan het 
kerkplein bij de Janskerk zijn bij-
na klaar: de bestrating is volle-
dig vernieuwd, er zijn banken 
geplaatst, nieuwe verlichting en 
een groot zitelement annex plan-
tenbak. In september van dit jaar 
wordt het plein feestelijk ge-
opend met de onthulling van de 
nieuwe naam en een kunstwerk. 
Het kerkplein heeft met de in-
richting de uitstraling gekregen 
die past bij de kerk zelf en de ver-
binding met het Burgemeester 
Haitsmaplein is hersteld. De ko-
mende periode krijgt de muur 
rondom de begraafplaats een 
nieuwe laag die qua uitstraling 
past bij de kerk. In het hekwerk 
bovenop de muur zijn diverse 
symbolen terug te vinden. Defi-
nitieve herinrichting en uitbrei-

ding parkeerterrein Rondweg: 
start 24 augustus 2020.
Op 24 augustus 2020 start de be-
strating van het langparkeerter-
rein aan de Rondweg. De werk-
zaamheden vinden in 3 fasen 
plaats, waardoor er altijd ca. 
125 parkeerplaatsen beschikbaar 
blijven om te parkeren. Er wordt 
gestart met het meest noordelij-
ke gedeelte van het parkeerter-
rein. Dit is het uitgebreide ge-
deelte van het parkeerterrein, 
waarvan de fundering al is aan-
gelegd. Als dit gedeelte klaar is, 
dan volgt het middelste gedeel-

te en tenslotte het gedeelte wat 
het dichtst bij de rotonde ligt. De 
werkzaamheden aan het Burge-
meester Haitsmaplein worden in 
september afgerond. Er zijn dus 
altijd voldoende parkeerplaatsen 
voor bezoekers van het centrum 
beschikbaar.

Overige werkzaamheden
Er zijn nu veel werkzaamheden in 
het centrum. Daarom is besloten 
de werkzaamheden tussen de 
Dorpsstraat en het Burgemeester 
Haitsmaplein en het Lindeboom-
plein in 2021 uit te voeren.
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Uithoorn – Er wordt al heel wat ja-
ren over gepraat en over gebrain-
stormd. Er zijn al diverse ideeën 
geweest, uitgewerkt, weer veran-
derd, in een la gestopt, maar goe-
de dingen duren lang. Heel lang-
zaam komt er zich op de plannen 
voor een nieuw Dorpshart aan de 
Amstel. De dorpshelften aaneen-
smeden, een dorps karakter rea-
liseren en het doorgaand verkeer 
afremmen, dat zijn de uitgangs-
punten voor het centrum van Uit-
hoorn. Deze uitgangspunten zijn 
te vinden in het plan ‘Dorpshart 
aan de Amstel’ voor het centrum 
van Uithoorn. De komende ja-
ren wordt de verkeersstructuur in 
het centrum dan ook goed aan-
gepakt. En daar houdt het niet 
bij op. Ook het Schansgebied, 
(komen wij ook op terug de ko-
mende weken in deze krant)de 
Irenelocatie en de locatie aan de 
Wilhelminakade en Prins Claus-
straat (De Rede) krijgen een nieu-
we inrichting. 
Op deze pagina vindt u meer in-
formatie over het verkeersplan 
en het Amstelplein. In het nieuwe 
verkeersplan blijft het dorpscen-
trum open voor tweerichtings-
verkeer, ook vanuit Amstelhoek. 
Bovendien krijgt het centrum een 
vriendelijker, groener en dorp-
ser gezicht dat beter past bij Uit-

hoorn en doorgaand verkeer ont-
moedigt. De Koningin Máxima-
laan, de Laan van Meerwijk en 
een deel van de Thamerlaan krij-
gen een brede, verhoogde mid-
denberm met twee mooie rijen 
bomen en kleurige bloemen. De-
ze groene uitstraling geeft de au-
tomobilist het idee dat hij gast 
is in een verblijfsgebied. Om dit 
beeld te versterken, komen er 
brede trottoirs en wordt het he-
le centrum een 30 km zone. Er 
komen bovendien plateaus waar 
de voetgangers kunnen overste-
ken, brede fietsstroken langs bei-
de zijden van de weg en rotondes 
om de snelheid te verlagen en de 
verkeersveiligheid van met name 
voetgangers en fietsers te verho-
gen.

Rotondes
Zo verandert de kruising tussen 
de Koningin Máximalaan, Tha-
merlaan en Laan van Meerwijk 
in een rotonde. Ook op de krui-
sing tussen de Koningin Máxima-
laan en de Admiraal van Ghent-
laan komt een rotonde. Deze ro-
tonde verbetert de ontsluiting 
van het Thamerdal en zorgt er-
voor dat de gereden snelheid op 
de Koningin Maximalaan structu-
reel wordt verlaagd. Ook vermin-
dert het doorgaande karakter van 

de voormalig N201 door de ro-
tonde. Fietsers worden ter hoog-
te van de Watsonweg naar het 
Zijdelveld geleid. Via deze rou-
te kunnen fietsers goed en ver-
keersveilig naar het centrum fiet-
sen. Het Zijdelveld blijft ook in de 
nieuwe situatie een rustige, auto-
luwe weg. Om de doorstroming 
van het verkeer te verbeteren 
verandert de tijdelijke rotonde op 
het kruispunt van de Thamerlaan 
in een voorrangskruising. Vracht-
verkeer krijgt een verbod, behal-
ve voor laden en lossen.

Planning
Nu de gemeenteraad met het 
Voorlopig Ontwerp van het nieu-
we verkeersplan heeft ingestemd, 
gaan ze hard aan de slag om het 
voorlopig ontwerp uit te wer-
ken naar een Definitief Ontwerp. 
In dit Definitieve Ontwerp wor-
den alle onderdelen van het plan 
in detail uitgewerkt. Zo wordt er 
bijvoorbeeld goed gekeken naar 
de precieze plaats voor de over-
steekplaatsen, de maatvoering 
van de rotondes en de keuze van 
de definitieve materialen. 
Ook gaan we aan de slag met de 
verkeersbesluiten die nodig zijn 
om het verkeersplan te realiseren. 
Na opstelling van het definitieve 
ontwerp en het daaruit volgen-

Hoe gaat het met de plannen voor 
het Dorpshart aan de Amstel

de bestek wordt er een aanbeste-
ding gehouden, met als doel een 
aannemer te selecteren. De be-
doeling is dat de daadwerkelij-
ke realisatie van het nieuwe ver-
keersplan 1 december 2020 van 
start gaan. Als alles volgens plan-
ning verloopt is de nieuwe ver-
keersstructuur tussen 1 mei en 1 
november 2022 gereed. 

Amstelplein
Een tweede deelproject is het 
Amstelplein. Dit is het gebied 
vanaf het Amstelplein ter hoogte 
van het Kruidvat, via de passage 
van het winkelcentrum over het 
Amstelplein, naar de oversteek 
bij de Laan van Meerwijk tot aan 
het Zijdelmeer. Samen met de 
ondernemers en bewoners in 
het gebied maken we een plan 
voor de straten en pleinen. Hier-
voor is een klankbordgroep sa-
mengesteld die samen met ont-
werpers een concept-plan maken 
in een aantal workshops. Nu het 
verkeersplan is vastgesteld kan 
de planvorming voor het Amstel-
plein weer worden opgepakt. De 
verwachting is dat dit in de loop 
van 2020 zal zijn.



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

Gemeente Uithoorn

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

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

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
Tot 6 april 2020 kan alleen een afspraak gemaakt worden voor het aan-
vragen van een nieuw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs als uw do-
cument een geldigheidsdatum tot uiterlijk 30 april 2020 heeft. Voor een 
document dat langer geldig is dan 30 april 2020, kan alleen na 6 april 
2020 een afspraak worden gemaakt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus
- Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn 
 www.uithoorn.nl/coronavirus 
- Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
- Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl. 
- Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer 
 beschikbaar: (0800) 13 51. 
- Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam 
 www.ggd.amsterdam.nl 
- Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl 
- U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202 voor een 
 afspraak met de GGD.

In gesprek met...
Burgemeester Heiliegers over 
kunstwerken in de buitenruimte
De gemeente Uithoorn telt op dit 
moment 43 beelden/kunstwer-
ken in de openbare ruimte. Bur-
gemeester Pieter Heiliegers -zelf 
groot kunstliefhebber- wil graag 
van inwoners weten bij welk 
kunstwerk hij of zij gevoelens 
heeft én waarom. Daarom start de 
gemeente Uithoorn de beelden-
serie ‘Kunst die je bij blijft’. 

,,Wat mij erg leuk lijkt is om samen 
met degene die zich opgeeft voor 
de serie, naar het kunstwerk toe 
te gaan. Om vervolgens daar met 
elkaar in gesprek te gaan over het 
kunstwerk. Waarom heeft hij of zij 

gekozen om juist dit kunstwerk 
voor te dragen? Ik ben erg be-
nieuwd naar de verhalen,” aldus 
de burgemeester enthousiast.

Opgeven voor de beeldenserie
Mensen die zich willen opgeven 
voor de serie kunnen een mail 
sturen naar communicatie@duo-
plus.nl. Met als onderwerp: Beel-
denserie. Vermeld in de mail over 
welk kunstwerk het gaat en waar-
om. Houd er rekening mee dat het 
gesprekje met de burgemeester 
gefilmd wordt en de gemeente dit 
publiceert op sociale media en de 
lokale media. 

Wist je 
dat?

Inwoners met een laag inko-
men de gemeente Uithoorn 
kunnen vragen om een finan-
ciële bijdrage voor sociale, cul-
turele, sportieve of educatie-
ve activiteiten? Hiermee kunt 
u bijvoorbeeld lid worden van 
een vereniging, een cursus 
volgen, naar een voorstelling 
gaan of aan een activiteit mee-
doen. Het geld kan besteed 
worden om iets te leren, om 
mensen te ontmoeten of om te 
ontspannen. De regeling heet 
‘Declaratiefonds maatschap-
pelijke participatie’ en is be-
doeld voor inwoners met een 
laag inkomen, tot 110 procent 
van de bijstandsnorm. Voor 
volwassenen is het jaarlijkse 
bedrag maximaal 154 euro per 
persoon. Voor ouderen (vanaf 
pensioengerechtigde leeftijd) 
is de jaarlijkse bijdrage maxi-
maal 139 euro per persoon.

Kinderen
Schoolgaande kinderen kun-
nen ook een bijdrage krijgen. 
Voor de kosten van bijvoor-
beeld school, kleding, vervoer, 
fiets, vakantie of kinderactivi-
teiten. Het bedrag voor kinde-
ren die naar de basisschool 

gaan is maximaal 129 euro per 
jaar. Het bedrag voor kinde-
ren die naar het voortgezet on-
derwijs gaan is maximaal 180 
euro per jaar. Het ‘declaratie-
fonds maatschappelijke parti-
cipatie jongeren’ kan worden 
aangevraagd door ouders/ver-
zorgers uit de gemeente Uit-
hoorn met een inkomen tot 125 
procent van de bijstandsnorm.

Aanvraag doen?
Heeft u vragen of wilt u een 
aanvraag doen? Neem contact 
op met het Sociaal Loket. Te-
lefonisch spreekuur: maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 10.30 
uur: 513111. Mail: sociaal.lo-
ket@uithoorn.nl.

Op www.uithoorn.nl/laat-
geengeldliggen staat ook 
informatie over het aan-
vragen van bijzondere 
bijstand, kwijtschelding 
voor gemeente belastin-
gen, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een com-
puter voor schoolgaan-
de kinderen, de Voedsel-
bank en nog veel meer.

Op 1 september begint voor kinderen van 4 t/m 7 jaar de training Piep 
zei de Muis. Deze is bedoeld voor kinderen die thuis spanningen heb-
ben (meegemaakt). Denk bijvoorbeeld aan:
• Echtscheiding
• Verlies van een dierbare
• Ziekte van zichzelf of familieleden
• Psychische problematiek bij ouders 
• Zorgen over geld/huisvesting/ werkeloosheid etc. 
Er zijn 15 kindbijeenkomsten en 4 ouderbijeenkomsten, de laatste 
bijeenkomst is op 15 december. Piep zei de Muis wordt op dinsdag 
van 15.15-16.45 uur aangeboden in het Medisch Orthopedagogisch 
Centrum ’t Kabouterhuis in de Brede school Legmeer. Adres: Rand-
hoornweg 31, 1422 WX, Uithoorn. Meer informatie via ’t Kabouterhuis, 
(0297) 810060. 

Trainingen

Afsluiting Geometrielaan 
en Kazemat vanwege 
vervanging rioolputten
Tijdens het vervangen van een 
verstopte rioolput in de straten 
Geometrielaan en Kazemat is 
ontdekt dat een aantal putten in 
de rijwegen is ingedeukt. Dit wil 
de gemeente graag onderzoeken 
en ook vervangen door nieuwe ri-
oolputten. Op maandag 17 au-
gustus beginnen de werkzaamhe-
den. De werkzaamheden duren 
een aantal dagen tot maximaal 1 
week. Dit is wel afhankelijk van de 
weersomstandigheden.

Onderzoek 
De bestaande rioolputten worden 
eruit gehaald voor onderzoek. Er 
wordt gekeken of ze nog voldoen 
aan de eisen en waarom sommi-
ge putten zijn ingedeukt. De ge-
meente kijkt dan gelijk ook naar 
de dichtheid en draagkracht van 
de grond. De rioolputten die voor 
het onderzoek nodig zijn, worden 
vervangen door nieuwe rioolput-
ten.

Afsluiting kruising en 
bereikbaarheid
De rioolputten op de kruising Ge-
ometrielaan-Kazemat worden 
vervangen. De kruising wordt tij-
dens de werkzaamheden afge-
sloten voor autoverkeer. Voetgan-

gers en (brom)fietsers kunnen 
langs de werkzaamheden (met de 
(brom)fiets aan de hand) lopen.
Via een omleidingsroute zijn de 
straten Kazemat, Batterij, Cou-
pure, Poterne, Kruitschuur, Car-
tografielaan en de overige huis-
nummers Geometrielaan (even 
120 t/m 266 en oneven 11 t/m 
19) tijdens de werkzaamheden 
bereikbaar. De omleidingsroute 
loopt via Watsonweg, Vuurlijn en 
de nooduitgang van Park Krayen-
hoff. De straten Schootsveld en 
Geometrielaan huisnummers 12 
t/m 110 zijn voor autoverkeer zon-
der omleiding via de Watsonweg 
bereikbaar. De nooduitgang wordt 
voorzien van rijplaten om bescha-
digingen aan het straatwerk zo-
veel mogelijk te voorkomen.

Parkeren Kazemat
Kazemat wordt gedurende de 
werkzaamheden volledig afge-
sloten voor autoverkeer. Het ver-
zoek aan de bewoners van de Ka-
zemat is om hun auto’s op zon-
dag 16 augustus na 20.00 uur 
te parkeren op de Geometrielaan 
tussen Kazemat en Coupure, zo-
dat de aannemer op 17 augus-
tus 2020 kan starten met de werk-
zaamheden.

Misschien anders dan andere ja-
ren, maar rond deze tijd gaan veel 
mensen het huis uit. Op vakantie 
of dagjes uit. Daarmee neemt de 
kans op inbraak en diefstal toe. 
Burgernet Amsterdam e.o. geeft 5 
vakantietips om inbrekers buiten 
de deur te houden.
• Hulp van hiernaast - Vraag of 

uw buren de planten water wil-
len geven, de post weghalen, 
een fiets of auto voor de deur 
zetten. Dat geeft een bewoon-
de indruk. En bij onraad kun-
nen zij 112 bellen.

• Vakantie voor uw brievenbus - 
Zet abonnementen tijdelijk stil, 
of geef ze een ander bezorg-
adres. Laat PostNL uw post 
bewaren. En met een ‘nee-
nee’-sticker voorkomt u uit-
hangende folders.

• (N)iemand thuis? - Lampen op 
een tijdschakelaar, wat speel-
goed in de tuin, kopjes op ta-
fel of op het aanrecht. Geef het 
idee dat u elk moment thuis 
kunt komen.

• Bling buiten beeld - Berg siera-
den, geld en belangrijke papie-
ren altijd goed op, desnoods in 
een kluis. Thuis én op uw va-
kantieadres.

• Hangen en sluiten - Zorg al-
tijd voor goedgekeurd hang- 
en sluitwerk op uw ramen en 
deuren. 

Meer tips en informatie? 
Lees verder op politiekeurmerk.nl 
en politie.nl. Of doe de inbraaks-
can op maakhetzeniettemakke-
lijk.nl/woninginbraak.

5 Vakantietips tegen inbraak



Schrijf een verhaal over een bijzondere vakantiebelevenis in Uithoorn of De Kwakel. 

Jonger dan 8 jaar? Dan mag je een tekening insturen.

Er zijn prijzen te winnen in de volgende leeftijdscategorieën:
o tot 8 jaar (voor een tekening)
o van 8 tot 12 jaar
o van 13 tot 18 jaar
o Vanaf 19 jaar

En iedere inzender krijgt een bon voor een gratis ijsje!

De uiterste inleverdatum is 31 augustus. 
Je kunt je verhaal (eventueel met foto) of tekening opsturen naar:

Gemeente Uithoorn
t.a.v. verhalenwedstrijd omgevingsvisie
Postbus 8
1420 AA Uithoorn
omgevingsvisie@uithoorn.nl

Vergeet niet je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer te vermelden!

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken? 
Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie

Deze zomer vieren we vakantie 
vooral thuis in Uithoorn en De Kwakel.

Wat maakt vakantie 
vieren in je eigen 

omgeving bijzonder? 

Gemeente Uithoorn

Op 16 augustus is de zomerva-
kantie alweer voorbij. De scho-
lieren van Uithoorn en De Kwa-
kel gaan naar hun nieuwe klas of 
naar een nieuwe school. Belang-
rijk dat andere weggebruikers, 
vooral automobilisten, een beet-
je extra op hen letten.
In de week voor de start van de 
scholen sluit de gemeente Uit-
hoorn zich aan bij de jaarlijks 
campagne ‘De scholen zijn weer 

begonnen’ van Veilig Verkeer Ne-
derland. Ook de scholen en be-
drijven in Uithoorn en De Kwa-
kel doen mee aan de campagne 
mee. Binnenkort ziet u de span-
doeken weer in het straatbeeld.
Belangrijkste doel van de cam-
pagne is om automobilisten extra 
rekening te laten houden met on-
verwacht verkeersgedrag van de 
fietsende scholieren. Daarnaast 
roept de campagne de ouders 

De scholen gaan weer beginnen!

op om met hun kinderen de fi ets-
route naar school vooraf te oefe-
nen. En om de jongere kinderen 
wat vaker lopend of fi etsend naar 
school te brengen in plaats van 
met de auto.

Werk in uitvoering

Maandag 10 augustus 2020, 
05.00 uur tot en met maandag 
24 augustus 2020, 05.00 uur. 
De werkzaamheden vinden 
plaats tussen de afslag Hoofd-

weg en Herenweg ter hoog-
te van Vinkeveen, zie rode cir-
kel op de afbeelding. De omlei-
dingsroute verloopt via de N212 
en de A2. De grotere omleiding 

 AFSLUITING N201 TER HOOGTE VAN VINKEVEEN 

 ONDERHOUD NEGEN BRUGGEN 

 VERBREDEN UITSTAPSTROOK LANGS PARKEERVAKKEN

OFFICIËLE MEDEDELINGEN 
EN BEKENDMAKINGEN

De bruggen bij In het Rond en 
Eger-Kofschip worden bijna in 
zijn geheel vervangen. De ove-
rige zeven bruggen krijgen nieu-
we leuningen en de meeste ook 
een nieuw deklaag. Tijdens de 
werkzaamheden zijn de brug-
gen helemaal afgesloten. Er 
wordt voor een omleiding ge-
zorgd.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit project, 
dan kunt u contact opnemen met 
de heer C.G. Maas. Hij is bereik-
baar via tel. op 0297-513 111 op 
maandag tot en met donderdag 
en vrijdagochtend, of per e-mail 
via gemeente@uithoorn.nl t.a.v. 
dhr. C.G. Maas.

is via de snelwegen A4, A10 en 
A2. Inwoners van de gemeente 
Uithoorn die richting Hilversum 
rijden, moeten omrijden over de 
N212.

Negen bruggen in Uithoorn wor-
den opgeknapt. Op het kaartje 
zijn de bruggen genummerd; die 
nummering wordt aangehouden 
in de lijst hieronder. 

Aannemer Haasnoot BV voert in 
opdracht van de gemeente Uit-
hoorn de werkzaamheden aan 
deze bruggen uit, met de volgen-
de planning:

De uitstapstrook langs de par-
keervakken tussen Jan P. Swee-
l inckweg nummer 8 en Bur-
gemeester Kootlaan nummer 
42 wordt verbreed. De verbre-
de strook kan dan ook als voet-
pad worden gebruiken. Het voet-
pad aan de overkant wordt hier-
door wel aangepast en smaller 
gemaakt.

Planning
Het bedrijf Van Amerongen voert 
in opdracht van de gemeente Uit-
hoorn deze werkzaamheden uit. 
De werkzaamheden beginnen op 
10 augustus en duren ongeveer 2 
weken (afhankelijk van het weer).

Bereikbaarheid
Het gedeelte van de straat ter 
hoogte van de werkzaamheden 
wordt geheel afgesloten voor ge-
motoriseerd verkeer. De parkeer-

Meer informatie
Heeft u nog vragen, bel het Klant 
Contact Centrum (0297) 513 111. 
Zij beantwoorden graag uw vra-
gen. Indien nodig, belt de heer. 
C.G. Maas (projectleider) u terug.

vakken worden ook op die loca-
tie opgeheven. Er komen loop-
schotten voor de bereikbaarheid. 
Mocht u wel overlast ervaren, vra-
gen wij uw begrip voor de tijdelij-
ke situatie. 

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

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 
513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. 
Die stukken liggen in het gemeentehuis. Soms liggen 
de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare biblio-
theek of dorpshuis De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet 
schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders 
van Uithoorn, tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de ge-
meente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U 
kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na 
de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u 
het niet eens bent met de beslissing. Een bezwaar-
schrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wet-
houders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve 
als dit anders staat aangegeven. Het besluit waarte-
gen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders 
gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking 
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen 
dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aan-
gevraagd.

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? 
Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via 
een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u het niet 
eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw 
beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzen-
ding van de beslissing versturen. U dient uw beroeps-
schrift in bij de sector bestuursrecht van de Recht-
bank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digi-
taal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behande-
ling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffi e-
kosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar 
heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en 
kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw beroepsschrift de werking van het besluit niet opge-
schort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt 
gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening’ worden aangevraagd. 
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of be-
roepsschrift ook een verzoek om een voorlopige voor-
ziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zor-
gen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht 
van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrech-
ter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een ver-
zoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het 
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens 
bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlo-
pige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet ge-
publiceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de volle-
dige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten 
alleen nog via www.offi cielebekendmakingen.nl Ook 
ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeen-
tepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven 
voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ ge-
informeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.

Vervolg op volgende blz.

2)  Brug Rotgans - Kolgans  17-08 t/m 20-08

3)  Brug Goudlijster - Zanglijster  17-08, 20-08 t/m 24-08

4)  Brug Zanglijster - Bruine Lijster  17-08, 25-08 t/m 26-08

5)  Brug Bruine Lijster - Noorse Lijster 26-08 t/m 31-08

6)  Brug Molenvaart - Groenzone  03-09 t/m 04-09

7)  Brug Grauwe Gans - Witkopeend 26-08, 31-09-8 t/m 02-09

9)  Brug Ebro - Elbe  07-09 t/m 15-09

1)  Brug bij In het Rond  16-09 t/m 25-09

8)  Brug Eger - Kofschip  28-09 t/m 05-10



GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode 
Midrethstraat 9 | 3641 CB Mijdrecht

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.meerbode.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling
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TEAMLEIDER WAREHOUSE 
Fulltime 

Werklocatie: Aalsmeer 

GEZOCHT: 

 
Oldenburger Transport BV, gevestigd op bloemenveiling Aalsmeer en gespecialiseerd in het 
transport van bloemen en planten richting Scandinavië en Oostenrijk, zoekt een enthousiaste mede-
werk(st)er voor de volgende functie: Teamleider Warehouse 

Wat zoeken wij? 
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider Warehouse. Het 
betreft een functie voor 40 uur per week. Je hebt de dagelijkse leiding over de warehouse-
medewerkers en bent verantwoordelijk voor een efficiënte afhandeling van inkomende en uitgaande 
goederenstromen. 
   
Functie-inhoud 
Als warehousemedewerker ben je verantwoordelijk voor: 

• Ontvangen en controleren van binnenkomende goederen 
• Klaarzetten van handel voor transport 
• (Coördineren van) laden en lossen van vrachtauto’s 
• Correcte afhandeling van emballage en fust 
• Zorg dragen voor goed onderhouden en functionerend werkmaterieel 

  
Wat vragen we minimaal? 

• MBO+ denk- en werkniveau  
• Beheerst de Nederlandse en Engelse taal 
• Affiniteit met transport 
• Geen 9 tot 5-mentaliteit 
• Enkele jaren werkervaring in een soortgelijke (leidinggevende)  functie is een pre 
• In het bezit van een heftruckcertificaat 

 
Zie jij dit helemaal zitten? 
Stuur dan jouw motivatiebrief met CV naar vacature@oldenburgertransport.nl 
Heb je nog vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met Jennifer van Dam via 
telefoonnummer 0297 783 076 
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Mijdrecht: Diamant en Maansteen (200 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

Gratis afhalen:
Stapelbed, zonder matras, als nw. Tel. 
0297-561790
Gevraagd:
Bijles voor jongen uit groep 7 . Tel. 
06-24149243
Te koop:
Sparta amazone mamafiets mt 48 7v 
nwst met als nw polisport achter en 
bobike voorzitje met windscherm 
€285,-. Tel. 06-27363677
Gratis afhalen:
65 Gebonden leesboeken van kons-
alik. Tel. 06-28147051
* Aangeboden:
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en 
curiosa. Eigen imp.; rechtstr. naar 
particulier. Oosteinderweg 201a, 
Aalsmeer. 
Tel: 0297-320058
* Te koop:
Grote of kleine partijen oude school-
stoelen of stapelstoelen kantine, 
kantoor of kerkstoelen, we komen de 
spullen zelf bij u ophalen dus twijfel 
niet en waag er een belletje aan. Wij 
betalen u contant. 
Tel. 06-10893672
* Gevraagd:
Oude antieke meubels en/of inboe-
dels. Stuur uw foto’s en uw prijs naar 
info@burbriantiek.nl dan mailen wij 
u terug of het wat voor ons kan zijn. 
Bij interesse komen we het betalen 
en ophalen. 
Tel. 0297-320058

Te koop:
Nieuwe oogst zwartebes, braam, 
rode bes, kruisbes, jam of sap v.a. 
€1,-p. pot.Leimuidedijk 97 Rijsenhout 
v. Kika st. buiten. Tel. 0297-331433

Gevraagd:
Wie heeft er nog grammofoonplaten 
popmuziek jaren 50-60-70 staan 
verzamelaar geeft er een eerlijke prijs 
voor. Tel. 06-12946730

Gevraagd:
Tijdens het opruimen langspeel-
platen tegengekomen? Ik kom ze 
voor mijn hobby graag ophalen. Tel. 
06-53721652

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
• 2020-054126 Industrieweg 15, het wijzigen van een bedrijfspand (inge-

trokken, verzonden 21-07-2020);
• 2020-056864 Hugo de Grootlaan 8, het plaatsen van 2 dakkapellen 

(vergunningsvrij, verzonden 24-07-2020);
• 2020-046027 Grauwe Gans 62, het dichtbouwen van het dakterras (in-

getrokken 23-07-2020).

BUITEN BEHANDELING / GEWEIGERDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen het buiten behandeling stellen van de aanvraag of het weigeren van 
de aanvraag om kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet doen, leest u 
in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-027900, Zijdelveld 55, het vergroten van het bestaande hotel (bui-

ten behandeling gesteld 06-07-2020).

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethou-
ders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de be-
slistermijn met zes weken:
Uithoorn
• 2020-051531 Amsteldijk-Noord 35, het plaatsen van nieuwe gevels en 

inrichting t.b.v. short-stay appartementen (verzonden 10-07-2020);
• 2020-044122 Johan de Wittlaan 83, het verbouwen van een school tot 

woningen (verzonden 29-07-2020).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-049316, Drechtdijk 27, het wijzigen van de voorgevel en het ver-

bouwen en vergroten van de woning aan de achterzijde van de woning 
(verzonden 17-07-2020);

• 2020-038616 Marktplein 17 A, het realiseren van een serre op de eer-
ste verdieping aan de achterzijde. (verzonden 10-07-2020);

• 2020-049824, Bezworen Kerf 4, het vervangen van de dakpannen voor 
een rieten dak en aanpassen van een dakkapel (verzonden 22-07-
2020).

Uithoorn
• 2020-038621, Klein Karekiet 1 t/m 71, het bouwen van 36 appartemen-

ten met bergingen (verzonden 16-07-2020);

WWW.UITHOORN.NL

• 2020-050937, Colijnlaan 96, het plaatsen van een erfafscheiding (ver-
zonden 20-07-2020);

• 2020-036226, Colijnlaan 24, het plaatsen van een erfafscheiding (ver-
zonden 20-07-2020);

• 2020-053931, Aan de Kuyperlaan, het realiseren van het multifunctio-
nele gebouw (verzonden 21-07-2020);

• 2020-055297, Fazant 61, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 
22-07-2020);

• 2020-053088, Sportlaan 10, het uitbreiden van het hoofdgebouw en 
het wijzigen kantoorgebouw naar 13 appartementen (verzonden 24-07-
2020);

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk
* 2020-068321, Evenementenlaan, Evenemententerrein De Kwakel, 

aanvraag kermis en kinderkermisoptocht van 6 t/m 8 september 2020 
(ontvangen 27-07-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
• 2020-047219, Jaagpad 33, exploitatievergunning (verzonden 8-07-

2020);
Uithoorn
• 2020-032589, Cort van der Lindenplein 7, exploitatievergunning (ver-

zonden 9-07-2020);
• 2020-032592, Cort van der Lindenplein 7, drank- en horecavergunning 

(verzonden 9-07-2020);
• 2020-042184, Randhoornweg, Evenemententerrein Legmeer-West, 

foodtruckfestival Tjoeke Tjoeke Food Food van 21 t/m 23 augustus 
2020 (verzonden 27-07-2020);

• 2020-064074 Boerlagelaan 5, het plaatsen van een afvalcontainer van 
17-08 tot 31-08-2020 ( verzonden 22-07-2020);

• 2020-065951 De Merodelaan 60, het plaatsen van containers van 10 
augustus tot en met 16 oktober 2020. (verzonden 29-07-2020).

 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
2020-055839, Den Uyllaan, reservering gehandicaptenparkeerplaats (ver-
zonden 29-07-2020).

 TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
• Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’. Inzage vanaf 

donderdag 9 juli 2020 tot en met woensdag 19 augustus 2020. Informa-
tie bij mw. A. Stevens, afdeling wonen en werken, (0297) 513111.

• Vergunningverlening voor het uitbreiden van het Regionaal Sorteer 
Centrum Schiphol aan de Bedrijvenweg 2 De Kwakel. Inzage vanaf 
donderdag 23 juli tot en met woensdag 5 september 2020. Informatie 
bij loket.odnzkg.nl of telefonisch via (088) 567 0200.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
• 2020-061674 Achterweg 27, het bouwen van een bedrijfsruimte (ont-

vangen 02-07-2020);
• 2020-061701 Pastoor J. van Dijklaan 43, het bouwen van een fiets-

schuur (ontvangen 05-07-2020);
• 2020-063418 Jaagpad 14, het aanleggen van een steiger (ontvangen 

08-07-2020).
Uithoorn
• 2020-065904 Thamerlaan2, Het maken van een fietsuitrit in de achter-

tuin (ontvangen 17-07-2020);
• 2020-061690 Zijdelweg 53, Amsterdamseweg 26, het plaatsen van 2 

reclamemasten (ontvangen 02-07-2020);
• 2020-063404 Allure aan de Amstel, het aanleggen van een oprit (ont-

vangen 06-07-2020);
• 2020-063439 Plesmanlaan 2, het aanpassen van 98 casco woningen 

(ontvangen 09-07-2020);
• 2020-068060 Knobbelzwaan 108, het plaatsen van een dakkapel (ont-

vangen 23-07-2020);
• 2020-068016 Prinses Beatrixlaan-Prins Bernhardlaan, het aanleggen 

van een busbaan (ontvangen 23-07-2020);
• 2020-068881 Aalberselaan 10, het inrichten van een bouwplaats op 

een groenstrook tussen de rijbanen( ontvangen 28-07-2020);
• 2020-068890 In het Midden 85, het snoeien van een boom (ontvangen 

29-07-2020);
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Uithoorn en De Kwakel nu en straks
Hoe zien Uithoorn en De Kwakel er over twintig jaar uit? Willen 
we een woon-slaapgemeente zijn of een gemeente met veel 
economische activiteit en/of culturele activiteit? Waar is ruimte 
voor recreatie, woningen, bedrijven? Hoe zien we de toekomst 
van het landschap en de natuur? Is er voldoende ruimte voor 
onze kinderen om te spelen en te leren? Hebben we goede 
voorzieningen zodat we op een prettige manier van onze oude 

dag kunnen genieten? Op deze en nog veel meer vragen gaan 
we antwoord geven in de nieuwe Omgevingsvisie voor onze 
gemeente.

Uithoorn nu: wat vindt u belangrijk?
We beginnen met te beschrijven wat onze gemeente nu is. Daarom 
willen graag weten wat of welke plek we moeten koesteren en 

wat of welke plek we moeten verbeteren. Helpt u ons daarmee? 
Meedoen kan op www.uithoorndenktmee.nl. Klik op Uithoorn 
en De Kwakel nu en straks onder nieuws op de homepage. U kunt 
uw mening geven over 4 thema’s; wonen, werken/ondernemen, 
recreëren en samen leven.  We vragen u daarbij ook de redenen 
waarom u dat vindt. Een foto erbij plaatsen kan ook. U hoeft niet 
over alle thema’s uw mening te geven, maar het mag uiteraard wel.  

Family Uithoorn
Marijnenlaan 32, naast het busstation

Cafetaria ’t Trefpunt
Kerklaan 22, dorpscentrum De Kwakel

Esplanade
Marktplein 17, dorpscentrum Uithoorn(aan de Amstel)

Brownies&downieS Uithoorn
Zijdelwaardplein 62, winkelcentrum Zijdelwaard

1 bon is goed voor 1 ijsje

Deze zomer genieten we van ijs in

Uithoorn en De Kwakel. 

afhaalpunten

Uithoorn

en De Kwakel 

Meer weten over de jury en de omgevingsvisie die we gaan maken?

Kijk dan op www.uithoorndenktmee.nl. Onder projecten en dan Omgevingsvisie.

Wedstrijd vakantieverhalen
Op dit moment houden we onze wedstrijd vakantieverhalen. We 
krijgen leuke inzendingen binnen. Doet u ook mee? Schrijf een 
vakantieverhaal over een leuke belevenis die plaats vond in onze 
gemeente. Ook die verhalen vertellen ons wat u bijzonder vindt 
aan Uithoorn of De Kwakel. Jong en oud kunnen meedoen! We 
hebben mooie verhalen en tekeningen ontvangen. Wist u dat er 
een spook in onze gemeente rond dwaalt?

Uw inzending kunt u sturen naar omgevingsvisie@uithoorn.nl  
of naar postbus 8, 1422 AA Uithoorn onder vermelding van 
vakantieverhalenwedstrijd. 
U ontvangt daarna een tegoedbon voor een ijsje.

Wie zitten er in de jury? We stellen ze graag aan u voor:
   Jan Hazen, wethouder gemeente Uithoorn 
   Carel Nieber, oud-docent Nederlands aan het Alkwin Kollege 

 en lid van de SCAU
   Caroline Smeets, schrijfster van het kinderboek 

 “Een lange nacht in het Rechthuis”
   Esther Bredius, eigenaar van café Bonaire
   Jippe, 12 jaar
   Aleyna, 15 jaar

Prijzen
In elke categorie hebben we een leuke prijs.

Tot 8 jaar Twee cadeauboxen van Monkey Town Uithoorn indoorspeeltuin, 
 in iedere box een entreekaartje, limonade beker, Monkey Town snoepzak 
 en een klein speeltje;
Van 8-12 jaar Bamboelabyrint Nirwana, de winnaar mag twee vriendjes meenemen. 
 Na afl oop wat te drinken en een legendarisch lekker Nirwana-taartje;
Van 13- 18 jaar 2 personen Poldersport De Kwakel (te besteden in de herfst- of 
 voorjaarsvakantie in overleg met Poldersport);
Vanaf 19 jaar  Escaperoom Poldergeist De Kwakel, een tegoedbon voor 2-4 personen 
 uit één huishouden  (op te nemen voor eind 2020).

(Alle organisaties houden zich aan de corona maatregelen).
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Onderhoudswerkzaamheden 
N201 bij Vinkeveen

Regio - Tussen 10 en 24 augustus 
voert aannemer KWS Infra groot 
onderhoud uit aan een gedeelte 
van de N201, ter hoogte van Vin-
keveen, in opdracht van de pro-
vincie Utrecht. Om de werkzaam-

heden veilig te kunnen uitvoeren, 
wordt de weg over een lengte 
van 2,2 kilometer afgesloten. De 
werkzaamheden betreffen regu-
lier asfaltonderhoud om de weg 
in een goede en veilige conditie 

Goudprijs bereikt hoogste stand ooit
Nu is het moment om 
goud te verkopen
Regio - Wie gouden sieraden, 
munten of zelfs een goudbaar be-
zit kan nu zijn slag slaan. De goud-
prijs is deze week gestegen tot 
een recordhoogte van 1.940 dol-
lar per troy ounce. Nog nooit was 
goud zoveel waard! Het oude hor-
loge van oma, een gebroken ket-
ting of een geërfde gouden munt 
leveren nu een topprijs op. Bij het 
dichtstbijzijnde Goudwisselkan-
toor kan iedereen het gratis laten 
taxeren. En ook direct verzilveren 
voor contant geld. 
 
Veilige haven
Spanningen rond Iran, het han-
delsconflict tussen China en de VS 
en een historisch lage rente zorg-
den afgelopen maanden al voor 
een flinke stijging van de goud-
prijs. De gevolgen van de corona-
crisis op de wereldwijde economie 
én de steunmaatregelen van lan-
den en centrale banken die hier-
uit volgden, deden er nog eens 
een schepje bovenop. Beleggers 
vrezen verliezen op de beurs en 
waardedaling van valuta en kie-
zen massaal voor de veilige haven 
van goud. De grote vraag brengt 
de waarde van het edelmetaal op 
de hoogste stand ooit. Het Goud-
wisselkantoor merkt door de re-
cord goudprijs al een flinke toena-
me van particuliere goudverkoop.

Gunstig moment
Voor particulieren die gouden 
bezittingen hebben, is het nu een 
gunstig moment om te verkopen. 
“De recordprijs zal veel verkopers 
op de been brengen”, verwacht 
Johan de Ruiter, algemeen direc-
teur bij Goudwisselkantoor. “Ou-
de sieraden, horloges, munten 
en baartjes leveren nu een zeer 
goede prijs op. Het vorige prijs-
record stond op 2011. In die pe-
riode was het flink druk, klanten 
stonden zelfs voor openingstijd 
in de rij voor onze kantoren om 
hun ongebruikte goud te verko-
pen.  Door de hoge goudprijs ver-
wachten wij nu opnieuw een flin-
ke toestroom van klanten. De af-
gelopen maanden hebben we 
onze goudwisselkantoren coron-
aproof ingericht zodat iedereen 
veilig zijn goud kan verkopen. 
Naast goud nemen wij ook zilver 
en munten in. Ook de zilverprijs is 
de afgelopen periode flink geste-
gen en staat nu op ruim 24 dollar 
per troy ounce, de hoogste prijs 
sinds 2013.” 

Het Goudwisselkantoor heeft 
meer dan 90 locaties in Neder-
land en België, zodat er altijd een 
kantoor in de buurt is. Bezoekers 
kunnen er de hele week terecht, 
zonder dat een afspraak nodig is.

Kofferbridge:
Thuis bridgen met 
competitie-element
Regio - Het is stil aan het bridge-
front. Dat is in deze zomertijd niet 
ongewoon, maar het speelt na-
tuurlijk al sinds het uitbreken van 
de coronacrisis en tal van club-
bridgers hebben dus het plezier 
van hun wekelijkse bridge-uitje al 
maanden moeten missen.
Nu zijn er natuurlijk ernstigere 
dingen om je druk over te ma-
ken, het missen van een clubbij-
eenkomst, of het nu bridgen, bil-
jarten, stijldansen of wat voor an-
der tijdverdrijf ook is, is maar be-
trekkelijk. Een van de voorde-
len van kaartspelen is echter, dat 
je dat natuurlijk ook in je eigen-
huis kunt doen. Je hebt dan niet 
de gezelligheid van de club en de 
spanning van de uitslag en het 
competitie-element ontbreekt, 
maar daar is een oplossing voor.
‘Gevonden’ is in dit verband ove-
rigens niet helemaal het juiste 
woord, want het fenomeen ‘Kof-
ferbridge’ waar we op duiden be-
staat al jaren. In Uithoorn en om-
geving was dit onder bridgers 
een bekend fenomeen dat onder 
leiding stond van de gedreven 
Cor Hendrix. 
Na diens overlijden kwam hier 
helaas een eind aan. Nu wordt 
dit, zij het op bescheiden schaal, 
weer opgepakt. Het is vanaf nu 
weer mogelijk een koffer met al-
le bridgebenodigdheden telefo-
nisch te reserveren bij: Gada en 
Fred Wegman, Pr.Christinalaan 
21E Uithoorn, tel 06-47098230 of 
06-33743757.

Spelregels
Er zijn wel wat spelregels natuur-
lijk. Na het ophalen van de koffer 
op de afgesproken tijd dient deze 
binnen 4 dagen weer geretour-
neerd te worden. In de coronape-
riode wordt de ingeleverde koffer 
na 1 week weer beschikbaar ge-
steld aan andere belangstellen-
den. Het virus op de kaarten e.d. 
is dan niet meer actief. De kosten 
bedragen € 4 per koffer (er zijn 5 
verschillende koffers in omloop), 
te voldoen bij inlevering in het in 
de koffer bijgeleverde doosje.
In de koffers zit een toelichting, 
een deelnemerslijst en bij alle 
24 spellen de vertrouwde score-
kaart, zodat u uw resultaat kunt 
vergelijken met de andere paren 
die de koffer al gespeeld hebben.
Als een koffer 7-8 is gespeeld 
krijgen de deelnemers de uit-
slag thuisgestuurd en worden de 
spellen in de koffers opnieuw ge-
schud en in omloop gebracht.
De bridgekoffers zijn weliswaar 
eigendom van Bridge Vereniging 
De Kwakel, maar ook bridgers 
van andere verenigingen zijn wel-
kom. De bridgevereniging gaat er 
graag van uit dat alle deelnemers 
over voldoende verantwoorde-
lijkheidsbesef beschikken om vei-
lig met elkaar om te gaan en er 
een gezellige bridgemiddag of –
avond van te maken en we hopen 
dat dit initiatief er toe bijdraagt 
om de geest scherp te houden en 
om een lichtpuntje in deze crisis-
tijd te zijn.

te houden. Het onderhoud wordt 
uitgevoerd in de vakantie om de 
hinder voor het verkeer zoveel 
mogelijk te beperken. Daarnaast 
maakt de aannemer gebruik van 
elektrische vrachtwagens en hy-
bride walsen om de uitstoot van 
CO2 en stikstof te verminderen, 
een van de eisen die de provincie 
Utrecht heeft gesteld bij de aan-
besteding van het groot onder-
houd.

Planning
Vanaf maandagochtend 10 au-
gustus, 05:00 uur is de weg af-
gesloten. Op maandagochtend 
24 augustus, 05:00 zijn de werk-
zaamheden klaar en gaat de weg 
weer open. KWS Infra werkt 6 da-
gen per week, van maandag t/m 
zaterdag, van 05:00 tot 23:00 uur. 
Op zondag zijn er geen werk-
zaamheden, tenzij er vertraging 
optreedt. 

Omleidingen
De hele periode is er een omlei-
dingsroute voor het gemotori-
seerde verkeer. 
•	 Het	 fietsverkeer	 kan	 gebruik	

blijven	 maken	 van	 het	 fiets-
pad langs de N201.

•	 Op	 donderdag	 20	 augustus	
van 20:00 tot 06:00 uur zijn de 

toe- en afrit van Vinkeveen af-
gesloten voor al het verkeer.

•	 Op	zaterdag	22	augustus	van	
06:00 tot 24:00 uur is de toe-
rit van Vinkeveen richting de 
N201-A2 afgesloten voor al 
het verkeer. De omleiding 
loopt via de N212.

Het onderhoud bij Vinkeveen 
maakt geen deel uit van het pro-
ject Toekomst N201. Meer infor-
matie over dat project is te vin-
den op www.toekomstn201.
nl externe link

‘Speciale’ 32e Kooyman 
Polderloop groot succes
Regio - Het is Atletiekvereniging 
AKU gelukt om in deze corona-
tijd op creatieve manier een loop 
te organiseren waar een groot 
aantal deelnemers veel plezier 
aan hebben beleefd. AKU had op 
17 juli een feestelijk startplein in-
gericht	met	een	start/finishboog,	
vlaggen, banners en borden en 
met hulp van Feestcomite de 
Kwakel waren hekken neergezet 
voor afsluiting naar de sportvel-
den. Zaterdagochtend 18 juli om 
9.00 uur werden de 2 toegangs-
hekken van het evenemententer-
rein geopend en kon met de loop 
over 1 ronde (4 km) en 2 rondes 
(10 km, 1 ronde van 4- en een ron-
de van 6 km) Later bleek dat een 
aantal mensen de voorkeur ga-
ven aan de grote ronde van 6 ki-
lometer!. De eerste dagen werd er 
nog mondjesmaat deelgenomen 
maar na een paar dagen week 
groeide de belangstelling snel en 
was het af en toe echt gezellig op 
het parcours.

350 deelnemers
In totaal 350 lopers hebben hun 
afstand en tijd via hun tijdregi-
stratiesysteem en een screens-
hot doorgegeven aan het e-mail-
adres dat voor deze loop was aan-

gemaakt. De organisatie van AKU 
maakt nu een uitslagenlijst en de-
ze zal met een persoonlijke di-
gitale oorkonde met naam, af-
stand en tijd aan de deelnemers 
worden gestuurd. Op de laatste 
avond was het ouderwets echt 
warm Polderloopweer, maar op 
de andere dagen was de tem-
peratuur heel geschikt om een 
rondje hard te lopen. Ondanks de 
temperatuur was het op de oor-
spronkelijke Kooyman Polder-
loop avond, 30 juli, gezellig druk 
rond	de	start	en	finish	en	grepen	
veel lopers de kans om nog hun 4 
of 10 kilometer af te leggen. Blijk-
baar hadden veel lopers deze oor-
spronkelijke wedstrijdavond al in 
hun agenda gezet. Elke dag gin-
gen de hekken om 9.00 uur open 
en werden meestal iets later dan 
21.00 uur weer gesloten om de 
laatste	 lopers	 nog	 te	 laten	 fini-
shen. Langs deze weg willen we 
KDO en Feestcomite De Kwakel 
hartelijk bedanken voor de mo-
gelijkheid die ze hebben gebo-
den om in deze tijd van hun ac-
commodatie gebruik te kunnen 
maken.

Tegels
AKU is niet alleen sportief ge-

zien erg tevreden met het aantal 
lopers, maar met dit aantal kan 
AKU, door het geweldige aanbod 
van Kooyman B.V. om een tegel 
beschikbaar te stellen voor elke 
loper, een prachtig terras aanleg-
gen naast de uitbreiding van het 
clubhuis.

OTT
Een groot aantal bewoners van 
de Stichting Ons Tweede Thuis 
(OTT) traint wekelijks op de atle-
tiekbaan van AKU onder begelei-
ding van trainers en een groep 
vrijwilligers, maar het aantal lo-
pers en wandelaars dat aan de-
ze polderloop heeft meegedaan, 
overtrof alle verwachtingen. On-
der de enthousiaste begeleiding 
en aanmoedigingen van begelei-
ders en vrijwilligers hebben meer 
dan 70 OTT-ers hardlopend, wan-
delend en soms met de hulp van 
een racerunner, de 4 of 10 kilome-
ter afgelegd. Een grote pluim voor 
iedereen.

Snelste lopers
Bij de 10 kilometer was Joost 
Hogerwerf de snelste man met 
een tijd van 36m.24s, de snelste 
vrouw was Jolanda ten Brinke met 
45m.14s. De taart voor de snelste 
Kwakelse vrouw is verdiend door 
Loes Verlaan, met een mooie tijd 
van 46m.04s, de snelste Kwakelse 

man was Erwin Koopstra met een 
tijd van 38m.49s. De snelste man 
op de 4 km was Steffen Hak met 
een tijd van 15m.38s., de snelste 
vrouw was Loes Verlaan met een 
tijd van 17m. 50s.

Taarten en Vouchers
Voor elke 50e loper had bakke-
rij Westerbos/Mens een taart be-
schikbaar gesteld. Deze zijn ge-
wonnen door: Caroline van 
Rekum, Leonie de Boer,Pieter Wa-
ter, Sjoerd Heemskerk, Ad Stok-
mans en Ramon Klaassen Vou-
chers ter waarde van € 25,- voor 
elke 51 loper zijn beschikbaar ge-
steld door sportzaak Intersport/
Twinsport in Uithoorn. De win-
naars van deze vouchers zijn: Ma-
riska Rndai, Niels de Boer, Tess 
Boskamp, Joop Hendriks, Kees 
van Diemen en Mike Verschueren. 
Alle winnaars van de taarten en 
vouchers krijgen van ons bericht 
over de wijze waarop zij de taar-
ten en vouchers kunnen ophalen. 
Uiteraard was good old Rien Röh-
ling die aan alle voorgaande edi-
ties van de Kooyman Polderloop 
had meegedaan, ook weer van 
de partij, hij liep de 10 kilometer 
op de dag waarop de traditionele 
polderloop dit jaar gehouden zou 
worden. Hij blijft dus de man die 
aan alle Polderlopen tot nu toe, 
32 keer, heeft meegedaan. On-
danks het succes van deze specia-
le, aangepaste editie van de Kooy-
man Polderloop, hopen we uiter-
aard dat dit eenmalig was en dat 
we volgend jaar weer een onder-
deel zijn van een Polderfeest waar 
iedereen weer veel plezier aan zal 
beleven.

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

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Inwoners POLL massaal ingevuld
Woningnood in 
De Ronde Venen
De nood om een huis te krijgen in De Ronde Venen voor in-
woners tussen 18 en 35 jaar is heel groot. Dat blijkt uit het 
feit dat heel veel inwoners uit deze doelgroep hebben ge-
reageerd op de oproep van IVI om zich te melden. De In-
woners POLL die IVI heeft uitgezet is en wordt nog steeds 
massaal ingevuld. Ook kreeg IVI veel reacties binnen via e-
mail met vaak indrukwekkende en emotionele verhalen. 
De resultaten zijn duidelijk : Er is sprake van woningnood 
in De Ronde Venen! 

Geen huis te krijgen in De Ronde Venen
IVI krijgt al enige tijd veel verontruste berichten van inwo-
ners over het woningaanbod in De Ronde Venen. De kans om 
een huis te krijgen zou ongeveer net zo groot zijn als een prijs 
winnen in een loterij. Met name starters hebben geen enkele 
kans. Er zijn geen betaalbare woningen voor deze doelgroep. 
En zelfs al willen zij uit pure wanhoop de hoofdprijs betalen 
voor een “te duur” huis dan staan ze nog voor een dichte deur. 
Er gaan dan ook verhalen in het rond dat veel jonge inwoners 
naar elders vertrekken om daar uit wanhoop hun geluk te zoe-
ken. 

IVI wil peilen hoe hoog de nood is
Hoewel IVI deze verhalen steeds vaker te horen kreeg wilde IVI 
graag weten of de nood echt zo groot was. IVI stuurde via face-
book een Inwoners POLL uit met een viertal eenvoudige vra-
gen over leeftijd, de huidige woonsituatie en de woonwens. 
De Inwoners POLL sloeg als een bom in en al na enkele uren 
waren er meer dan 250 reacties en de POLL werd massaal ge-
deeld op facebook. Ook de mailbox van IVI liep over met be-
richten van inwoners met vaak schrijnende en emotionele ver-
halen over persoonlijk leed. Het bleek al snel dat er inderdaad 
sprake was van woningnood in De Ronde Venen. IVI had dui-
delijk iets los gemaakt. IVI zelf is ook overdonderd door de re-
acties en kan dit nu niet meer loslaten. IVI moet nu echt gaan 
opkomen voor de inwoners om dit samen met de inwoners en 
andere partijen te gaan oplossen.

Veel reacties op krantenartikel 
IVI besloot dan ook om aanvullend aan de POLL een artikel 
te plaatsen op de IVI pagina in deze krant. IVI wil daarmee 
de woonproblematiek onder de aandacht brengen van een 
breed publiek. IVI staat voor “Inwoners Voor Inwoners” en vond 
het niet meer dan de plicht om dit naar buiten te brengen. Dit 
mag niet achter gesloten deuren blijven en blijven sudderen. 
De reacties op het krantenartikel waren overweldigend en ver-
ontrustend. Veel inwoners herkennen zichzelf en/of de proble-
matiek zoals beschreven in het artikel. De reacties op de POLL 
blijven binnen stromen en van alle kanten komen er reacties 
bij IVI binnen.

Veel thuiswonende (jong)volwassenen 
Niet uitsluitend de doelgroep liet van zich horen ook kreeg IVI 
veel feedback van ouders die de situatie verontrustend vin-
den. De (jong)volwassenen blijven noodgedwongen thuis wo-
nen wat vaak geen gezonde en soms zelfs gespannen situaties 
oplevert. Bijkomend probleem daarbij is dat deze ouders ook 
geen doorstromers worden, omdat zij gedwongen worden 
om in hun huis te blijven wonen. In de tussenresultaten van de 
POLL zien we dat een groot deel nog thuiswonende inwoners 
een probleem hebben bij het vinden van eigen woonruimte. 

Resultaten Inwoners POLL
IVI wil de inwoners POLL nog even open laten staan zodat al-
le inwoners de kans krijgen om te reageren. De resultaten zul-
len we dan ook op een later moment bekend maken in deze 
krant op de IVI pagina. IVI wil de inwoners die nu hebben ge-
reageerd niet zomaar aan hun lot overlaten en denkt er over 
na om gezamenlijk te blijven optrekken met elkaar zodat we 
informatie met elkaar kunnen delen, bijeenkomsten kunnen 
gaan organiseren en IVI als intermediair te gebruiken naar de 
gemeente en de politiek. Ook wil IVI met andere partijen in 
gesprek die daadwerkelijk wat kunnen betekenen. Hiervoor is 
het wel van belang dat de inwoners zich als vriend(in) aanslui-
ten bij IVI. Dat kan eenvoudig GRATIS door zich aan te mel-
den via de IVI-website ( www.inwonersvoorinwoners.nl ). We 
hopen dat veel inwoners vriend(in) van IVI worden en wij zo 
samen deze woonproblematiek kunnen oplossen. Samen kom 
je verder!

Inwoners willen graag meedenken
Voor alle duidelijkheid is dit alles niet bedoeld als aanval op de 
beleidsmakers en/of de verantwoordelijke wethouder, maar 
om duidelijk te maken dat er hier echt sprake is van een groot 
probleem wat opgelost moet worden. Bij het zoeken naar een 
oplossing voor de inwoners wil IVI graag meedenken. Als IVI 
daar een rol in kan krijgen dan horen wij dat graag van de be-
leidsbepalers. IVI heeft natuurlijk een grote achterban met in-
woners met soms onverwacht veel kennis en expertise op het 
gebied van wonen. Inwoners hebben dan ook vaak goede en 
creatieve ideeën en oplossingen waar de gevestigde orde niet 
gelijk aan denkt. Ook melden zich andere professionele par-
tijen bij IVI die iets kunnen betekenen op dit gebied. Het zou 
goed zijn om daar als lokale overheid eens samen over te pra-
ten. Samen kom je verder! 

Nog meer woonproblematiek

Gescheiden en op zoek 
naar een huis 
Zo kreeg IVI ook een aantal reac-
ties binnen van gescheiden in-
woners die een tweede start wil-
len maken (de zogenaamde her-
starters) en op zoek zijn naar een 
huis. Zij lopen ook tegen allerlei 
muren aan en komen in benarde 
posities terecht in een vaak toch 

al moeilijke tijd. Ook voor deze 
groep zal IVI binnenkort een po-
dium bieden om hun verhaal te 
doen. 

Senioren kunnen niet 
doorstromen
Een andere groep die met een 
woonprobleem zitten zijn senio-
ren. Een grote groep woont nog 

Naast de problematiek van starterswoningen komen er nog meer 
problemen boven water die spelen op het gebied van het thema 
wonen in De Ronde Venen. 

in een te grote eengezinswoning 
terwijl er al jaren geen sprake is 
van een gezin maar een huishou-
den van één of twee senioren. 
Vaak komen ze nog met moei-
te op de bovenverdieping of ko-
men er al helemaal niet meer. 
Verhuizen naar een appartement 
is vaak niet aantrekkelijk omdat 
de maandelijkse woonlasten dan 
veel hoger worden. Deze poten-
tiële doorstromers blijven dus 
zitten waar ze zitten terwijl dit 
mooie huizen zijn voor starters 
en of jonge gezinnen. 

Leegstand en verpaupering 
Een andere vraag die van ver-
schillende inwoners bij IVI bin-
nen kwam is waarom er veel po-
tentiële woonruimte al jaren leeg 
staat en verpaupert in onze ge-
meente. We kregen een aantal fo-
to’s binnen waar ruimte is voor 
woningbouw maar waar nu niets 
gebeurt. Men vraagt zich af of 
daar een goede reden voor is en 
er niets aan te doen is? Ook hier 
wil IVI wel graag meer van weten. 
Ook partijen die al kant en kla-

re projecten hebben uitgewerkt 
en bij wijze van spreken morgen 
kunnen gaan bouwen lopen te-
gen bureaucratie op die daad-
werkelijke bouw in de weg staat. 
Ook kwamen er vragen waar-
om leegstaande kantoorgebou-
wen niet omgetoverd kunnen 
worden tot goedkope woonunits 
voor jongeren. Genoeg dus nog 
voor IVI om over het thema wo-
nen aandacht aan te besteden de 
komende tijd. Volg ons op sociale 
media en in deze krant om niets 
te missen! 

Inwoners hebben mooie 
woonoplossingen

Luisteren naar creatieve 
inwoners 
Naar deze inwoners moeten we 
wat IVI betreft echt gaan luiste-
ren. Misschien moeten we ons af-
vragen of de nu bestaande tradi-
tionele manier van woningbouw 
nog wel de enigste is die voldoet. 
Misschien voldoet deze traditio-
nele bouw en daarbij behoren-
de bureaucratische weg wellicht 
niet meer aan de eisen en wen-
sen van de huidige tijd en die 
van de inwoners. Toch blijven 
we maar op de traditionele bou-
wen en de lokale overheid gaat 
vaak met de welbekende pro-
jectontwikkelaars en bouwbe-
drijven in zee. IVI heeft inmiddels 
een paar revolutionaire bouw-

Op deze IVI-pagina lijkt het of er bij IVI alleen maar inwoners zich 
melden met klachten of woonwensen. Echter bij IVI melden zich 
ook inwoners en partijen met woonoplossingen. Vaak heel crea-
tief gedacht, maar zeker niet onmogelijk om te realiseren. 

Van Yurt tot futuristische 
woondorpen
IVI wil deze inwoners graag een 
podium geven en zodra het weer 
mogelijk is gaan we dan ook bij-
eenkomsten organiseren waar 
deze mooie woonoplossingen ge-
toond en uitgelegd kunnen wor-
den. Het zijn echt prachtige pro-
jecten en kunnen echt oplossing 
bieden aan de woonproblematiek 
waar we nu in De Ronde Venen te-
gen aanlopen. Wat te denken van 
het project ‘Natuurlijk Wonen’ een 
futuristisch woonproject waar-
bij de rode contouren geen en-
kele belemmering meer is. Duur-
zaamheid ten top en plaats voor 
ca. 1000 inwoners! Of de groep se-
nioren die samen op eigen kracht 
een kleinschalig wooncomplex 
willen neerzetten. Zij laten dan 
weer veel eengezinswoningen 
achter. Dat is nog eens een snel-
le manier van doorstromen. Leuk 
ook dat dit project is ontstaan bij 
IVI en onder de naam Dik Voor El-
kaar Huis zelfstandig is verder ge-
gaan. De groep is al heel ver in het 
proces begrepen wij en zijn in ge-
sprek met de wethouder. Daar is 

Vul de Inwoners POLL in 
en wordt vriend(in) van IVI
IVI roept iedereen die woonachtig is in De Ronde Venen tussen de 18 en 35 jaar en op zoek is 
naar een huis zich aan te melden bij IVI. Stuur een email naar : info@inwonersvoorinwoners.nl 
en/of vul op de IVI website www.inwonersvoorinwoners.nl de inwoners POLL (lees inwonerspei-
ling) in. Meldt u gelijk even GRATIS op de IVI-website aan via de speciale button als vriend(in) 
van IVI. IVI staat altijd klaar voor zijn vrienden en vriendinnen!

projecten mogen zien die toe-
komst en duurzaam bestendig 
zijn. Maar nog belangrijker die 
ook nog eens snel oplossingen 
kunnen realiseren. Vaak worden 
deze creatieve inwoners wegge-
zet als dromers met onmogelijke 
projecten. Of lopen we tegen wet 
en regelgeving aan die mogelijk-
heden dwarsbomen. IVI vindt dat 
de vooroordelen aan de kant ge-
schoven moeten worden en we 
echt moeten luisteren naar deze 
revolutionaire denkers en doe-
ners. Daarnaast moeten we wel-
licht ons samen hard maken om 
wet en regelgeving sneller te 
kunnen aanpassen aan de om-
standigheden. In deze coronatijd 
dat nood soms wetten breekt! 

IVI best een beetje trots op want 
dit is de doelstelling van IVI. Inwo-
ners een podium geven. Maar er 
zijn ook nog veel kleinschaligere 
projecten waar men bijvoorbeeld 
op een alternatieve manier in een 
Yurt wil gaan wonen. Ook die in-
woners steunt IVI van harte. 

Mooi plan van 
ChristenUnie-SGP 
IVI wil hier ook nog maar eens 
aandacht vragen voor een woon-
oplossing voor starters en seni-
oren van de ChristenUnie-SGP 
wat het niet gehaald heeft in de 
raad. In de commissie Ruimtelij-
ke Zaken, heeft de ChristenUnie-
SGP een plan ingediend om ver-
sneld betaalbare woningen voor 
zowel starters als senioren te re-
aliseren in de vorm van tiny hou-
ses. Dit zijn kleinere wooneenhe-
den, gelijkvloers, maar wel ruim 
voldoende om levensloopbesten-
dig te zijn. Ook willen partijen met 
IVI in gesprek die al ver gevorder-
de mooie woonoplossingen heb-
ben voor De Hoef en in Mijdrecht. 
Ideale oplossing voor doelgroe-
pen als starters, gescheiden inwo-
ners en senioren. Wat IVI betreft 
een prima oplossing voor de wo-
ningnood. IVI vraagt zich af en wil 
weten waarom dit soort projecten 
het dan niet redden? 
Heeft u ook een mooie woonop-
lossing laat het IVI weten. Wij luis-
teren er graag naar en geven u 
graag een podium om uw idee te 
delen en toe te lichten. 
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Gemeente moet van rechter alsnog 
vergunning afgeven
Mijdrecht – Begin vorige maand 
heeft de rechter de uitspraak be-
kend gemaakt inzake het door de 
gemeente De Ronde Venen ge-
weigerde bouwplan aan Hoofd-
weg 85c te Mijdrecht. 
De aanvraag van een omgevings-
vergunning voor het realiseren 
van een woning op het perceel 
Hoofdweg 85c te Mijdrecht is op 
2 juli 2019 door de gemeente 
geweigerd. De kern van het ver-
haal was dat: “het convenant wat 
bij het bestemmingsplan hoor-

de, waarin partijen overeenstem-
ming hadden bereikt over de 
sloop van de woning Westerland-
weg 4 bij gereedkomen van de 
bouw van de woning Hoofdweg 
85c, niet rechtsgeldig tot stand 
was gekomen. 
Hiermee hadden wij vastgesteld 
dat niet aan de eisen zoals ge-
steld in het bestemmingsplan 
kon worden voldaan en zodoen-
de is de aanvraag op de omge-
vingsvergunning geweigerd”, al-
dus het college. 

Provincie investeert 13 
miljoen om bodemdaling 
veenweidegebied te remmen
De Ronde Venen - De provincie 
Utrecht zet samen met haar part-
ners in op het remmen van de bo-
demdaling in het Veenweidege-
bied. Het provinciebestuur wil 
daarvoor 13 miljoen euro inves-
teren. Door de aanpak van bo-
demdaling maakt de provincie 
Utrecht werk van een regio waar 
het ook in de toekomst goed wo-
nen, werken en leven is. De ver-
schillende landschappen van 
het Utrechtse veenweidegebied 
spreken tot de verbeelding. 
Het gebied heeft agrarische gron-
den, natuur, wandelmogelijkhe-
den en locaties met een rijke cul-
tuurhistorie. De veengronden 
van Utrecht bevinden zich voor-
namelijk in het westelijk deel van 
de provincie. Helaas heeft dat ge-
bied te maken met een zakken-
de bodem. De bodem daalt door 
het oxideren en inklinken van de 
veengrond. De maatschappelij-
ke gevolgen van de daling zijn 
groot. Dit geeft veel schade voor 

de landbouw, aan woningen en 
aan wegen. Naast overlast en 
schade voor inwoners en onder-
nemers, zorgt de bodemdaling 
ook voor de uitstoot van CO2. De 
provincie Utrecht wil de daling 
van de veenbodem afremmen 
om dit gebied toekomstbesten-
dig te maken en een vitale agra-
rische sector te behouden. Daar 
waar het kan worden gelijktijdig 
natuur- en klimaatdoelen gerea-
liseerd. 
De maatregelen om de doelen te 
bereiken staan in het Uitvoerings-
programma Bodemdaling 2020-
2023 van het provinciebestuur. 
Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: 
“Bodemdaling stelt ons voor uit-
dagingen in het veenweidege-
bied. Met slimme innovaties en 
goede samenwerking pakken we 
bodemdaling aan en verminde-
ren we de uitstoot van CO2. We 
bieden toekomst aan de agrari-
sche sector en zetten in op een 
goede waterkwaliteit en verster-

king van de biodiversiteit. Samen 
met alle partners maken we werk 
van een provincie waar het ook in 
de toekomst goed wonen, wer-
ken en leven is voor iedereen

Samenwerken en innoveren 
Om de bodemdaling en de CO2-
uitstoot te remmen, kiest de pro-
vincie voor een aanpak waarin 
wordt samengewerkt met agra-
riërs, waterschappen, gemeenten 
en de maatschappelijke organisa-
ties in het veenweidegebied. 
De aanpak van bodemdaling gaat 
hand in hand met het creëren van 
een stabiele toekomst voor boe-
ren die hun bedrijf op veengron-
den hebben. 
Dit vraagt enerzijds om maat-
regelen vanuit de gezamenlijke 
overheden en anderzijds prakti-
sche maatwerkoplossingen van 
agrariërs zelf. Het uitvoeringspro-
gramma zet daarbij in op het ver-
der ontwikkelen en testen van al-
ternatieve gewassen, zoals lis-

dodde. De nieuwe teelten bie-
den een mogelijk alternatief ver-
dienmodel voor boeren op nat-
tere gronden. Ook richt het pro-
gramma op innovatieve technie-
ken die de daling moeten rem-
men, zoals onderwater- en druk-
drainage. Door in te zetten op het 
verbeteren van de bodemkwali-
teit, bescherming van weidevo-
gels en aanleg van natuurvrien-
delijke oevers verbeteren we de 
waterkwaliteit en versterken we 
de  biodiversiteit.
Goedkeuring Provinciale Staten
Het Uitvoeringsprogramma is ge-
presenteerd door het provincie-
bestuur en vormt de praktische 
uitwerking van de Visie Bodem-
daling die in 2018 is vastgesteld. 
De Provinciale Staten van Utrecht 
moeten het Uitvoeringsprogram-
ma nog goedkeuren. Om de plan-
nen te realiseren is 13 miljoen eu-
ro beschikbaar vanuit de provin-
ciale middelen voor de periode 
van 2020-2023.

Vermist
•	 1623608,	 26-7-2020,	 vogel,	 Saban,	m,	grasparkiet.	Wit	 op	de	

kop,	en	in	het	gezicht,	blauwe	vlekjes	op	de	wangen,	blauw	op	
de	borst	en	buik,	zwart/wit	gestreept	op	de	nek,	rug,	vleugels,	
en	staart.	Anselmusstraat,	Mijdrecht.

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet 
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door 
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn 
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthou-
siaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenart-
sen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat 
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met 
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Beroep
De aanvrager heeft tegen deze 
weigering beroep ingesteld. Op 
13 november 2019 heeft de zit-
ting plaatsgevonden en op 17 
april 2020 heeft de rechtbank 
uitspraak gedaan. De rechtbank 
heeft het beroep gegrond ver-
klaard. De rechtbank is van oor-
deel dat de bouw van de woning 
op grond van het onherroepelij-
ke bestemmingsplan moet wor-
den verleend. Daarbij is de rech-
ter van oordeel dat niet onomsto-
telijk vast staat dat het gesloten 
convenant niet rechtsgeldig tot 
stand is gekomen. 
Dat het convenant mogelijk niet 
rechtsgeldig tot stand is geko-
men levert volgens de rechtbank 
in de fase van vergunningverle-
ning geen strijd met het bestem-
mingsplan op. Het college heeft 
zich beraden om eventueel nog 
in hoger beroep te gaan, maar 
doet dit niet
“De rechtbank acht het niet vol-
doende bewezen dat het conve-
nant niet rechtsgeldig tot stand 
is gekomen. Om hoger beroep 
te laten slagen dienen wij onom-
stotelijk bewijs te hebben over de 
rechtsgeldigheid van de handte-
keningen onder het convenant. 
Dit kunnen wij niet aantonen en 

we hebben besloten om geen ho-
ger beroep tegen de uitspraak in 
te stellen”, aldus het college. Op 
2 juni 2020 is de omgevingsver-
gunning voor de bouw van een 
bedrijfswoning op het perceel 
Hoofdweg 85c te Mijdrecht ver-
leend Daarin is bepaald dat de 
vergunninghouder moet voldoen 
aan de gestelde voorwaarden uit 
het bestemmingsplan, onder an-
dere met betrekking tot de sloop 
van de woning Westerlandweg 4. 
Deze sloop is verzekerd door mid-
del van een bankgarantie. 

Consequenties 
Met het verlenen van de omge-
vingsvergunning voor de wo-
ning op de Hoofdweg 85c moet 
er een passende oplossing ge-
vonden worden voor de woon-
situatie van de bewoners van de 
woning Westerlandweg 4. De ver-
gunninghouder moet in ieder ge-
val voorzien in een vervangende 
woonruimte voor de bewoners. 
Tevens hebben de burgemees-
ter en de portefeuillehouder een 
gesprek gevoerd met de vergun-
ninghouder over het traject van 
vergunningverlening en eventu-
ele bijkomende consequenties. 
De aanvrager van de omgevings-
vergunning heeft op 2 juni 2020 
de omgevingsvergunning voor 
de bouw van de woning op het 
perceel Hoofdweg 85c ontvan-
gen. De derde belanghebbenden 
in deze zaak zijn hierover geïnfor-
meerd.

Muziektheaterproject 
“De Granaten Armband” 
zoekt uw steun
De Ronde Venen - Een paar we-
ken geleden kwamen twee kun-
stenaars uit De Ronde Venen, ac-
teur Bartho Braat en pianiste Iri-
na Parfenova, met het idee om 
een nieuwe muziektheatervoor-
stelling te ontwikkelen. “De Gra-
naten Armband’’ verwijst naar de 
gelijknamige novelle van de Rus-
sische schrijver Alexander Koe-
prin (1870-1938). Deze schrijver 
wordt in Rusland in één adem ge-
noemd met A. Tsjechov en L. Tol-
stoj vanwege zijn talloze psycho-
logische verhalen. Maar helaas is 
zijn naam nauwelijks bekend in 
Nederland!

Hoofdthema
Het hoofdthema van dit verhaal 
is de tragiek van de onvoorwaar-
delijke liefde. En wat deze novel-
le zo bijzonder maakt, is de pi-
anomuziek van Beethoven. De 
pianosonate op.2.nr.2 van hem 
speelt in het verhaal één van de 
hoofdrollen. Het hoofdthema van 
“De Granaten Armband” kan vol-
gens Koeprin alleen in deze mu-
ziek van Beethoven worden uit-
gedrukt en wordt in het verhaal 

ook meerdere keren gespeeld. 
Om “De Granaten Armband” te 
realiseren is een crowdfunding-
campagne gestart. De campag-
ne is voor Bartho, Irina en regis-
seur en scriptschrijver Gerardjan 
Rijnders de enige manier om de 
productie nog dit jaar te spelen. 
2020 is namelijk het Beethoven-
jaar en het 150e geboortejaar van 
Alexander Koeprin.

Actie
De kunstenaars nodigen alle cul-
tuurliefhebbers uit De Ronde Ve-
nen uit om mee te doen met de-
ze actie en dit mooie project waar 
te maken. Er zijn ook verschillen-
de aantrekkelijke tegenpresta-
ties aangeboden, zoals korting 
op een ticket, een gratis cd of een 
privé voorstelling voor uzelf of 
uw bedrijf. De actie loopt via het 
crowdfundingplatform Voorde-
kunst: www.voordekunst.nl Hier 
leest u meer over het project en 
kunt u makkelijk en snel uw bij-
drage leveren: https://www.voor-
dekunst.nl/projecten/10589-de-
granaten-armband-1 Deze actie 
loopt tot en met 26 augustus.

Nog een paar 
onderzoekplekken vrij
De Ronde Venen - In juli heeft 
de gemeente De Ronde Venen 
400 gezinnen met jonge kinde-
ren een brief gestuurd. Zij maken 
kans om hun tuin te laten onder-
zoeken op de aanwezigheid van 
lood. Zij wonen in een gebied 
met toemaakdek waar verhoog-
de loodgehalten in de bodem 
kunnen voorkomen. Veel van de 
gezinnen hebben zich al opge-
geven voor het gratis bodemon-
derzoek in hun tuin. Er zijn nog 

een paar onderzoeksplekken vrij. 
Aanmelden kan tot zondag 9 au-
gustus. Inwoners die een brief 
hebben ontvangen, kunnen zich 
opgeven via de link in de brief. Zij 
hebben voorrang bij dit onder-
zoek. Andere geïnteresseerden 
kunnen bellen met de gemeente. 
Wethouder Hagen: “Tijdens het 
buitenspelen stoppen kinderen 
ongemerkt hun vieze vingers in 
hun mond. Dit betekent dat ze 
met de grond mogelijk ook lood 

binnenkrijgen. Uit onderzoek van 
het RIVM blijkt dat lood in de bo-
dem een risico kan zijn voor het 
IQ van jonge kinderen (0 - 6 jaar). 
Ook als ze er weinig van binnen-
krijgen. De gemeente heeft nu 
een onderzoeksbureau opdracht 
gegeven de grond in tuinen te 
onderzoeken. Hier hebben we 
echt de hulp voor nodig van tui-
neigenaren. Dus nogmaals mijn 
dringende oproep aan de gezin-
nen die een brief hebben ontvan-
gen, meld u aan! “ 

Het is niet bekend of er lood 
in de grond van de tuinen zit
Uit vooronderzoek van de provin-
cie Utrecht blijkt dat deze tuinen 

in een gebied liggen met meer 
kans op lood in de bodem. In de-
ze tuinen kan er meer dan ge-
middeld lood in de bodem zitten, 
maar dit hoeft niet. Dit komt om-
dat veengebieden in het verle-
den werden opgehoogd met een 
mengsel van bagger, stalmest, 
stadsvuil en zand. Dit mengsel 
- bekend als toemaak - is te her-
kennen aan scherven en puinres-
ten. Dit materiaal bevatte vaak 
lood. 

Het onderzoeksbureau voert 
in augustus en september 
het bodemonderzoek uit
Met dit veldonderzoek krijgt de 
gemeente een beter inzicht in 

de loodgehalten binnen de ge-
meente. Bovendien kan de ge-
meente conclusies trekken over 
de status van een tuin.
- Tuin is te gebruiken zonder 

gebruiksadviezen;
- Tuin is te gebruiken met ge-

bruiksadviezen
- Er zijn andere maatregelen 

noodzakelijk om eventuele 
blootstellingsrisico’s weg te 
nemen.

Als blijkt dat maatregelen nodig 
zijn, kijken provincie en gemeen-
te vervolgens samen naar de bes-
te oplossingen en de financiering 
daarvan.

Als u de gebruiksadviezen 
volgt, beperkt u de 
risico’s voor kinderen
In de folder Let op lood! vindt u 
gebruiksadviezen en kunt u zien 
bij wie u terecht kunt met vra-

gen. Deze folder van de provin-
cie Utrecht en meer informa-
tie over lood in de bodem vindt 
u op: www.provincie-utrecht.nl/
letoplood
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Geen traditionele 
afscheidsavond 
bij OBS Twister, 

maar wel een 
musicalfilm

Mijdrecht - Dit schooljaar had-
den de leerlingen van groep 8 
van Obs Twister door de corona 
maatregelen geen traditionele 
afscheidsavond. De groepsleer-
kracht heeft in deze periode be-
sloten om de musical te verfil-
men. De kinderen hebben hard 
gewerkt om de tekst van het 
script uit hun hoofd te leren en 
de karaktereigenschappen van 
hun rol eigen te maken. Samen 
met dansjuf Kimberley, muziek-
juf Loes en juf Sarron hebben de 
kinderen hun acteer- en dansta-
lenten ontwikkeld.  
Op dinsdagavond 14 juli was er 
op school een gala voor de kin-
deren van groep 8. De kinderen 
en de leerkrachten hebben de 
première van de film op school 
in bioscoop style bekeken. De 

ouders, grootouders, broertjes 
en zusjes konden op datzelfde 
moment, via een livestream de 
film thuis kijken. 
Woensdagochtend 15 juli wer-
den de kinderen om 9.30 uur op 
school verwacht en hebben zij 
onder het genot van een kopje 
thee, warme chocolademelk en 
een gebakje nagepraat over de 
afscheidsavond. 
Om 11.00 uur stonden de kinde-
ren van groep 1 t/m 7, de leer-
krachten en de ouders in een 
erehaag op het schoolplein en 
op de stoep. Groep 8 is door 
de erehaag hun “toekomst te-
gemoet gesprongen” op een 
prachtige skippybal van radio 
538. Dit was een leuke, ludieke 
afsluiting voor een prachtig en 
bijzonder schooljaar.
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Mijdrecht - Het bleef lange tijd 
spannend of de Corona maat-
regelen roet in het eten zouden 
gooien voor de musical en het 
kamp van groep 8 van de Hof-
landschool. Maar alles is goed ge-
komen ........
Vrijdag 10 juli, eindelijk was het 
dan zover. Na het vele oefenen 
van teksten, zang en dansjes voer-
den de kinderen van groep 8 van 
de Hoflandschool in het Noord-
damcentrum in Bovenkerk hun 
musical “Herrie op het eiland”op. 
Alle ouders, broertjes, zusjes, juf-
fen maar bovenal de kinderen 
zelf hebben genoten van een 
spetterend optreden. Na de musi-
cal gingen de kinderen terug naar 
school waar DJ Nick een waar dis-
cofeest heeft georganiseerd waar 
veel gedanst werd en ook kara-
oke zingen viel in de smaak. Het 
was een feest! De avond werd af-
gesloten in bijzijn van de ouders 
door de kinderen uit te zwaaien 
via een haag met sterretjes. Ieder-
een, maar dan ook echt iedereen 
heeft genoten van deze super af-
scheidsavond! En na deze avond 
een weekend rust om voor te be-
reiden op de laatste afscheids ac-
tiviteit....... KAMP. 

Afscheidslied
Maandag 13 juli stond iedereen 
weer paraat om mee te gaan op 
kamp. De andere kinderen van 
school zongen een afscheids-

lied en daarna is groep 8 (samen 
met de juffen en kampvaders) 
met de bus vertrokken naar een 
prachtig kampterrein in de bos-
sen van Vierhouten waar zij twee 
nachten verbleven in een tenten-
kamp. Er is een bezoek gebracht 
aan het Verscholen dorp, de kin-
deren hebben tegen elkaar ge-
streden in Expeditie Robinson, er 
werd gevoetbald, badminton ge-
speeld, tik toks gedanst, gechild 
in het water, iedereen heeft zich 
prima vermaakt. De laatste avond 
was het bonte avond! Vele optre-
dens van alle kinderen, de juffen 
en de kampvaders zorgden voor 
veel plezier. 

Maar helaas, woensdag werd het 
ook weer tijd om naar huis te 
gaan. De tassen werden ingepakt, 
het finale lied werd meerdere ke-
ren gezongen en toen werd het 
echt tijd om terug te gaan naar 
Mijdrecht. Dit was de laatste acti-
viteit voor de leuke, gezelige, en-
thousiaste en sportieve groep 8 
van de Hoflandschool! 
De eindmusical, het eindfeest en 
het toffe kamp is buiten de eigen 
bijdrage van de ouders mede mo-
gelijk gemaakt door het Noord-
damcentrum Bovenkerk, DJ Nick, 
Wintours Mijdercht, Keurslagerij 
Bader Uithoorn/Mijdrecht, B&D 
catering Mijdrecht, SC Johnson 
Mijdrecht, Herenmode Ilco Jeans 
& Casual uit Houten,  Bedankt

Groep 8-ers Hoflandschool sluiten
het jaar af met musical en kamp!
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