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Vermist

De Kwakel - Heeft iemand m’n
lapjeskat gezien? Ik woon in De
Kwakel. Als iemand haar vindt,
bel dan naar 06-3034799.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

WELKOM

0297
567 863
www.ekz.nl

TOT

57%

KORTING

4 STUKS
7.80 - 13.96
DIEPVRIES

Dr. Oetker
Ristorante Pizza

Alle soorten 335-370 gram
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Helaas heeft de gemeente heel
andere plannen en wordt dit plan
van de burgers een beetje veel
aan de kant geschoven. Er komt
wel een soort Legmeerbos, maar
daarin wordt een heel groot deel
gebruikt om diverse sportclubs
te huisvasten, zodat op de ‘oude
sportcomplexen’ woningbouw
kan plaats vinden. Donderdagavond was dit onderwerp door
Gemeente Belangen op de agenda gezet om er nog eens goed
over te praten en horen hoe ver
men nu was. Maar uiteindelijk
bleek dat de wethouder niet veel
kon zeggen. “Er wordt hard gewerkt aan het haalbaarheidsplan
en zodra dat er is, de planning is
december, kunnen we inhoude-

gaan we nu doen met dit plan?”
Judith Beuse van DUS:” Het is een
uitermate mooi plan van buurtbeheer, maar…we hebben hier
in Uithoorn beperkte ruimte en
er moeten essentiële keuzes gemaakt moeten worden. Deze
moeten weloverwogen gemaakt
worden, maar dat kan niet voor
het haalbaarheidsonderzoek is
afgerond. We zijn benieuwd naar
lijk praten”, aldus wethouder Ha- dat onderzoek in december”.
zen.
De fractie van de VVD en het CDA
waren het eens met DUS. AndComplimenten
re Jansen CDA: maar zo’n burgeAlle raadsfractie maakte wel rinitiatief moet je koesteren. Daar
complimenten over het prachti- kun je niet zomaar aan voorbij
ge plan van de buurtbewoners, gaan”.
maar bijna iedereen had wel
een maar…..Gemeente Belan- Niet moeilijk
gen: “Een goed doordacht plan, Els Gasseling van de PvdA was
zal in de toekomst zeker wel iets overduidelijk: “De keuze is voor
mee gaan gebeuren. Maar er zul- ons niet moeilijk. Wij zijn al vanaf
len keuzes gemaakt moeten wor- het begin tegen de woningbouw
den. Er moet duidelijkheid ko- aan de Vuurlijn geweest. Fijn dat
men voor de bewoners”.
we vanavond nog een keer de tijd
Ons Uithoorn, Benno van Dam: hebben om met elkaar te praten
“Het klopt, er is een groot tekort over de droom van een Legmeeraan woningen. Maar moet dat bos.
precies daar aan de Vuurlijn? Zijn
er geen andere gebieden? En wat Vervolg elders in deze krant.

Buslijnen 347 en 348
toch niet ingekort
Uithoorn - Aanvankelijk was er
sprake dat de buslijnen 347 en 348

tijdelijk zouden worden ingekort
tot halte Poortwachter in Amstel-

veen. Na intensieve gesprekken
tussen Connexxion, de Vervoers-

ELKE ZONDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
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Uithoorn – Tijdens de raadsvergadering van de Uithoornse gemeenteraad werd er druk gediscussieerd over de plannen van
het college om sportgebieden te verplaatsen voor woningbouw.
Er wordt al heel lang gesproken en onderzoek gedaan om diverse sportclubs te verplaatsen om daar dan woningen te bouwen.
Het sportcomplex zou dan voor een groot deel in het Legmeerbos geïntrigeerd moeten worden. Een Legmeerbos waar buurtbewoners een prachtig burgerinitiatief voor hebben ingediend,
met een prachtig uitgewerkt plan om te komen tot een schitterend Legmeerbos.

Intratuin Ter Aar ∙ 0172-406000

KRANT D
I

Wethouder Hazen: “Woningbouw is ook hard nodig”

DE

”Het is een uitermate mooi plan het Legmeerbos maar….”

VAN 2 NOVEMBER T/M 23 DECEMBER
ELKE WERKDAG (MA-VR)
OPEN VAN 9.00
TOT 20.00 UUR

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Uithoorn: Thamerweg, Molenlaan (230 kranten)
incl. feestdagenkaartjes

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

Fiets (per ongeluk) meegenomen
Uithoorn - Op zaterdag 24 oktober 2020 is de fiets van onze zoon
(per ongeluk) meegenomen vanaf
het terrein van Legmeervogels. Dit
is gebeurt tussen 14.30 en 15.30
uur. Het merk van de fiets is Bulls,
hij is oranje/ blauw van kleur en is
erg opvallend. Mocht u deze fiets
gezien hebben dan graag contact
opnemen met 06-53847419.
regio Amsterdam(VRA), de Reizigers AdviesRaad en de omliggende gemeenten gaan deze plannen niet door. “Voor de gemeente Uithoorn was dit onacceptabel. Uithoorn en De Kwakel moeten goed bereikbaar zijn en blijven. Ook moeten onze inwoners
een goede verbinding behouden
met de omliggende gemeenten,”
aldus wethouder Jan Hazen, portefeuillehouder Verkeer en Openbaar Vervoer.
Minder reizigers,
minder inkomsten
De coronacrisis heeft een enorm
effect gehad op het aantal reizigers. Minder reizigers betekenen ook minder reizigersinkomsten. Dat betekent dat er keuzes
gemaakt moeten worden om het
OV betaalbaar en overeind te houden. “Maar daar mogen onze inwoners die van dit vervoer afhankelijk zijn niet de dupe van worden. Hoe het verder gaat kan niemand voorzien, maar de gemeente Uithoorn staat voor een robuust

OV netwerk en zal daar ook maximaal op inzetten.” geeft wethouder Hazen aan.
Buslijnen richting Amstelveen,
Haarlem en Amsterdam
De buslijnen 347 en 348 van Uithoorn naar respectievelijk Amsterdam-centrum en Station Zuid blijven dus bestaan. Ook de frequenties blijven bestaan. De nachtbus
N47 naar Amsterdam blijft rijden
van donderdag- tot en met zaterdagnacht. Ook buslijnen 340 (naar
Haarlem), 274 en 174 (Amstelveen) blijven behouden in de huidige frequenties.
Buslijnen richting Schiphol
en Aalsmeer
De buslijn 342 naar Schiphol wordt
helaas wel opgeheven. Totdat het
project HOVASZ (Hoogwaardige
openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid) in
Aalsmeer klaar is in 2021, kunnen
Uithoornse reizigers naar Schiphol
overstappen op buslijn 198 op het
Hortensiaplein in Aalsmeer.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit Huisartsenpost Leidse Rijn,
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het
weekend en voor werkdagen van
17.00-08.00 uur
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Vinkeveen,
Tuinderslaantje 3, 3645 EX
Vinkeveen, 0297-262 033. Open:
ma. t/m vr. 8.00-17.30 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.
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 do.
8.30-18.00 u., vr. 8.30-20.00 u., za.
9.00-17.00 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 dgn per week,
24 uur per dag mob. bereikb. voor
bevallingen en spoedgevallen
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl
STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7 dgn 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

Spanning bij Thamen Techniekmiddag op De Kwikstaart
Uithoorn - Vrijdag 23 oktober
hadden de jongens en meisjes
van groep 8 van De Kwikstaart
in Uithoorn een spannende bijzondere middag: techniekdocenten van Vakcollege Thamen gaven techniekles. Want techniek is
overal, thuis, op school, én in veel
gebruiksvoorwerpen. En zelf met
techniek bezig zijn is nog leuk
ook ! Na een korte uitleg gingen
de leerlingen, gewapend met onder meer een beschrijving, kniptang, draad en batterijen enthousiast aan de slag. Het eindresultaat was een zogeheten ‘zenuwspiraal’: een behendigheidsspelletje waarbij je je heel geconcentreerd te werk moet gaan. Alle
kinderen konden aan het einde
van de dag hun eigengemaakte
apparaatje mee naar huis nemen.
Niet alleen zij, maar ook Thamendocenten Paul van Rijn en Kees
van Egmond en meesters Bas en
Tycho keken heel tevreden terug
op een geslaagde middag.

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

Start Mom in Balance in
De Ronde Venen

Geweldige try-out van Maskerade!
Uithoorn - De afgelopen maanden is Toneelgroep Maskerade druk geweest met de voorbereidingen voor de voorstellingen van Wees Maar niet Bang in
het Donker. Ze waren er helemaal
klaar voor in het Alkwin Kollege.
Het ingewikkelde decor was opgebouwd, iedereen kende zijn
rol, voor spelers in quarantaine
waren vervangers gevonden en
op dinsdag werd de eerste tryout gespeeld van Wees Maar niet
Bang in het Donker. Dat was de
dinsdag van de persconferentie
waarop strengere corona maatregelen werden aangekondigd.
Maar na de try-out op woensdag
viel helaas voorlopig het doek
voor deze voorstelling waar met
man en macht aan is gewerkt. De
veiligheidsregio mocht de voorstelling niet door laten gaan, ondanks de door Maskerade genomen voorzorgsmaatregelen, zoals het beperken van het aantal
bezoekers tot 30 per voorstelling.
Voornaamste reden was dat het
Alkwin Kollege geen officiëel theater is - zelfs niet nadat het door
Maskerade onder handen is genomen.

moeten hebben nu ook deze keer
de voorstellingen niet kunnen
doorgaan vanwege de onzichtbare en ongenode gast die iedereen in zijn greep houdt.
Wat dat betreft is dit stuk een metafoor voor de werkelijkheid; ook
in het stuk sluipt een geheimzinnige, vrijwel onzichtbare gast
rond.
En ironisch genoeg ook de stukken van toneelschrijver Sebastiaan Sluw, in wiens huis het verhaal zich afspeelt, werden niet of
nauwelijks opgevoerd.
Ondertussen wordt een nieuwe
productie opgestart, en kan er
begonnen worden met het repeteren van nieuwe teksten. Waarschijnlijk voorlopig online, in afwachting van betere tijden.

Alle donateurs worden hartelijk
bedankt! Toneelgroep Maskerade hoopt op uw steun te kunnen blijven rekenen. Ook de mensen die kaarten gekocht hadden
en het betaalde bedrag omzetten in een gift willen we bedanken voor deze extra steun! Een
productie die niet doorgaat is immers een financiële tegenvaller
voor de club.
De gelukkigen die wel getuige
konden zijn van de try-outs bestookten cast en crew van Maskerade met complimenten over
hoe grappig, spannend en verrassend deze voorstelling was. Mede
om die reden wordt het stuk nog
niet definitief afgeschreven en is
het wellicht in betere tijden alsnog te bekijken.

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL,
NES A/D AMSTEL
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

Geduld
Publiek en spelers zullen geduld

Te kort aan oliebollen
bij verkoop in Vinkeveen
Waverveen - Meer dan 1400 Euro bracht de verkoop aan oliebollen voor hulp aan gevangenen op. Een heel mooi resultaat
maar niet iedereen was tevreden. Het aantal oliebollen dat gebakken werd was niet voldoende
voor de vraag. Door het volgen

van de Coronaregels was het bakken beperkt mogelijk met als gevolg dat er in de kraam een tekort
ontstond.
De oliebollen commissie is nu
druk bezig met de voorbereidingen voor de december actie.
Door het opbouwen van extra

Regio - Op zaterdag 31 oktober
start Mom in Balance eindelijk
ook in De Ronde Venen. Om 09:30
uur staat de Kick Off gepland in
Sportpark Mijdrecht. Vanaf die
dag zullen er elke zaterdagochtend, dinsdag- en donderdagavond workouts zijn in Mijdrecht
en Wilnis. Mom in Balance is een
landelijk succesvol concept en
biedt outdoor trainingen voor
zwangeren (Zwanger Workout),
hersteltraining na de bevalling
(Back in Shape workout) en total body workouts voor vrouwen
(Mpower workout). De workouts
zijn ontworpen in samenwerking
met gynaecologen en bekkenbodemtherapeuten, speciaal afgestemd op het zwangere, herstellende en fitte lichaam. In Nederland zijn er ongeveer 7.000 vrouwen die dit outdoor sportprogramma wekelijks volgen. Dat
zijn zowel aanstaande moeders,
als vrouwen die net zijn bevallen

of al langer moeder zijn en hun
kinderen op de basisschool hebben. Tijdens de workouts houden ze zich altijd aan de nieuwste
RIVM richtlijnen.
Zwanger workout
De Zwanger workouts zijn geschikt voor alle zwangere vrouwen, ongeacht sportachtergrond
of conditie. Je kunt van start gaan
vanaf het begin van je zwangerschap of later instromen en mee
blijven trainen tot je uitgerekende datum.
Back in shape workout
Met de Back in Shape workouts
kun je vanaf zes weken na de bevalling starten. Je werkt actief aan
het herstel van je lichaam, met
speciale aandacht voor je core en
bekkenbodem.
Mpower workout
Deze total body workouts zijn

ruimte voor bakken en verkoop
verwacht de groep de klanten
toch te kunnen bedienen. Ook
worden er voorbereidingen getroffen voor digitaal betalen via
de website, zodat bestelde oliebollen eenvoudig bij u thuis afgeleverd kunnen worden zonder
wachtrijen en contact. De oliebollen worden dit jaar op 29, 30
en 31 december weer gebakken
en verkocht. Bestellen kan vanaf
10 december via oliebollenvinkeveen.nl
een combinatie van kracht, cardio en high intensity oefeningen.
Niet alleen moeders maar ook
niet-mama’s zijn welkom. Mpower is voor elke vrouw, ongeacht
het niveau.
Openingsactie
Speciaal voor deze Kick Off heeft
Mom in Balance Groene Hart een
mooie openingsactie: als jij komt
sporten bij Mom in Balance De
Ronde Venen krijg je een roze Powermom Sweater cadeau t.w.v.
39,50 en mag je onbeperkt sporten voor de prijs van een abonnement voor 1 keer in de week.
Wil jij bij de gratis Kick Off zijn of
wil je meer informatie?
Mail dan naar lineke@mominbalance.nl of ga naar www.mominbalance.nl en gebruik de kortingscode
MIBRONDEVENEN.
(Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad).

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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 volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.
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Windmolens moet je niet
op voorhand uitsluiten
De fractie van PvdA/GroenLinks
De Ronde Venen las afgelopen
week met verbazing de oproep
van Ronde Venen Belang om
de hele gemeente uit te sluiten
voor windmolens. De redenen
die daarvoor gegeven worden
schetsen een verkeerd en onrealistisch beeld. Wij willen hier
dan ook graag op reageren.
Ondemocratisch proces
Ronde Venen Belang stelt dat er
door de Regionale Energiestrategieën sprake zou zijn van een
ondemocratisch proces. Dit terwijl de gemeenteraad in 2016,
ver voordat het woord Regionale Energiestrategie bestond, besloten heeft om klimaatneutraal
te worden in 2040 en in 2017
besloten heeft om dat te doen
met behulp van zonnevelden
en windmolens. De reden hiervoor is dat dit de enige technieken zijn die nu grootschalig
toe te passen zijn. De fractie van
Ronde Venen Belang heeft daar
toen ook mee ingestemd.
Sinds die tijd zijn er bijeenkomsten geweest in de kernen, is samen met inwoners en organisaties gekomen tot randvoorwaarden voor zonnevelden en
windmolens, en hebben inwoners nu de mogelijkheid om
mee te praten over zoekgebieden. Daarbij gaat de gemeenteraad over de vaststelling van de
zoekgebieden en volgens ons is
de gemeenteraad nog altijd democratisch gekozen.
Zonnevelden en
windmolens zijn nodig
En laten we helder zijn: zonnevelden en windmolens zijn
écht nodig. Ronde Venen Belang stelt dat er ingezet moet
worden op windmolens op zee.
Daar zet het Rijk echter al maximaal op in, rekening houdend
met vis- en natuurgebieden op
zee. Vanuit het klimaatakkoord
is de opgave voor 2030 om 49
TWh aan wind op zee te realiseren. De opgave op land is 35
TWh voor wind en zon. Het gaat
hier dan ook niet om of-of, maar
om en-en. Daarnaast stelt Ronde Venen Belang dat de daken
volop benut moeten worden.
Dat moet natuurlijk, maar daar
is ook gewoon rekening mee
gehouden. De mogelijke op-

wekcapaciteit op dak is namelijk van de totale opgave voor
zon/wind op land afgetrokken.
Dat is overigens ook het geval
voor energiebesparing door bijvoorbeeld isolatie en de mogelijke opwek van schone energie
met nieuwe innovatieve methoden. Daar rekening mee houdend blijft er 125-305 hectare
zonneveld nodig in De Ronde
Venen, afhankelijk van of er 20
of geen windmolens in de gemeente komen. Het alternatief
van alleen kleinschalige zonnevelden dat Ronde Venen Belang schetst is dan ook niet realistisch. Ten aanzien van het alternatief van kernenergie is het
probleem dat het veel duurder
is dan energie uit zon en wind,
de bouw van een kerncentrale erg lang duurt, gemiddeld
10-15 jaar, er nog altijd het risico is op een kernramp met onoverzienbare gevolgen en er is
ook nog altijd geen toekomstbestendige oplossing voor het
opslaan van het afval.
Impact op het landschap
Waar Ronde Venen Belang wel
gelijk in heeft, is dat de plaatsing van windmolens een verandering in het landschap betekent. Windmolens zijn zichtbaar, zo is de windmolen bij
SC Johnson inmiddels een bekend gezicht voor iedereen die
Mijdrecht inrijdt. Voor nieuwe
windmolens is het dan ook van
belang dat deze zo goed mogelijk ingepast worden. Deze staan
er dan vervolgens voor een periode van 15-25 jaar, waarna deze weggehaald zullen worden
en op dat moment zal dan gekeken moeten worden naar het
beste alternatief voor dat moment. Fractievoorzitter Pieter
Kroon: “Het is aantrekkelijk om
te denken dat we zonder windmolens en/of zonnevelden in
De Ronde Venen klimaatneutraal kunnen worden, maar dat
is niet zo. We hebben geen tijd
te verliezen, het klimaat warmt
op en het tegengaan daarvan
is urgent. Als we dat niet doen,
zijn de gevolgen vele malen
groter dan de impact die zon en
wind op het landschap hebben.”
Pieter Kroon namens de fractie van PvdA/GroenLinks

Gaan onze bibliotheken sluiten?
Sinds een paar jaar werk ik met
veel plezier als vrijwilliger in de
vestiging van de Bibliotheek
AVV in Vinkeveen. Nu heb ik onlangs gehoord dat er een forse
bezuiniging is aangekondigd
op met name deze essentiële
voorziening in onze gemeente. Het gerucht gaat dat er vestigingen in de kleinere dorpskernen gesloten moeten worden en dat er uiteindelijk alleen
twee vestigingen overblijven, in
Mijdrecht en in Maarssen/Maarsenbroek. Dit kan en mag niet
gebeuren! Juist in de dorpskernen vervult de bibliotheek een
cruciale rol als centrum van informatie en ontmoeting. Ook
moet er dichtbij de basisscholen een bibliotheekvestiging
zijn, zeker nu de leesvaardigheid van onze jeugd steeds ver-

der achteruit gaat, zoals onlangs uit onderzoek naar voren
kwam.
Wij –vrijwilligers van de bibliotheek- starten dan ook een
campagne onder de naam “Red
onze Bieb”. In alle vestigingen
van de bibliotheek willen wij
een petitie aan het gemeentebestuur klaarleggen en wij roepen alle inwoners van De Ronde Venen en de Stichtse Vecht
op om hierop hun handtekening te zetten ter ondersteuning van onze actie. Te zijner
tijd willen wij de petitie aan de
verantwoordelijke wethouder,
Mw. Alberta Schuurs overhandigen. Ik stel het op prijs indien
u mijn oproep in uw krant wilt
plaatsen.
Andrea Raken uit Waverveen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Atelier de Kromme Mijdrecht
Mijdrecht - Atelier de Kromme
Mijdrecht is een atelier in het
voormalige gebouw van basisschool de Trekvogel in Mijdrecht
waar ieder op zijn/haar niveau
kan leren tekenen en schilderen.
In 14 groepen op verschillende
dagdelen krijgen de deelnemers
les van een ervaren docent. I.v.m.
corona is er een coronaprotocol
en is het aantal deelnemers teruggebracht naar 9 deelnemers,
zodat wij de 1,5 meter kunnen
waarborgen.
Ook is het dragen van een mondkapje in het gebouw verplicht. In
het lokaal is het dragen van een

mondkapje een advies. Vanaf 23
november start het winterblok
van 10 lessen.
Op de donderdagmorgen starten we dit blok met als onderwerp “sculpturen” onder leiding
van Ellen Stapper-Muller. Er is
nog plaats! Ook zijn er nog plaatsen vrij op alle avonden: maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagavond.
Voor informatie over de inhoud van de lessen: zie onze
website:
www.atelierdekrommemijdrecht.nl.
Aanmelden
kan via leden@atelierdekrommemijdrecht.nl

De Bibliotheek blijft open!
De Ronde Venen – Het bestuur
van de bibliotheek is blij dat de
Bibliotheek open kan blijven na
de aangescherpte maatregelen
van 14 oktober. Nu er zoveel instanties noodgedwongen dicht
moeten, biedt de Bibliotheek nog
meer dan anders een plek waar
mensen kunnen werken, waar
studenten kunnen studeren,
waar taalcoaches met hun matje aan de slag kunnen, waar je
terecht kunt voor computerhulp
en waar iedereen aan de leestafel een krantje kan lezen of een
praatje kan maken met een andere bezoeker.
En zij zijn blij te zien dat mensen
de Bibliotheek juist nu hiervoor
ook weten te vinden. Je bent dus
van harte welkom in de Bibliotheek. Uiteraard alles op gepaste
afstand, want zij houden ons aan
de richtlijnen van het RIVM. En
dat vragen zij ook aan iedereen
die de Bibliotheek bezoekt, zodat
we het veilig houden en de Bibliotheek open kan blijven.

het registratieformulier in en geef
dit aan een medewerker.
• Houd altijd anderhalve meter
afstand van de andere bezoekers
en van de bibliotheekmedewerkers.
• Koﬃehoek en toiletten zijn
niet toegankelijk.
• Kom alleen naar de Bibliotheek of met maximaal 1 andere
persoon uit je huishouden.
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot
38°C)
• Blijf thuis als jijzelf of iemand
in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38°C) en/of benauwdheidsklachten.
Meer informatie vind je op www.
bibliotheekavv.nl

Dit zijn de maatregelen die
nu gelden in de Bibliotheek:
• Bij binnenkomst pak je een
mandje. Zijn de mandjes op?
Wacht dan tot er weer één vrij
is. Mandjes kun je zelf schoonmaken, desinfectiemiddel staat
naast de mandjes.
• Draag een mondkapje als je
rondloopt in de Bibliotheek. Zit
je aan tafel of in de zithoek, dan
mag het mondkapje af.
• Zit je aan de leestafel, in de zithoek of bij een werkplek, vul dan

Jeugdteam Oranje 2 TVM
Mijdrecht - Het jeugdteam Oranje 2 van Tennis Vereniging De
Ronde Vener, is de afgelopen zondagen diverse keren in de regio
de strijd aangegaan met jeugdteams van andere verenigingen.
Van de vijf keer werd er drie keer
de hoogste plek bemachtigd en
de overige twee wedstrijden was
een tweede plek het resultaat.

Grote klasse voor dit beginnende
team. Vanwege de coronaregels
mochten er de laatste keer geen
toeschouwers/supporters komen
kijken maar ook zonder publiek
hebben ze mooie wedstrijden laten zien.
Feline, Sem, Jolie, Jesse, Jurre
en Luuk, complimenten van de
coach.

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

Novemberstormen

Winterweer in november is al
jaren in Nederland niet meer
aan de orde. Derhalve passen
sneeuw en ijs eigenlijk niet
meer bij de slachtmaand . Veel
typerender voor deze maand
zijn depressies met regen en
wind, die in deze tijd ontstaan
als gevolg van grote temperatuurverschillen tussen de
Noordpoollucht en de (sub)
tropenlucht. De scheidingslijn tussen beide luchtsoorten wordt het polaire front
genoemd. De temperatuurtegenstellingen tussen beide
luchtsoorten kunnen enorm
zijn. We geven een voorbeeld.
Op 13 november 2005 om
middernacht, lag het polaire
front op de Atlantische Oceaan ter hoogte van ongeveer
40 graden Noorderbreedte
en 60 graden Westerlengte.
Aan de noordzijde stond een
gure noordoosten wind bij 2
graden, aan de zuidzijde een
zachte zuidwester bries en
werd 23 graden gemeten. Op
dat moment was er een depressie in wording. De meeste depressies die voor ons
van belang zijn, ontstaan in
het zeegebied ten oosten van
Canada, nabij New Foundland. Ze kunnen flink van omvang zijn, maar ook klein en
vinnig en over een erg lage
luchtdruk in de kern beschikken. Fronten en buien zijn dan
vaak ons deel. De depressie
zelf komt vaak in de buurt
van IJsland te liggen, alwaar
de kerndruk geleidelijk opvult
(depressie wordt minder diep
en neemt in betekenis af ). De
gevaarlijkste depressie ontstaat wat dichter bij huis, en
wel midden op de Oceaan, ten
westen van Ierland. Terwijl ze
volop in ontwikkeling is (aan
het uitdiepen wordt ook wel
gezegd) raast ze met een snelheid van 100 km/uur oostwaarts. Voor een weerkundige is de exacte koers van zo’n
depressie lange tijd onzeker.
En dat is nou juist in het koude jaargetijde van cruciaal belang. Immers, daar hangt de
windrichting en –snelheid
vanaf, evenals de temperatuur en de neerslagvorm, dus
of het regen of sneeuw wordt.
Wat gebeurt er als de depressie juist ten noorden of net ten
zuiden van Nederland trekt
en als de kern precies over
ons land koerst? Als een noordelijk gelegen baan wordt gevolgd, net ten noorden van de
Waddeneilanden, is de kans
op storm het grootst. De windrichting is in dit geval eerst
zuid tot zuidwest,wordt west
of noordwest. De lijnen van
gelijke druk (isobaren) liggen
dan dicht bij elkaar, waardoor
het verschil tussen Noord- en
Zuid-Nederland wel 20 hectopascal kan bedragen. Gaat

de depressie zuidelijk langs,
over Noord-Frankrijk en België, dan valt het met de wind
bij ons wel mee. In een echte winter bestaat in dit geval de kans op sneeuw bij een
sterke oostenwind. Ook is het
denkbaar dat de depressiekern precies over Nederland
heen gaat. De wind valt dan
tijdelijk weg en de mogelijkheid bestaat dat het enige tijd
droog blijft .Later kan er alsnog een stevige noorden- of
noordwestenwind opsteken
met buien. Het gaat in al deze gevallen om betrekkelijk
grote drukverschillen in plaats
en/ of tijd, zowel voor als na
de depressie. Op de nadering
van zo’n Ierse depressie zakt
de luchtdruk op het traject
Noordzee – Duitse Bocht als
een baksteen. Langs deze route zijn al eens luchtdrukdalingen vastgesteld van 26 hectopascal in 3 uur; niet zelden
zijn de stijgingen achter de
depressie nog wat groter. In
de regel hebben de Wadden
depressies een kerndruk die
tussen 955 en 980 lhPc. ligt.
Opvallend is dat na de passage van een stormdepressie de atmosfeer weer snel tot
rust kan komen en de hogedruk weer heerst. Zo zagen we
in eigen regio de barometer
in december 2007 in vier dagen stijgen van 985,5 hPc op
de 9e naar 1043,5 hPc op de
13e. Een enorm verschil van
bijna 60 hectopascal. Een verrukkelijke woensdagmiddag
21 oktober met in de ochtend
nog 8 mm regen, maar ’s middags flink wat zon bij een stevige wind en een temperatuur
in Mijdrecht die er mocht zijn:
20,0 graden. Daarmee werd
een nieuw dagrecord gevestigd; het oude bedroeg 19,8
graden en dateerde van 2000.
Afgelopen zondag kwam met
de bijna 10 mm regen die in
Mijdrecht viel het neerslagtotaal van de maand oktober op
104 mm.
Normaal is voor de wijnmaand
85 mm. Met de laatste oktoberdagen en de zojuist ingevoerde wintertijd gaan we stilaan naar de winter. We moeten al weer teruggaan tot
2009-2010, de tweede helft
van december en de eerste
helft van januari ,voor echt
winterweer in onze regio. Er
ging een oktobermaand aan
vooraf die wat betreft temperatuur en neerslag veel gelijkenis vertoonde met de oktobermaand dit jaar, dat wil zeggen iets te warm en iets te nat.
Met de volgende spreuk kun
je evenwel alle kanten op: “Is
oktober warm en fijn, het zal
een strenge winter zijn, maar
is hij nat en koel, ’t is van een
zachte winter een voorgevoel”.
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‘Sluitende begroting maar er zijn
ook uitdagingen’
Uithoorn - De gemeente Uithoorn heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief saldo van
642 duizend euro. Dit bedrag is
toegevoegd aan de zogenoemde ‘budgetegalisatiereserve’. De
budgetegalisatiereserve is ingesteld om schommelingen in
de inkomsten en uitgaven op te
vangen. Daarmee creëert de gemeenteraad een extra buffer en
is de gemeente beter bestand tegen financiële tegenvallers.
Wethouder financiën Hans Bouma: ,,We startten het jaar 2020
met een goede uitgangspositie. Maar net als veel andere gemeenten hebben wij ook te maken met onverwachte kosten
vanwege Corona en dus met onzekerheden. We ontvangen hiervoor een extra vergoeding van
het Rijk, maar we weten nog niet
of dit voldoende is om onze extra
kosten hier van te betalen.”
Begroting 2021
,,De programmabegroting 2021

is opgesteld terwijl we ons in een
crisis bevinden die we nog niet
eerder hebben meegemaakt.
Door onze goede uitgangspositie
kunnen we doorgaan met onze
plannen. Er zijn geen bezuinigingen doorgevoerd. Aan de andere kant zijn we vanwege de situatie ook terughoudend geweest
met nieuw beleid,” vervolgt de
wethouder. De maatschappelijke
en financiële consequenties van
Corona voor de langere termijn
zijn volgens Bouma niet duidelijk. ,,In combinatie met een aantal andere onzekere ontwikkelingen, waaronder de herverdeling
van het gemeentefonds, de duurzaamheidsagenda, het woondossier, de omgevingswet en het ambitieniveau, ontstaat een grote druk op onze financiële situatie in de toekomst. We gebruiken
de periode tot aan de kadernota
2022 om in gesprek met de gemeenteraad hiernaar te kijken.”
In de begroting ziet de gemeente
Uithoorn in 2021 een sluitend be-

grotingssaldo; de lasten en baten
zijn in evenwicht. Meerjarig zijn er
voor 2022 en 2023 nog tekorten
van respectievelijk 0,9 miljoen
en 0,25 miljoen euro. Het sluitende begrotingssaldo in 2021 komt
mede tot stand door de inzet van
de inkomsten uit precariobelasting op kabels en leidingen van
1,5 miljoen euro. Dit geeft gelijk
de kwetsbaarheid van deze begroting aan: precariobelasting
op kabels en leidingen is na 2021
niet meer toegestaan.
Bij de totstandkoming van de begroting heeft de gemeente overleg gehad met de financieel toezichthouder van de provincie
Noord-Holland. Bouma: ,,We hebben de toezichthouder meegenomen bij de dilemma’s waar
we ons voor gesteld zien. We zijn
blij met het nuttige overleg met
de provincie. De toezichthouder
toonde zich positief over de manier waarop we de gezamenlijke uitdagingen voor de toekomst
willen aanpakken en in gesprek

gaan met de raad.” De begroting
van de gemeente Uithoorn wordt
op 29 oktober besproken in de
commissie en 5 november in de
gemeenteraad. Deze vergaderingen zijn live te volgen via de website van radio Rick FM of via de site van de gemeenteraad; https://
uithoorn.notubiz.nl.

Aflevering 57
1920 KWAKELSEPAD…TOEN
Op 30 december 1919 lag er een plan voor uitbreiding van
de R.K. Parochieschool te De Kwakel. De bedoeling was een
verdieping bovenop de bestaande 3 lokalen te bouwen. De
architect was N.W. Stegerhoek uit Amsterdam. B & W gaf
zijn toestemming op 16 januari 1920 voor een bovenverdieping met ook 3 lokalen. De school krijgt dan 6 lokalen x 48
leerlingen = 288 plaatsen. Gericht op de toekomst, want in
1919 waren er nog pas 190 leerlingen op school die onderwijs
genoten. De Kwakel groeide hard in die tijd met de komst van
kinderrijke tuindersgezinnen uit Langeraar en Roelofarendsveen, die in het rustige dorp een nieuwe toekomst gingen
opbouwen op de verse zwarte veengrond voor hun groenten
en bloemen. Op 19 januari begon de aanbesteding en heel
snel erna is de verbouwing gestart. De bouwer van het project is tot nu toe nog niet bekend, wie het weet mag contact
opnemen met ons. Op de foto het resultaat: de nieuwe school
met daarnaast de woning van hoofdonderwijzer Despomare.
Het hoge gebouw links is een elektriciteitstoren en de schoolkinderen poseren bij de kerkbrug voor de fotograaf.

LEZERSPOST

11 november is de dag
dat mijn lichtje niet
schijnen mag
Afgelopen
donderdagavond
was ik zoals moeders doen aan
het multi tasken. Met mijn ene
oor luisterde ik naar de raadsvergadering van de Uithoornse
gemeente raad en met mijn andere oor luisterde ik mee naar
een online discussie over beter
bestuur en leiderschap. Een van
de deelnemers zei heel mooi
dat de huidige generatie kinderen zich zo bewust is van samen en de wereld en dat ze zo
goed in staat zijn om aan ons
hun werkelijkheid te laten zien.
Dit was bij me binnen gekomen
en had me aan het denken gezet. Ik herken dat mijn kinderen
erg betrokken zijn bij de wereld
en vaak ook verrekte creatief uit
de hoek kunnen komen met oplossingen voor zaken die wij als
een probleem zien.
DUS
Opeens hoorde ik in mijn rechteroor mevrouw Otto van Dus!
het onderwerp Sint Maarten
in het kader van de Corona crisis aankaarten. Mijn oor raakte gespitst. Hier had ik het van
de week over gehad met de kinderen en wij hadden dus al een
Coronaproof plan gemaakt. Ik
hoorde de burgemeester het
woord evenement gebruiken
en dat dat dus nu niet mag. Ik
hoorde mevrouw Otto zeggen
dat Sint Maarten dus niet door
kon gaan. De wethouder beloofde dat het college er over
ging praten. Wat...... wordt er
hier nu zomaar voor ons vanuit betutteling besloten dat de
Uithoornse kinderen met Sint
Maarten niet langs de deuren mogen gaan? Ik voel echte
boosheid opkomen.

Boos
Boos bleef ik toch nog luisteren
met mijn rechteroor en luisterde naar het agendapunt over
het Koersplan sociaal domein.
De wethouder werd gecomlimenteerd.
Het is een prachtig plan. De inwoner staat nu echt centraal
en er wordt naar ze geluisterd.
Er wordt samen met ze gezocht
naar de beste oplossing. PFFF
echt? Ik weet dat papier geduldig is maar volgens mij heb
ik net geconstateert dat de gemeenteraad helemaal niet luistert en dingen bepaalt voor de
inwoners waar helemaal niet
met hen over gesproken is. Ik
zal u vertellen wat mijn zoon
bedacht in het kader van Cornaproof Sint Maarten vieren:
Trots
“Mam, we kunnen met Sint
Maarten toch een paar mensen hier in de straat appen en
vragen of we langs mogen komen? En dat we dan een bakje voor de deur zetten, waar ze
het snoep in doen. En dat wij
dan op afstand blijven. Net zoals bij de kinderpostzegels.” Ik
voel trots. Daarna zeg ik dat
er misschien ook oude mensen
zijn voor wie het beter is dat ze
niet open doen maar die wel
blij worden als we met ons lichtje zingen voor hun raam. Dat je
niet overal snoep hoeft te krijgen.
“Ja mama, dan gaan we bij de
oude meneer aan het eind van
de straat die altijd zo aardig is
voor ons voor zijn raam zingen.”
Weer voel ik trots!
Dorien Weerkamp

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak
om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. 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 tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze
krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of
zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

2020 KWAKELSEPAD … NU

Een eigentijdse plek voor iedereen

Bouw nieuwe bibliotheek
Uithoorn van start
Uithoorn - Aan de Amstel is vorige week gestart met de bouw
van het gebouw ‘de Rede’, waarin naast appartementen ook een
nieuwe bibliotheek wordt gevestigd. De gemeente en de Bibliotheek Amstelland willen met deze bibliotheek een eigentijdse
plek voor jong tot oud creëren.

In 1965 werd de nieuwe Heilig Hartschool in de Anjerlaan
(De Kuil) geopend, daar gingen de laagste 4 klassen heen.
De 5e en de 6e klas bleven in het oude lage schoolgebouw
en het ‘Kippenschooltje’ verderop aan het Kwakelsepad bleef
ook nog in gebruik. De 6 lege lokalen werden ingericht voor
de hobbyclub, de meisjesclub en er werden ruimtes gebruikt
voor Kwakelse bandjes. De laagbouw werd na de nieuwbouw
van de Robert Kennedyschool in 1969 ook niet meer gebruikt
als school, daar werd in 1974 een dorpshuis (De Quakel) van
gemaakt. De jeugd was daar heel blij mee, want het andere
buurthuis ‘Ons Huis’ (Nachtclub To & Jo) was na de kermis
in september 1972 gesloten. In oktober 1988 werd de oude
school gesloopt en het nieuwe dorpshuis kwam in 1992 in de
Kerklaan. Op de plek van de oude school zijn in 1990 kleine
woningen gekomen voor oudere inwoners, waarvan de kinderen al uitgevlogen waren. In 100 jaar tijd is ‘Ons Dorpje’ erg
veel veranderd en gegroeid naar een flinke plaats van 4421
inwoners op 1 januari 2020.

len van harte welkom. Kortom, de
nieuwe bibliotheek aan de Amstel is bedoeld voor een breed
publiek van jong tot oud.

Meedenken
De komende tijd worden vanuit de Bibliotheek Amstelland acties uitgezet om inwoners, scholen, partners en leden mee te laBibliotheek voor breed publiek ten denken of op andere wijOp de nieuwe plek geeft de Bi- ze te betrekken bij de komst van
bliotheek Amstelland invulling de nieuwe bibliotheek. Er komt
aan een brede dienstverlening een speciale website en je kunt al
die toegankelijk is voor iedereen. het nieuws volgen op social meNaast lezen en boeken lenen, kun dia. Op die manier wordt de nieuje er bijvoorbeeld terecht om di- we bibliotheek ook echt een plek
gitale vaardigheden op te doen, voor iedereen.
te werken en te loungen. Er komt Wil je op de hoogte gehouden
een heus podium voor kennisde- worden? Schrijf je dan nu alvast
ling en voorstellingen en er zijn in voor de nieuwsbrief op www.
ruimtes voor bijvoorbeeld work- debibliotheekamstelland.nl/uitshops. Vanzelfsprekend zijn scho- hoorn.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com
(foto’s: Stichting De Kwakel

Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Gemeentebelangen:

De mens centraal in
doorontwikkeling sociaal domein
Uithoorn - ‘Met het presenteren
van het koersplan wordt een stap
gemaakt in de doorontwikkeling
van het sociaal domein’ aldus Iris
Boor, raadslid voor Gemeentebelangen, als het gaat over het sociaal domein. Recent is na toevoeging van indicatoren op verzoek
van de raad in juni, het koersplan
vastgesteld. Het koersplan is opgesteld na een uitgebreid participatieproces met zowel inwoners
als professionals.
Het is goed om te zien dat er naar
voren komt dat er al heel veel
goed gaat en dat er in de transitie van het sociaal domein van
de overheid naar gemeente Uit-

hoorn een stevige basis is gelegd.
Het koersplan richt zich op doorontwikkeling van de werkwijze waardoor de mens nog meer
centraal komt te staan en er nog
meer gekeken wordt naar het
toegankelijker maken van de
zorg en het benutten van de kansen die er zijn. Boor: ‘Dit kunnen
wij alleen maar toejuichen’.
Mensen
‘Het koersplan draait om mensen,
dat is het belangrijkste.
Maar om als raad goed te kunnen
sturen, zijn indicatoren onmisbaar. Daarom hebben wij afgelopen juni verzocht het koersplan

aan te vullen met indicatoren zodat er voor de raad meer inzicht
ontstaat.
Met het opnemen van deze indicatoren in het koersplan, is wat
ons betreft het koersplan com- Raadslid gemeentebelangen:
pleet’.
Iris Boor
Omdat het sociaal domein altijd in beweging is en één van de
grootste financiële posten binnen onze gemeentelijke begroting is het van groot belang dat
de raad geïnformeerd blijft.
Boor is dan ook tevreden met de
toezegging dat de raad voortaan
ieder halfjaar uitgebreid bijgepraat zal worden over de ontwikkeling en stand van zaken.

10

NIEUWS UIT DE REGIO

28 oktober 2020

Wasstraat zeven dagen per week open

Auto 100 procent schoon
na Biemond Carwash
Aalsmeer -- In 2013 is de Biemond Carwash geopend in de
Turfstekerstraat voor particulieren en bedrijven, menigeen weet
de Carwash te vinden, maar, zo
zegt Richard van Groningen: “Het
is redelijk druk, maar we kunnen
nog veel meer mensen blij maken met een schone auto.” De auto’s worden bij Biemond Carwash
gereinigd met foam borstels in
plaats van textiel. Dit voorkomt
krassen op de lak. De auto’s gaan
niet direct de wasstraat in. Eerst
worden de auto’s grondig handmatig voorgewassen. De velgen
worden hierbij niet vergeten. “De
auto’s gaan nagenoeg schoon de
wasstraat in”, vervolgt Richard.
“Tijdens de zomer met alle vliegen en insecten maken wij ook
extra handmatig schoon met insectenspray. Zonder voorwassen
wordt de auto niet brandschoon,
eerst handmatig aan de slag is
de enige manier om 100 procent
schoon te garanderen.”
Tevens heeft Biemond Carwash
zijn eigen poetscentrale, waar u
uw auto kunt laten poetsen, van
buiten maar ook van binnen!

Vier wasprogramma’s
Er kan gekozen worden uit vier
wasprogramma’s. “Van simpel
wassen en drogen, inclusief gratis stofzuigen, voor € 8,50 tot een
subliem programma met lakverzegeling”, zegt Richard. “Dit betekent dat een extra beschermlaag
aangebracht wordt, die naast de
lak ook de kunststof delen beschermen tegen verkleuren en de
rubbers soepel houden. En uiteraard gegarandeerd brandschone
velgen.”

Waspas en happy hour
Betaling kan worden gedaan via
pin of contant, tevens accepteert Biemond de Multitankcard
en de Travelcard. Daarnaast kunnen klanten via de website van
Biemond Carwash een gratis prepaid waspas aanvragen en kunnen hiermee flink besparen, gemiddeld 2 euro korting per wasbeurt. “Ze betalen met de waspas de happy hour prijzen. Ja, die
hebben we ook. Dagelijks het eerste uur en het laatste uur van de
dag. Er wordt geen € 15,50 afgerekend, maar € 13,50. Bovendien
heeft het Biemond BP tankstaMilieuvriendelijk
tion een leuke actie. Bij het tanHet wasproces gebeurt op een ken vanaf 25 liter benzine wordt
milieuvriendelijke manier. Er een stempel gegeven en met drie
wordt van a tot z gebruik ge- stempels kan de auto getrakteerd
maakt van osmosewater waar worden op een wasbeurt met een
geen kalk en chloor inzit en mine- flinke korting op het beste wasralenvrij is. “Hierdoor gebruiken programma.”
we veel minder chemicaliën en De Carwash van Biemond is zebelasten het milieu dus veel min- ven dagen per week open. “Ook
der. Zeer belangrijk in deze tijd”, zondag, uiteraard. Veel mensen
gaat Richard verder. “Onze sham- denken dat we die dag dicht zijn”,
poo’s en waxen zijn allen ook bi- promoot Richard verder. De wasologisch afbreekbaar.” Overigens straat is van maandag tot en met
kunnen niet alleen personen- vrijdag open van 8.00 tot 18.00
auto’s door de Carwash van Bie- uur, zaterdag van 8.00 tot 17.00
mond, ook kleine bestelwagens, uur en zondag van 10.00 tot 16.00
zoals de MB Vito en VW Transpor- uur.
ter, kunnen er gebruik van ma- Nieuwsgierig geworden? Ga eens
ken. Na de wasstraat is er ruim- langs en bewonder na de waste om de auto zelf van binnen te beurt uw als nieuw uitziende aureinigen. In de overdekte hal kun- to! Elders in deze krant een actienen klanten onbeperkt en gratis coupon waar dan gelijk gebruik
stofzuigen en er hangen lucht- van gemaakt kan worden.
spuiten die de mogelijkheid ge- Kijk voor meer informatie op
ven om elk hoekje en rubbers te www.biemondcarwash.nl.
ontdoen van stof en ander vuil.
Door Jacqueline Kristelijn

Ontspannen ‘wielrennen’
voor 55+ toch van start
Regio - Na twee door corona opgelegde stops mocht een pelotonnetje mannen en vrouwen
vorige week alsnog voor de eerste keer de weg op voor OldStars
Cycling, een nieuwe tak van sportief bewegen voor ouderen vanaf ongeveer 55 jaar. De groep is te
gast op UWTC-parcours De Randhoorn in Uithoorn.
Op de eerste dag reed een uiteenlopend gezelschap mannen en vrouwen (!) na een warming-up hun rondjes. Ook werd
op speelse wijze gewerkt aan het
behouden of aanscherpen van
stuurvaardigheid. Het ging in
een voor iedereen volgbaar tempo, zonder wedstrijdelement. Plezier rijdt mee met de bubbels.

Initiatiefnemer van OldStars Cycling is Aalsmeerder Anton Bouter, UWTC-trainer Peter Zijerveld heeft de leiding. Op de eerste dag waren er deelnemers uit
de regio’s Uithoorn, Aalsmeer en
Amsterdam. De activiteit wordt
breed ondersteund door de organisatie OldStars en het Nationaal
Ouderenfonds. Wie op een veilige
en prettige manier wil meefietsen op zijn of haar race- of sportfiets, en de actuele corona maatregelen respecteert, kan op donderdagen om 10.00 uur aansluiten bij de groep. Wel valhelm op
en sportschoenen meenemen.
Tot april volgend jaar is deelname
gratis. Meer info: bouteranton@
gmail.com

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

Een na best verkochte automerk

Hoe Kia het beste jongetje
van de klas is geworden
Aalsmeer - Terwijl de meeste grote automerken in het rood
duiken, realiseert Kia, ondanks
de uitdagende omstandigheden
sinds de uitbraak van het coronavirus, een grote groei in Nederland. Kia was in 2020 het op een
na best verkochte automerk van
Nederland, en ook nu nog groeien de verkoopcijfers. Niet slecht
voor een merk dat in 1997 nog
failliet werd verklaard.
Succesverhaal
Frank Vaneman legt uit waarom
hij vierkant achter het merk staat
en hoe Kia het beste jongetje van
de klas is geworden: “In het begin deden Koreaanse automerken het niet goed in Nederland.
Niet lang na het samengaan van
Kia en Hyundai presenteerde de
top van beide bedrijven een masterplan, een visie op de toekomst.
Dat plan was dermate ambitieus
dat de journalisten destijds eigenlijk zaten te stikken van het
lachen tijdens de presentatie. Kia
voerde, ondanks de schuine blikken, hun plan met militaire precisie uit en nu is het zover! Door
7 jaar garantie, het uiterlijk van
de modellen en rijke uitrusting
scoort Kia ongelofelijk goed en is
de top in zicht.”
Persoonlijk contact
Vaneman vervolgt: “Door het succes en de stijging van de Kia verkopen, hebben wij de vestiging
Aalsmeer ingericht als aflevercentrum. Iedere dag komen daar
de trailers met verkochte auto’s
binnen, die wij vervolgens klaarmaken om afgeleverd te worden
in een van onze vestigingen in
Hoofddorp, Amsterdam of bij de
klant voor de deur. Ondanks de
groei is door corona en opkomst

van private lease het aantal bezoeken aan onze vestigingen gedaald en de rol van internet nog
bepalender geworden. Dat betekent dat wij onze website hebben
ingericht als een ‘online vestiging’
waar u 24/7 persoonlijk contact
met ons op kunt nemen, voor al
uw vragen over service aan uw
huidige auto of aankoop van een
nieuwe of gebruikte auto.”
The Power to Surprise
De vestigingen in Hoofddorp en
Amsterdam zijn zo ingericht dat
klanten een optimale merk beleving en de beste kwaliteit krijgenaangeboden als zij op bezoek komen voor service of de aankoop
van een nieuwe of gebruikte auto. Tegen het einde van 2025 wil
Kia wereldwijd het modelaanbod
hebben uitgebreid tot elf volledig
elektrische auto’s.
Ondanks dat vraag naar mobiliteit snel aan het veranderen is in
deze uitdagende tijden, blijven
de ambities dan ook onveranderd hoog.
Maatregelen coronavirus
De afgelopen en komende periode staan uiteraard in het teken
van de COVID-19-situatie. Frank
Vaneman: “We doen er als dealer
alles aan u veilig te helpen met de
hoge servicegraad die u van ons
gewend bent. U bent nog steeds
van harte welkom in onze showrooms en werkplaatsen, maar uitsluitend op afspraak. Wij hebben
voorzorgsmaatregelen
getroffen, zodat u zo min mogelijk risico loopt bij een bezoek. Blijf je
liever thuis? Plan dan nu op onze
website een proefrit aan huis! Onze online winkel is 24/7 te bereiken en kunt u terecht bij de medewerkers van onze chat.”

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat,
maak daar een foto van, een klein verhaaltje en
stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.
Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.
nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in
Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Auto’s stoppen voor
het oversteken
Vorige week hadden we
in deze rubriek een moeder eend met jongen in
Uithoorn. Als reactie kregen we deze week deze prachtige foto met
als tekst: ook bij de van
der Haarlaan en Meerkoet in Mijdrecht lopen
al vier weken een moeder eend met haar acht
jongen..Auto’s stoppen
om ze bij het oversteken
te begeleiden.
Eén van de rijdende ‘bubbels’ op de eerste dag van OldStars Cycling.
Foto: Bjorn Martens/OldStars.

Nel v.d Meyden

Roodborst hier, roodborst
daar, ja het zijn er veel
dit jaar?

Waar ik de laatste tijd ook
wandel of fiets, in groten getale zie ik roodborstjes. In de
vogelliteratuur (waar ze tegenwoordig roodborsten worden genoemd) valt te lezen
dat het niet al te vriendelijke
beestjes zijn die elkaar niet
in hun territorium dulden. Tijdens het broedseizoen zit er
niets anders op en moeten
mannetjes en vrouwtjes het,
voor instandhouding van de
soort, noodgedwongen een
poosje met elkaar uithouden.
Maar daarbuiten zouden ze
elkaar niet kunnen luchten of
zien. Wie schetst mijn verbazing daarom dat ik kort geleden maar liefst drie roodborsten op een rijtje zag. Goed,
een beetje overdreven: twee
zaten er dicht bij elkaar op
het muurtje voor ons raam en
een derde scharrelde in het
gras rond, maar toch. Of die
keer dat ik de oude spoorbaan in Vinkeveen opliep en
maar liefst vier roodborsten
om me heen tekeer hoorde
gaan. Nou kan het zijn dat
mijn waarneming - ongebruikelijk veel roodborsten - vertekend is. In de winter houden tenslotte de meeste vogels hun snavel maar het is
juist de roodborst, naast de
winterkoning, die je vrijwel
als enige nog hoort zingen. En
dan val je natuurlijk extra op.
De winterkoning zingt altijd
het zelfde, vrij uitgebreide lied
met tegen het eind een snerpende roller. En dan ook nog
eens met volle overtuiging,
zeker voor zo’n klein vogeltje.
De roodborst heeft een kristalhelder, tinkelend maar aar-

zelend liedje. Alsof hij iedere
keer even nadenkt wat hij nu
weer zal zingen en zich halverwege alweer bedenkt. Ook
hoor je hem de hele tijd waarschuwen met scherpe, vrij
snerpende klikken. Bovendien
zingen bij de roodborsten,
vrij ongebruikelijk, zowel het
mannetje als het vrouwtje
dus je hoort ze ook nog eens
dubbel zoveel. Aan de andere kant zou mijn waarneming
ook wel eens kunnen kloppen. Roodborsten zijn hoofdzakelijk insecteneters en hebben de neiging om, als het
kouder wordt, naar warmere
streken te trekken.
Ze kunnen in de winter hun
dieet echter ook met zaden en
bessen aanvullen en besluiten
om hier te blijven. De trek is
tenslotte niet zonder gevaren
en onze winters zijn ook niet
meer wat ze geweest zijn. Tegelijkertijd komen wat minder
kouwelijk aangelegen familieleden, die broeden in Scandinavië, in de winter naar onze
contreien afzakken.
Als ‘onze’ roodborsten nu
eens op wat grotere schaal
besloten hebben om hier
te overwinteren terwijl de
Noordse familie ook aan is
komen waaien, dan zou mijn
waarneming dus wel kunnen
kloppen.
Erg vind ik het natuurlijk niet:
het zijn prachtige vogeltjes en
hun heldere tinkelbelletje in
deze stille tijd doet me goed.
Ik ben benieuwd of u er ook
zoveel ziet de laatste tijd!
Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids
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Meldpunt voor
Zorgwekkend Gedrag
Regio - Sinds kort is het telefoonnummer 0800-1205 geopend. Dit
telefoonnummer hoort bij het
Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.
Misschien zie je wel eens iemand
op straat, woont er iemand bij jou
in de buurt of is er een familielid
waar jij je zorgen om maakt. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan iemand
die een verwarde indruk maakt
of niet meer voor zichzelf kan
zorgen. Wanneer er geen acute

spoed bij komt kijken kan er vanaf nu gebeld worden met 08001205.
Via dit telefoonnummer kan met
een deskundige gepraat worden
en is overleg mogelijk.
De deskundigen kunnen vervolgens via een melding de juiste
hulpverleners inschakelen voor
de betreffende persoon. Kijk voor
meer informatie op www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl

Goed spoed, wel brandweer
Regio - Bij spoed voor politie,
brandweer en ambulance is natuurlijk het algemene nummer
112 bij nagenoeg iedereen bekend.
Voor geen spoed, wel politie kennen de meesten ook het ‘bekende’ 0900-8844.
Maar wist u/jij dat de brandweer
nu ook zo’n niet-spoed nummer
heeft: 0900-0904. Vast wel eens

gehad dat de brandweer hulp
zou kunnen bieden, maar echte spoed is het niet. Een vraag,
even overleg of een melding maken met/bij een professional van
de brandweer kan nu dus ook gewoon.
Noteren in de telefoonlijst: 09000904. Kijk voor meer informatie op www.brandweer.nl/geenspoed.

Samen maken wij onze
Voorwoord
burgemeester
‘Alleen samen
kunnen we zorgen voor
een veiligere buurt’
Als burgemeester is het mijn taak dat
inwoners en ondernemers veilig zijn op
straat. Ik werk hiervoor nauw samen met
onder andere de politie en het openbaar
ministerie. De afgelopen periode hebben we
hard gewerkt aan een nieuw veiligheidsplan
dat twee doelen heeft. De jeugdoverlast
in Uithoorn moet dalen en de komende
jaarwisseling moet veilig verlopen. We
willen geen herhaling van vorig jaar. Op
deze dubbele pagina is meer te lezen over
dit veiligheidsplan.
Naast veiligheid op straat vind ik het
uiteraard ook belangrijk dat het bij u thuis
veilig is. Hoe maakt u het bijvoorbeeld
inbrekers moeilijk? En hoe voorkomt u een
schoorsteen brand? En wat kunt u doen als
een onbekend persoon bij u op de stoep
staat en met een smoes uw woning binnen
wilt komen? Politie en gemeente letten deze
donkere maanden extra op, maar u kunt
dus zelf ook veel doen. Ik hoop dat deze
dubbele pagina vol veiligheidstips u hierbij
helpt! Alleen samen kunnen we zorgen voor
een veiligere buurt!

Spoed? Bel 112 (ook bij brand)
Geen spoed maar wel politie: 0800-8844
Anoniem melden? Bel 0800-7000
www.uithoorn.nl/melding
Melden of aangifte doen is zeer belangrijk!
Alleen als er veel meldingen of aangiftes liggen, kan de gemeente extra
maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht of extra surveillance.

Pieter Heiliegers, burgemeester

Trap niet in ‘babbeltrucs’!
Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee
bij u thuis voor financiële zaken. Vraag
hen later terug te komen en bel naar de
oplichters proberen mensen (met name
instantie om hun verzoek te controleren.
ouderen) te beroven van hun geld,
Geef nooit uw pinpas en/of pincode af.
waardevolle spullen, sieraden, handtas
Een bank of de politie vraagt daar nooit
of bankpas. De oplichters ogen vaak
naar.
betrouwbaar. Ze komen aan de deur,
Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
bellen op of spreken u aan op straat.
Laat onbekenden niet binnen, hoe
Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van de
betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen.
bank zijn, van de thuiszorg, dat ze de
meterstand komen opnemen of vragen
Hoe doe ik aangifte van een babbeltruc?
u of hun kind naar het toilet mag.
Als de dader nog in de buurt is, belt u 112.
Tips:
Is de dader al verdwenen?
Wees voorzichtig: open de deur niet
Bel dan 0900-8844 (lokaal tarief ).
helemaal en gebruik een kierstandhouder
of deurketting.
Vraag altijd een legitimatiebewijs als
iemand namens een instantie of bedrijf
komt.
Medewerkers van banken, verzekeringsmaatschappijen, thuiszorginstellingen en
dergelijke komen nooit zonder afspraak

Verklein de kans op woninginbraak
Woninginbraak kan een grote impact
hebben op het gevoel van veiligheid.
Er zijn vreemden in huis geweest, ze
hebben aan spullen gezeten en misschien
waardevolle spullen meegenomen. Helaas
komt woninginbraak regelmatig voor. Met
een paar simpele tips en aanpassingen,
houd u inbrekers langer buiten.
Tips voor als u (even) het huis uit gaat
Leg kostbare spullen uit het zicht.
Laat een lamp aan.
Sluit alle ramen.

Installeer goede buitenverlichting,
bijvoorbeeld met een bewegingssensor.
Heeft u struiken rondom het huis?
Snoei deze kort, zodat uw huis voor
buren en voorbijgangers goed te zien
is.
Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
of op www.politie.nl.

Huis beter beveiligen tegen
inbrekers:
Gebruik goedgekeurde sloten op
ramen en deuren.
Plaats een anti-inbraakstrip
bij de voor- en achterdeur.

WWW.UITHOOR

wijken veiliger
Melden bij de politie kan
ook anoniem!
Wilt u iets melden bij de politie, maar wilt u
niet dat uw naam bekend is? Anoniem
melden kan ook! Meld Misdaad Anoniem
(M.) is het onafhankelijke meldpunt waar u
anoniem informatie kunt geven over

criminaliteit en misdaad. U meldt
bij M. over bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting,
wapen- of mensenhandel. Anoniem melden
kan via telefoonnummer: 0800-7000.

Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit, wat is dat
nou eigenlijk? Grofweg betekent het de
vermenging van de onderwereld en de
bovenwereld. Deze vorm van criminaliteit
is vaak niet zichtbaar. Criminelen
maken gebruik van legale instellingen
of bedrijven. Zo kunnen ze makkelijk
geld witwassen of wietplanten kweken.
Praktijkvoorbeelden zijn er te over:
De buurman die wiet verbouwt op zijn
zolder waardoor brand kan ontstaan, de
bedreiging van de burgemeester, of de
dumpingen van drugsafval in wijken.
Sommige vormen van criminaliteit zie
je niet als je niet goed kijkt. Wat niet
weet, wat niet deert? Integendeel! Als de
buurman wiet verbouwt op zijn zolder,
kan er brand en waterschade ontstaan.

De hele straat loopt gevaar. En allemaal
draaien we op voor de kosten van de
gestolen stroom.
De kunst is om goed samen te werken met
collega’s uit de stedelijke gebieden. De
gemeente werkt nu bijvoorbeeld intensief
samen op het gebied van ondermijning.
De overheid treedt gezamenlijk op tegen
ondermijnende criminaliteit met onder
andere politie het Openbaar Ministerie
en de Belastingdienst. We delen kennis
en informatie. Zo brengen we netwerken
in kaart en kunnen we georganiseerde
criminaliteit stoppen of dwarsbomen.
Maar ook inwoners kunnen helpen.
Door verdachte situaties te melden bij
de politie. Dat kan ook anoniem via
0800-7000.

Voorkom schoorsteenbrand
De donkere dagen komen er weer aan en
dan is het wel zo gezellig om de open haard
aan te steken als u die heeft. Maar terwijl u
nietsvermoedend geniet van de warmte in
huis, maakt de schoorsteen een bulderend
of loeiend geluid en vult de woonkamer
zich snel met rook. U heeft brand in uw
schoorsteen.
De oorzaak
Een schoorsteenbrand ontstaat vaak als
aanslag op de schoorsteenwand vlam
vat. Die aanslag kan roet zijn maar ook
creosoot, onverbrande brandstofdeeltjes
die zich tegen de schoorsteenwand afzetten
en aankoeken tot een dikke teerachtige
substantie. Creosoot wordt onder andere
veroorzaakt door onvolledige verbranding
van nat of rot hout of als de schoorsteen

verstopt is met (takken en bladeren van)
een vogelnest. Bij 500 graden kan creosoot
verbranden, een temperatuur die in het
rookkanaal makkelijk wordt behaald.
Laat uw schoorsteen minimaal
één keer per jaar vegen door een
schoorsteenveger;
Breekt er toch brand uit in uw
schoorsteen? Blus dan nooit met water
maar bewaar een emmer met zand naast
de open haard waarmee u snel het vuur
kunt doven;
Sluit de luchttoevoer van de kachel,
of bij een open haard de deurtjes;
Bel 112.
Wilt u meer weten over veilig stoken?
Kijk dan op www.brandweer.nl/
brandveiligheid/kachel-en-schoorsteen

N.NL/MELDING

Veiligheidsplan gemeente richt
zich op daling jeugdoverlast
Het nieuwe ‘Plan van aanpak Jaarwisseling
en jeugdoverlast’ heeft als doel de
veiligheid rond de komende jaarwisseling te
verbeteren en de algemene jeugdoverlast in
Uithoorn te verminderen.
De gemeente werkt in de uitvoering van
het plan nauw samen met jongerenwerkers
die gespecialiseerd zijn in het werken
met probleemjeugd. Het jongerenwerk
bestaat uit twee onderdelen. Namelijk het
aanbod van activiteiten voor jongeren en
het specialistisch jongerenwerk gericht
op contact en begeleiding met jongeren.

Jongerenwerkers leggen en houden
contact met jongeren die aansluiting bij
de samenleving (dreigen te) verliezen.
Ze leggen deze contacten op straat
en bij de overlastlocaties. Ze bieden
werk of onderwijsondersteuning en ze
begeleiden op het gebied van persoonlijke
ontwikkeling.
Cameratoezicht
En ander onderdeel van het veiligheidsplan
is de inzet van beveiligingscamera’s op het
busstation van Uithoorn. In oktober komen
daar nog eens twee bij.

Meer boa’s op straat
De gemeenteraad heeft extra geld
beschikbaar gesteld voor meer boa’s
(handhavers). Daardoor kunnen zij ook
vaker in de avond en in het weekend op
straat aanwezig zijn. Zij werken zowel
in uniform als in burger. Bovendien
heeft burgemeester Heiliegers extra

politiecapaciteit aangevraagd en
gekregen. Het zogenoemde ‘Flexteam’
vanuit Amsterdam springt extra bij
in geval van noodzaak. Tevens wordt
op zogenaamde ‘hotspots’ extra
gesurveilleerd, onder meer bij het
busstation.

Overlast? Meld het!
Als u overlast heeft van bijvoorbeeld
jongeren dan kunt u dit ook melden bij de
gemeente via www.uithoorn.nl/melding.
Signalen over jeugdoverlast neemt de
gemeente serieus en werkt hierin nauw
samen met de politie, het jongerenwerk
en waar nodig met andere organisaties.
Deze partijen hebben regelmatig overleg
met elkaar over locaties waar jeugdoverlast
wordt ervaren en waarin gezamenlijke

afspraken worden gemaakt over de aanpak.
Geef bij meldingen over jeugdoverlast
ook uw contactgegevens door zodat de
gemeente, bij voorkeur telefonisch met u
contact kan opnemen om de situatie nog
meer te verduidelijken en het jongerenwerk
daarmee zo goed mogelijk te kunnen
aansturen. Uw gegevens worden nooit aan
andere personen doorgeven en worden
anoniem behandeld.

Gedeeltelijke lockdown om
besmettingen terug te dringen

Gem

n
e e nte U i t h o o r

GEMEENTENIEUWS
CO L O F O N

www.uithoorn.nl

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

Gemeentehuis

Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
(0297) 513 111

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl
www.uithoorn.nl/melden

Klant Contact Centrum/receptie

Vanaf maandagmiddag 23 maart gelden de volgende openingstijden
voor het gemeentehuis:
maandag t/m donderdag
08.30-12.30 uur
woensdag
15.30-20.00 uur
(vrije inloop van 13.00-17.00 uur vervalt voorlopig)
vrijdag
08.30-12.00 uur

Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag
08.30-17.00 uur
vrijdag
08.30-12.00 uur

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

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

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 voorlopig vervallen. Alle loketten voor het Wmo en Werk en inkomen op het
gemeentehuis zijn nu gesloten. Ook het loket Informatie- en Adviespunt
in de Waterlinie is dicht. Heeft u vragen of hulp nodig, mail naar sociaal.
loket@uithoorn.nl of bel ons op (0297) 513 111 tijdens onze telefonische
spreekuren van 09.00-10.30 uur van maandag t/m vrijdag.

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Sinds 14 oktober gelden strengere regels, die misschien komende tijd nog verder worden aangescherpt. Hou daarom de berichtgeving op rijksoverheid.nl en op
www.uithoorn.nl/coronavirus in
de gaten.
Er zijn nieuwe regels voor winkelsluiting, sluiting van horeca, thuiswerken, het dragen van mondkapjes en thuiswerken. Evenementen gaan niet door. Ook zijn
er nieuwe regels voor groepen.
Op de website van de gemeente
Uithoorn vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden voor
onze regio.
Alcohol niet na 20.00 uur
Op 14 oktober was er al een verbod voor winkels en (afhaal)horeca om na 20.00 uur alcohol te verkopen, nu is ook de verkoop van
alcohol aan hotelgasten na 20.00

uur niet meer mogelijk. U mag na
dat tijdstip ook geen alcoholhoudende dranken meenemen op
straat.
Sinds 14 oktober gelden de
volgende regels voor groepen
• Ontvang thuis maximaal 3
gasten per dag. Kinderen tot
en met 12 jaar tellen niet mee.
• In een ruimte binnen mogen
maximaal 30 mensen samen
zijn. Kinderen tellen mee bij dit
aantal.
• U mag met een groep van
maximaal 4 mensen samen afspreken. Of met alle mensen
die bij uw huishouden horen.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
• Buiten mogen maximaal 4
personen samen zijn. Of alle
mensen die bij 1 huishouden
horen. Kinderen tot en met 12
jaar tellen niet mee.

Nieuw systeem voor
straatverlichting in
gemeente Uithoorn
De straatverlichting in Uithoorn
en De Kwakel, net als in andere Noord-Hollandse gemeentes,
een nieuw besturingssysteem.
De komende weken test netbeheerder Liander dit nieuwe systeem in onze gemeente.
Het nieuwe digitale systeem biedt
meer mogelijkheden. Zo kunnen
we bijvoorbeeld ﬂexibel de straatverlichting in een wijk eerder aan
of later uit zetten. Tijdens deze
testperiode, die start op maandag 16 november, kan het zijn

dat de straatverlichting op sommige plekken overdag brandt.
Ziet u overdag ergens brandende
straatverlichting? Geef dit dan zo
snel mogelijk aan ons door via het
storingsportal openbare verlichting ( www.lander.nl/ovportal). Op
die manier kan Liander dit nieuwe systeem sneller overal in onze gemeente toepassen. Meer informatie over het stoppen van het
TF-signaal in Noord-Holland kunt
u ook vinden op www.liander.nl/
stoppen-tf-noord-holland.

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

Een deel van de werkzaamheden
aan het Jaagpad is klaar. Vóór
de zomervakantie is de dijk tussen het Jaagpad 18 en Jaagpad
29 opgehoogd en er is nieuw as-

falt aangebracht. Op dit moment
wordt de oeverbescherming (dijkrand) van stortsteen nog verder
afgemaakt. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de
kerst klaar.
Nabij de theetuin aan het Jaagpad (nr. 33) richting de Kalslagerweg is al een deel van het fietspad klaar. Het ﬁetspad is 1,5 meter breed en er ligt halfverharding.
De verwachting is, afhankelijk van
het weer, dat het ﬁetspad van Kalslagerweg tot en met Vrouwenakkersebrug voor het nieuwe jaar
klaar is.
Dijkverbetering Jaagdpad een
project van Waternet namens
Amstel Gooi en Vechtstreek, Gemeente Uithoorn en Kaag en
Braassem, Provincie Noord en
Zuid-Holland. Voor meer informatie kijk op www.uithoorn.nl/Home/
Parkeren_Verkeer_en_vervoer/
Werk_in_uitvoering/Dijkverbetering_Jaagpad of www.waternet.
nl/jaagpad.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

In deze rubriek vindt u mogelijk bouwplannen of vergunningen bij u in
de buurt. Bovendien leest u waar u de plannen kunt bekijken en hoe u
er bezwaar tegen kunt indienen. Mocht u vragen hebben, bel via (0297)
513111. U kunt ook mailen gemeente@uithoorn.nl. U vindt de ofﬁciële
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op https://
zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
PROCEDURE
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111.

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in
het gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek
of dorpshuis De Quakel.

Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd,
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit
waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet

Vervolg op volgende blz.

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
U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202
voor een afspraak met de GGD.
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
De laatste regionale noodverordening vindt u op
https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/

Blijf op de hoogte van het
nieuws uit de provincie
Noord-Holland
Meer weten over de provincie
Noord-Holland in onze regio? Blijf
op de hoogte van het nieuws uit
de regio Amstelland gebied via de
facebookpagina www.facebook.

Wist je
dat?
Voor gezinnen met weinig inkomen biedt de gemeente
een Kindpakket aan. Kinderen (4-18 jaar) kunnen een bijdrage krijgen voor de kosten
van bijvoorbeeld school, kleding, vervoer, fiets of kinderactiviteiten. Deze regeling uit
het Kindpakket heet: ‘Declaratiefonds maatschappelijke
participatie jongeren’. Het bedrag voor kinderen die naar
de basisschool gaan is maximaal 129 euro per jaar. Het
bedrag voor kinderen die naar
het voortgezet onderwijs gaan
is maximaal 180 euro per jaar.
Ook is zijn we aangesloten bij
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Uit dit fonds wordt contri-

com/AmstellandMeerlanden van
de Provincie Noord-Holland. Zij
informeren u over wegwerkzaamheden, natuur, cultuur, innovaties
en meer.

butie/lesgeld betaald voor kinderen die lid willen worden van
een (sport)vereniging. Gaat u
kind naar het voortgezet onderwijs en heeft hij/zij een
computer nodig? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor
maximaal 450 euro voor de
aanschaf hiervan. Dit noemen
wij de computerregeling. Meer
informatie over deze 3 regelingen uit het Kindpakket op Uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Of bel met 0297-5 131 11.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht
van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via
https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw beroepsschrift
brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw beroepsschrift de werking
van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik
wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen.
Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet, net als in het
bezwaar/beroepsschrift, staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een voorlopige voorziening moet u ook betalen.
DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.ofﬁcielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die
website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’
geïnformeerd over besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum
voor de mogelijkheden.
• Gewijzigd bestemmingsplan Vuurlijn 13, voor de sloop van oude bebouwing en realisatie van een vrijstaande woning, en het omzetten van
een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Dit bestemmingsplan heeft
eerder ter inzage gelegen, er zijn geen zienswijzen ingediend, wel zijn
er ambtshalve wijzigingen voor dit plan doorgevoerd. Inzage vanaf 15
oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de
Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513 111.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’, voor de bouw van een
tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17. Op die kavel is een deel
van de opstallen van het voormalige glastuinbouwbedrijf gesloopt. Inzage van donderdag 15 oktober tot en met woensdag 11 november 2020.
Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297) 513
111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE
BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-092268 De Kwakel, De Kuil 3, het bouwen van 8 woningen (ontvangen 16-10-2020).

Uithoorn
• 2020-09350 Kadastraal A 2635, het aanleggen van een waterleiding
voor hemelwaterafvoer (ontvangen 09-10-2020);
• 2020-090351 Weegbree 48, het vervangen van een garage pui (ontvangen 10-10-2020);
• 2020-091183 Gouwzee 63, het aanbouwen van een bijkeuken (ontvangen 12-10-2020);
• 2020-091186 Flottielje 12, het plaatsen van 2 dakkapellen aan de zijgevel.(ontvangen 13-10-2020);
• 2020-091844 Thamerweg 75, het tijdelijk bewonen van een schuur (ontvangen 15-10-2020);
• 2020-092281 Elbro 162, het maken van een uitrit naar privé terrein (ontvangen 17-10-2020);
• 2020-092374 Knobbelzwaan 33, het plaatsen van een schuttin. (ontvangen 18-10-2020);
• 2020-092389 Ganzendiep 10, het slopen en nieuwbouwen van een
schuur/overkapping (ontvangen 18-10-2020);
• 2020-093478 Weegbree 15, het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel (ontvangen 21-10-2020);
• 2020-093492 Grauwe Gans 72, het dichtbouwen van het balkon. (ontvangen 21-10-2020);
RECTIFICATIE INGEDIENDE AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.

Uithoorn
• 2020-088198 Joost van den Vondellaan 24, het veranderen van de
voorgevel (ontvangen 02-10-2020)
VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2020-081518, Weegbree 64, het plaatsen van een dakkapel voorzijde
woning (verzonden 14-10-2020)
KENNISGEVING VERLEENDE CONCEPT OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
De concept omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op
telefoonnummer 0297-51 31 11. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
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.

Uithoorn
• 2020-079916, In het Midden 117, het plaatsen van een dakopbouw
(verzonden 19-10-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (uitgebreid)
De verleende omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. U kunt de stukken ook digitaal opvragen bij bouw- en woningtoezicht op telefoonnummer 0297-51 31 11. Tijdens deze terinzagelegging

kan beroep worden aangetekend. Hoe u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

Uithoorn
• 2020-090421 Koolmees14, het gebruik van 3 parkeerplaatsen voor het
laden en lossen tuin materiaal van 19-10 t/m 05-11-2020 (ontvangen
13-10-2020).
KENNISGEVING

WABO, AMBTSHALVE WIJZIGING, ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het ambtshalve actualiseren van de voorschriften van de omgevingsvergunning van 21 juni 2004,
kenmerk 1104, van de inrichting van Stichting Waternet, Rioolwaterzuivering Uithoorn (WUI), Industrieweg 16 te Uithoorn, om zo te kunnen voldoen
aan de actuele wet- en regelgeving. Hiertoe worden een aantal voorschriften ingetrokken en nieuwe voorschriften aan de vergunning verbonden.
Zaaknummer: 9178126

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van
de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl
onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
•

gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Coronapandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op
verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien.

Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen via digitale formulieren op de website loket.
odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt.
Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam.
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar
voren brengen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking
en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.

WWW.UITHOORN.NL
Gemeente Uithoorn:

‘Onjuiste berichtgeving over stijging
aantal geheimhoudingen’
Uithoorn – NH Nieuws heeft op
22 oktober een nieuwsbericht
uitgebracht over het toenemende gebruik van geheimhouding
door Noord-Hollandse gemeenten. In het bericht wordt aangegeven dat grote stijgingen te zien
zijn in Uithoorn. Onterecht, zo
laat de gemeente Uithoorn weten aan deze krant.
NH-nieuws schrijft dat de gemeente Uithoorn in 2018 11 documenten geheim heeft verklaard en in 2019 43 stukken. Voor

de gemeente Uithoorn is het echter niet duidelijk waar het aantal
met betrekking tot 2018 vandaan
komt. Over het jaar 2018 heeft de
gemeente namelijk 31 stukken
geheim verklaard. Dit betreft zowel collegestukken als gemeenteraadstukken. Dit aantal is ook
aan NH Nieuws meegedeeld in
de beantwoording op het Wobverzoek van het medium. Het verschil in het aantal geheimhoudingen is dus een stuk minder groot
dan NH Nieuws beweert.

Campagne coronamaatregelen bij jongeren
Uithoorn - De gemeente Uithoorn is een driehoeksbordencampagne gestart om jongeren
te bewegen zich (beter) aan de
coronamaatregelen te houden.
De campagne heet ‘Daar doe ik
het voor’. Niet een campagne met
het wijzende vingertje, maar met
een hoopvolle en positieve insteek. Het doel is om hun bewustzijn over de maatregelen te vergroten en hen ook een hart onder de riem te steken.
Nog tot 4 november zijn op verschillende plekken in Uithoorn en
De Kwakel de posters van de jon-

geren te zien met daarop de tekst
waarom zij zich aan de regels
houden. Bijvoorbeeld: ‘Ik kan gelukkig nog langs familie. Daar doe
ik het voor’.
Uit cijfers van het RIVM blijkt dat
sinds 1 juni – de datum dat iedereen met klachten zich kan laten
testen – bijna 200 duizend mensen positief hebben getest op
het coronavirus. Bijna een kwart
was tussen de 20 en 29 jaar oud.
Twintigers zijn daarmee de leeftijdsgroep waarin het coronavirus
hard rondgaat tijdens deze tweede golf.

Belangrijke mededeling
Diabetes Fonds
Uithoorn - De landelijke huisaan-huis collecte, die in de week
van 26 t/m 31 oktober plaatsvindt, is om Corona veiligheidsreden gewijzigd naar een andere vorm: De collectant komt niet
met de collectebus, maar zal een
flyer bij u in de brievenbus doen
waarop vermeldt een andere digitale vorm van doneren staat
vermeld. Dat diabetes één van de
onderliggende ernstige ziektes

kan zijn bij Corona, zal bij vele bekend zijn. Mede omdat de ziekte
al 1,2 miljoen patiënten telt en erger er nog:
500.000 toekomstige patiënten
te verwachten zijn!
Uw gift in deze bijzondere tijd is
dan ook meer dan gewenst. De
opbrengst van de landelijke collecte gaat naar drie nieuwe en/of
voortzetting van lopende onderzoeken.

Verder geeft NH Nieuws aan dat
de gemeente Uithoorn is benaderd over de stijging, maar dat de
gemeente niet heeft gereageerd
op hun vragen. Ook dit is volgens de gemeente Uithoorn niet
correct. Er is wel degelijk diverse malen contact geweest. Meerdere keren is er aangegeven dat
de gemeente wil reageren, maar
meer tijd nodig heeft. Dit gezien
de zeer korte tijdspanne door NH
Nieuws gegeven om de vragen te
beantwoorden. ,,Het beeld dat de

gemeente niet heeft gereageerd
beschouwen wij dan ook niet als
correct,” aldus een gemeentewoordvoerder.
Vervolgt, Het college heeft transparantie hoog in het vaandel
staan. Het uitganspunt is altijd
‘openbaar, tenzij’. Desalniettemin
is wel sprake van een stijging van
het aantal geheimhoudingen in
2019 ten opzichte van 2018. Eén
keer per jaar actualiseren wij ons
geheimhoudingsregister en informeren wij de gemeenteraad in
januari. Wij zullen voortaan ook
jaarlijks gaan bijhouden hoeveel
geheimhoudingen per jaar worden vastgesteld en de reden van
de stijging daarvan.
Dit vergt echter wel tijd omdat
we hier zorgvuldig naar willen én
moeten kijken.”

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Vraag het de
burgemeester
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of deel ik
met u momenten die ik als burgemeester heb beleefd. Ook ga
ik in op vragen die aan mij gesteld worden.

Ze zijn immers minder zichtbaar in het donker en daar houden ze van. Ze slaan veelvuldig
hun slag. Denk aan woning- en
auto-inbraken en straatroven.
De politie surveilleert in deze tijd vaker en langer en neWintermaanden
men extra maatregelen. Maar u
We gaan richting de winter- kunt ook zelf veel doen om het
periode. Het zal een bijzonde- criminelen niet te makkelijk te
re winter worden. Als het gaat maken.
om de temperatuur is die in Nederland altijd onvoorspelbaar. Graag verwijs ik u hiervoor naar
Wat wel denkbaar is, is dat we de dubbele pagina in deze edinog niet van de coronapande- tie van de Nieuwe Meerbode
mie af zijn. De wintermaanden ‘Samen maken we de wijken
kenmerken zich ook als donker. veiliger’.
De klok is dit weekend weliswaar teruggezet, maar donker Op deze twee pagina’s in het
gaat het worden. Regelmatig midden van de krant staan verben ik aan het wandelen. Vaak schillende tips en adviezen hoe
om goed in beweging te blijven u bijvoorbeeld uw huis beter
en soms beroepshalve; de wan- kan beveiligen tegen inbrekers.
deling naar het gemeentehuis Maar ook wat u kunt doen als
en weer terug.
een vreemde voor de deur staat
en met een smoes uw huis wilt
Vele inwoners ontmoet ik tij- binnenkomen. Vaak zijn onze
dens dat loopje. Afgelopen ouderen het slachtoffer van deweek sprak één van hen mij aan ze zogenoemde ‘babbeltrucs’.
over de buitenverlichting in de Bij een babbeltruc gebruikt een
donkere maanden. Hij had een dader een smoes of leugen om
verzoek ingediend voor een ex- zich de woning van een slachttra lantaarnpaal. Het verzoek offer in te praten, met het doel
was afgewezen met onduide- diefstal te plegen. Maar ook
lijke reden. De reden voor af- staan er telefoonnummers op
wijzing laat ik daarom uitzoe- die u kunt bellen in geval van
ken, nadat ik een mailbericht nood.
heb ontvangen van de betreffende inwoner. Wat hier goed Ik raad u dan ook aan om deze
aan is, is dat inwoners zaken dubbele pagina uit te knippen
melden. Doe dat alstublieft. Im- en te bewaren.
mers als we geen meldingen
krijgen kunnen we er ook niet Zodat u alles ook op een later
aan werken. Een melding ma- tijdstip nog eens rustig kan teken kan onder andere via www. ruglezen.
uithoorn.nl/melden.
Helaas zijn de wintermaanden
een goede tijd voor criminelen.

Pieter Heiliegers,
burgemeester
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”Het is een uitermate mooi plan het Legmeerbos maar….”
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Wethouder Hazen: “Woningbouw
is ook hard nodig”
Vervolg van de voorpagina

Wens bewoners
Zij vervolgde: “Heel erg nodig en
“De subsidie van het SLS fonds welkom in onze drukke regio, en
heb ik altijd beschouwd als een helemaal in lijn met de wens van
middel om de schuldgevoelens meer bomen en groen, bescheraf te kopen van degenen die be- ming van de biodiversiteit, resluiten om Schiphol steeds maar creatie dicht bij huis en schonete laten groeien en ons als omwo- re lucht. De MRA is positief, en het
nenden daarmee overlast en ge- sluit aan bij het eerdere plan van
zondheidsschade aan te doen.
Amstelgroen. De gemeente AmMaar het fonds is er, en het maakt stelveen doet mee, met een veel
het mogelijk om flinke bedragen bredere, mooiere toegankelijke,
te besteden aan mooie leefbaar- natuurlijke groenstrook dan in
heidsprojecten in onze gemeen- het oorspronkelijke plan voor het
te.
bedrijventerrein BTAZ. Van eerst
Een van de mooiste projecten en wat aarzelend zien we nu een
een unieke kans is het burgerini- MEER dan positieve grondhoutiatief Legmeerbos. Vorig jaar al ding bij onze buurgemeente”.
klein begonnen, met Tiny forests,
en met een grootse toekomst- Gezondheid
droom van aaneengesloten groe- “Tussen de kleine bosjes bij de
ne gebieden voor recreatie en na- scholen en het grote plan voor
tuurontwikkeling tussen Amstel de regio ligt het kerngebied van
en Westeinder”, aldus Gasseling.
het plan in onze gemeente, in

Legmeer west, waar nu het zogenaamde leisureterrein ligt en een
maisveld. We zijn er vorige week
met een aantal raadsleden wezen
kijken.
Het toevoegen van robuuste stroken bomen en groen, water en
natuurlijke oevers, kan hier daadwerkelijk bijdragen aan het welzijn en de gezondheid van de
mensen die er wonen.
Het is goed te begrijpen dat het
SLS fonds het burgerinitiatief
Legmeerbos van harte ondersteunt, want dit is precies waar
het fonds voor bedoeld is. In de
zwaarst belaste wijk van onze gemeente, waar meer dan de helft
van de inwoners ernstige hinder
ervaart van vliegtuigen is compensatie heel, heel hard nodig”.
Vliegtuigherrie
“De vliegtuigherrie kan door veel

bomen en struiken iets verzacht
worden, bomen vangen veel
schadelijk fijnstof en utrafijnstof
op en een poosje in het groen
verblijven brengt de mens tot
rust en ontspanning en – al of
niet met hond – veel speelplezier.
De groene long van de spoordijk
verdwijnt met de aanleg van de
Uithoornlijn, het polderpad is af- een afbeelding van de grotere groene scheg tussen globaal Westeinder en
gesneden door de N201 en de Amstel uit het Masterplan en als grote groene pijl in het landschap
bebouwing rukt steeds meer op.
Juist hier komt de kern van het
Legmeerbos. Mooier kan niet.
Wij omarmen dit plan dan ook
van harte en willen onze dank
en complimenten uitspreken aan
de initiatiefnemers, mensen van
Buurtbeheer Legmeer en hun adviseurs voor hun visie en hun inzet. Wij hopen dat de gemeente
Uithoorn deze unieke mogelijkheid om de Leefbaarheid en de
sociale cohesie in dit zwaarbe-

enkele foto’s van de schouw september jl. met de wethouders van Uithoorn Jan Hazen en Amstelveen Floor Gordon en een foto van een participatiebijeenkomst voor de eerste fase met bewoners, ambtenaren van Amstelveen en Uithoorn, leden van IVN en groengroep Uithoorn en Buurtbeheer De
Legmeer olv buro VlugP (oktober 2019).

laste gebied duurzaam te verbeteren, en tegelijk de natuurwaarden en de biodiversiteit te steunen en de aanzet te geven tot een
gemeente overstijgend aaneengesloten groengebied op waarde
weet te schatten”,
Om dan vervolgens het plan te
gaat uitvoeren in een enthousiaste en vruchtbare samenwerking
- co-creatie - met de initiatiefnemers. Ik verheug mij er enorm op!
“aldus Els Gasseling.
Beperkt
Wethouder Hazen bleef erbij dat
de ruimte in Uithoorn beperkt
was: “We zullen moeten wachten

tot december als het haalbaarheidsonderzoek er is en er meer
duidelijkheid komt.
We zullen keuzes moeten maken, hoe moeilijk die ook zullen
zijn. Ook wij vinden het een mooi
plan, maar er moeten ook woningen komen”.
Els Gasseling: “ Sport in het bos
kan natuurlijk, maar niet een
compleet sportpark. Dit plan van
de gemeente neemt een veel te
groot deel van park in beslag. Dat
is strikt onverteerbaar”
De wethouder bleef hameren op
eerst het onderzoek afwachten
dus wordt in december vervolgt.

”Eindelijk staat het op de agenda van de raad”
Regio - Met deze woorden begon de heer Hans Beijer donderdagavond zijn inspraak namens de bewoners/plannenmakers van de Legmeer.
“Vanavond staat nu eindelijk
het Legmeerbos op de agenda
van de Raad. Tijdens de commissie W&W twee weken geleden werd in de presentaties
van VlugP en de gemeente een
goed beeld geschetst van het
Masterplan Legmeerbos. In de
presentatie namens het college
werden duidelijk de randvoorwaarden benoemd als robuuste
groenstructuren en langzaam
verkeer verbindingen als onderdeel van een groene recreatieve verbindingszone tussen
Westeinder en Amstel, waar de
groene invulling in de Legmeer
West, waar de SLS-subsidie voor
gegeven is, de verbindende
schakel vormt. In de subsidieaanvraag van Buurtbeheer De
Legmeer voor het Legmeerbos
heeft de gemeente expliciet gevraagd naar een Masterplan, als
input voor de in de nabije toekomst te ontwikkelen Omgevingsvisie, een integrale aanpak voor gebiedsontwikkeling
waarbij alle ruimteclaims inzichtelijk kunnen worden gemaakt
in samenhang met elkaar”.
Honkbal
“Doordat tijdens de commissie
W&W ook het Haalbaarheidsonderzoek werd behandeld, waarin onderzocht wordt of honkbal, softbal- en jeu de boules
vereniging Thamen naar Legmeer West kan komen, leidde dat tot een, voor ons ongewenste, verknoping van beide onderwerpen. Dat bleek

ook wel uit de vragen vanuit de
Raad die vooral gingen over de
inpasbaarheid van Thamen en
het wel of niet voldoen aan de
subsidievoorwaarden van SLS
als Thamen daadwerkelijk naar
Legmeer West zou verhuizen
en daardoor een substantieel
deel van Legmeer West daardoor zou worden ingevuld. Veel
echt inhoudelijke vragen over
de wenselijkheid van deze grote groene zone (Scheg) werden niet gesteld. Was de reden
voor de subsidieaanvraag juist
niet om compensatie voor bewoners te krijgen voor de toenemende overlast van vliegverkeer, de komst van het BTAZbedrijventerrein en de komst
van de sneltram, waardoor de
spoordijk niet meer gebruikt
kan worden als uitloopgebied?
Vanavond hebben wij gelukkig
wel gelegenheid om het belang
van groen onder uw aandacht
te brengen door de inspraak
van mw Willeke van Soeren bestuurslid van IVN Uithoorn, de
Ronde Venen en de heer Walter
Busse van de Groengroep Uithoorn”.

worden, onvoldoende vindt,
waardoor de subsidie mogelijk onder druk komt. Als voorwaarden voor de subsidie van
SLS moet Buurtbeheer ook voldoen aan de voorwaarden “verbeteren van de leefbaarheid en
de sociale cohesie in De Legmeer”. De mogelijke komst van
Thamen beperkt het behalen
van al deze randvoorwaarden in
hoge mate. U ziet het combineren van beide ontwikkelingen
wringt aan alle kanten en moet
daarom ook sterk worden ontraden. Dat gezegd hebbende,
hoe gaan wij hiermee verder?”

dan ook de volgende 5 vragen:
• Onderkent u het belang van
de ruimtelijke visie van het Legmeerbos als groene Scheg tussen Westeinder en Amstel, zoals
er in de MRA-regio ook inmiddels sprake is van de Westeinderscheg en de Amstelscheg,
respectievelijk ten westen en
ten oosten van Uithoorn.
• Zo ja, vindt u dan niet dat
Uithoorn hierover met de buurgemeenten Amstelveen en
Aalsmeer in gesprek moet gaan
om draagvlak te creëren ? Zeker
met Amstelveen zou binnen afzienbare tijd gesproken moeten
worden over het ontwerp van
Wachten en wachten
de groene zone tussen het BTAZ
“Zoals u weet wachten wij sinds en de woonwijk De Legmeer,
maart dit jaar op een inhou- waar Buurtbeheer en VlugP indelijke reactie van het College put voor hebben gegeven. Dit is
op het, door hen zelf gewens- onderdeel van de groene Scheg
te, Masterplan Legmeerbos van van het Legmeerbos in noordBuro VlugP. Ondertussen is se- waartse richting. Daarbij zal ook
paraat van de plannen voor het antwoord moeten worden geLegmeerbos in Legmeer West geven op de vraag of Uithoorn
een voor ons tot juli dit jaar wil meewerken aan een of enonbekend, Haalbaarheidson- kele bruggen over de hoofdderzoek uitgevoerd door Bu- tocht om zo de gewenste verro Sport en Ruimte in opdracht binding noordwaarts voor langvan de gemeente Uithoorn, zaam verkeer mogelijk te mawaarbij gekeken is naar hetzelf- ken en het zo gewenste ommePresentatie
de ruimtebeslag. Te elfder ure is tjes lopen in de wijk uit te brei“In de eerdergenoemde presen- in augustus door de gemeen- den op Amstelveens grondgetatie tijdens de commissie W&W te aan VlugP gevraagd of beide bied. In het overleg met de pronamens het College werden scenario’s met elkaar te vereni- jectleider BTAZ en zijn collega’s
als uitdagingen voor de com- gen waren, wat, zoals u inmid- is niet gebleken dat de gemeenbinatie van beide plannen on- dels wel begrepen heeft, niet te Uithoorn hierover tot nu toe
der andere de moeilijke inpas- mogelijk is. De ruimtelijke in- inhoudelijk contact heeft gesing van Thamen in Legmeer passing vanuit de gedachte van zocht. Duidelijk is wel dat AmWest benoemd ivm ruimtege- het Legmeerbos is niet te com- stelveen binnen afzienbare tijd
brek, waardoor weinig ruimte bineren met de wens van Tha- wil starten met de aanleg van
over blijft voor de gewenste ro- men om een compact, afsluit- de groene zone in de aanloop
buuste groenstructuren en het baar sportterrein te realiseren”.
naar de verdere ontwikkeling
signaal van SLS dat zij de groenvan het BTAZ.
structuur, die met verplaatsing Vragen
• Vindt u niet dat het tijd wordt
van Thamen gerealiseerd kan Buurtbeheer heeft voor de raad dat de gemeente met de MRA-

regio en de provincie in overleg treedt om te kijken of er financiële steun kan komen voor
verdere planvorming? Buurtbeheer heeft in contacten met de
MRA en de provincie begrepen
dat zij enthousiast zijn over het
idee van het Masterplan Legmeerbos. Het is ons niet bekend
of de gemeente hierover al met
de MRA en de provincie in gesprek is.
• Bent u van plan het College
te vragen om te stoppen met
zoeken naar een locatie voor
Thamen in Legmeer West in het
kader van het Haalbaarheidsonderzoek?
We gaan ervan uit dat u het belang van de groene invulling
van Legmeer West als belangrijke schakel in de totale ruimtelijke visie van het Legmeerbos onderkent.
Zo ja, bent u het dan met Buurtbeheer eens dat de komst van
Thamen niet passend is, gezien het grote ruimtebeslag en
de komst van Thamen geen bijdrage levert aan een vergroting
van de leefbaarheid in de wijk
en de sociale cohesie, de subsidievoorwaarden van SLS. Verder wordt er o.i. ook totaal voorbij gegaan aan eerder door bewoners tijdens bewonersavonden, via reacties op nieuwsbrieven en FB aangedragen suggesties voor mogelijke functies
in het Legmeerbos in Legmeer
West. Wij zijn niet tegen sport
in het bos, maar wel op de door
gemeente voorgestelde grootschalig manier zoals met Thamen in Legmeer West. Hierdoor
blijft er geen robuuste groen
ruimte over zoals omschreven
in het Masterplan Legmeerbos.

• Wij vragen de Raad er bij
het College op aan te dringen
op korte termijn duidelijkheid
te geven over de beschikbare
gronden in Legmeer West voor
de realisatie van de eerste fase
van het Legmeerbos, zodat wij
door kunnen gaan met de planvorming en we aan SLS invulling kunnen geven aan het uitstelverzoek, wat sinds juli wacht
op concretisering. Bent u daartoe bereid?
Vrijwel vanaf de start van de
ontwikkeling van het Masterplan Legmeerbos heeft Buurtbeheer gevraagd naar beschikbare ruimte in Legmeer West
voor de realisatie. Tot op heden
hebben wij daar geen antwoord
op gekregen. In de subsidiebeschikking was een tijdpad afgesproken, waarbinnen tot uitvoering van de plannen moest worden overgegaan.
Dit tijdpad is al ruim overschreden, zonder dat we enig idee
hebben wanneer de gewenste mijlpalen, die de gemeente
moet benoemen, wel beschikbaar zijn. Ook deze handelswijze brengt de SLS-subsidie in gevaar. Behalve de aanleg van Tiny
Forests is het tot nu toe volledig onduidelijk welke groene
invulling VlugP kan uitwerken.
Wij hopen dat u ons kunt helpen antwoord op deze vragen
te krijgen”, aldus Hans Beijer.
Veel antwoorden kreeg hij zoals
u kunt lezen in ons verslag van
deze vergadering. Ze moeten
nog steeds wacvhten, tot december, als dan misschien het
haalbaarheidsonderzoek er is.
En dan nog is het maar de vraag
wat er overblijft van dit toch
prachtige burgerinitiatief
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Alternatieve vorm van voorlichting in coronatijd

Servicepunten nemen Eerste Hulp Bij
Dementie-koffers in ontvangst

De Ronde Venen - Ook in coronatijd werkt De Ronde Venen
aan een dementievriendelijke ge-

komsten en trainingen niet door.
Maar de behoefte aan informatie is er wel. Daarom wordt steeds
gezocht naar manieren om toch
informatie te verstrekken aan inwoners met dementie en mantelzorgers. Onder meer via de Eerste
Hulp Bij Dementie- ofwel EHBDkoffers. Deze zijn vanaf nu te leen
bij de Rondeveense Servicepunten. Wie te maken krijgt met een
slechter functionerend geheugen of dementie, gaat vaak op
zoek naar informatie. Het Steunpunt Mantelzorg heeft een selectie gemaakt uit het grote aanbod
aan boeken en folders over dit
onderwerp en daarmee 4 koffers
gevuld: Eerste Hulp Bij Dementiekoffers. Deze EHBD-koffers zijn –
bij voorkeur op afspraak - te leen
via de Rondeveense Servicepunten. Lenen is gratis, de lener mag
de koffer 4 weken in huis houden.
meente. Vanwege de beperken- Wethouder Alberta Schuurs (Oude maatregelen gaan de Alzhei- derenzorg) overhandigde de eermer Cafés, (voorlichtings)bijeen- ste EHBD-koffers aan Servicepunt

de Eendracht in Mijdrecht. Het
gebouw was toen bestemd voor
drie basisscholen met ieder een
eigen richting (openbaar, roomskatholiek en protestants-christelijk). De protestants-christelijke
basisschool De Hoeksteen is inmiddels gesloten. De gemeenteraad heeft een aantal jaren geleden besloten het bestaande
complex te vervangen door een
nieuw, modern, toekomstgericht
onderwijs-/opvanggebouw. Na
veel voorbereidingen, waarbij de
toekomstige gebruikers betrok-

Regio - De komende maanden
staat het trainen met mountainbikes bij UWTC hoog op de agenda. Het terrein van de wielerclub
op Sportpark Randhoorn is onlangs uitgebreid met een uitdagend offroad parcours waar jongeren onder deskundige leiding
kennis kunnen maken met de wielersport. Deelname aan de mountainbike clinics is mogelijk zowel
op individuele basis als groepsge-

wijs bijvoorbeeld vanuit scholen.
De afgelopen periode waarin het
rijden van wedstrijden op een
laag pitje stond, greep de Uithoornse wielerclub aan om flink
te investeren in het eigen offroad
parcours. Het met hindernissen
en heuvels ingerichte veld rondom de Wieler- en BMX baan werd
uitgebreid met een steile klim en
een rulle zandbak waar de grofe banden van de mountainbikes
zich graag doorheen worstelen.
Dit uitdagende offroad parcours
is uitermate geschikt voor gevorderde MTB-ers maar ook voor beginnende mountainbikers een
ideale baan om de sport onder de
knie krijgen. Individuele deelname is ook mogelijk, de UWTC stelt
dan zelf coronaproof groepjes samen. Voor wie geen geschikte
sportfiets heeft, kan er een lenen
van de club.
Mountainbiken
Mountainbiken, veldrijden en
BMX-en zijn intensieve sporten.
Bij UWTC kunnen deze drie takken van sport worden uitgeoefend.
Naast mountainbiken is ook BMXen voor jeugd heel uitdagend en
spannend om te doen. Uit onderzoek blijkt dat het veel voordeel

De Ronde Venen - In 2014 verscheen de eerste enige echte Vinkeveen-agenda. Er werd op straat
over gesproken, op verjaardagen
werd de agenda tevoorschijn gehaald en menigeen zwijmelde
even weg bij het lezen van de historische verhaaltjes. Kortom, de
agenda - eigenlijk is het meer een
boekje - is een daverend succes.
Veel boekjes blijven in het dorp,
maar er gaan ook exemplaren
naar familie in Canada, NieuwZeeland en andere hoeken van
de wereld. De 1.000 agenda’s van
2014 waren binnen twee weken
uitverkocht. De uitgever - korfbalvereniging De Vinken - was aangenaam verrast door dit succes
en leden werden herhaaldelijk
op straat aangesproken met de
vraag of er het jaar daarop weer
een editie zou komen.
De afgelopen jaren slaagde De
Vinken daarin. Telkens met originele, anekdotische en historische
verhaaltjes. Maar ook met prachtige foto’s van Vinkeveen (en omgeving) zoals het nu is. Het bleek
een prima combinatie.

Duurzaam en groen ontwerp
Wethouder Kiki Hagen (Onderwijs): “Ik kijk uit naar dit nieuwe
gebouw in onze gemeente. Het
biedt een plek voor het jonge en
oude kind; een Kindcentrum. Het
is een plek voor onderwijs, kinder- én buitenschoolse opvang
in een mooi duurzaam groen ontwerp.’’

oplevert wanneer er afwisseling
is in trainingstijd op een racefiets
en de uren op een ATB-bike. De
verhouding ligt ergens bij 70%
racefiets (duurtraining) en 30%
op een mountainbike (specifieke training). Om die balans onder
de knie te krijgen, gaan ervaren
sportleiders op het UWTC parcours training geven aan jeugd
en beginnende fietsers. Momenteel is een wervingscampagne
gestart onder meer bij de scholen
in de omgeving voor het volgen
van een clinic.

De Ronde Venen - In het bezuinigingsgeweld van het college van
de Ronde Venen is er weinig aandacht voor een belangrijke bezuiniging: de bezuiniging op de bibliotheek. De Nieuwe Meerbode
is er dieper ingedoken om te kijken wat dit betekent voor de inwoners van De Ronde Venen en
kwam verassende dingen tegen.
De bibliotheek moet 10% bezuinigen. Tijdens de eerdere bezuinigingsronde in 2012 heeft de bibliotheek al veel ingeleverd. Het
vlees is daarmee van de botten
en ingrepen om de 10% te halen
zullen drastisch zijn. Zo is het heel
goed mogelijk dat er vestigingen
gaat sluiten. De bibliotheek heeft
vestigingen in Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis en Abcoude. Hier komen veel mensen. Ze komen niet
alleen om boeken te lenen maar
ook voor een praatje, een kop
koffie, huiswerk maken, de digitale school te volgen omdat er
thuis geen computers zijn of gewoon om op een rustig plekje te
kunnen werken. Dagelijks weten
veel mensen de bibliotheek te
vinden. De bibliotheek is een plek
zonder drempels waar iedereen
welkom is.

ken waren, is met de ondertekening van de opdracht voor het
ontwerp van het nieuwe gebouw
een belangrijke stap gezet.

Materiaal
De vereniging acht het van belang om training te geven op
deugdelijk materiaal en stelt
daarom tegen een geringe huur
MTB’s als opstapfiets beschikbaar.
Met deze met twintig versnellingen en schrijfremmen uitgevoerde splinternieuwe tour/trail
bikes en de professionele training
van talentcoach Peter Zijerveld is
UWTC klaar voor de toekomst.
Mede dankzij de donatie van
UWTC clublid Henny Cornelissen
uit Mijdrecht die de mountainbikes aanschafte bij hoofdsponsor Van Rijn Fietsen uit Vrouwenakker is dit nieuwe initiatief mogelijk gemaakt. Scholen, organisaties en groepen die geïnteresseerd zijn in een training of ben je
alleen en wil je informatie, meld
het met een mailtje aan uithoornsewielertrainingsclub@gmail.
com.

33x28 cm urenlang bleven zitten,
de eerste zelfbedieningswinkel in
Vinkeveen, de bijzondere familie
Portengen, De Goede Vangst en
nog veel en veel meer. Tel daarbij
op het fraaie ontwerp (Pijl 14 grafisch ontwerp) en de prachtige foto’s van toen en nu en het moge
duidelijk zijn dat ook deze editie
weer de moeite waard is.
Geen huis-aan-huis verkoop
Vanwege de corona komen de leden van De Vinken dit jaar niet
aan huis. Maar niet getreurd, het
agendaboekje is eenvoudig te
bestellen via www.de-vinken.nl,
via de mail (sponsorzaken@devinken.nl) of telefonisch via 06
27291849 (avonduren). Op de site van De Vinken kunt u alvast kijken hoe het boekje eruit ziet.
De unieke combinatie van oud
en nieuw maakt het voor mensen
die iets met Vinkeveen hebben
een echt hebbedingetje. Want
welk dorp heeft er nu een eigen
agenda?
Daarom is het ook al jaren een
leuk en origineel cadeau voor familieleden die uit Vinkeveen vertrokken zijn. Er staat namelijk genoeg herkenbaars in. Voor de
prijs (€ 9,50) hoeft u het niet te laten.

De bibliotheek kind van
de rekening?

Impressies van de entree en de binnentuin van het nieuwe kindcentrum

Offroad trainingen op
nieuw veldrijdparcours

Een echt hebbedingetje!

Geheugenkabinet
Niet iedereen vindt het handig
om een koffer mee naar huis te
nemen. Daarom richt het Steunpunt Mantelzorg ook twee Geheugenkabinet in. Een Geheugenkabinet is een informatiehoek met veel informatie over
het geheugen en dementie: van
kinderboeken, volwassenboeken
en spellen tot dvd’s en muziek.
Er komt een Geheugenkabinet
in Mijdrecht en een in Abcoude.
Zodra de locaties en openingstijden bekend zijn, worden deze bekendgemaakt. Naar verwachting
zijn de Geheugenkabinetten half
Agenda 2021
november klaar.
Dit jaar is het de vereniging wederom gelukt om een agenda met
De opdracht voor het ontwerp is ruim twintig verhalen over Vinkeaan Studio110 Architectuur ge- veen uit vroegere jaren samen te
geven omdat de visie van het ar- stellen. Lekker luchtig op papier
chitectenbureau op het ontwerp gezet door de leden Jaap Meulhet best past bij de ideeën van de stee, Cees Verrips en Jaco Kroon.
toekomstige gebruikers. Deze ge- Over het misschien wel drukste
bruikers zijn: de openbare basis- evenement dat ooit in Vinkeveen
school De Eendracht, de rooms- georganiseerd is: De Ronde van
katholieke basisschool Hofland Vinkeveen. Over schaatsen op de
en de kinderopvangorganisatie plas, met hardrijwedstrijden waar
Kind & Co.
je behoorlijk wat geld mee kon
Samen richten deze laatste twee verdienen, over duizenden baleen kindcentrum op. Een kind- lonnen die opgeblazen werden
centrum is een voorziening voor tijdens de fameuze feestweken,
kinderen van tenminste 0 tot 12 mensen die op een plankje van
jaar, waar zij gedurende de dag
komen voor onderwijs, opvoeding, ontwikkeling, ontmoeting
en ontspanning. Het kindcentrum biedt kinderen een dagprogramma voor zolang als zij willen
deelnemen.

Basisscholen en kinderopvang krijgen
plek in ‘ Kindercentrum Hoﬂand’
Mijdrecht - Studio110 Architectuur uit Vinkeveen gaat een
nieuw onderwijsgebouw voor
aan Hofland in Mijdrecht ontwerpen. Maandag jl. is de opdracht
hiervoor door de gemeente getekend. Het nieuwe gebouw, met
nu nog de naam ‘Kindcentrum
Hofland’, biedt onderdak aan
twee samenwerkende basisscholen en kinderopvang. Naar verwachting is het gebouw in 2023
gereed. Het kindcentrum vervangt het scholencomplex aan
Hofland. Dat staat sinds 1973 aan

Wilnis. Zij is blij met deze vorm
van voorlichting. “Dit is een ontzettend moeilijke tijd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De activiteiten die normaal voor deze groep worden georganiseerd kunnen niet doorgaan. We zoeken steeds naar wat
er binnen de beperkende maatregelen wél mogelijk is. Daar passen deze EHBD-koffers goed bij.”
Een andere vorm van coronaproof voorlichting is de documentaire ‘De fasen van dementie.
Deze is te zien via www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Zet je licht aan!

Regio - Een nieuwe slogan hebben de politie en de ANWB gelanceerd om meer bewustwording
te krijgen voor zichtbaarheid van
fietsers: Zet je licht aan! “Verlichting op je fiets hebben doe je niet
voor ons, maar voor je eigen veiligheid”, aldus de politie. “Wanneer je geen verlichting op je fiets
hebt, kan je daar een bekeuring
voor krijgen van 55 euro. Wij denken dat je daar hele andere leuke
dingen mee kunt doen. Denk aan Aktiviteiten
jezelf, denk aan je ouders en denk De bibliotheek organiseert heel
aan je portemonnee.”
veel activiteiten. Vrijwilligers
brengen boeken naar mensen die
zelf niet kunnen komen en drinken dan meteen een kopje koffie
tijdens hun bezoek. Dit is belangrijk voor de vele eenzame en/of
mindervaliden en scheelt de gemeente WMO uitgaven. De bibliotheek organiseert Klik&Tik cursussen voor mensen die willen
Regio - Na enkele maanden tes- leren om met de computer, teleten, gaat aanstaande maandag 2 foon of tablet om te gaan. De genovember de trajectcontrole op meente maakt hier dankbaar gede N201 bij Aalsmeer en Uithoorn bruik van nu bijna alle gemeentevan start. Het betreft het wegge- lijke diensten digitaal zijn. Als dedeelte tussen de Zijdelweg en de ze cursussen niet meer in de bibliLegmeerdijk. Het is inmiddels de otheek gegeven kunnen worden,
tiende van de twintig aangekon- zullen er meer mensen aan de badigde traject-systemen op N-we- lie van de gemeente verschijnen.
gen. Dus hardrijders opgelet: Harder rijden dan de toegestane 80 Ook dat kost geld.
kilometer per uur kan een forse De bibliotheek organiseert ook
boete opleveren.
Walk&Talk bijeenkomsten voor

Trajectcontrole
N201 gaat aan!

mensen die werk zoeken. Voor
iedere werkzoekende die op deze manier werk vindt en niet in
de bijstand komt, verdient de gemeente 15.000 euro! De afgelopen jaren heeft Walk&Talk goed
gewerkt en veel mensen aan
werk geholpen. Voor de mensen
die niet kunnen lezen of schrijven
werkt de bibliotheek samen met
verschillende partijen in het Taalhuis. Vrijwilligers helpen mensen
hierbij om voorbij de schaamte te
komen om te kunnen lezen. Dit is
niet eenvoudig maar heeft door
de werkwijze veel mensen geholpen. Zo heeft de bibliotheek
ook een uitgebreid programma
om mensen te ondersteunen die
geen Nederlands spreken. Ook
dit is belangrijk voor de gemeente. Mensen die niet kunnen lezen
of schrijven, of de taal niet spreken, zijn vaker werkloos en doen
een beroep op de bijstand. Deze
kosten moet de gemeente betalen.
Scholen
Scholen zijn ook van harte welkom. Er zijn speciale programma’s
ontwikkeld om kinderen te leren
lezen. Dit lijkt overbodig. Maar in
Nederland komt 25% van de kinderen van de middelbare school
zonder voldoende basis-leeskennis! Deze kinderen komen vaker
in de bijstand dan kinderen die
wel goed kunnen lezen. Ook worden ze vaker ziek of hebben hulp
nodig.
Door, samen met de bibliotheek
en scholen, te zorgen dat meer
kinderen voldoende kunnen lezen, bespaart de gemeente geld.
De Nieuwe Meerbode was aangenaam verrast door de vele activiteiten van de bibliotheek en begrijpt de bezuiniging ook niet.
Uiteindelijk zal dit de gemeente
meer gaan kosten! In het engels
zeggen ze: Pennywise, poundfoolish.
Oftewel: door nu een euro te besparen moet de gemeente straks
een veelvoud betalen. Maar ach,
dan zit er waarschijnlijk weer een
ander college die het puin mag
opruimen.
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Leerlingen van De Vuurvogel krijgen
les van bevlogen gastdocenten
Uithoorn - Op De Vuurvogel in
Uithoorn is het programma IMC
Basis van start gegaan. IMC is een
landelijke organisatie die leerlingen op de basisschool kennis laat
maken met diverse beroepen.
Hierbij komen gastdocenten uit
het werkveld lesgeven.
Tijdens de introductieles van het
IMC kregen de leerlingen van
groep 7 en 8 een indruk wat het
IMC basisprogramma inhoudt en
wat het doel is.
Op 26 oktober stond het eerste onderwerp journalistiek cen-

traal. De leerlingen kregen les
van een echte journalist, namelijk Thijs Zonneveld. De leerlingen
luisterden geboeid naar de sportjournalist én voormalig wielrenner. Hij vertelde wat het inhoudt
om journalist te zijn en wat nodig
is om dit werk te kunnen doen.
Daarbij ging hij ook dieper in op
alle vragen die werden gesteld
over wielrennen.
De volgende lessen zullen gegeven worden door o.a. een programmamaker en een nieuwspresentator. Op deze wijze leren

de kinderen wat werken in de sie, handel, kunst. IMC Basis vermedia inhoudt en hoe je nieuws- ruimt het blikveld van de leerberichten schrijft.
lingen, laat hen experimenteren
met hun voorkeuren én talenten
Taalvaardigheden
en stimuleert hen om hun inteTijdens de lessen wordt gewerkt resse te volgen.
aan mondelinge taalvaardighe- Op deze manier doen ze niet alden: presenteren, woordenschat leen feitelijke kennis op, maar
en begrijpend lezen. Kortom: ver- maken ook een ontwikkeling
schillende aspecten van taal ko- door op het gebied van zelfkenmen aan de orde. Naast lessen nis. Door het scala aan onderwervan de gastdocenten, maken de pen en de uitdagende lessen sluit
leerlingen ook tripjes naar ver- het programma van IMC naadschillende bedrijven, zoals juri- loos aan bij de visie van De Vuurdisch, medisch, luchtvaart, defen- vogel: Elk kind is een winnaar!

Loopclinic AKU wordt
uitgesteld
Uithoorn - Donderdag 29 okto- 4 personen gesport kan worden.
ber zou de start plaatsvinden van Dat betekent dat het op dit moeen gratis clinic, georganiseerd ment niet veilig en verantwoord
door de lopersgroep van atletiek- is om de clinic te laten doorgaan
vereniging AKU. Aan de clinic kon aangezien een veel grotere groep
worden meegedaan door me- deelnemers zich had aangemeld
dewerkers van bedrijven, scho- voor de clinic.
len en zorginstellingen in de gemeente Uithoorn.
Uitstel maar geen afstel
De clinic was bedoeld als blijk van Aangezien er veel enthousiaswaardering voor veel bedrijven me is voor de clinic en er door
en instanties die geraakt zijn door de ernst van de maatregelen nog
het coronavirus.
meer reden is om als atletiekverDe tweede, ernstige, opleving eniging iets te betekenen voor
van het virus na de zomer maakt de getroffen bedrijven en orgahet noodzakelijk om extra maat- nisaties, wil AKU op een moment
regelen te nemen om het virus waarop het weer mogelijk is om
er onder te krijgen. Een van de met een grotere groep op de atmaatregelen is dat er op sportvel- letiekbaan hard te lopen, deze cliden met groepjes van maximaal nic te organiseren.

Solidoe kinderopvang
verlengt sponsoring

Op de foto van links naar rechts: Kai, Pascal, Tycho, Stan, Finn en Erik, onderste rij: Jeremi. Op de foto ontbreken Joel, Mees en Martijn.

Nog 3 kampioenen bij Thamen!

Uithoorn - Afgelopen week werd
Honk- en softbalvereniging Thamen door de Bond geïnformeerd
dat er nog 3 teams kampioen zijn
geworden in hun klasse in het bijzondere covid seizoen, dit nadat
de huldiging van de Honkbal Aspiranten al had plaatsgevonden.
Honkbal Heren 3 werd kampioen
met acht gespeelde wedstrijden,
waarbij er 1 werd verloren in de
4e klasse C. Dit team is een combinatie van Japanse en Neder-

landse spelers en daar zij 18+ zijn
werden de cadeaus overhandigd
aan de hoofdcoach Akio Hirata.
Ook de Japanse pupillen, Honkbal Pupillen 2, werd kampioen in
de 2e klasse D waarbij zij 9 wedstrijden speelden en maar 1 wedstrijd nipt verloren. Hun runsaldo
van 110 voor en 11 tegenpunten
zegt daarin ook veel. Deze voornamelijk Japanse kinderen worden door hun teambegeleidster
in het zonnetje gezet. Afgelopen

zaterdag kwam een deel van de
Honkbal Junioren nog even naar
de vereniging om in het zonnetje te worden gezet. De HB Junioren speelden in de 3e klasse A en
na 8 gespeelde wedstrijden waarvan 1 gelijk en 1 verloren werden
zij benoemd tot kampioen. Dit
kon nog net volgens de richtlijnen op de vereniging en werd er
door het Bestuur en de coach nog
even teruggeblikt op de mooie
momenten van dit seizoen.

Uithoorn - Solidoe Kinderopvang
verlengt hun steun en is daarmee
ook de komende drie jaar sponsor van Legmeervogels. De komende drie jaar blijven het bord
en de mooie Solidoe vlag op ons
sportpark zichtbaar en daar zijn
wij trots op! En dat is niet alles,
want Solidoe heeft tevens twee
meidenvoetbal teams voorzien
van superstoere rugtassen. Iets
wat afgelopen augustus al was
beklonken, hebben we dit weekend een officieel tintje gegeven.

Afgelopen zaterdagochtend werden de meiden van de MO-10
iets eerder naar het sportpark gehaald voor een leuke verrassing.
Om 8:30 uur in de ochtend stond
Sven Kuit, Sport & Beweeg coördinator van Solidoe, hen op te
wachten. Hij was speciaal voor de
meiden naar de vereniging gekomen om ze de mooie gesponsorde rugtassen te overhandigen en
nog even met de blije koppies op
de foto te gaan. Solidoe is inmiddels enkele jaren als sponsor aan

Legmeervogels verbonden. Vorige zomer waren ze met de BSO
op het sportpark te vinden en we
blijven samen bezig om kinderen in Uithoorn te laten sporten
op een plezierige manier. “Het is
en blijft leuk om met sport en beweging kinderen plezier te laten
beleven, en dit zien we ook terug
bij Legmeervogels”, aldus Sven
Kuit. Legmeervogels en de MO10
teams bedanken Solidoe Kinderopvang voor de vernieuwde
sponsoring en de mooie tassen.

