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Brand in
ondergrondse
container

Uithoorn - Zondagmiddag rond
11.30 ontdekte voorbijgangers
dat er flinke rook uit een ondergrondse container kwam op de
Gouwzee in Uithoorn. De direct
gebelde brandweer heeft het
brandje geblust. Naar de oorzaak
wordt een onderzoek ingesteld
Foto Jan Uithol.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl

Tel. 0297-59 11 22

Vanwege de coronaregels koos de burgemeester voor beperkt (en op RIVM-afstand) contact
en bleef het grotendeels bij een raambezoek. ,”Mijn eerste officiële (k)raamvisite,” grapt hij.

Burgemeester op (k)raamvisite bij
30 duizendste inwoner Frenky Klijn
Uithoorn - Baby Frenky Klijn is de 30 duizendste inwoner van de
gemeente Uithoorn. Burgemeester Pieter Heiliegers maakte donderdag 19 november kennis met het kleine kereltje en zijn ouders
Robin Klijn en Christy van der Kraats.

Vergeer
Gesneden Kaas

Jong, Jong Belegen, Belegen,
Extra Belegen of Oud.
Pak 200 gram.
Per pak van 2.49 tot 2.99
Deze actie is geldig t/m zaterdag 28 november 2020

WELKOM

Nadat de burgemeester had aangebeld werd hij verwelkomd
door de trotse vader en de enorme hond des huizes die luid blafte. “Hij is een stuk waakser geworden sinds de geboorte van onze
zoon,” lacht de kersverse vader
met gepaste trots.
En daar is de moeder die haar
kroost teder op haar borst heeft.
Frenky is nog aan het ‘na boeren’
van zijn zojuist verorberde flesje

melk. Met de ouders en hun nieuwe kroost gaat het uitstekend en
wat waren ze blij verrast toen ze
op de hoogte werden gebracht
dat hun mannetje de 30 duizendste inwoner van de gemeente
was geworden. Heel even werd
er nog gedacht aan een grap van
vrienden maar alsnel bleek het
werkelijkheid te zijn. ,”Heel bijzonder,” aldus de vader.
De burgemeester vertelt dat dit

aantal ook wat positieve gevolgen heeft voor de gemeente. Zo
krijgt de gemeente meer geld
van het Rijk en mag de gemeenteraad vanaf 2022 uitgebreid
worden met maar liefst twee
raadsleden.Dan is het tijd voor
cadeaus. De burgemeester heeft
de heerlijke officiële gemeentekoekjes meegenomen die speciaal gemaakt zijn door bakkerij
Westerbos in de vorm van het gemeentewapen. Frenky krijgt een
badjasje met daarop zijn naam en
30.000ste inwoner geborduurd.
De ouders zijn hier uitermate blij
mee en super trots.

- Moderne mondhygiënistenpraktijk
- Nieuwe patiënten welkom
- Afspraak op korte termijn mogelijk
- Ook ’s avonds en zaterdag geopend
- Vergoed door tandartsverzekering

Maak een afspraak op
deschonetandenpraktijk.nl
Dorpsstraat 49 1421 AS Uithoorn
info@deschonetandenpraktijk.nl | 06 48 56 84 84

Ophelialaan 116 | 1431 HM Aalsmeer | 0297 - 32 58 37
info@wittebolwijn.nl | www.wittebolwijn.nl

WEEK
BLACK FRIDisAY
goedkoper!
alleen gratis

0297
567 863

Geldig van 25 t/m 29
november, zolang de
voorraad strekt.
OP=OP!

www.ekz.nl

KERSTBOOM
Kunstkerstboom
Canmore, groen,
hoogte 120cm.
49.99

Gem
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ADVERTEREN?
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INFORMATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERKOOPUITHOORN@
MEERBODE.NL

Kinderen planten vierde Tiny Forest
Uithoorn - Op vrijdag 20 november hebben leerlingen van basisschool De Kwikstaart een nieuw Tiny Forest in De Legmeer geplant. Het naar de school vernoemde ‘Kwikstaartbos’ bevindt zich
op de hoek bij de Randhoornweg en de Vogellaan. Basisschool De
Kwikstaart adopteert het Tiny Forest en gaat het gebruiken tijdens lessen. Dit minibos is één van de vier Tiny Forests in De Legmeer, die allen deel uitmaken van het ‘Legmeerbos’. De andere
drie minibossen werden eerder al geplant en geadopteerd door
de overige scholen en kinderopvang in de brede school Legmeer.
Met dit nieuwe Tiny Forest kunnen kinderen en buurtbewoners
genieten van nog meer natuur in de wijk.
Kwikstaartbos
Het enthousiasme en de inzet
van de leerlingen van basisschool
de Kwikstaart tijdens de plantdag was groot: samen plantten zij
zeshonderd boompjes en struikjes. De plantjes zijn nu nog maar
80 cm hoog, maar zullen binnen
een paar jaar uitgroeien tot een

dichtbegroeid bos. Alle leerlingen adopteerden ieder een eigen
boompje die ze een naam mochten geven door er een naamlabel aan te hangen. Zo kunnen ze
hun eigen boom, tijdens buitenlessen in de toekomst, terugvinden en onderzoeken. In verband
met de corona-maatregelen was

er tijdens de plantdag een minimaal aantal volwassenen aanwezig. Wanneer de maatregelen het
toelaten zal het Tiny Forest in het
voorjaar, als de boompjes mooi
in blad staan, feestelijk geopend
worden.

NÚ

9.99

INTRATUIN TER AAR | Winkelplaza Ter Aar | Kerkweg 28

geld vrijgemaakt voor de aanleg
van dit Legmeerbos in gemeente Uithoorn. De Stichting Leefomgeving Schiphol wordt gefinancierd door het Rijk, de provinLegmeerbos
cie Noord-Holland en Schiphol
Buurtbeheer De Legmeer heeft en heeft tot doel het verbeteren
het initiatief genomen voor de van de leefomgeving in de Schipaanleg van het Legmeerbos: holregio.
groene gebieden in en rond de
wijk de Legmeer die met elkaar Wat zijn Tiny Forests?
verbonden zijn door wandel- en Tiny Forests zijn dichtbegroeide
fietspaden. Onderdeel van het inheemse minibossen, ongeveer
Legmeerbos zijn straks bestaan- ter grootte van een tennisbaan.
de groene gebieden en nieuwe Ze zijn niet alleen bedoeld voor
natuurlijke plekken, waaronder vlinders, vogels, bijen en kleine
de Tiny Forests. De Stichting Leef- zoogdieren, maar ook voor menomgeving Schiphol (SLS) heeft sen. Bij een Tiny Forest komt al-

tijd een kleine open plek om buitenlessen te kunnen geven en om
even lekker te zitten. Door de natuur dichterbij te brengen gaan
kinderen deze onderzoeken, voelen en beleven. Wat is er mooier
dan spelenderwijs leren en hen
zo meer bewustzijn bij te brengen
over de natuur. Daarnaast is een
Tiny Forest een plek waar buurtbewoners elkaar ontmoeten op
een prettige en gezonde plek.
Ook zorgt het voor verkoeling op
warme dagen, verbetering van de
luchtkwaliteit, meer biodiversiteit
en waterberging bij zware regenval. Kijk voor meer informatie op
www.ivn.nl/tinyforest
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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
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.

Uithoorn - Het idee voor een gedichtenbundel ontstond tijdens
de middag dat Gerardo Insua Teijeiro met zijn gedicht ‘Ik ben een
kind van dit dorp’ unaniem werd
verkozen tot dorpsdichter van
Uithoorn. Omdat het jammer
zou zijn om niets te doen met de
gedichten van de overige deelnemers aan de verkiezing nam Iris
Soerel nam het initiatief om de
inzendingen te bundelen. In deze
krant deed zij eerder dit jaar een
oproep om meer gedichten. Daar
is goed gehoor aan gegeven. Niet
alleen dichters voelden zich aangesproken. ‘Ik wil graag meedoen
maar ik kan niet dichten. Mag het
ook een verhaal zijn?’, werd er gevraag. Dat kon uiteraard, en zo
ontstond een mooie verzameling
gedichten en verhalen. Gedich-

ten van weleer en gedichten die
zich in het heden afspelen. Verhalen van toen en nu schetsen een
beeld van Uithoorn en de Kwakel
gezien door de ogen van inwoners. In eerste instantie was het
idee om 200 gedichten te verzamelen in het kader van 200 jaar
gemeente Uithoorn.
Te optimistisch
Dat bleek een ietwat optimistisch
streven en in deze tijd niet haalbaar. Door het corona virus moesten alle geplande feestelijkheden worden geschrapt. Inmiddels
waren er al aardig wat inzendingen binnengekomen en de vraag
was wat ermee te doen. Uiteindelijk besloot Iris geïnspireerd door
enthousiaste reacties het project
met hulp verder vorm en inhoud

te geven. Er is immers genoeg
schrijftalent in onze gemeente.
Veel mensen dichten en schrijven maar niet iedereen kan het
publiceren. Met deze bundel wilde zij dat mogelijk maken en iedereen de kans geven iets aan te
leveren. Niet alleen volwassenen
klommen in de pen. Ook de jeugd
dicht en schrijft. Het resultaat is
een unieke verzameling gedichten en verhalen van inwoners en
betrokkenen over Uithoorn en
de Kwakel. Gedichten en verhalen die vertellen over de gemeente zoals we die nu kennen, andere nemen de lezer juist mee terug
in de tijd. In deze bundel nemen
dichters en schrijvers de lezer
mee op een poëtische reis door
het dorp. Het spreekt tot de verbeelding en roept herkenning op.

Nieuwe Meerbode

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

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

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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.

De omslagfoto is gemaakt door
Margot Fiechter van de Fotokring
Uithoorn. Het toont een van de
vele bruggetjes in Uithoorn wat
symbool staat voor de brug die
Iris met deze bundel wil slaan.
Wie een brug overgaat, ontmoet
immers de ander. Ontmoetingen
in poëzie en proza Uithoorn & De
Kwakel is onder meer verkrijgbaar bij Bruna en The Readshop.

COLOFON

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146

Cato Cadeau en Fred
Pakket in Mijdrecht
Mijdrecht - Op zaterdag 28 november tussen 12:00 uur en
16:00 uur komen Cato Cadeau en
Fred Pakket regelrecht uit de cadeaufabriek van Sinterklaas naar
Mijdrecht Dorp. Sinterklaas pakt
uit maar zij, zij pakken in. Prachtig inpakpapier, strikjes, veertjes,
frutsels vliegen in een hoog tempo het rond, het is inpakken geblazen. Cato en Jet geven tips
waar Sinterklaas de leukste cadeautjes kan vinden in Mijdrecht
dorp en wensen iedereen namens
alle ondernemers alvast een vrolijk Sinterklaasfeest!

Uithoorns schrijftalent gebundeld

De hoofdprijswinnaars met hun kinderen

De grote Boni Bingo actie ondanks
corona een groot succes
van diverse waardes die binnen
de deelnemende winkels kunnen
worden besteed. Bedrijfsleider
Jan de Jong van de Boni kijkt tevreden terug op deze succesvolle bingo actie. Hij zag blije klanten genieten van de mooie prijzen. Maar de gulle bijdrage van
de lokale middenstand doet hem
eveneens goed. “Opnieuw is er
sprake van een grote betrokkenheid tussen de winkeliers in het
dorp. Ik had op zo’n 12 sponsors
gerekend, maar dat zijn er tegen
de 20 geworden! Een actie van
dit formaat kost geld, dat dankzij
een ieders bijdrage zó rond was.
Uiteraard brengt zo’n grote actie
Sylvia kan binnenkort ‘los’ tijdens een minuut gratis winkelen.
ook positieve PR en extra omzet
voor ons allemaal. Maar midden
Mijdrecht – Zaterdag 21 novem- sen met deze smakelijke prijs. An- in deze coronatijd is een vrolijke
ber jl. was de grote prijsuitrei- nemieke won een VVV Cadeau- gebeurtenis als dit heel welkom.
king van de allereerste Boni Bin- bon ter waarde van 25,- euro die Speciale dank nog aan mijn asgo van het Mijdrechtse filiaal. Me- aan haar man werd overhandigd. sistent-bedrijfsleider Claudia. Zij
de dankzij een groot aantal spon- Tot slot de hoofdprijs, die door de regelde echt van alles, zoals onsors vanuit het hele winkelcen- Boni supermarkt zelf gesponsord der andere het benaderen van de
trum konden er veel mooie prij- werd. De 1 minuut gratis win- prijswinnaars.”
kelen werd gewonnen door Sylzen worden gewonnen.
via. “Mijn kinderen groeien hard Sponsors bedankt
De bingo actie ging van start op en dat is ook te merken aan dat De Boni bedankt de onderstaan12 oktober en heeft in totaal ruim ze steeds meer eten. Daarom is de sponsors hartelijk voor hun
1500 volle bingokaarten opge- een prijs als dit zeker welkom! Ik bijdrage aan de grote Boni Bingo:
leverd. Iedere ingeleverde kaart heb nog geen strategie en een Het Chocoladehuisje, TOF lunchwerd beloond met een heerlijke boodschappenlijstje kunnen be- room, Lotus Corner, Smit Schoeappelcake. Het aantal prijswin- denken voor het gratis winkelen. nen, Hans en Frietje snacks, Duonaars van de actie bedroeg een Maar dat komt helemaal goed, plant, De Loods, Primera, Suite
totaal van 80, waaronder 4 gro- want ik heb nog een aantal dagen kinder/babymode, Simon Zwarts
te prijswinnaars. Om een grote totdat ik los mag in de winkel”, al- gerberakweker, Mondria boekdrukte te voorkomen vanwege dus een zeer stralende Sylvia.
handel, Banketbakkerij Mens &
het coronavirus, werd alleen voor
Westerbos, Dat leuke winkeldeze grote prijswinnaars een uit- Tevreden
tje, Dierenspeciaalzaak van ZuyDe overige prijzen waren varië- len, Bakkerij Vooges, Backstage
reikingsceremonie gehouden.
Sjaak Blom van Bike OK stelde rend van Turkse pizza’s, gratis lun- fashion, Rayan de Ronde Venen,
een gave rode fiets ter beschik- ches, maar ook tegoedbonnen Vandaag Surinaams en Bike OK.
king als één van de hoofdprijzen.
Deze werd overhandigd aan de
moeder van prijswinnares Katinka. Wonende midden in de polder legt zij veel kilometers op de
fiets af. Daarom komt deze nieu- Regio - Sinds een week vliegt dewe fiets goed van pas volgens ze vogel in Mijdrecht in buurt van
de moeder van Katinka. De gra- Hofland. Het is geen vogel die in
tis High Tea voor twee personen de vrije natuur hoort. Bent u een
werd gesponsord door Jeroen soortgelijke vogel kwijt? Bel even
Vergouw van Het Chocoladehuis- onze redactie: 0653847419, dan
je. Winnares Danielle verheug- geven wij de telefoongegevens
de zich om haar man te verras- van de vinder

Wie mist mij?

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
of redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 31.650
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant 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.

WWW.MEERBODE.NL
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LEZERSPOST

Ondernemers voor het
CDA karretje gespannen?

(Waar) Vinden inwoners
zonnevelden en
windmolens passend?
De Ronde Venen - De al wat
wakkere bewoners in de Ronde Venen zal het wel op vallen,
het gros waarschijnlijk niet, die
zijn druk met van alles, en waarschijnlijk het meest druk met
het Covid virus. Het laatste vooral omdat we met zijn allen heel
bang gemaakt worden, en dat is
de bedoeling ook. Het gevolg, je
kan dan niet meer nuchter nadenken en verbanden en logica
ontdekken in bepaalde dingen/
processen zoals ze werken. Zo
ook met het nobele streven van
de gemeente de RondeVenen
om in 2040 Co2 neutraal te willen zijn, hierin willen ze echt het
beste jongetje van de klas mee
worden, door zelfs op iedereen,
10 jaar vooruit te lopen. Of het
technisch en verantwoord mogelijk, is wordt volgens hun zegge ook na gekeken, ze hopen erop, dat er in de tussentijd technieken ontwikkeld worden die
de hiaten moeten opvangen
voor als het een paar dagen niet
waait voor de nu al te plaatsen
windmolens, en als de zon achter de wolken blijft, en de paneelvelden ook te weinig opwekken.
Moeilijk
Het is blijkbaar moeilijk te bevatten dat elektriciteit op “vraag” is
berust, in plaats van op aanbod,
ze hopen/gokken erop dat er
tegen die tijd nieuwe ontwikke-

lingen/uitvindingen zijn, snapt
u hem nog, daar hopen ze op.
Maar als het effe kan wel al vast
de windturbines gaan plaatsen,
de locaties zijn al bijna bekend,
althans de voorkeuren van 1500
bewoners van het ruim 44.000
telende aantal inwoners dat er
hier in de gemeente woont, een
wel getelde 3,4% heeft de moeite genomen om van het democratische recht gebruik te maken om te bepalen waar je ze wil
hebben, niet of je ze wilt hebben, maar waar je ze wilt hebben, dat is onze democratie. Ik
zelf, en denk vele van de 1500
stemmers die door het lastige
internet programma heen kwamen hebben bij de opmerkingen neer gezet dat de windmolens niet welkom zijn, als je deze optelt bij de nu al bijna 1000
“nee” stemmers op het initiatief www.tegenwindmolens.nlvan “de Ronde Venen Belang”
dan komt het misschien wel
akelig dicht bij elkaar want bij
de andere kant vallen ze in principe weg.
Beste jongetje
Het zegt in ieder geval dat een
groot deel van de inwoners wel
eens tegen de plannen van “het
beste jongetje van de klas is”,
maar daar gaan ze echt geen rekening mee houden, terwijl ze
er eigenlijk voor ons, de inwoners, zitten. Nee hoor ze plaat-

sen een stuk in de krant waar
staat “Waar vinden inwoners
zonnevelden en windmolens
passend”, ik zou concluderen
nergens, en waarschijnlijk doen
ze dit in het gemeente huis (of
thuis werkend) ook, want de
oude truc “Angst” wordt weer
uit de (gemeente) kast gehaald.
De 2e alinea van het stuk in de
krant is daar duidelijk op gestoeld. Met dikke letters begint
begint men “Zonnevelden en
windmolens om klimaatverandering tegen te gaan”, met daarop volgend de angst op voerende tekst, “De effecten van klimaat verandering zijn steeds
meer te zien. Denk aan grotere
stormen , hittegolven, overstromingen. Daardoor ontstaan klimaat problemen. Enz enz”. dus
je moet hier wel mee instemmen (of je wel of niet wilt of
kunt) want dit kan je niemand
aan doen. Het grappige is dat ze
wel goed opletten (papagaaien)
wat ze in den Haag en Brussel
roepen, dat moet ik ze mee geven, de term “Global warming”
hoor je bijna niet meer, en is nu
de term klimaatverandering of
op zijn engels “climate change”
hot om te gebruiken, en deze

term zal altijd op gaan, klimaatverandering is al eeuwig aan de
gang en zal eeuwig blijven, dus
goed gekozen. Klimaat zal altijd
afhankelijk zijn van de activiteit
van de zon, is door NASA in het
verleden ook op hun website
geschreven, maar waarschijnlijk inmiddels moeilijk te vinden, past niet in het grote verhaal. Kortom we worden weer
gebombardeerd met een portie
angst om onze neuzen weer de
goede kant op te krijgen, en zeker niet tegen het uitgestippelde beleid in te gaan. Dus gaan
we straks van het gas af met ze
alle terwijl meer dan 50% van
de woningen niet geschikt zijn,
of geschikt te maken zijn voor
een warmte pomp, en dit terwijl
ze in Duitsland subsidie krijgen
om op het gas te gaan, snapt u
hem nog. En dan maar hopen
dat het straks altijd waait en
de zon schijnt. Oeps dit stukje
angst aan wakkeren ontschoot
mij, misschien helpt het stiekem.
Met (warme) vriendelijke en
hoop wakker makende groet,
Van Beest.

College wil bestaande verkeersstructuur Vinkeveen handhaven
Vinkeveen - Het college stelt de
gemeenteraad voor de bestaande verkeersstructuur in Vinkeveen op dit moment niet te veranderen. Oplossingen om het
verkeer beter over het dorp te
spreiden krijgen onvoldoende
steun van inwoners en ondernemers. Het college hecht veel
waarde aan draagvlak voor aanpassingen en stelt de gemeenteraad daarom voor ‘op basis van
de huidige inzichten’ de verkeerssituatie niet te wijzigen. Het voorstel wordt waarschijnlijk 15 december in de gemeenteraad behandeld. De afgelopen jaren zijn
verschillende mogelijkheden bekeken om de verkeerssituatie in
Vinkeveen te verbeteren. Al eerder viel het idee af voor de aanleg van een nieuwe randweg over
de dijk langs de Ringvaart evenals
het plan voor een nieuwe aanslui-

ting op de N201 via een westelijke randweg door Marickenland.
Twee andere mogelijke oplossingen zijn de afgelopen weken
voorgelegd aan inwoners en ondernemers met het verzoek daarop te reageren. Het gaat om het
aanpassen van bestaande wegen of de aanleg van een nieuwe weg ter hoogte van de Julianalaan in combinatie met de invoering van éénrichtingsverkeer
op de Kerklaan en Herenweg. Uit
de reacties blijkt dat geen van de
varianten een duidelijke voorkeur
heeft.

Veel waarde aan draagvlak
Het college komt tot de conclusie dat het alles overziend en op
basis van de huidige inzichten op
dit moment de bestaande verkeersstructuur wil handhaven.
Wethouder Alberta Schuurs (Ver-

keer): ”Als college hechten we
veel waarde aan draagvlak voor
een oplossing en nemen we de
reactie uit Vinkeveen zeer serieus.
Op basis van de reacties kunnen
we op dit moment dan ook niet
anders concluderen dan dat de
enige keuze is geen van de varianten verder uit te werken en de
bestaande verkeersstructuur te
handhaven. Eind oktober zijn inwoners via de lokale kranten en
social media opgeroepen hun
mening te geven over de varianten om de bestaande wegen aan
te passen of een nieuwe weg aan
te leggen ter hoogte van de Julianalaan. Circa 275 inwoners hebben dat gedaan. Hen werd gevraagd een voorkeur uit te spreken en aan te geven welke vooren nadelen zij zien en welke aan-

dachtspunten er leven. Uit de reacties blijkt dat beide varianten
nagenoeg gelijk scoren. Ook is
er een aanzienlijk aantal mensen
dat geen voorkeur aangeeft”.
Dorpsvisie Vinkeveen
Het niet aanpassen van de verkeersstructuur betekent dat de
Dorpsvisie Vinkeveen niet kan
worden uitgevoerd. Belangrijke punten uit de Dorpsvisie zijn
het verbeteren van de relatie tussen de Plassen en het dorp en de
bouw van circa 250 tot 300 woningen, waarvan 30 % sociale
sector. Als de verkeersstructuur
niet wordt aangepast is de bouw
van woningen in Vinkeveen nog
maar beperkt mogelijk. De gemeenteraad spreekt waarschijnlijk in haar vergadering van 15 december over het voorstel. Daaraan voorafgaand wordt het in de
commissie besproken. De agenda’s voor de vergadering zijn te
bekijken via www.derondevenen.nl

Zwemvereniging De Meerkoeten
keert terug naar Abcoude
Abcoude - De van origine Abcouder zwemvereniging ‘De Meerkoeten’ komt in 2021 terug naar
Abcoude. De vereniging is terug na een gedwongen vertrek,
vijf jaar geleden na de sloop van
hun thuishaven ‘Het Meerbad’ in
2015. Vanaf maandag 4 januari
is de vereniging terug en zijn alle Meerkoeten weer te bewonderen in het nieuwe zwembad: ‘Het
Sporthuis Abcoude’. Hier zal de
vereniging op de dinsdag, donderdag en vrijdagavonden in het
water te vinden zijn.
De Meerkoeten is decennia lang
onderdeel geweest van de Abcouder cultuur en het lokale
straatbeeld. Abcoudenaren hebben door de jaren heen bij De
Meerkoeten leren zwemmen, leren winnen en verliezen, accepteren en incasseren, maar bovenal
vrienden gemaakt en lief en leed
gedeeld. De vereniging bestaat al
ruim 80 jaar en startte ooit in het

Abcoudermeer. In de jaren ’70
huisvestte de vereniging in Het
Meerbad, waar het tot eind 2015
heeft gezwommen. Na de sloop
van Het Meerbad is de vereniging
uitgeweken naar Amsterdam.
Voorzitter Dylan Rijlaarsdam: “Het
is geen geheim dat we door de
verhuizing naar Amsterdam leden hebben verloren. Dat is ook
niet gek.
Maar we zijn zo blij en trots dat
we terugkeren in het straatbeeld
van Abcoude. We gaan er volle
bak tegenaan en hopen weer uit
te groeien tot de vereniging die
we ooit waren.
Op dit moment hebben we twee
fanatieke heren waterpoloteams
en een groep zwemmers die ontzettend hard trainen en we blijven naar de toekomst kijken.
Mochten mensen interesse hebben om mee te trainen, kom
vooral een keer op onze trainingsavonden kijken.”

Deze week werd de lunch met
staatsecretaris Mona Keijzer
groots aangekondigd. Wethouder Rein Kroon van het CDA
had de staatsecretaris weten te
strikken. In het TV-programma
Goede Morgen Nederland had
het erover. Je zou denken dat
Rein Kroon echt wil werken aan
de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. Maar in genoemd TV-programma werd er
niet bij verteld dat op voorstel
van het CDA de OZB belasting
voor ondernemers verdubbelt.
Dit heet naar mijn idee goede
sier maken met een lunch met
de staatssecretaris. Een straatsecretaris die zich echt inzet
voor MKB-ers. Zou zij ook gekomen zijn als Rein Kroon haar
had verteld dat het CDA de OZB
voor ondernemers in onze gemeente heeft verdubbeld? Met
96% heeft verhoogd en dat
in een tijd waar ondernemers
het zwaar hebben. Ik betwijfel dat, omdat Mona Keijzer nu
niet het type lijkt dat zich voor
het publiciteitskarretje van Rein
Kroon laat spannen.
Moeilijk
Maar zoals gezegd hebben on-

dernemers het moeilijk. Maar
zeker een groot aantal winkeliers weten niet waar ze het
zoeken moeten en worden geconfronteerd met een OZB verhoging van 96%.
Maar gelukkig is daar weer het
CDA, de redding lijkt nabij. Op
haar facebookpagina komen
vrijwel alle raadsleden voorbij die bij lokale winkeliers wat
kopen. Blijkbaar is dit nieuws.
CDA-raadsleden als Simone
Borgstede (verdedigde vurig de
OZB verhoging) en vele andere
kopen bij lokale winkels!!
Vertel het door!! Volgende week
gaan ze weer boodschappen
doen en dan komt er weer een
filmpje. Houd de media in de
gaten.
Mij komt het vreemd over. Eerst
de OZB flink verhogen en dan
de lokale ondernemer aanprijzen om je Kerstboodschappen
te doen! Hoe dan!?
Last but not least; als je dan
toch zo’n filmpje maakt, zorg er
dan voor dat je bij het doen van
boodschappen een mondkapje op draagt! https://www.facebook.com/cda.derondevenen/
Roger Fernhout

Fietstrauma
Sint las vandaag op zijn paard in
het Mijdrechts suffertje
En viel van een ingezonden
brief bijna op zijn snuffertje.
Er was een brief van een hele
sneue man,
Die de fietsparkeerproblemen
van kinderen niet serieus nam.
Blijkbaar kan hij zich dagelijks
totaal niet vermaken,
Dus gaat hij uit armoe een fietsenrek observeren om bezwaar
te maken.
Waarschijnlijk heeft hij de peperdure stalling bedacht en
eraan meebetaald,
Maar de tweede verdieping
kan voor jonge kinderen op de
mestvaalt.
Lijkt mij ook handig dat hij eens
langs de fietsenwinkel loopt,
Zodat hij ziet dat men hier fiet-

sen met kratjes, kant en klaar
verkoopt.
Maar ook even bedenken dat
er geen bus meer door de gemeente rijdt,
Zodat iedereen wel op de fiets
naar het busstation moet, tja
dat is een feit.
En als meneer toch niks beters
heeft te doen,
Zou hij van de kinderen de fietsen kunnen overnemen en het
even voordoen.
Dus hoopt Sint dat de gemeente nuchter nadenkt en zich bezint,
Geen domme boetes meer en
wat meer stallingsruimte voor
een schoolgaand kind
Fijne feestdagen van
Sint N.J.Doting
uit Mijdrecht

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.

Kom jij proef trainen bij HVM?

Doe mee met MiniFreerun bij GVM’79!
Mijdrecht - Goed nieuws! Komende twee vrijdagen (27 november en 4 december) gaat
GVM’79 beginnen met Mini
Freerunnen! Deze les is bedoeld
voor de jonge bewegers tussen
5,5 en 7 jaar oud en is perfect om
de basis van het Freerunnen onder de knie te krijgen! In de les
gaan ze aan de slag met springen,
klimmen en heel veel andere toffe dingen! Freerunnen is een jonge sport waarbij je soepel over allerlei obstakels beweegt, hiervoor is het belangrijk dat de jon-

ge sporters veel verschillende bewegingen krijgen aangeboden.
Bij het Mini-Freerun zijn de obstakels wat lager en duurt de les iets
korter. Het worden leuke lessen
en iedereen is welkom om twee
introductielessen te doen! De introductielessen zijn gratis! Daarna kun je lid worden bij GVM’79
! Aanmelden via: proefles@gvmijdrecht79.nl ; Datum en tijd:
Vrijdag van 14.30 tot 15.15 ; locatie: Gymzaal De Brug, van wassenaarstraat 9, Mijdrecht ; Wie: Kinderen tussen de 5,5 en 7 jaar.

Mijdrecht - Op de zaterdagen 31 oktober en 7 november
2020 zijn er bij Hockey Vereniging Mijdrecht, door HVM Heren
1, twee clinics verzorgd voor de
jeugdspelers. Deze twee clinics
waren een groot succes! Heren 1
had er een groot spektakel van
gemaakt en de jeugdleden hadden het erg naar hun zin. Vooral
omdat, door het coronavirus, de
competitie voor hen nog steeds
stilligt, werden deze clinics zeer
goed ontvangen. Want ondanks
het feit dat er geen wedstrijden in
competitieverband gespeeld mogen worden, kan er bij de jeugd
nog wel getraind worden en mogen er onderlinge wedstrijden
gespeeld worden.

ken bij HVM om te ervaren of hockey iets voor jou is. En zeker nu er
met corona gezond geleefd moet
worden, hoort sporten daar natuurlijk ook bij!
Dus kom gezellig een keertje
langs en kijk of je hockey leuk
vindt. In welke leeftijdscategorie
je zit maakt niet uit, HVM zoekt
een team van ongeveer dezelfde
leeftijd waar jij gezellig mee kunt
trainen. En misschien vind je het
wel zó leuk dat je je meteen kan
gaan inschrijven om lid te worden.
Als je een keer wilt meetrainen,
schrijf je dan in via de website bij
‘proef trainen’, stuur een berichtje
op hun Facebook @hvmijdrecht
of een DM op Instagram naar @
hvmijdrecht. Zij zorgen ervoor
Proef trainen
dat er een stick en een enthousiHet is dan ook nog steeds moge- ast team om mee te trainen voor
lijk om een keertje te komen kij- je klaarstaat.

Pakjesavond

Gem

e e nte U i t h o o r

n

Met de huidige coronamaatregelen kunnen we in kleine kring pakjesavond vieren. We houden afstand van anderen en ontvangen
maximaal drie personen thuis.
Kinderen tot 13 jaar vallen niet onder dit maximum.
Met wat creativiteit kunnen oplossingen worden gevonden. Bijvoorbeeld in kleine groepjes verspreid over meerdere dagen of
samen vieren via een digitale ver-

binding. Daarnaast doet Sint er
goed aan om op tijd en bij voorkeur alleen zijn inkopen te doen
en waar mogelijk lokaal of anders
online te winkelen.
Het kabinet heeft nog niet besloten welke maatregelen gelden
rondom de kerstdagen en tijdens
oud en nieuw. Maar hoe beter we
ons nu aan de maatregelen houden, hoe groter de kans op aanpassing van de maatregelen.

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.

-

Gemeentegids en
afvalkalender 2021
Nog even en dan krijgt iedereen
in de eerste twee weken van december de nieuwe gemeentegids
en afvalkalender voor 2021. Dit
jaar een geheel vernieuwde afvalkalender. Op verzoek van veel inwoners, weer een los exemplaar.
Met visuele weergaven en lekker
groot!
Uitleg kalender
Op de voorzijde staan handige
tips, binnenin een plattegrond en
de jaarkalender en op de achterzijde staat de wijkindeling voor de
inzameling. In de inzamelwijken
worden alle straten genoemd. Kijk
in welke inzamelwijk u woont en
vind deze wijk op de plattegrond.
De kleur van uw inzamelwijk komt
terug in de plattegrond. In de plattegrond ziet u de symbolen voor
uw wijk. Deze symbolen staan in
de kalender en zo vindt u uw inzameldagen. De symbolen worden verklaard in de legenda. Wij
hopen dat deze versie u bevalt.
En anders kunt u altijd op www.
uithoorn.nl/afval de afvalkalender

bekijken en/of downloaden zoals
u in de afgelopen jaren bent gewend.
Half december nog geen
gemeentegids en/of
afvalkalender ontvangen?
Heeft u na 15 december niets ontvangen? Bel gerust naar het Klant
Contact Centrum (0297) 513 111.
Dan wordt de gemeentegids en
afvalkalender alsnog per post aan
u opgestuurd.

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

Commissievergaderingen

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

Burgemeester of wethouder spreken?

Wandelnetwerk Amstelland
komt er aan

Er komt een nieuw wandelnetwerk langs de zuidkant van
Noord-Holland. De aanleg van
Redactie
Wandelnetwerk Amstelland is op
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl
9 november gestart en duurt tot
en met februari 2021. Wethouder
Jan Hazen is blij met de komst
van dit wandelnetwerk: ”Ook onze dorpen Uithoorn en De Kwakel
maken hier onderdeel vanuit. Zo
zijn er onder meer routes langs de
Amstel, langs het Zijdelmeer en
In de afgelopen weken golden zijn, tenzij u met meer mensen het Fort aan de Drecht.”
strengere coronamaatregelen. één huishouden vormt. Verder
Per 19 november zijn ze weer ver- gelden de basisregels nog steeds, Traject van 300 km
soepeld, en gelden de maatrege- zoals anderhalve meter afstand Het 300 kilometer lange netwerk
len weer zoals die op 14 oktober houden, vaak uw handen wassen, verbindt bestaande ommetjes en
werden afgekondigd.
en zoveel mogelijk thuiswerken. langere wandeltrajecten tot één
Alle regels kunt u terugvinden op groot wandelgebied. Van Diemen
Sinds 19 november geldt on- www.rijksoverheid.nl. Hou ook de tot Aalsmeer, door een prachtig
der meer dat u weer 3 mensen website van de gemeente in de en onverwacht groen landschap,
per dag thuis mag ontvangen, in gaten. Op www.uithoorn.nl/coro- ingeklemd tussen steden en dorplaats van 2. Voor kinderen tot 13 navirus vindt u de (aanvullende) pen. Het netwerk is vanaf het
jaar geldt geen maximum. Buiten coronaregels voor de gemeente voorjaar van 2021 te raadplegen
mag u met maximaal 4 mensen Uithoorn.
op www.wandelnetwerknoordholU kunt een afspraak maken via (0297) 513 111
of via bestuurssecretariaat@uithoorn.nl

Versoepeling coronamaatregelen sinds 19 november

-

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/

Aandacht voor kindermishandeling blijft nodig
Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en
kindermishandeling moeten
eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Vorige
week werd landelijk aandacht
voor kindermishandeling gevraagd tijdens de Week tegen
Kindermishandeling. Maar
daarmee is kindermishandeling niet voorbij. De gemeente Uithoorn wil er blijvend aan-

dacht voor vragen. Wethouder Ria Zijlstra (jeugd): ,,Het
is niet makkelijk om (vermoedens van) kindermishandeling
te melden. Misschien denk je:
wie ben ik om me ermee te bemoeien? Toch is het belangrijk
om actie te ondernemen! Vermoedens of ben je getuige?
Twijfel niet maar bel met 08002000 of chat via Veiligthuis.nl.
Het is gratis en anoniem.”

Herfstbladeren? Laat ze
liggen, ze zijn juist nuttig

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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.

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

land.nl. De gemeente Uithoorn is
één van de medefinanciers van
het netwerk.
Wandelen via knooppunten
De aanleg van Wandelnetwerk
Amstelland is een onderdeel van
het provincie-brede Wandelnetwerk Noord-Holland. De routes
zijn in twee richtingen bewegwijzerd met duurzame routepaaltjes
voorzien van een herkenbaar logo, gekleurde pijlen en keuzepuntnummers. De methodiek is
vergelijkbaar met het fietsknooppuntennetwerk. Op keuzepunten is overstappen naar een andere route mogelijk. Zogenaamde
startpunten met parkeergelegenheid bieden wandelaars de keuze
uit minimaal twee wandelingen.
Met de app van Wandelnetwerk
Noord-Holland kunnen wandelaars bestaande en zelf samengestelde wandelingen lopen.

De egel overwintert het liefst onder een dikke hoop bladeren. Onder de bladeren maken ze een
holletje. Daarom is het goed om
bladeren in de tuin te laten liggen,
veeg ze op een hoopje in een
hoek van de tuin, zodat de egels
onder het bladerdek warm de winter doorkomen. Bladeren isoleren
namelijk erg goed.
Niet alleen voor egels is een dik
bladerdek nuttig. Onder het bladerdek houden zich ook bodemdiertjes (wormen, insecten en
rupsen) schuil. Dit is weer voedsel voor de vogels. Bodemdiertjes zijn ook belangrijk voor het
gezond houden van de bodem.
Ze eten resten op van dode planten en dieren. De resten die de
bodemdiertjes niet kunnen gebruiken, worden door schimmels
en bacteriën afgebroken tot voedingsstoffen voor planten. Met
hun gewoel en gegraaf maken regenwormen de bodem luchtig en
mengen ze de aarde. Egels zorgen ervoor dat het blad ‘verteert’
en geven de bodem extra en gratis voedingsstoffen. Door deze
natuurlijke samenwerking kan het
regenwater hierdoor weer mak-

kelijker in de bodem wegzakken.
En niet onbelangrijk, we wapenen
ons meteen voor de volgende zomer. De bladeren verteren tot een
humuslaag die als een spons het
water vasthoudt. In ons veranderend klimaat waarin zomers droger en warmer worden, erg nuttig. Egels zijn ook natuurlijke bestrijders van schadelijke beestjes
als rupsen, slakken en maden. Zij
zorgen voor een natuurlijk evenwicht in de tuin of openbaar groen
zonder het gebruik van insectenverdelgers. De gemeente haalt
daarom geen bladeren uit de gemeentelijke plantsoenen weg. De
bladeren op het gras worden het
plantsoen ingeblazen. Wel verwijdert de gemeente de bladeren uit
de straten (op verhardingen). Bladeren op straat kunnen gladheid
veroorzaken, zeker als het heeft
geregend. Ook kunnen straatkolken door de bladeren verstopt raken. Door alleen al de bladeren in
de plantsoenen en tuinen te laten
liggen, hebben vogels voedsel
voor de wintermaanden, de egels
een warm holletje en verbeteren
we zonder al te veel inspanning
onze fauna en flora.

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.

•
•
•
•
•

2020-098389 Prinses Irenelaan 12, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 09-11-2020);
2020-099592 Amsterdamseweg, het creëren van een jongeren ontmoetingsplek (ontvangen 10-11-2020);
2020-099597 Arthur van Schendellaan 82, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 10-11-2020);
2020-099609 Frees 22, het vervangen van een draagmuur door een
stalenbalk en het uitbreiden van de hal (ontvangen 10-11-2020);
2020-099612 Prins Hendriklaan 6, het uitbreiden van de woning (ontvangen 11-11-2020);
2020-099628 Zijdelveld 54, het vergroten van het bestaande hotel en
het toevoegen van een bedrijfswoning (ontvangen 11-11-2020);
2020-100602 Dreeslaan 10, het plaatsen van een dakkapel (13-112020);
2020-100609 Anthony Fokkerweg 26, het realiseren van wasboxen met
een technische ruimte (13-11-2020);
2020-101451 Ringslang 36, het plaatsen van een dakkapel (16-112020).

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.

•

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.

De Kwakel
• 2020-088856, Dwarsweg 6, het wijzigen van het gebruik van agrarische
bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 05-11-2020).

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

Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van uw
beroepsschrift brengt de rechtbank grifﬁekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon
gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor
te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan
een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.

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

De Kwakel
• 2020-098372 Banken 1, het realiseren van een hooiberg met B&B ruimte (ontvangen 06-11-2020);
• 2020-098385 Het Korte Eind 5, het realiseren van een werkruimte. (ontvangen 06-11-2020).

Uithoorn
• 2020-097818 Eendracht 8, het plaatsen van een warmtepomp en geluidscherm (ontvangen 04-11-2020);
• 2020-097921 Harlekijneend 34, het uitbreiden van de woning (ontvangen 05-11-2020);

•
•
•

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN

Uithoorn
• 2020-086122, Spotvogel 2, het plaatsen van een overkapping (vergunningvrij, verzonden 05-11-2020);
• 2020-091487, Harlekijneend 13, het plaatsen van een hek tbv inbraakbeveiliging (ingetrokken 16-11-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-083999, Vuurlijn 30, het plaatsen van een terrasoverkapping (verdaagd, verzonden 10-11-2020).

Uithoorn
• 2020-083993, Wiegerbruinlaan bij rotonde, het plaatsen van een reclame aan de lichtmast (verdaagd, verzonden 11-11-2020).
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.

De Kwakel
• 2020-082386 Pastoor J. van Dijklaan 71, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (verzonden 09-11-2020);
• 2020-082387 Anjerlaan 1, het plaatsen van een warmtepomp met geluid reducerende schermen op het dak van de school (verzonden 1811-2020);
• 2020-086118, Vuurlijn 78, het melden brandveilig gebruik en het plaatsen van een reclame-uiting (verzonden 18-11-2020).
Uithoorn
• 2020-090351, Weegbree 48, het wijzigen van de garage pui (verzonden
09-11-2020);
• 2020-094870, Geertruidahoeve 40, het wijzigen van kozijnen naar
openslaande deuren van de woning (verzonden 04-11-2020);
OVERIGE VERGUNNINGEN

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

De Kwakel
• 2020-100836, Kerklaan 16, exploitatievergunning (ontvangen 13-112020).

Uithoorn
• 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond
van 23 t/m 29 november 2020 (ontvangen 06-11-2020);
• 2020-100083, Amstelplein 67, exploitatievergunning (ontvangen 12-112020);
• 2020-100180, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten (ontvangen 13-11-2020);
• 2020-099594, Amstelplein, aanvraag incidentele standplaats van 0102-2021 t/m 01-06-2021 (ontvangen 11-11-2020);
• 2020-100809, Stationsstraat 22-24, exploitatievergunning (ontvangen
16-11-2020);
• 2020-101247, Pr. Christinalaan 125, exploitatievergunning (ontvangen
17-11-2020).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
• 2020-098427,Prinsenhofje 101-221, ingebruikname gemeentegrond
van 23 t/m 29 november 2020 (verzonden 12-11-2020);
• 2020-080771, Amstelplein, (tijdelijke) standplaatsvergunning voor de
verkoop van oliebollen van 1 t/m 31 december 2020 (verzonden 16-112020);
• 2020-086049, Stationsstraat 41-45, exploitatievergunning horecabedrijf (verzonden 18-11-2020);
• 2020-094326, Albert Verweylaan, inrichten bouwplaats van 9 november
2020 t/m 17 februari 2021 (verzonden 20-11-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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 28 juni 2004,
kenmerk 2003-28997, van de inrichting van Baggerdepot Noorddammerweg gelegen aan de Noorddammerweg te Uithoorn.

Naar aanleiding van het op 28 december 2017 vastgestelde Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029 (LAP3) en de op 19 juli 2019 vastgestelde eerste wijziging van het LAP3 worden aanvullende voorschriften met betrekking tot afvalbeheer aan de omgevingsvergunning verbonden.
Zaaknummer: 9781273

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.
KENNISGEVING

Activiteitenbesluit, melding ontvangen
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een melding
ingevolge het Activiteitenbesluit heeft ontvangen.
De melding betreft het uitvoeren van werkzaamheden aan CNG/LNG-voertuigen, als nieuwe activiteit naast het uitvoeren van werkzaamheden aan
dieselvoertuigen. Dit leidt niet tot een uitbreiding van het aantal voertuigen
waaraan werkzaamheden worden verricht.
Ontvangstdatum melding: 20 augustus 2020
Melder: Terberg Matec Nederland B.V.
Locatie: Bedrijvenweg 6, De Kwakel
Zaaknummer: 9899029

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Heeft u een vraag over deze zaak, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u
opgenomen.

WWW.UITHOORN.NL

Dirk Plasmeijer
genomineerd voor de
Zilveren Schakel
De Kwakel-Uithoorn – De drie
bestuursleden van Stichting de
Kwakel Toen en Nu,vinden dat Dirk
Plasmeijer, vicevoorzitter van deze stichting en duizendpoot in De
Kwakel en daarbuiten, wel eens in
het zonnetje gezet mag worden.
Hij verbergt zich liefst achter zijn
camera, maar is op zoveel terreinen actief voor De Kwakel dat hij
nu maar eens in het flitslicht gezien moet worden. Dirk is: Vicevoorzitter en archivaris van Stichting De Kwakel Toen & Nu, mede
organisator Kwakelse Nostalgische Avonden. Bedenker en speler als typetje van een historische
Kwakelse paradijsvogel tijdens
de Nostalgische Avonden. Foto-

graaf van de kinder- en grote optochten (35 jaar) van de Kwakelse kermis, dorpsfotograaf van alle overige Kwakelse evenementen
t.b.v. het vastleggen en bewaren
van historisch Kwakels erfgoed.
Bedenker van nieuwe straat- en
perceelnamen (de Oker, Het Vrije
Noortveen o.a.) Actief deelnemer
aan VSP-Werkgroep De Kwakel en
werkgroep Dorpshart De Kwakel. Jarenlang vrijwilliger bij KDO o.a.
het Sport & Spelweekend en AKU
(nu niet meer) - Ontwerper van logo’s en een vlag voor de St. Jans
Geboortekerk. Meer zien van zijn
werk kijk op www.de-kwakel.com
. Breng uw stem uit op www.uithoorndenktmee.nl

Vijf gangen kerstdiner
met Rick FM
De bibliotheek is weer
geopend
Uithoorn – De bibliotheek Uithoorn is weer open. Bezoekers
kunnen lenen, activiteiten bezoeken en vanaf 26 november is het
ook weer mogelijk om te gebruik
te maken van de werkplekken.
Op 5 november werden de bibliotheken in Nederland voor twee
weken gesloten, als extra maatregel tegen corona. Alleen gereserveerde boeken afhalen was
op bepaalde momenten nog mogelijk. Op donderdag 19 november wordt deze maatregel teruggedraaid en zijn alle vestigingen
weer geopend.
Activiteiten tot 30 personen
Nu de bibliotheek weer open is,
wordt er volop geprogrammeerd
voor jeugd en volwassenen. Zo
treedt Ton Meijer op met een speciale Sint-voorstelling en zijn er
Maakplaats-workshops. Op 3 december knalt het hilarische voor-

leestheater ‘De Leftenant van
Inishmore’ van het podium en
staan er een poëziecafé en een
Poetry Night in de planning. Ook
online is er van alles te doen, zoals een digitaal schrijversbezoek
van Susan Smit en een meet-up
voor werkzoekenden. Het complete aanbod is hier te vinden
amstelland.op-shop.nl
Werken en studeren
De bibliotheek is een populaire werk- en studieplek. Sinds 30
september zijn de studieplekken
gesloten, vanwege het beperken
van het aantal toegestane bezoekers. Vanaf 26 november begint de bibliotheek weer met het
aanbieden van werkplekken. Om
hier gebruik van te maken, moet
je van te voren reserveren. Kijk op
www.debibliotheekamstelland.
nl/werkplek voor meer informatie.

Uithoorn - Rick FM heeft vijf
chef-koks van restaurants uit
Uithoorn en De Kwakel gevraagd om samen een kerstdiner samen te stellen voor
Uithoorn en De Kwakel. Het is
een vijfgangendiner geworden met een voorgerecht,
twee tussengerechten, een
hoofdgerecht en een nagerecht. Ze hebben geloot welke

chef welk gerecht mag maken.
Vanaf 15 november is er iedere
week in hun nieuwe programma “Uit de Kunst” op de zondagmorgen tussen 10.00 en
11.00 uur een chef-kok die vertelt hoe zijn gerecht gemaakt
wordt. Na de uitzending staat
het recept op onze website
bij het Rick FM nieuws. www.
rickfm.nl
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Bevers Scouting
Mijdrecht zeer actief!

Vervangende vrachtwagen
Voedselbank DRV opgeleverd
De Ronde Venen - Alweer enige tijd geleden werd de vorige vrachtwagen van de Voedselbank De Ronde Venen in één klap
total loss gereden terwijl deze geparkeerd stond. De verzekering
keerde bij lange na niet genoeg
uit om een vervangende vrachtwagen te kunnen kopen. Al het
geld dat de Voedselbank krijgt,
wordt besteed aan voedsel. Zonder geld geen vrachtwagen. Zonder vrachtwagen geen voedsel.
Zonder voedsel 130 huishoudens
in de knel. Kortom een ramp.
Blauw Autoverhuur stelde onmiddellijk een huurvrachtwagen ter beschikking en deed daar
niet moeilijk over. Hierdoor kon
de aanvoer van voedsel in ieder
geval doorgaan. Stichting Ronde Venen Fonds, Rabobank Rijn
en Veenstromen en Riki Stichting
sprongen bij met royale donaties
om het vereiste bedrag voor een
vervangende vrachtwagen bijeen te brengen. Deze werd met
spoed, mede dankzij bemiddeling van Autobedrijf Van Rijn, aangekocht.

De voedselbank was in die periode ook druk met het verhuizen naar een andere locatie in
Mijdrecht en kort daarna diende het corona tijdperk zich aan,
met alle inspanningen van dien
om toch open te kunnen blijven.
Er was dus even geen tijd om de
vrachtwagen van stickers te voorzien om de herkenbaarheid van
de voedselbank te benadrukken.
En om onze sponsors te bedanken. Die laatste stap is nu gezet.
Afgelopen vrijdag werd de
vrachtwagen door Jeroen de
Jong van de firma Platimex opgeleverd aan Kees Schouten en Sandor Oude Sogtoen van de Voedselbank. Platimex had de vrachtwagen geheel voorzien van de logo’s van alle instanties die hadden meegeholpen om de Voedselbank uit de benarde situatie te
helpen. In zijn dankwoord stond
Kees Schouten stil bij het feit dat
het toch prachtig is dat zoveel instanties en particulieren meeleven met en zich inzetten voor de
Voedselbank. Dat geeft de burger
moed!

Aanvraag energielabel
wordt dure grap
De Ronde Venen - Bent u van
plan om uw woning te gaan verkopen en moet u nog een energielabel aanvragen? Dan is nu het
moment om dit alvast te regelen.
De manier waarop u een energielabel voor uw woning ontvangt,
wordt per 1 januari volgend jaar
namelijk aangepast en daarmee
ook meteen een stuk duurder…
Kajsa Ollongren, minister van
Binnenlandse Zaken, deelde afgelopen juni haar plannen voor
het nieuwe energielabel met de
Tweede Kamer. Volgens minister
Ollongren is het energielabel, zoals het nu is, niet nauwkeurig genoeg. Ondanks de kritiek vanuit
de Tweede Kamer lijkt minister
Ollongren zich niet te hebben bedacht over het invoeren van het
nieuwe energielabel.
Momenteel kunt u zelf online
voor een paar euro een energielabel voor uw woning aanvragen. Het bedrag hangt af van
welke onafhankelijke deskundige u kiest om uw ingevoerde gegevens te controleren, maar over
het algemeen kost het niet meer

dan een paar tientjes. Vanaf 1 januari 2021 komt er echter een
nieuw energielabel en stijgen de
kosten voor het aanvragen hiervan naar gemiddeld €190. Daarnaast kunt u straks ook niet meer
zo één, twee, drie zelf een energielabel aanvragen. Vanaf volgend jaar komt er namelijk een
inspecteur aan te pas. Deze komt
naar uw woning om het energielabel van uw woning te bepalen. Op het moment dat u uw
woning wilt verkopen bent u verplicht een geldig energielabel te
hebben. Hebt u dit niet geregeld,
dan krijgt u een boete van €170.
Als u een energielabel aanvraagt
(of vernieuwt) is deze 10 jaar geldig, ongeacht de invoer van het
nieuwe energielabel in 2021. Wilt
u nog tegen een voordelig tarief
een energielabel voor uw woning regelen? Vraag dan nu een
energielabel aan. Hulp nodig bij
het aanvragen van een energielabel? Bel ons en wij helpen u met
de aanvraag. 0297283375. Voor
meer info zie advertentie elders
in deze krant

Wie we niet vergeten zijn!
Vinkeveen - Aangezien we het
afgelopen jaar nauwelijks tot
geen activiteiten en uitjes hebben, houdt de Zonnebloem contact met haar deelnemers door ze
met een bepaalde regelmaat te
bellen of te bezoeken en zo nu en
dan een attentie rond te brengen.
We houden voortdurend de vinger aan de pols, om te zien welke mogelijkheden we hebben

om een klein beetje vreugde en
aandacht te kunnen schenken.
Nu Sinterklaas weer in het land
is, hebben de vrijwilligers van de
Zonnebloem afdeling Vinkeveen
& Waverveen, de deelnemers mogen verrassen met een overheerlijke Roomboter Amandelstaaf.
Dit werd mede mogelijk gemaakt
door de Jumbo Vinkeveen, die
ook de vrijwilligers niet vergeten is.

Mijdrecht - De afgelopen weken
zijn de Bevers weer zeer druk bezig geweest. Zo gingen ze spijkerpoepen.
Dit bleek soms erg lastig! Ook had
de enthousiaste leiding de schoenen van de Bevers verstopt en
moesten de kinderen deze terug
vinden. Wist je al dat Bevers al prima koekjes kunnen bakken? Bij
scouting leer je ook allerlei objecten te maken met hout en touw.
Ook Bevers gaan hier al mee aan

de slag. Leiding Bas werd vakkundig vastgebonden door de Bevers!
Wil je een keertje komen kijken?
Alle jongens en meiden tussen
de 4,5 en 7 jaar zijn van harte welkom bij de Bevers. Iedere zaterdagochtend draaien we met een
gemengde groep. Onze opkomst
tijden: 10:00 tot 11:30. Wil jouw
zoon of dochter komen kijken?
Stuur ons even een mailtje: bevers@janvanspeykgroep.nl

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

De weerkaart
in codes

Hoe staat het met
project starterwoningen
Mijdrecht - Het is al enige maanden ‘stil’ rond het project van starterswoningen naast het zwembad. Maar de initiatiefnemers
hebben laten weten dat zij momenteel druk in overleg met de
gemeente en de omgeving zijn.
De gesprekken verlopen positief
en men hoopt spoedig met nadere informatie naar buiten te kun-

nen komen. De intentie is dat minimaal 90% van de huurwoningen sociale huurwoningen zullen zijn, dus een maximale huur
van € 737,14 p/maand (prijspeil
2020). Personen met een laag inkomen én laag vermogen zullen
voor deze woningen huurtoeslag kunnen verkrijgen. Het project zal géén

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen
Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen
www.amivedi.nl
Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet
voor vermiste en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door
middel van de kosteloze registratie van deze dieren. We zijn
het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat
vele huisdieren weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/
of andere zaken binnen uw regio, kunt u telefonisch contact
opnemen met het meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen, of met
het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.
Vermist
• 1670049, 15-11-2020, kat, Aziz, kater, gecastreerd, europese korthaar of huiskat, zwart met een witte vlek op de bef, en
buik. Rijksstraatweg, Baambrugge.
Gevonden
• 1671496, 20-11-2020, vogel, papegaai, 3-kleur, Gesignaleerd!
Pennantrosella, rood op de kop, en lijf. Rugzijde en de vleugels
groen/blauw. Bruggesloot, Mijdrecht.

U hebt wel eens een weerkaart gezien, hetzij op Internet, hetzij op TV,of in de krant.
Ze toont de hoge- en lagedrukgebieden, de fronten,
alsmede de lijnen van gelijke druk, waar langs de wind
bijna evenwijdig loopt. Hieraan gekoppeld is de weersverwachting. Hoe komt deze tot
stand? Voor dat u de prognose in een paar zinnetjes krijgt,
is er al heel wat water door de
Rijn gestroomd. Overal ter wereld worden metingen verricht, die de weerbureaus onderling met elkaar uitwisselen. Het is onmogelijk die massa aan informatie in gewone omgangstaal door te geven. Dat is de reden waarom
de weerkaarten tal van codes en symbolen bevatten, die
een zo volledig mogelijk beeld
van de weersgesteldheid geven. In het tijdperk van de telex gebeurde dat nog met de
hand, tegenwoordig gebeurt
het automatisch door computer gestuurde tekenmachines, de zogeheten plotautomaten. Overal in de wereld
worden op dezelfde wijze en
op dezelfde tijdstippen waarnemingen verricht. Wat zijn
dan die waarnemingsgegevens? Dat zijn onder andere de bedekkingsgraad, soort
en hoogte van de bewolking,
de luchtdruk en het verloop
hiervan gedurende de laatste uren, de luchttemperatuur
en vochtigheid, de windrichting en –snelheid, het zicht, de
hoeveelheid neerslag en zowel het actuele als het voorbije weer. Voor een weersverwachting moeten alle weergegevens in super computers
worden gebracht, die met ingewikkelde modellen werken.
Dat zijn allerlei wiskundige
formules. Aangezien er meerdere computermodellen bestaan kunnen de uitkomsten
van elkaar enigszins verschillen. Het is niet helemaal uit te
sluiten dat ’s winters het ene
model vorst voorspelt en het
andere model dooi. Dit is niet
ondenkbaar als een markant
koufront zich dichtbij Nederland ophoudt. Dan zit de meteoroloog echt met de handen in het haar. In dat geval
laat hij meestal zijn eigen ervaring spreken, die dan de
doorslag geeft. Vroeger werd
nog veel gebruik gemaakt
van weerschepen, tegenwoordig zijn er de satelliet- en radarwaarnemingen en de gegevens die van koopvaardijschepen en weerboeien afkomstig zijn. Het leeuwendeel van de gegevens komt
van landstations. Nadat op
de weerbureaus de waarnemingen in meteorologische
codes zijn omgezet, moeten de gegevens van de ver-

schillende waarnemingsstations worden verzameld en
uitgewisseld. Dat vindt plaats
door middel van een internationaal netwerk. Alvorens ze
door een meteoroloog kunnen worden gebruikt, moeten de binnenkomende gegevens gewoonlijk eerst een bewerking ondergaan. Die bestaat onder meer uit het plotten van de gegevens op weerkaarten. Vervolgens worden
de waarnemingen aan een nadere analyse onderworpen.
Zowel grond- als hoogtekaarten worden aangemaakt. Waar
liggen de weersystemen, hoe
is hun activiteit en hoe verplaatsen ze zich? Kortom, alle facetten die thuishoren op
een weerkaart worden meegenomen. Op die manier krijg
je een schat aan informatie.
Aan de hand van de analyses
maakt de meteoroloog prognoses van toekomstige ontwikkelingen van de weersystemen, voor zowel de korte
als lange termijn.
Hoge druk en toch veel wolken met wat spatjes regen.
Als u een barometer hebt,
die goed staat ingesteld en u
werpt regelmatig een blik naar
dit instrument, dan zult u gemerkt hebben dat op vrijdag
20 november de naald van
de barometer tijdelijk 1034,5
hectopascal aanwees, Een
flink hoge luchtdruk. Vanaf circa 1025 hectopascal zal op uw
barometer de woorden “Mooi
Weer” staan. In de voorgaande avond was de luchtdruk
deze stand al gepasseerd, dus
het beloofde een aardig dagje weer te worden. Maar dat
liep anders. De gehele dag zaten wij tegen wolkenvelden
aan te kijken met slechts hier
en daar een stukje blauw. Bovendien was er af en toe wat
gedruppel. Een hoeveelheid
koude polaire maritieme lucht
, die de voorgaande dag achter een koufront over ons land
uitstortte, was nog onstabiel
genoeg om wat lichte buitjes
te produceren. Ondanks hoge
druk viel er toch nog in Mijdecht ruim 2 mm regen. De temperatuur bleef op de 20ste
overdag al steken op 8,6 graden, het eerste maximum onder de tien graden sedert 24
april. Twee dagen eerder, op
woensdag 18 november, haalden we nog een nieuw datum
warmte record binnen met
14,9 graden. Het vorige was in
handen van het jaar 2015 met
13,8 graden.
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Schade balkon bouwproject De Rede direct
onderzocht
Uithoorn - Op het terrein aan
het Marktplein in Uithoorn wordt
momenteel nieuwbouwproject
De Rede gerealiseerd. De route
die het bouwverkeer voor dit project rijdt, is vooraf uitgebreid onderzocht en afgestemd. Hierbij
is gekozen voor de meest veilige
route met zo min mogelijk overlast voor de omwonenden. Toch
kon het gebeuren dat maandag 23 november het balkon van
een woning aan de Koningin Julianalaan door een vrachtwagen
zwaar werd beschadigd.
Bij het incident zijn geen bewoners betrokken geraakt, wel zijn
de nood- en hulpdiensten direct gearriveerd. Ook Bouwen Woningtoezicht is geïnformeerd. Zij voeren een inspectie
uit. Naar aanleiding van deze inspectie zullen maatregelen genomen worden om op korte termijn de veiligheid te waarborgen.
Ook bouwaannemer Van Wijnen
heeft direct gereageerd: ‘Het gaat
om een vrachtwagen van een

van onze onderaannemers. Het
is een enorm vervelende gebeurtenis. De schade aan het balkon
wordt vanzelfsprekend volledig
hersteld, maar we begrijpen dat
dit ongeluk effect kan hebben op
het gevoel van veiligheid van de
bewoners.’ De gemeente zoekt op
dit moment samen met Van Wijnen grondig uit hoe het incident
heeft kunnen gebeuren. Zo kunnen extra maatregelen worden
genomen, zodat dit niet nog eens
gebeurt.
Het onderzoek is op dit ogenblik nog in volle gang. De betrokkenen en omwonenden worden hiervan op de hoogte gehouden. Voor vragen over het bouwproject De Rede kunt u via het emailadres derede@vanwijnen.nl
of telefoonnummer 023-576 40
00 contact opnemen met Van Wijnen. Heeft u opmerkingen of vragen voor de gemeente Uithoorn,
dan kan dat via het telefoonnummer 0297- 513 111. (foto Jan Uithol)

Stemronde Zilveren
Schakels loopt
Uithoorn – De gemeente Uithoorn wil, net als 2 jaar geleden,
vrijwilligers en mensen die zich
buitengewoon inzetten voor de
buurt of medemens in het zonnetje zetten. In augustus riep zij inwoners, (sport)verenigingen en
maatschappelijke organisaties op
om hun favoriete vrijwilliger voor
te dragen voor een Zilveren Schakel. Sinds een week kan iedereen
stemmen op haar of zijn kandidaat.

zich in voor mensen in hun directe omgeving. Het zou mooi zijn
als deze groep bij de volgende
Zilveren Schakel meer vertegenwoordigd is”.

Stemmen én uitreiking online
Op dit moment is de stemronde open. Inwoners van Uithoorn
en De Kwakel kunnen tot uiterlijk 3 december stemmen op de
13 kandidaten voor de Zilveren Schakels. Wethouder Zijlstra:
“De vorige keer koos een jury de
Waardering voor
winnaars. Deze keer wilden we
álle vrijwilligers
de Uithoornaars en Kwakelaars
In september en oktober zijn alle zelf hun favoriete vrijwilligers laaanmeldingen bekeken. Wethou- ten kiezen. Online, via www.uitder Sociaal Domein Ria Zijlstra: hoorndenktmee.nl.
“Het is mooi om te zien hoeveel Als u zelf niet zo digitaal vaardig
vrijwilligerswerk er in Uithoorn en bent, vraagt u dan iemand anders
De Kwakel wordt gedaan.
even om u te helpen?”
Door de Zilveren Schakel wil- De 6 genomineerden met de
len we hier aandacht voor vra- meeste stemmen krijgen op de
gen. Fijn om zo een aantal men- nationale Vrijwilligersdag, 7 desen specifiek in het zonnetje te cember, elk een Zilveren Schakelzetten!”.
waarderingsspeld (per persoon
of groep). Degene met de allerVrijwilligers maken
meeste stemmen ontvangt van
de samenleving
de wethouder bovendien een
De wethouder vervolgt: ‘’Zon- cheque van 500 euro, en de titel
der vrijwilligers zou de samenle- “Zilveren Schakel 2020”. Vanwege
ving er heel anders uitzien. Vrij- de coronamaatregelen vindt ook
willigers zorgen voor extra warm- de uitreiking online plaats.
te, voor activiteiten waar mensen
van genieten of waarmee ze ge- Stem mee!
holpen zijn. Iets betekenen voor Volg de genomineerde vrijwillielkaar, dat is de kracht van vrijwil- gers en stem op uw favoriet voor
ligers. Leeftijd is daarbij niet van een Zilveren Schakel via www.uitbelang. Ook veel jongeren zetten hoorndenktmee.nl.

NIEUWS UIT UITHOORN

De ankers voor Luchthal De Scheg worden geplaatst op het evenemententerrein Legmeer-West>

Luchthal De Scheg, start
werkzaamheden

Uithoorn - Tijdens de sloop en
bouw van de nieuwe sporthal in
de wijk Zijdelwaard in Uithoorn
komt er op het evenemententerrein in Legmeer-West een tijdelijke sporthal: Luchthal De Scheg.
Voor deze luchthal worden inmiddels de ankers in het terrein bevestigd. Een eerste stap
richting de beoogde opening
in maart volgend jaar. De luchthal is een koepelvormige hal met
een aanbouw voor kleedruimte en douches. De maand januari wordt gebruikt om deze op te
bouwen. In de hal is geen volledige kantine mogelijk, maar er
komt een pantry en automaten
voor dranken en snacks. De hal
is via een tweede luchtsluis ook
toegankelijk voor invaliden.
Basisscholen ’t Startnest en de
Vuurvogel zullen hun gymlessen verplaatsen naar de luchthal.
In overleg met de scholen wordt
voor de leerlingen busvervoer ingezet tussen Luchthal De Scheg
en de school.

(0297) 513 111 (vragen naar de
heer Gerritsen of mevrouw Schavemaker).
Planning Luchthal De Scheg
en MFA Zijdelwaard
Opbouw luchthal op evenemententerrein Legmeer-West:
januari 2021
Verhuizing verenigingen naar
Luchthal De Scheg: voorjaarsvakantie 2021
Start gebruik tijdelijke sporthal
op het evenemententerrein in
Legmeer-West: 1 maart 2021
Start sloopwerk en aansluitend
nieuwbouw MFA Zijdelwaard:
maart 2021
Oplevering nieuwbouw MFA Zijdelwaard: mei 2022

Wethouder praat over
recht op onderwijs
Uithoorn –Vorige week was de
Week van het recht op onderwijs
en ontwikkeling, tot vorig jaar de
Dag van de leerplicht. Onderwijswethouder Ria Zijlstra ging met
haar leerplichtambtenaar Angela
de Jong langs bij basisschool De
Kajuit in Uithoorn. Met een traktatie voor de docenten en mooie
potloden voor de kinderen. Ze
spraken met schooldirecteur Marijn Roeleveld over leerplicht en
leerrecht.
Directeur Roeleveld: “De Kajuit
biedt kleinschalig onderwijs. Het
is een grote passie van onze docenten en leiding om een veilige, stabiele omgeving te bieden,
ook aan kinderen met een achterstand in onderwijs, ontwikkeling
of in taal. We willen iedereen aan
boord houden.”

uit zorg. Waarom komt een kind
niet op school? Is er bijvoorbeeld
sprake van faalangst of zijn er
problemen thuis? Dan proberen
we daar wat aan te doen om, zodat het kind weer in staat is om
naar school te komen”.
Leerplichtambtenaar Angela de
Jong vult aan: “Het is belangrijk om leerlingen positief te benaderen en te ontdekken waar
het kind goed in is. Een gemiddeld kind heeft minimaal 4 complimenten nodig voor elk punt
van kritiek. Samen met de onderwijsinspectie werken we aan een
andere benadering van schoolverzuim: van aanwezigheid op
school naar beschikbaarheid van
het kind voor ons leer- en ontwikkelaanbod.”
De wethouder ziet daarin ook
kansen voor de gemeente, vanOnderwijs ook
uit haar rol in jeugdzorg en onbuiten de school
dersteuning van gezinnen. “Als
Ze vervolgt: “Juist de schoolslui- het goed gaat met ouders, kunting eerder dit jaar vanwege co- nen zij beter hun kind begeleiden
rona gaf ons de mogelijkheid om in zijn ontwikkeling. Het is daarte experimenteren met manie- om in het belang van het kind om
ren om die veilige, stabiele leer- ouders hulp te bieden als dat noomgeving ook te creëren bui- dig is”.
ten de school. Passend onderwijs op afstand. Daarbij raakten Nieuwe situatie
we soms de randen van de Leer- Directeur Roeleveld: “Het onplichtwet. De wet gaat namelijk derwijs in Nederland is toe aan
uit van verplichte aanwezigheid een nieuwe situatie, waarin niet
op school, binnen vaste school- de verplichte aanwezigheid op
tijden. Alles daarbuiten wordt al school centraal staat, maar het
snel beschouwd als verzuim, en kind met haar of zijn talenten,
daarmee strafbaar. Je moet apart mogelijkheden en leervoorkeuvrijstellingen aanvragen bij de ren. Geen leerplicht, maar recht
Schoolinspectie.”
op onderwijs en ontwikkeling,
zoals dat staat in het InternatioVerzuim benaderen
nale VN-verdrag inzake de Rechvanuit zorg
ten van het Kind. Met het omdoWethouder Zijlstra herkent dat pen van de Dag van de Leerplicht
probleem. “We benaderen tegen- naar de Week van het Leerrecht
woordig verzuim minder vanuit laat de minister zien dat we die
de handhaving, maar meer van- kant op gaan.“

Stichting Leefomgeving Schiphol
De nieuwbouw van de MFA wordt
mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol. SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol en
heeft tot doel het verbeteren van
Evenementen
de leefomgeving en sociale coheDe luchthal zal een deel van het sie in de Schipholregio. Dit doet
evenemententerrein bezetten. SLS door het bieden van hulp aan
Op het moment dat de situa- individuele bewoners die voor
tie rond covid-19 evenementen hun gevoel in een onleefbare siweer toelaat, zijn deze in aange- tuatie zitten en die op geen anpaste vorm op het terrein moge- dere manier worden gecompenlijk. Voor de exacte plek en afme- seerd. SLS gaat samen met hen
tingen van de luchthal op het ter- aan de slag om een oplossing te
rein is een tekening beschikbaar. vinden voor hun problematiek.
Deze en meer informatie over het Daarnaast ondersteunt SLS grote Wethouder Ria Zijlstra (links op de foto) in gesprek
project vindt u online op www. en kleine initiatieven die een pouithoorndenktmee.nl onder het sitief effect op de leefbaarheid in
project Nieuwbouw De Scheg/tij- de omgeving hebben. Het gaat
delijke sporthal. Heeft u vragen dan om initiatieven die in samenover het project? Dan kunt u con- werking met gemeenten en/of
tact opnemen met de gemeen- bewoners tot stand worden gete via vastgoed@uithoorn.nl of T bracht.
Uithoorn – Woensdagmiddag standers en later doorambulanrond 15.30 uur heeft er een vrij cepersoneel verzorgd en met onernstig ongeval plaatsgevonden bekende verwondingen overgetussen een fietser en een auto op bracht naar het ziekenhuis.
de Amsterdamseweg ter hoogte De politie onderzoekt de toevan het busbaanviaduct.
dracht. Later in de middag staat
Een fietser werd geschept door de zon vrij laag en dat zou een
een auto en belande via de voor- oorzaak kunnen zijn geweest.
ruit op het wegdek.
Oplettendheid op deze plaats is
De fiets zat klem onder de auto. geboden
Het slachtoffer is eerst door om- (foto’s Jan Uithol)

Ernstig ongeval tussen
fietser en auto

Muzikaal talent, doe
mee met “Mijn Demo”
Uithoorn - Ben je begenadigd
blokfluiter, speel je vlammend gitaar of zing je de sterren van de
hemel? Bespeel je een instrument
of zit je in een band? En wil je je
talenten delen met de inwoners
van Uithoorn en De Kwakel?
Geef je dan op voor “Mijn Demo”, onderdeel van het nieuwe
Rick FM radioprogramma “Uit de
Kunst”. We bieden in dit programma lokale muzikanten en artiesten een podium.

Doe mee en meld je aan! Maak
een audiobestand en stuur dit
naar; naomi.heidinga@rickfm.nl
Wie weet ben je binnenkort te
horen op de lokale radio!
Voorwaarden: woonachtig in Uithoorn of De Kwakel. Vermeld ook
je telefoonnummer, dan nemen
we contact met je op voor een
kort telefonisch interview.
In de eerste editie van “Mijn Demo” was de band Alice Good uit
De Kwakel te horen.
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WOONBELEID

Wat doet de gemeente voor starters op de woningmarkt?

Inzicht in woonbeleid
Door de groeiende economie van de afgelopen jaren trekt onze regio veel mensen aan.
Het aantal woningen blijft alleen achter bij de
groei van het aantal huishoudens, waardoor de
schaarste aan woonruimte verder toeneemt. Dit
is een vraagstuk wat erg speelt in de gemeente
Uithoorn. Met dit artikel wil ik graag meer
inzicht geven waar de gemeente mee bezig is
en hoe we omgaan met ons woonbeleid.
De gemeente zet volop in op het bijbouwen
van woningen. De mogelijkheden zijn helaas
beperkt, omdat wij vanwege wet- en regelgeving (bijvoorbeeld i.v.m. Schiphol) buiten de
bestaande woonwijken vrijwel geen woningen
mogen bouwen. Desondanks worden er in
Uithoorn en De Kwakel naar verwachting t/m
2022 ruim 1200 nieuwe woningen opgeleverd.
Op deze pagina geven we antwoord op een
aantal vragen over ons woonbeleid.
Heeft u nu ook een vraag voor de gemeente
over het woonbeleid? Stuur deze dan naar
woonbeleid@uithoorn.nl en wie weet wordt
uw vraag de volgende keer behandeld.
Hans Bouma,
wethouder portefeuille Woonbeleid

Doordat het woningaanbod achterblijft bij
de grote vraag naar woningen in onze regio,
is het voor velen moeilijk om een geschikte
woning te vinden. Voor jongeren is het alleen
nog even wat moeilijker. De bestedingsruimte
van jongeren is over het algemeen beperkt en
zij hebben ook nog maar weinig inschrijfduur
kunnen opbouwen waarmee zij kans maken
op een sociale huurwoning.
Vanwege de slechte positie van jongeren op de
woningmarkt vindt de gemeente het belangrijk
om deze positie te verbeteren. Enkele maatregelen van de gemeente zijn:
• Starterslening; Door gebruik te maken van
een starterslening vergroten jongeren het
woningaanbod dat zij kunnen betalen. Meer

informatie: www.uithoorn.nl/starterslening
• De gemeente onderhandeld met ontwikkelende partijen zodat er in nieuwbouwprojecten ook woningen voor jongeren worden
gebouwd. Voorbeelden: De Kleine Weelde, De
Rietkraag en Thamenhof (het voormalig WAPO
terrein).
• In de afgelopen jaren zijn er meer sociale
huurwoningen voor jongeren gelabeld. Dat
betekent dat alleen jongeren tot 28 jaar kunnen reageren op deze woningen. De wethouder is voornemens om vanaf 2021 een deel van
deze jongerenwoningen met voorrang te verhuren aan jongeren uit Uithoorn en de Kwakel.
Daarnaast heeft de gemeente met Eigen
Haard afspraken gemaakt om woningen aan
‘Friends’ te verhuren. Met het zogenaamde

Friendscontract kunnen jongeren uit Uithoorn
en De Kwakel vanaf 18 jaar met voorrang
met z’n drieën een woning in het middensegment in hun eigen woonplaats huren,
www.eigenhaard.nl/friendscontract.
• De gemeente is tevens actief betrokken bij
het opstellen van de nieuwe woonruimteverdeling; de regels die bepalen hoe sociale huurwoningen worden verdeeld. In de
nieuwe woonruimteverdeling worden de
kansen van jongeren vergroot doordat niet
alleen inschrijfduur (wachttijd) mee telt bij
je positie op de wachtlijst maar waarbij ook
zoekpunten kunnen worden opgebouwd
(door actief te zoeken verbeter je de positie
op de wachtlijst).

Wat doet de gemeente extra voor haar eigen inwoners?
Bouwen van nieuwe woningen

De gemeente streeft ernaar om de nieuwbouw
zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de vraag
vanuit de lokale bevolking. De lokale vraag naar
woningen en het huidige woningaanbod in de
gemeente is op basis van onderzoek vastgesteld
en opgenomen in het gemeentelijk woonbeleid.
Omdat de gemeente meestal niet zelf de grond
in eigendom heeft, moet zij hiervoor in gesprek
met ontwikkelende partijen. De gemeente gaat
hiervoor in onderhandeling met de ontwikkelende partijen over het woonprogramma.

Toewijzen van woningen

Naast het bouwen naar lokale behoefte, stuurt de
gemeente tevens op de toewijzing van woningen
aan haar inwoners. Europese wetgeving en de
landelijke huisvestingswet bepalen onder andere
de mogelijkheden die gemeenten hebben om
woningen met voorrang te kunnen toewijzen aan
huishoudens uit de eigen gemeente.

Sociale huurwoningen

De gemeente mag per jaar 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen met voorrang toewijzen aan inwoners van de gemeente Uithoorn.
Het gaat hierbij om huurwoningen van woningcorporaties met een maximale huur van € 737,per maand. De regio waar de gemeente Uithoorn
bij hoort heeft bij het rijk een experiment aangevraagd om dit percentage te verhogen naar
gemiddeld 30% in de regio, afspraken hierover
moeten nog worden gemaakt.
De gemeente Uithoorn heeft ervoor gekozen om binnen deze regels de nieuwe sociale
huurwoningen met voorrang toe te wijzen aan
inwoners van de gemeente. Daarnaast worden
woningen met voorrang toegewezen aan senioren die willen verhuizen van een eengezinswoning naar een gelijkvloerse woning. Deze regeling
heet Van Groot Naar Beter. Ook is de wethouder
voornemens om in 2021 lokale jongeren voorrang te geven bij gelabelde jongerenwoningen.

Midden huurwoningen

Midden huurwoningen hebben een huurprijs
tussen € 737,- en € 900,- per maand. Tussen
gemeente en woningcorporatie Eigen Haard is
afgesproken dat midden huurwoningen met
voorrang worden verhuurd aan inwoners van de
gemeente die een sociale huurwoning van de
corporatie achterlaten.

Nieuwbouw koopwoningen

Met voorrang toewijzing van nieuwe koopwoningen aan eigen inwoners is in de huisvestingswet in zijn algemeenheid niet toegestaan.
Wel zijn er mogelijkheden om inwoners extra
kansen te bieden. Een voorbeeld hiervan is
het afspreken met ontwikkelende partijen dat
zij eerst lokaal adverteren bij de verkoop van
nieuwe woningen. De gemeente kan dit echter
niet afdwingen.

Wanneer worden welke nieuwbouwwoningen opgeleverd?
Dit zijn projecten die de komende jaren worden opgeleverd, waarvan de planning bekend is. Geïnteresseerde kunnen zich hier nog voor aanmelden.

Transformatie: Rabobank

Legmeer west laatste fase

Aantal woningen: 91
Planning start verhuur: februari en maart 2021
Oplevering: 2021
Segment & Type: Huurwoningen sociale huur en middenhuur, eengezinswoningen en appartementen
Ontwikkelaar/info: Eigen Haard

Aantal woningen: 13
Planning start verkoop: juli 2020 nog enkele beschikbaar
Oplevering: 2022
Segment & Type: appartementen, koop
Ontwikkelaar/info: UBA

Transformatie: De Bovenboog

Aantal woningen: 16
Planning start verkoop/verhuur: momenteel gaande
Oplevering: 2022
Segment & Type: kluswoningen, goedkope koop en huur
Ontwikkelaar/info: De Steenvlinder

Vinckebuurt resterende woningen

Aantal woningen: 179
Planning start verkoop/verhuur: nog niet bekend
Oplevering: in fases tot 2023
Segment & Type: koop middensegment, koop
duursegment en sociale huur eengezinswoningen
en appartementen
Ontwikkelaar/info: BPD en Zeeman Vastgoed

Thamenhof (transformatie WAPO-terrein)

Aantal woningen: 129
Planning start verhuur: naar verwachting 2022
Oplevering: oplevering 2022/2023
Segment & Type: voornamelijk huurappartementen, vrije
sector, middenhuur en sociale huur
Ontwikkelaar/info: Expo Vastgoed

De Rede

Herontwikkeling: Prinses Christinalaan

Aantal woningen: circa 55
Planning start verhuur: nog niet bekend
Oplevering: 2023
Segment & Type: Naar verwachting
eengezinswoningen, middenhuur
Ontwikkelaar/info: Eigen Haard

Aantal woningen: 30
Planning start verhuur: naar verwachting eind 2021
Oplevering: 2022
Segment & Type: appartementen, vrije sector huur
Ontwikkelaar/info: Altera Vastgoed
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Kinderen van de Julianaschool spelen
met getallen tijdens Grote Rekendag
Wilnis - De Grote Rekendag zou eigenlijk in maart al plaatsvinden,
maar door de sluiting van de school i.v.m. het coronavirus, kon dat
toen niet doorgaan. Donderdag 19 november werd het rekenfeest op
de Koningin Julianaschool in Wilnis alsnog gehouden. De titel van de
Grote Rekendag was dit jaar ‘De Getallenfabriek’. De Grote Rekendag
richt zich op het vergroten van de wiskundige geletterdheid van kinderen, door onderzoekend leren en speelse opdrachten. De dag begon in de hal van de school met de Grote Aftelling. Op een eenvoudige manier werden de verjaardagen van alle kinderen in beeld gebracht. Alle kinderen stonden bij een getal, de dag van de maand
waarop ze jarig waren. Er werd afgeteld van 31 naar 0 en tegelijkertijd
werd er geroepen en gezwaaid door de kinderen die op die dag jarig
waren. Bij ‘0’ begon de Grote Rekendag.
Opening
Na de spetterende opening konden de leerlingen van alle groepen op
hun eigen niveau aan de slag met allerlei leuke opdrachten rond het
thema. Zo werden de kleuterklassen omgedoopt tot een getallenfabriek, waren er rekencircuits in de middenbouw en in de bovenbouwgroepen waren de lokalen veranderd in een escaperoom vol uitdagende getallenpuzzels. Door op een nieuwe manier naar getallen te
kijken, ontstonden er nieuwe leermomenten. Door de veelzijdige opdrachten en de feestelijke sfeer was het weer een groot succes.
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Breed offensief tegen huiselijk
geweld en kindermishandeling

Geslaagde activiteit De
Zonnebloem De Kwakel

Uithoorn - Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld
en kindermishandeling moeten
eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Om dit te
bereiken worden zowel professionals en hulpverleners als inwoners van de regio AmsterdamAmstelland betrokken. Doel van
de nieuwe aanpak is om geweld
te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Dat staat in
de nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, ‘Veiligheid voor Elkaar 20202024’, die is goedgekeurd door
de gemeenten Uithoorn, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
Wethouder (sociaal domein) in
de gemeente Uithoorn, Ria Zijlstra: “Vaak kunnen de hulpinstanties pas laat in actie komen doordat verreweg de meeste meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis
van de politie komen. Op dat moment is de situatie vaak al hoog
opgelopen en zijn moeilijk te
doorbreken patronen ontstaan.
Met onze nieuwe aanpak willen
we er eerder bij zijn zodat het ge-

Regio - De Kwakel - Dat De Zonnebloem De Kwakel/Vrouwenakker innovatief is, blijkt maar weer
uit de laatste activiteit die zij bedacht hebben. De jaarlijkse contactdag, waar alle gasten en vrijwilligers bij aanwezig zijn, kon dit
jaar ook niet door gaan. Dit is toch
altijd voor iedereen een leuk moment om elkaar te zien en te spreken. Om toch weer een contact
moment met de gasten te hebben en ze even weer te verwennen, is er tijdens een vergadering bedacht om lunchpakketjes
rond te brengen. Dit mocht gelukkig wel in deze tijd. De lunch
actie werd meteen opgepakt en
ging rond bij de plaatselijke ondernemers. Zij wilden hierin wel
iets sponsoren. Supermarkt Coop
de Quakel sponsorde de flesjes
jus d’orange, vers getapt door
de vrijwilligers, Slagerij Eijk en
Veld de vleeswaren, Koen Pack
de leuke tasjes waar de lunch in

weld sneller een halt toe wordt
geroepen.”
Geweld binnen een gezin heeft
vaak niet alleen impact op het
slachtoffer, maar op alle gezinsleden, soms generaties lang. “Daarom willen we de komende jaren
ook alle gezinsleden actief gaan
betrekken bij de hulpverlening,
en achterliggende oorzaken als
eigen trauma’s en/of schuldenproblematiek wegnemen,” zegt
Zijlstra.
Blijvend Veilig
Onder de noemer Blijvend Veilig
worden huishoudens met of zonder kinderen met een nieuwe integrale aanpak ondersteund. In
deze teams werken professionals van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad
voor de Kinderbescherming en
de Blijf Groep. Gezinnen hoeven
hierdoor nog maar een keer hun
verhaal te doen aan een begeleider die met hen duurzaam werkt
aan oplossingen en zolang betrokken blijft als nodig is. Vorige
week onderschreef het VerweyJonker Instituut in zijn meerjarig
onderzoek de noodzaak van een

integrale aanpak. Het onderzoek
toonde aan dat huiselijk geweld
een complex probleem is waarin
allerlei zaken een rol spelen, zoals
armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders.
Professionals bewuster maken
Professionals die werken met
kwetsbare inwoners, worden bewuster gemaakt van de risicofactoren en life events, bijvoorbeeld
het verlies van een baan, die de
kans op geweld binnen een gezin vergroten, zodat zij daar preventief gelijk op kunnen acteren. Als er al langere tijd sprake is
van geweld binnen een huishouden is het moeilijk om die spiraal
te doorbreken. Dergelijke problemen zijn alleen op te lossen met
specialistische hulp die goed onderling is afgestemd en zo vroeg
mogelijk, langdurig en vasthoudend wordt ingezet.
Geweld eerder opmerken
Daarnaast zullen ook inwoners in
de regio beter betrokken worden
zodat zij geweld eerder kunnen
opmerken, ter sprake brengen en
melden. Daarvoor is het van belang dat het taboe rond het pra-

ten over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt doorbroken en dat kennis over risicosignalen wordt vergroot. Ook moeten drempels om hulp en advies
te vragen, verlaagd worden. Tevens worden sociale initiatieven,
zoals supportgroepen voor vrouwen, intensiever betrokken. Zij
kunnen helpen de hulpverlening
toegankelijk te maken en de professionals contact te laten maken met de mensen die hen nodig hebben.
Foto bijschrift: Wethouder Ria
Zijlstra: “ Gezinsleden actief betrekken”

werd gebracht, bakker Westerbos
sponsorde een gedeelte van de
broodjes en de groenteboer Het
Fruitpaleis regelde een speciale
prijs voor de mandarijnen. In het
pakketje zat nog een mooi gedicht, een hart onder de riem in
deze soms wel erg eenzame tijd.
Nadat een groepje vrijwilligers in
de ontmoetingsruimte de lunchpakketjes in elkaar gezet hadden, kwamen de overige vrijwilligers om de lunchpakketjes langs
te brengen. De reacties van de
gasten waren geweldig. Verrast,
blij, overdonderd en zo dankbaar.
Wat leuk om weer de gezichten
van De Zonnebloem te zien. Even
een praatje aan de deur en daarna lekker genieten van het heerlijke pakketje eten. Zo zie je maar
weer, waar een wil is, is een weg.
En De Zonnebloem De Kwakel/
Vrouwenakker weet deze wel te
vinden met al het werk van alle
vrijwilligers.

Aangepaste decemberacties
Amnesty Uithoorn

Write for Rights

Vrachtwagen rijdt
balkon eraf
Uithoorn - Vanmorgen heeft in
de Julianalaan van Uithoorn een
vrachtwagen een balkon geraakt. De balkonhekken en enkele stukken beton kwamen hier-

bij op straat terecht. De Brandweer kwam ter plaatse en heeft
de neergekomen stukken aan de
kant gelegd en de plaats afgezet
met linten. (foto Jan Uithol)

EHBO-diploma behaald!
De Kwakel - Al in januari van dit
jaar is in De Kwakel gestart met
een beginnerscursus EHBO. Het
examen zou eind maart plaatsvinden. Maar zoals met zoveel
dingen dit jaar, was Corona de
spelbreker. Onlangs hebben de 3
cursisten dan toch examen kunnen doen. En gelukkig hebben
zijn alle drie het diploma weten te
behalen! Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!
Tijdens het examen moesten de
cursisten laten zien wat ze hadden geleerd tijdens de cursus.
Hiervoor was een lotus aanwezig
die allerlei verwondingen en aandoeningen naspeelde. Uiteraard
moest er zo veel mogelijk afstand

worden gehouden tot de lotus,
dus moesten de kandidaten uitleggen of op een oefenpop laten
zien hoe zij het slachtoffer zouden behandelen.
Toch net even lastiger dan rechtstreeks bij de lotus. De behandeling door de cursist werd vervolgens beoordeeld door twee examinatoren. Tussen alle handelingen door werd bovendien de theorie getoetst d.m.v. een flink aantal vragen.
Wilt u ook een EHBO diploma halen? Kijk dan op onze website,
www.ehbo-de-kwakel.com, voor
meer informatie. Mailen kan natuurlijk ook; secretaris@ehbo-dekwakel.com.

Uithoorn - Ook dit jaar organiseert Amnesty International in
het kader van de viering van de
Dag van de Rechten van de Mens
op 10 december de de schrijfactie
Write for Rights, voorheen Schrijfmarathon geheten. Vorig jaar
schreven deelnemers een recordaantal van 6,6 miljoen brieven; in
Nederland waren dat er 332.000.
Brieven aan regeringen en autoriteiten waarin we opkomen voor
mensen die onterecht worden
gevangengezet of bedreigd. Het
is gebleken dat de massale aankomst van brieven effect heeft.
Ook dit jaar gaat er weer geschreven worden. Maar vanwege corona zal dit een ‘thuis-schrijfmarathon’zijn. U kunt daar als volgt
aan deelnemen.
Ga naar writeforrights@amnesty.
nl en bestel jouw 1-persoonspakketje voor jouw Thuis-schrijfmarathon. In dat pakket zit alles wat
je nodig hebt: 1 pen, 1 schrijfblok,
10 voorbeeldbrieven + informatie, en 10 blanco groetenkaarten.
En ook hoe je het moet versturen.
Maar om de portokosten te drukken, kun je ook je 1-persoonspakket bestellen in Uithoorn, bij bertschaap@amnesty.nl . Bert komt
het pakket bij je thuis brenge ,
hij kan de geschreven brieven en
kaarten ook weer bij je ophalen.
Dan verstuurt hij ze samen met
andere brieven, en die porto betaalt Amnesty-Uithoorn.
Groetenkaartenactie
De werkgroep Uithoorn/De Kwakel van Amnesty-International
verzorgt ieder jaar in december
de verkoop van groetenkaarten.
Kopers sturen deze naar mensen die in meestal erbarmelijke
omstandigheden worden gevangen gehouden, omdat ze strijden

voor mensenrechten. Het zijn dus
altijd onschuldige gevangenen
Normaal gesproken zouden we
de kaarten, waar al een postzegel opgeplakt zit, of in het winkelcentrum of in de kerken aanbieden. Door de coronapandemie en de maatregelen om die te
beteugelen is dit in de komende
decembermaand helaas niet mogelijk. Om de genoemde slachtoffers niet in de steek te laten, willen we u toch de mogelijkheid
bieden om dit jaar kaarten te versturen. Wij doen dit nu op de volgende manier:
De kaarten worden
gratis aangeboden;
Op deze ansichtkaarten staat al
het adres van de persoon vermeld. De beschrijving van de situatie waarin hij of zij zich bevindt
wordt meegeleverd plus een aantal voorbeelden van de groet die
u op de kaart kunt vermelden;
Voor de postzegel moet u dit jaar
zelf zorgen (€1,50) ;
De medewerkers van Amnesty
zullen de door u bestelde kaarten
of kaart in de tweede week van
december bezorgen op het door
u aangegeven adres;
Via e-mail of schriftelijk kunt u
aangeven hoeveel kaarten u wilt
versturen. U kunt op deze manier
niet zelf de kaarten uitzoeken,
maar wij zullen zorgen voor een
evenredige verdeling van de bestelde kaarten naar de geadresseerden.
U kunt uw bestelling tot en met
maandag 30 november met uw
naam en adresgegevens plus het
aantal gewenste kaarten e-mailen naar AmnestyUithoorn.nl”
bert@amnestyuithoorn.nl of op
papier inleveren bij: Carel Nieber,
Rietgans 30, 1423 RB Uithoorn.

Fietser na aanrijding
overleden
Uithoorn - Op woensdag 18
november vond er een aanrijding plaats op de Amsterdamseweg in Uithoorn tussen een fietser en een personenauto. Omstreeks 15:40 uur ontving de politie een melding van een aanrijding aan de Thamerlaan ter
hoogte van de Amsterdamseweg
in Uithoorn. Ter plaatse bleek een
84-jarige fietser ernstig verwond
te zijn. De ambulance heeft het
slachtoffer vervolgens naar het
ziekenhuis vervoerd. Het slachtoffer overleed enkele dagen daar-

na aan zijn verwondingen.
Team Ongevallen Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) en Verkeers- en Ongevallen Analyse
(VOA)
hebben
ter plaatse
onderVoor
méér
lokaal
zoek gedaan naar het ongeval.

nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Gem
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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.

gewezen voor extra aandacht.
Dat zijn Thamerdal, Zijdelwaard
en het Oude Dorp. Vorige week
is (coronaproof ) met bewoners uit het Centrum Uithoorn
gesproken over ‘gezamenlijke acties’ voor de buurt. Enthousiasme was er alsook ook
enige scepsis of dit gaat lukken. Inwoners en ‘het gemeentehuis’ trekken op met politie, brandweer, Videt en andere
sociaal(jongeren)werkers
en BOA handhavers. Ik zeg wel
vaker, de buurt maak je zelf
en samen sta je steviger. Wie
meer informatie wilt over het
‘Wijknetwerk Zorg en Veiligheid’ kan een mail sturen naar
onze buurtregisseur Osman Catik: Osman.Catik@uithoorn.nl.
Of toch meer interesse in het
raadswerk? Er is dan een behoorlijk aantal politieke partijen waar u kunt aansluiten.
Neem eens contact op met onze griffier. Dat kan via het mailadres: Griffie@Uithoorn.nl.
Over mailen gesproken. Om
toegang te krijgen moet je eerste een wachtwoord invoeren.
Ongemerkt doe je dat meestal. Gisteren was het ‘Nationale Verander Je Wachtwoorden
Dag’. Tja….iedere dag is er wel
een ‘dag van‘, maar deze geef ik
via m’n column extra aandacht.
Want de politie spreekt vaak
over het donkere dagen offensief tegen fysieke risico’s op inbraken. Maar inbreken op je
computer kan nog veel grotere gevolgen hebben. Waak voor
uw (digitale)eigendommen!
Lieve inwoners en ondernemers, blijf gezond, pas goed op
uzelf én elkaar.

Frenky
Onlangs ontving ik de vraag;
‘Burgemeester, hebben we al
de 30 duizendste inwoner in
de gemeente Uithoorn?’ Jazeker!, was mijn antwoord. Frenky is zijn naam. Vorige week
heb ik dit lieve kereltje een cadeautje namens de gemeente
overhandigd. Verderop in deze krant is daar nog een artikel
aan gewijd.
Zo’n groei naar dit inwoneraantal heeft ook allerlei andere effecten voor de gemeente. Als
je een grotere gemeente bent,
ontvang je ook meer geld vanuit ‘Den Haag’ voor besteding in
onze dorpen. Dat is mooi. Dat
uitgeven….daar gaan raadsleden weer over. En die gemeenteraad breidt door deze 30 duizendste inwoner ook weer uit
met twee raadszetels. Wel pas
in 2022. Dus even wachten nog.
Vele inwoners zijn overigens
best geïnteresseerd in het werk
van de gemeente en in het bijzonder dat van een raadslid.
Raadslid worden kan voor u
misschien ook interessant zijn.
U dient de twee dorpen ermee.
Het is leuk en eervol werk en
u krijgt er en passant ook nog
een vergoeding voor.
Burgerinitiatieven
Ook andere burgerinitiatieven
zijn er. Dit najaar zijn we echt
gestart met de zogenoemde
wijkgerichte
samenwerking
binnen de gemeente Uithoorn.
Op het gebied van Zorg en Vei- Pieter Heiliegers,
ligheid zijn drie buurten aan- burgemeester
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Vliegen en vleugels
Wist u dat de frisdrankblikjes die de suggestie wekken dat je
er vleugels van zou kunnen krijgen het meest in de natuur een
noodlanding maken. Ik las dat laatst ergens. Op de één of andere manier werd ik door het stukje geraakt. Ineens kreeg ik een negatieve associatie bij dit blikje en kreeg er zelfs een nare smaak
van in mijn mond. Dit maakt dit frisdrankje opeens wat minder
fris wat mij betreft.

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

Luisteren naar bewoners
In de Nieuwe Meerbode van 4 november 2020 stond op pagina 16 een artikel van Inwoners voor Inwoners: “Luisteren naar
de jeugd”. Een artikel waarin aangegeven wordt dat er voor de
jeugd in de Ronde Venen bijzonder weinig voorzieningen zijn.
In hetzelfde artikel wordt gemeld dat de bewoners van de Passage een particulier bedrijf ingehuurd hebben om met honden de
veiligheid in de Passage beter te kunnen handhaven. Op dit artikel kreeg IVI een reactie van een nauw betrokkene met het verzoek om een reactie te mogen plaatsen op de IVI-pagina. Natuurlijk kan dat wat IVI betreft, want IVI is er immers voor en van alle
inwoners. IVI zelf heeft geen mening en wil alle inwoners een podium geven om zich te laten horen. En natuurlijk hebben niet alle
inwoners dezelfde mening en dat hoeft ook niet, maar IVI wil wel
graag altijd in oplossingen denken. We hopen dat in dit dossier er
ook een oplossing komt en dat zowel de bewoners als de jongeren zich gehoord voelen.
“Hoe heeft het zover
kunnen komen?”
De betreffende schrijver van het
artikel reageerde naar IVI dat er
veel meer speelt dan in het artikel
over de jeugd naar voren komt.
Een duidelijk standpunt in dat artikel is dat “je zo niet met elkaar
omgaat”! In plaats van dat standpunt had er volgens de schrijver,
de vraag gesteld moeten worden:
“Hoe heeft het zover kunnen komen?” Hierna kunt u lezen hoe
het volgens de bewoner in elkaar
steekt en wat er aan de hand is.
“Vervelende situatie”
Een dergelijke actie wordt niet
zomaar gestart, dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Het
gaat, volgens het artikel op de IVIpagina, ook om een “vervelende
situatie”. Als bewoner van de Passage kan ik melden dat het stadium “vervelende situatie” al lang
gepasseerd is.
Onacceptabel
Wat in mijn ogen als bewoner
niet acceptabel is, en al meer dan
een jaar voor komt is het volgende:
• Taart- en etensresten tegen
muren en ramen in het trappenhuis.
• Racen met auto’s (zowel gewone als model-auto’s) in de
parkeergarage. (gevaarlijk!)
• Slopen van verwijzingsbordjes naar nooduitgangen (gevaarlijk!)
• Slopen van verlichting (gevaarlijk!)
• Slopen van sloten van de
nooduitgang-deuren
• Vervuiling, zoals bijvoorbeeld
chips-zakken, lege flessen (kapot of heel), lege ballonnetjes
(?!) in de noodtrappenhuizen
• Het aanbrengen van hakenkruizen op pilaren.
• Stenen en eieren tegen de ramen van bewoners en een pak
frisdrank op het balkon.
Zo ga je niet met elkaar om
Dat gaat veel te ver en inderdaad
zo ga je inderdaad niet met elkaar
om. Al deze zaken komen zeer regelmatig voor en in een aantal

van deze gevallen is ook aangifte
gedaan. Echter reactie of (preventieve) maatregelen vanuit het gemeentelijk bestuur zijn er helaas
niet. In ieder geval niet zichtbaar
of gemeld.

delijk en zal dat ook niet worden
als je niet uitlegt hoe het wel te
doen. De jongerenwerker geeft
ook aan dat er gezamenlijk naar
een oplossing gezocht moeten
worden. Waarom is het bestuur
van de VvE daar dan niet over benaderd? Is de jongerenwerker wel
op de hoogte van hierboven genoemde zaken?

Geen gesprek met de
burgemeester
Navraag bij het bestuur van de
vereniging van eigenaren leert
dat het bestuur al bijna een jaar
geleden, zelf initiatief heeft genomen om hierover met de burgemeester in gesprek te komen.
Daarbij zijn afspraken gemaakt
maar het resultaat is tot op heden nul. Ook contact met de jongerenwerkers heeft niets opgeleverd omdat zij aangeven slechts
voor de jongeren aanspreekpunt
zijn.

Politie onzichtbaar
Tot op heden heeft niet een van
de eerder genoemde instanties
contact opgenomen met het bestuur van de VvE om daar de vinger aan de pols te houden.
Bewoners hebben aangifte gedaan bij de politie en om hulp gevraagd bij de gemeente, zelfs de
gemeenteraad is geïnformeerd,
maar tot op heden heeft niemand
gereageerd. Surveillance door
politie of door een wijkagent is
onzichtbaar dus waar moeten de
bewoners dan terecht?

Jongerenwerk in gesprek
met jongeren
Leuk om te horen maar een medaille heeft twee kanten en voor
een behoorlijk oordeel zal je beide partijen aan moeten horen! De
jongerenwerker van de gemeente geeft in een interview op 28/10
met RTV Ronde Venen aan dat
zij de jongeren regelmatig spreken en het aanspreken als er veel
rommel ligt of als veel lawaai gemaakt wordt. Verder weet hij nog
te vermelden dat de jongerenwerkers de jongeren waarschijnlijk met een andere blik benaderen dan de bewoners. Ik heb geen
idee wat de jongerenwerker hiermee bedoelt.

De feiten zijn niet prettig
Feit is wel dat de situatie eerder
verslechterd dan verbeterd. Gesprekken aangaan met de jeugd
is zeer zeker niet eenvoudig. Dit
zijn over het algemeen groepjes
die elkaar steunen en het resultaat? Rauwe eieren en stenen tegen de ramen, pakken frisdank
op balkons, gooien met bierflesjes als er een opmerking gemaakt
wordt. Uiteraard is het bijzonder
moeilijk te bewijzen wie dat doet,
maar dat zijn wel de zaken waar
de bewoners mee geconfronteerd worden! Dat zijn helaas de
feiten zoals de bewoners die regelmatig meemaken.

Bewoners benaderen
jongeren niet asociaal
Het is zeker niet zo de bewoners
schreeuwend en tierend de jongeren benaderen. Dus de strekking van die opmerking is ondui-

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

Een incident?
Wordt dit afgedaan als een incident? Daar moet ik helaas het
antwoord op schuldig blijven.
Wel mogen de bewoners voor de
kosten van schoonmaak en reparatie opdraaien! Wat heb je als bewoner dan nog voor alternatieven?

Bewoners worden vergeten
Zowel Inwoners voor Inwoners
(IVI) als de jongerenwerker laten
zowel in de krant als op TV blijken een ruime aandacht te willen
geven aan de jeugd. Als bewoner krijg ik, zoals hierboven ook
beschreven,het idee dat de bewoners plus het winkelende publiek daarbij volledig vergeten
worden. Zo ga je inderdaad niet
met elkaar om!
Reactie van
Inwoners Voor Inwoners:
U hebt zojuist het ingezonden artikel kunnen lezen van
een bewoner. Een verhaal
dat uit het hart gegrepen is.
En wat IVI betreft heel begrijpelijk en zeer onprettig.
Je wilt natuurlijk gewoon fijn
wonen in De Ronde Venen.
IVI wil dan ook zeker niet
dat de belangen van de bewoners vergeten worden. IVI
wil dat alle partijen in deze
vervelende situatie gehoord
worden en er een oplossing
komt voor zowel de jongeren als de bewoners.
Op zoek naar een oplossing
Jongerenwerk wordt in dit artikel ook onder de loep genomen
en dat mag, maar IVI wil nog wel
benadrukken dat zoals de naam
al zegt zij het belang van het welzijn van de jongeren ten doel
hebben. Natuurlijk gaan zij daarbij niet voorbij aan het ongemak
van de bewoners en willen zij ook
een oplossing die voor allen prettig is.

Een plek voor jongeren
Bij IVI hebben zich inmiddels wat
inwoners gemeld die zich willen inzetten om een fijne plek te
vinden waar jongeren hun ding
kunnen doen zonder dat ze daar
overlast veroorzaken voor andere inwoners. Natuurlijk moet je
je daar als jongeren ook gedraGedoogplek
gen en je aan de regels houden
Als er onvoldoende voorzienin- van fatsoen en respect voor elgen voor de jeugd zijn in de ge- kaar. Maar eerst moet die plek er
meente dan is dat inderdaad het komen. In gesprek met IVI heeft
probleem van de gemeente en Jongerenwerk aangegeven ook
dat kan en mag niet doorgescho- daar de oplossing in te zien voor
ven worden naar de bewoners en dit vervelende dossier.
de bezoekers van het winkelcentrum of ziet de gemeente, bij ge- Samen kom je verder
brek aan geld en aan een beter al- IVI hoopt dat de partijen de hanternatief, de Passage als een ge- den in één gaan slaan en dat we
doogplek?
samen gaan zoeken naar een oplossing. Er hebben zich initiatiefJongeren hebben een
nemers gemeld, Jongerenwerk
plek nodig
wil meedoen en als de gemeente
Als bewoner van de Passage heb ook aanschuift dan moet er toch
ik er alle begrip voor dat jongeren een oplossing te vinden zijn? IVI
een plek zoeken en een plek no- wil graag de verbindende facdig hebben, maar waarom er dan tor zijn. Dus wilt u aanhaken en
rotzooi gemaakt wordt en er ver- meedenken en/of doen stuur een
nielingen aangericht worden ont- mail naar: info@iwonersvooringaat mij volledig. Daarmee gooi woners.nl
je ook eerder een deur mee dicht
dan dat deze open blijft!
Samen kom je verder!

Geen Buckler-affaire
Waarschijnlijk heeft de producent
van dit drankje er helemaal nooit
over nagedacht dat het zo een
negatieve uitstraling zou kunnen krijgen bij mij als persoon. En
ik wil hier ook zeker niet de Youp
van het ’t Hek gaan uithangen,
die in de oudejaars-conference
van 31 december 1989 het alcoholvrije biermerk Buckler door de
mangel haalde. Met zijn uitspraken zorgde hij er voor dat er een
drastische daling van de verkoopcijfers kwam. Het kelderen van
de verkopen na de grappen van
Youp staat ook wel bekend als ‘de
Buckler-affaire’. Volgens Van ‘t Hek
zou Freddy Heineken ooit tegen
hem gezegd hebben dat de schade als gevolg hiervan 400 miljoen
(gulden) zou zijn geweest. Eind
1993 werd Buckler in Nederland
uit de schappen gehaald en is
sindsdien in Nederland niet meer
te koop. Dus geloof mij dat is zeker niet mijn doel maar ik wil er
toch even wat over kwijt.
Een rood stier en Formule 1
Het blikje is juist razend populair onder de jeugd en je krijgt er
zelfs energie van. Maar dan niet
weer zoveel energie dat je het
blikje keurig in een prullenbak
kan gooien. Nee lekker makkelijk gooi het lekker in de natuur. Ik
zou de marketing afdeling van de
producent dan ook willen adviseren om hier de reclamepropaganda op af te stemmen. Spreek je
jeugdige doelgroep aan op hun
gedrag met grote posters en tvspotjes. Dat ze wat zuiniger moeten zijn op het milieu. Beter misschien dan in raceautootjes die
het milieu juist behoorlijk vervuilen. En tja dan sla ik maar even
door want ook de rode stier doet
mij denken aan stierenvechten en
daar word ik ook al niet blij van.
Laat ik ze oproepen om hun imago wat te verbeteren.

Het vliegverkeer stoot heel veel
CO2 uit en is daardoor een van de
grote veroorzakers van klimaatverandering. Bovendien zorgt het
vliegverkeer voor veel luchtvervuiling waardoor de gezondheid
van omwonenden van vliegvelden wordt bedreigd. Ook lawaai
is veel omwonenden een doorn
in het oog. Nu is het oplossen
van dit probleem voor hen niet
zo simpel. Je slaat namelijk geen
vliegtuig met een theedoek uit
de lucht. En als je met groter geschut dit wel zou doen dan valt
dit al snel onder de noemer terrorisme.
Egoïsme
Ikzelf heb niet zoveel tegen vliegen en vliegtuigen. Ja ok ik heb
een beetje vliegangst en vindt
het niet echt prettig om in een
vliegtuig te zitten. Mijn egoïsme
gaat zelfs zover dat ik mijn vliegangst overwin en graag in een
vliegtuig stap om naar een zonnig oord te vliegen om vakantie
te vieren. Ik was zelfs een beetje
boos op het COVID19 virus omdat ik niet lekker op vliegvakantie kon. Ik moet eerlijk bekennen
dat in dit verband wel heel egoistisch van mij is gedacht. Er zijn
vast veel ergere problemen te bedenken bij dit dodelijke virus dan
dat ik wat vakantiepret moet missen. Eigenlijk heeft COVID19 hier
juist wel een positief tintje gekregen want het aantal vliegbewegingen is drastisch verminderd.

Economie belangrijker
dan milieu
De Lock down was wel iets positiefs voor milieuactivisten. De
vliegtuigen moesten nu noodgedwongen aan de grond blijven.
Het aantal vliegbewegingen nam
vanzelfsprekend rigoureus af en
de lucht werd spontaan schoner. In april was het luchtruim
bijna leeg. Dit was zelfs met alle
protesten van allerlei activisten
Vliegen en vleugels
nog nooit gelukt. Echter door de
Dat moet die marketing afdeling economische malaise kwam het
toch gaan lukken want als je het vliegverkeer medio mei alweer
voor elkaar krijgt dat je bij ieder- op gang. Vliegvakanties werden
een die het drankje drinkt de sug- weer met hoge kortingen aangegestie kan wekken dat je er vleu- boden en mij werd overduidelijk
gels van zou kunnen krijgen, dan dat de economie schijnbaar beben je toch tot veel in staat. Al langrijker is dan het milieu. Het
mijmerend realiseerde ik mij dat zette mij wel aan het denken
vliegen en vleugels ook al niet zo moet ik eerlijk bekennen.
een positieve verhouding hebben met moeder natuur.
Vliegbewegingen
Er zijn dus wat vliegbewegingen
De vliegenmoordenaar
die mij aan het denken hebben
Met vliegen heb ik
gezet. De vliegbewegingen van
zelf eigenlijk nooit
een blikje die steeds vaker landen
zo een probleem
in de natuur en vliegtuigen die
gehad. Ja, de vliewat minder zijn gaan vliegen en
gen in de keuken
een schoner milieu opleveren. En
die mij mateloos irriteren als ik in natuurlijk moest ik denken aan al
de keuken sta te koken. De vlieg- die arme vliegen in de keuken die
bewegingen nabij het eten zijn ik de dood heb ingejaagd. Met
al zeer vervelend maar ik vlieg deze column zou ik graag een opecht in de stress als deze vliegen roep willen doen. Aan mijzelf en
de landing inzetten ongepast op al die miljoenen mensen die jaarmijn eten gaan zitten. De bena- lijks naar zonnige oorden vliegen.
ming strontvliegen zal daarbij on- Kan het misschien ietsjes minder
getwijfeld een rol spelen. Ik wens en misschien iets vaker in eigen
deze beestjes dan ook maar één land vakantie vieren. En aan al die
ding. De dood door de theedoek. personen die vleugels hebben
Ik moet u bekennen dat ik menig gekregen na het drinken van een
vlieg in de keuken in volle vlucht blikje om het blikje voortaan in
uit de lucht heb geslagen. Dat is de afvalbak te laten vliegen. Werp
misschien ook niet zo aardig en je blik eens op de natuur en werp
diervriendelijk. Dus hier geldt je blik dus niet meer in de natuur!
misschien wel de pot verwijt de Daar krijg je misschien geen vleuketel dat hij zwart ziet. En moet ik gels van maar wordt het milieu
mijn gedrag als vliegenmoorde- wel een stuk schoner van!
naar aanpassen.
En... ik beloof u plechtig dat ik die
Terrorisme
vlieg zal laten vliegen!
Nu hebben milieuactivisten waarschijnlijk veel grotere problemen
met vliegen. Niet met de strontvlieg, maar met de vliegtuigen
en vele vliegbewegingen in het
luchtruim. Zij laten ons weten dat
vliegen slecht is voor het milieu.

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Kwekers pakken
uit met kerst
Regio - Op 19 december a.s. tussen 11.00 en 14.00 uur zullen zeven kwekers uit deze regio uit
pakken voor de kerst en dat geheel coronaproof. Zij zetten een
coronaproof autoroute uit langs
de zeven deelnemende kwekers
in de regio waarbij u dan items
verzamelen voor een exclusief

kerststuk waarmee u dan zelf een
kerststuk kunt creeren. Tevens is
er een puzzeltocht voor de kinderen. Natuurlijk krijgt u hulp bij het
creeren. De kosten deelname: 10
Euro per auto/kerststuk.
Meer informatie en de aanmeld
procedure leest u komende week
in deze krant.

KDO Voetbal:

Interne Jeugd Competitie succesvol!

De Kwakel - Door de coronamaatregelen was de voetbalcompetitie stilgelegd, maar kregen de
voetbalverenigingen wel de ruimte om een onderlinge competitie
te organiseren. In samenwerking
met het bestuur, technische commissie en trainers hebben wij in
korte tijd dit evenement opgezet
en onze jeugdspelers weer een
mooi doel gegeven om een ‘echte’
wedstrijd te spelen in het weekend. Vanaf eind oktober hebben
de jeugdteams bij KDO deze onderlinge competitie gespeeld.

In de leeftijdscategorie O8 t/m
O19 zijn met het eigen of gemixte teams 3 wedstrijden gespeeld.
De interne ‘strijd’ om de beste in
de poule te worden was uiteraard
zeer groot. Maar wat misschien
nog veel leuker is om te melden,
dat het met zoveel enthousiasme
ging!

de neus. Maar ook een wedstrijd
waarbij één team alleen maar
op de helft van de tegenstander
speelde en een niet meer te tellen
aantal keren de paal of de lat raakten en waar een gelijkspel het uiteindelijke resultaat was. De ‘kers
op de taart’ was dat na elke wedstrijd penalty’s werden genomen,
waarbij natuurlijk de tegenstanGedreven trainers
ders de strafschopnemer zoveel
Onder leiding van de gedre- mogelijk probeerde af te leiden.
ven trainers, leiders en onze eigen clubscheidsrechters gingen Hard gejoel
de teams van start en dat bracht Soms lukte dat en ging de bal niet
mooie onderlinge duels tot stand, in het doel, wat leidde tot hard
maar ook (soms) verrassende uit- gejoel.. Na drie weekenden met
slagen. Wedstijden die op papier heerlijk voetbal en fantastische
al een mogelijke winnaar leken ontladingen, werd er afgesloten
te hebben bij sommige trainers, met de uitreiking van de medailkregen de bekende deksel op les.

Voor de teams die eerste werden
in de poule, de waardering voor
het behaalde resultaat en voor de
andere teams een mooie herinnering aan deze interne competitie
in coronatijd. KDO en spelers kunnen terugkijken op een geslaagde
interne competitie, waarmee we
in het weekend van 28 november
in deze leeftijdscategorieën verder gaan.
Ook voor de ‘aanstormende allerjongste supertalenten’ die in de
trainingsgroep zitten, heeft KDO
op 21 november een Top Toernooi georganiseerd. In een poule
van 4 teams speelden deze teams
werkelijk de ‘pannen’ van het dak!
Toppers! Hierna kregen zij ook
een mooie medaille voor thuis
boven hun bed!

Ze kent The Voice...
nuVerdi nog!

Gemeente Uithoorn
in actie tegen geweld
tegen vrouwen
Regio - Gemeente Uithoorn en
de soroptimistenclub Uithoorn/
De Ronde Venen steunen de internationale campagne Orange the World van de United Nations. Beide zeggen ‘nee’ tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
Om hiervoor extra aandacht te
vragen worden vanaf woensdagmiddag 25 november tot en met
10 december de vlaggenmast bij
het gemeentehuis en de Thamerkerk oranje verlicht. Het aansteken van de verlichting wordt gedaan door wethouder Ria Zijlstra
samen met Lucie Hofman van de
soroptimistenclub.

offers moeten dit melden om de
hulp te krijgen die nodig is. Indien nodig, zelfs anoniem.

Hulp nodig?
Bij een acuut dreigende situatie
kan 112 worden gebeld. Slachtoffers en getuigen van huiselijk
geweld kunnen het advies- en
meldpunt Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland dag en nacht
bellen op (0800) 2000. Een hulpverlener biedt een luisterend oor
en kan advies geven of professionele hulp helpen zoeken. Het
centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) biedt
een plek waar slachtoffers van
Wethouder Zijlstra : ,,Wij steunen aanranding of verkrachting alle
de campagne van harte. Dat ac- hulp kunnen krijgen die ze nodig
ties hard nodig zijn blijkt uit de hebben. Ook het CSG is 24/7 becijfers. Nog steeds veel vrouwen, reikbaar via het telefoonnummer
ook in Nederland, krijgen in hun (0800) 0188.
leven te maken met een vorm van
geweld. Ook heerst er een taboe Soroptimisten
rondom dit onderwerp. Bekend is De soroptimistenclub Uithoorn/
dat vrouwen of meisjes die te ma- De Ronde Venen zet zich in voor
ken krijgen met geweld, dit vaak de positieverbetering van vrouvoor zich houden. De overgrote wen en kinderen (meisjes) op remeerderheid blijft dus uit beeld gionaal, landelijk en internatioen krijgt geen hulp. En dat is na- naal niveau. soroptimist.nl/nl/uittuurlijk niet wat we willen. Slacht- hoorn-de-ronde-venen.

Laat jongeren
kennismaken met
méér cultuur.
Ga naar
cultuurfonds.nl/
educatie

