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Chocomel of Fristi
Alle soorten pakken 1 liter. 
Per pak van 1.25 tot 1.74

Prijsvoorbeeld: Fristi
M.u.v. Chocomel vers. 
Max. 6 per klant
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Ruud Mastenbroek van ALDI Vast-
goed BV: “Als ontwikkelaar van een 
project binnen Kootpark-Oost 
moesten we hierbij werken met de 
stedenbouwkundige uitgangs-
punten die de gemeente heeft vast-
gesteld voor het gehele gebied. Wij 
denken dat het goed gelukt is om de 
uitstraling en eisen te vertalen naar 
een ontwerp dat goed in de wijk en 
bij de bestaande bouw past. En dat 
daarbij ook nog eens tegemoetkomt 
aan de grote vraag naar (huur)
woningen in Uithoorn.” 

Op het dak
De appartementen komen op het dak 
van de winkel te staan. Van de 36 
huurappartementen zijn er 9 redelijk 
bijzonder. Het wordt een wooncon-
cept met 9 zelfstandige apparte-
menten en gemeenschappelijke 
ruimten voor jongeren met een 
sociale beperking. Het plan voor dit 
woonconcept ontstond uit een burge-
rinitiatief. Verder komen er 16 sociale 
huurwoningen voor jongeren en 11 
middenhuur woningen voor jongvol-
wassenen. Met woningbouwvereni-
ging Eigen Haard worden momenteel 
afspraken gemaakt voor de verhuur.

Ontwerp bekijken
U kunt het eerste ontwerp op meer-

Uithoorn – In het kader van het ontwikkelen van de wijk Kootpark-Oost 
naar wonen met een plus, kreeg ALDI in 2020 groen licht van de 
gemeente voor een de�nitieve vestiging aan de Sportlaan. ALDI werkte 
hierop in samenwerking met MNNR architecten een concreet plan uit, 
voor nieuwbouw van een winkelpand en 36 huurappartementen. Het 
ontwerp van dit plan is inmiddels gereed en te bekijken.

Eerste ontwerp ALDI 
Kootpark-Oost gereed

Het ontwerp voor de nieuwe ALDI aan de Sportlaan en de huurappartementen

Uithoorn – Op 22, 23 en 24 
november vond in de gemeenten 
Uithoorn en Aalsmeer een groot-
scheepse controle plaats van de 
lokale sierteelt. Bedrijven op de 
locatie van Royal FloraHolland 
werden bezocht door politie, 
gemeenten, douane, Koninklijke 
Marechaussee en UWV. De controle, 
waarbij ook speurhonden zijn 
ingezet, werd uitgevoerd vanuit 
diverse doelstellingen. Burgemeester 
Pieter Heiliegers van de gemeente 
Uithoorn: “We willen meer zicht 
krijgen op de bedrijfsvoering, werk-
wijze en dynamiek van de bedrijven. 
Maar ons doel is ook om mala�de 
bedrijvigheid te stoppen en eerlijke 
bedrijven weerbaarder te maken. En 
we willen laten zien dat de overheid 
daadkrachtig optreedt tegen onder-
mijning. Ondernemers moeten zich 
daarvan bewust zijn.” Bij de controle 
werd een aantal overtredingen en 
strafbare feiten geconstateerd. De 
Inspectie SZW zal onderzoeken 
opstarten voor de Wet Minimumloon 
en minimumvakantiebijslag (WML), 
de Arbeidstijdenwet en de Wet 
arbeid vreemdelingen. Eén persoon 
is aangehouden in verband met 
mogelijke overtreding van de Vreem-
delingenwet. Ook er zijn onder-
zoeken opgestart naar de huisves-

ting en inschrijving bij de verschil-
lende gemeenten. Daarnaast is een 
controle gehouden op de toegangs-
wegen rond Royal Floraholland. 
Hierbij zijn 12 processen-verbaal 
uitgereikt. De controle vormde de 
eerste van een reeks controles waarin 
de gemeenten Uithoorn en Aalsmeer 
de komende tijd samen optrekken. 
Naast reguliere controles worden ook 
extra controles uitgevoerd naar 
aanleiding van meldingen en 
signalen die binnenkomen. Burge-
meester Heiliegers: “Daarmee maken 
we de sierteeltsector weerbaarder en 
geven we een duidelijk signaal af dat 
er voor criminaliteit geen plaats is in 
onze sierteeltsector.”

“Geen plaats voor criminaliteit 
in onze sierteelt”

dere plaatsen bekijken. In de winkel 
aan de Sportlaan vindt u bij de 
uitgang posters met het ontwerp. U 
kunt daar uw reactie achterlaten in 
de reactiebox als u wilt. Het ontwerp 
is ook online te vinden via de 
website van architect MNNR: www.
mnnr.nl/projects. U leest hier meer 
over het project ALDI Kootpark en 
kunt  laten weten wat u van het 
ontwerp vindt. 

Online informatieavond 
10 december
Wilt u toch nog meer weten over het 
ontwerp en het nieuwbouwproject? 
Of heeft u hier vragen over? Dan 
nodigt ALDI u uit de online informa-
tieavond op vrijdag 10 december bij 
te wonen. De architect zal het 

ontwerp en de gemaakte keuzes 
toelichten. Na de presentatie is er 
ruimte om vragen te stellen. Ook zal 
de gemeente aanwezig zijn voor 
vragen rondom de besluitprocedure. 
Aanmelden voor de avond kunt u 
doen via het project ALDI Kootpark 
op www.mnnr.nl/projects. 

De vervolgstappen
Op 21 december beslist het college 
B&W over het plan. Alle reacties 
worden verzameld in een reactienota 
en aan het college voorgelegd om 
mee te nemen in het besluit. In 
februari gaat het plan naar de 
gemeenteraad voor een de�nitief 
besluit. Daarna kan het project 
verder worden uitgewerkt. Zo volgt 
er een procedure voor het bestem-
mingsplan en de omgevingsvergun-
ning. Mastenbroek: “Ook is het de 
taak van ALDI om goed te kijken naar 
de beste locatie voor een tijdelijke 
winkel tijdens de sloop en nieuw-
bouw. We willen immers dat iedereen 
boodschappen
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DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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

Geen natuurwaarde? 
Op een dag, al wandelend door 
Mijdrecht, bedacht ik dat dat ik nog 
geen onderwerp had voor de 
column. Mijn oog viel op grote geel/
groene bladeren op het trottoir. Er 
lagen er veel. Mooi compost voor 
mijn groentetuin/natuurtuin die ik 
sinds kort huur, dacht ik. Ergens in 
mijn achterhoofd wist ik dat 
sommige bladeren wat langer over 
composteren doen…dat zou ik dus 
even na moeten kijken. En natuurlijk 
moest ik daarvoor weten welk blad 
hier zo opvallend groot op het trot-
toir lag. Ik keek naar de bomen in deze straat en ik zag dat het platanen 
waren. Sommige bomen hadden bolletjes aan hun takken hangen. Die 
kunnen lang blijven hangen tot ze in het voorjaar op de grond uiteen-
vallen in nootjes. Bij nader inzien van informatie bleek het blad van 
plataan wel lang over composteren te doen. Dat is ook het geval met 
blad van de eik, om maar eens wat te noemen. Het grote blad van plataan 
is wel geschikt om te gebruiken als bescherming van planten tegen vorst-
schade. Dat is dan toch een mooie natuurwaarde, zou je zeggen. Wat nog 
meer opvalt zijn de stammen van de plataan. In mijn ‘onwetende jaren’ 
dacht ik dat de boom ziek was met die gevlekte stam. Daarbij vielen ook 
nog hele stukken schors af. Inmiddels weet ik dat het geen ziekte is maar 
een ‘gewoonte’ van die boom. Het bezorgt ze een prachtig gevlekte stam 
in allerlei grijs-groene herfsttinten. Op inheemse bomen komen dieren 
en diertjes af. Dat noemen we de natuurwaarde. De natuurwaarde zegt 
iets over de waarde die de boom heeft voor andere organismen. Voor-
beeld: de plataan heeft een lage natuurwaarde. Er is maar een handje vol 
organismen dat op of van de plataan kan leven. De eik heeft juist wel een 
heel hoge natuurwaarde. Zo zijn er bij onderzoek wel meer dan 700 orga-
nismen aangetro�en op een eik. Platanen zijn in de eerste plaats park-
bomen. Ze verdragen stadsklimaat, droogte en bestrating goed. Hij kan 
goed tegen de smog van industriegebieden. Je zou dat ook zomaar een 

natuurwaarde kunnen noemen. 
Daar waar weinig groen is groeit de 
plataan. Ik zie de hoge bomen al 
oprijzen tussen grote schoorstenen 
van vervuilende fabrieken.
Platanen kunnen oud worden, veel 
grote aangeplante platanen 
stammen uit de 19e of soms zelfs 
18e eeuw, er zijn leeftijden bekend 
van 300 tot 500 jaar.
Dat is misschien toch iets om 
respect voor te hebben!

Elza Vis, IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn 

Regio - Het televisiepro-
gramma ‘Stand van Neder-
land’ besteedt op 2 december 
aandacht aan de lokale huis-aan-huis-
bladen in ons land. Vorige week was 
een cameraploeg van het programma 
op bezoek in ons kantoor in IJmuiden. 
Hier heeft presentatrice Jill Bleiksloot 
gesproken met directeur Frits Raads-
heer over zijn toekomstvisie op de 
krantenmarkt. Onze media-adviseur 
Jeroen van Duijn nam Jill naar enkele 
lokale ondernemers die al jaren 

adverteren in onze kranten. De huis-
aan-huisbladen bewijzen, zeker in 
deze coronatijd, keer op keer hun 
bestaansrecht. Onze lezers waar-
deren de kranten waaronder deze in 
hoge mate, maar in hoeverre vertaalt 
zich dit ook in goede advertentieom-
zetten? En welke invloed hebben de 
fors gestegen grondstofprijzen op het 
exploiteren van een lokale krant? Het 
programma is op 2 december te zien 
bij NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

Huis aan Huisbladen blijven 
belangrijk

Regio - Van maandag 13 tot en met 
donderdag 30 december vindt er in 
kerkgebouw De Schutse in Uithoorn 
voor de 4de keer een kerststallenex-
positie plaats. Er zijn in Nederland 
vele particuliere verzamelaars die 
graag hun verzameling willen tonen. 
Daarom is het gelukt dit jaar allemaal 
andere kerststallen te tonen dan 
voorgaande jaren. Ook scholen zijn 
welkom met de klas, net zoals andere 
groepen. Daarvoor wordt gevraagd 
om de groep aan te melden. Infor-
matie staat op de website www.pkn-
uithoorn.nl. Bijna alle doordeweekse 
dagen is de expositie geopend van 
10.00 uur tot 16.00 uur, en enkele 
dagen in het weekend. Meer gede-
tailleerde informatie staat ook op de 
genoemde website. 

De exposant Bert Hilhorst is 
koster van een kerk in Watergraaf-
smeer. Als jongen van een jaar of 
dertien zag hij een kerststal met 
Jozef, Maria en het Kind, en dit beeld 
kwam zo bij hem binnen, dat het 
hem nooit meer losliet. In zijn kerk 
bewaart hij door het jaar heen zijn 
grote collectie kerstgroepen, onge-
veer 800 in getal, uit alle delen van 
de wereld. Fons Stolwijk uit De Hoef 
is in onze regio geen onbekende. Dit 
jaar is ook hij in De Schutse.
Nu er veel zaken niet meer doorgaan 
in verband met Corona is de organi-
satie verheugd dat in Uithoorn met 
deze kerststallenexpositie er nog en 
‘lichtpuntje’ is in deze Kerstdagen. De 
entree is gratis en de coronaregels 
zijn van toepassing.

Kerststallenexpositie in De Schutse

Leren door doen bij 
Thamen Try-out
Uithoorn - Woensdag 8 december 
kunnen leerlingen van groep 8 
ervaren hoe een echt Vakcollege er 
van binnen uit ziet. Net als vorig jaar 
organiseert Vakcollege Thamen weer 
een zogeheten try-out, waar zij 
kennis maken met leerlingen en 
docenten en een aantal lessen gaan 
volgen. Leren door doen dus!  
Zo leren ze de mensen, de vakken, 
het gebouw én de sfeer op Vakcol-
lege Thamen goed kennen. Dit jaar 
mag het gelukkig (veilig) ín de 
school. Voor deze activiteiten kunnen 
leerlingen zich nog inschrijven via 
de QR-code en de website. Vol ? Dan 
is 9 februari de volgende 
mogelijkheid.

Uithoorn - Op de Admiraal de 
Ruyterlaan in Uithoorn is donderdag-
middag een waterleiding 
gesprongen. De brandweer werd 
opgeroepen. Ter plaatse bleek de 
straat al volledig blank te staan. Om 
de afvoer van het water te bevor-

deren heeft de brandweer putten 
opengezet. Ook werd voor de veilig-
heid de Admiraal de Ruyterlaan afge-
sloten tussen de Thorbeckelaan en 
de Kuyperlaan. Het waterbedrijf is 
opgeroepen om de waterleiding te 
repareren.

Waterleiding gesprongen in Uithoorn

Foto: VLN Nieuws - Najim Kroezen

RUBRIEK LEZERSPOST

De laatste jaren in Nederland is het meer dan ooit de mode om ergens 
tegen te zijn. Ook deze week zie ik weer op de voorpagina een artikel in 
het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen waarin de partij 
RVB ruim baan krijgt om zich uit te spreken tegen wat zij noemen de ‘ 
windmolenwoeker.’ Zo langzamerhand word ik er een beetje misselijk van 
hoeveel ruimte er is voor mensen, lobbyisten, partijen die ergens tegen 
zijn. Het is de makkelijkste weg. Je zult nu maar begin twintig zijn, dertig 
en je ziet de klimaatverandering op je afkomen en alles wat de politiek en 
mensen met invloed je te bieden hebben is: tegen! Wij zijn tegen!! Zo 
gaat het niet goed komen. We moeten aan oplossingen  durven werken 
en consessies durven doen. Hier ligt een taak, ook met name voor de poli-
tiek. Geen angst voor kiezersverlies als uitgangspunt maar de toekomst 
als uitgangspunt. Helaas merk ik dat hier nog veel te winnen valt. En niet 
alleen bij de RVB. Dit is een uiting van een persoonlijke frustratie. 
Bob Nisters 

Altijd tegen
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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
maandag t/m donderdag 08.30-12.30 uur
woensdag 15.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Uiteraard blijven we wel de gehele dag voor u telefonisch bereikbaar:
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

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

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

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

Locatie Infopunt Uithoorn voor Elkaar
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30.
Inloop maandag- en dinsdagochtend 08.30-12.00 uur. 
Info via www.uithoornvoorelkaar.nl

Financieel café
Gezondheidscentrum De Waterlinie, Koningin Máximalaan 30. 
Heeft u hulp nodig? Neem contact op via (0297) 303 044 
info@uithoornvoorelkaar.nu. 

Gemeentewerf en scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 en13.00-16.30 uur

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

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

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

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

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

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

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

Handige links en informatie:
- Gemeente Uithoorn www.uithoorn.nl/coronavirus 
- RIVM www.rivm.nl of (0800) 13 51. 
- Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl 

(reisadviezen, informatie over maateregelen) 
- Rijksoverheid dashboard coronacijfers 

www.coronadashboard.rijksoverheid.nl
- GGD Amsterdam: actuele cijfers regio Amsterdam-Amstelland, 

vaccinatielocaties, testinformatie www.ggd.amsterdam.nl 
- Testen op corona of een vaccinatieafspraak maken 

www.coronatest.nl of via 0800-1202 (testafspraak) of 
0800-1702 (vaccinatieafspraak)

- Testen voor toegang www.testenvoortoegang.org 
- Bekijk priklocaties op de kaart: 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl/prikbus
- Check het reisadvies www.nederlandwereldwijd.nl 
- Coronatoegangsbewijs / coronacheckapp: 

www.coronacheck.nl printversie coronatoegangsbewijs 
www.coronacheck.nl/nl/print

- Gebruik van mondkapjes: www.rijksoverheid.nl/mondkapjes 

WWW.UITHOORN.NL

Op veel plekken geldt het verplichte coronatoegangsbewijs. Het la-
ten zien van een coronatoegangsbewijs geldt voor iedereen van 13 
jaar en ouder. Vanaf 14 jaar is het tonen van een ID-bewijs daarbij 
ook verplicht. Waar u het coronatoegangsbewijs verplicht is en ove-
rige informatie over het coronatoegangsbewijs kunt u hier nalezen: 
www.rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs 

Bewoners van de gemeente Uithoorn met (lichte) klachten kunnen 
zich tot en met 12 december zonder afspraak, gratis en dichtbij huis la-
ten testen op corona. De GGD-testunit staat tot en met 12 december 
op het Zijdelwaardplein. De unit wordt door één bezoeker tegelijk be-
treden, waarna de test wordt uitgevoerd. Andere bezoekers wachten 
buiten totdat zij aan de beurt zijn. Buiten kunnen bezoekers met mond-
kapje op, op voldoende afstand wachten.

Praktische informatie
De testunit op het Zijdelwaardplein is dagelijks geopend van 9 tot 12 
en 13 tot 16 uur. Een afspraak maken is niet nodig. De test is gratis. 
Neem een geldig legitimatiebewijs mee als u deze heeft. Het dragen 
van een mondkapje is verplicht.

Coronatoegangsbewijs voor horeca, 
evenementen en andere activiteiten

GGD testunit drie weken op 
Zijdelwaardplein

Een mondkapje is verplicht op veel openbare plekken waar u geen co-
ronatoegangsbewijs hoeft te laten zien. Zoals de supermarkt, in het 
openbaar vervoer, het mbo en hoger onderwijs. De mondkapjesplicht 
geldt voor iedereen vanaf 13 jaar. Kijk hier voor alle informatie over het 
dragen van mondkapjes. www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

Gebruik mondkapje

Maatregelen 

U kunt een papieren coronatoegangsbewijs maken van een vaccinatie 
en/of van een testuitslag. Het papieren bewijs moet u wel via een com-
puter maken. Daarvoor gaat u naar https://coronacheck.nl/nl/print. U 
logt in met uw DiGid en kunt u uw papieren bewijs printen. LET OP: De 
papieren versie biedt minder privacy. Door regelmatig een nieuwe QR-
code te printen kunt u dit voorkomen.

Coronahelpdesk
Wie geen DigiD, smartphone of computer met printer heeft, kan een 
coronabewijs op papier toegestuurd krijgen. Hiervoor kunt u bellen 
naar de helpdesk van de CoronaCheck via het tel. 0800-14 21.

Krijg toegang met een 
papieren bewijs

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

Op de website www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/situatie-regio-am-
sterdam-amstelland deelt de GGD Amsterdam wekelijks cijfers het 
aantal gezette vaccinaties en het aantal afgenomen en positieve coro-
natesten in de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VRAA). Hier-
onder vermelden wij de gegevens van de gemeente Uithoorn. Voor 
meer informatie en cijfers kunt u naar het genoemde webadres gaan.

Gevaccineerde personen
Aantal inwoners van de VRAA gevaccineerd
- 17.043 inwoners van de VRAA zijn volledig gevaccineerd
- 26.249 inwoners van de VRAA zijn gedeeltelijk gevaccineerd

Uithoorn Volledig Gedeeltelijk Vaccinatie Vaccinatie
  gevac. gevac. (1/2) gepland nog niet gepland

Week 44 72% 11% 2% 15%
Week 46 72% 11% 2% 14%

Positief geteste personen
In week 46 (15 november t/m 21 november) is het aantal positief ge-
teste mensen in Amsterdam-Amstelland toegenomen met 40% verge-
leken met de week daarvoor. Het aantal coronameldingen nam in alle 
gemeenten en stadsdelen toe. 
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 46   Week 45

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
325 1.103  231 784

Testen op GGD-locaties 
Het aantal inwoners binnen Amsterdam-Amstelland dat zich afgelopen 
week bij een GGD-testlocatie liet testen was 17% hoger dan de week 
ervoor. Het percentage testen met een positieve uitslag is met 2% ge-
stegen ten opzichte van vorige week (van 17% naar 19%).
Cijfers gemeente Uithoorn

Week 46   Week 45

Absoluut /100.000 inw Absoluut /100.000 inw
1.490 5.055  1.200 4.071

Actuele coronacijfers gemeente 
Uithoorn week 46

Op www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen staat 
ook informatie over het aan-
vragen van bijzondere bij-
stand, hoe je een aanvraag 
kan doen voor een compu-
ter voor schoolgaande kin-
deren, de Voedselbank en 
nog veel meer.

De gemeente Uithoorn ver-
schillende mogelijkheden en 
regelingen heeft om inwoners 

met een krappe beurs te onder-
steunen? Deze regelingen staan 
op de website www.uithoorn.nl/
laatgeengeldliggen. Op deze site 
staat bijvoorbeeld informatie over 
onze schuldhulpverlening. De 
schuldhulpverleners ondersteu-
nen onder andere bij het maken 
van een overzicht van uw inkom-
sten en uitgaven, bij het maken 
van betaalafspraken met schuld-

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat 
iedereen de basisregels blijft volgen. Onderstaande maatregelen ko-
men boven op de adviezen en regels die op dit moment al voor ieder-
een gelden zoals:

In en om huis
- Het thuiswerkadvies wordt aangescherpt naar ‘ erk thuis. an dat

niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
- Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag. Kinderen tot en met 12 

jaar zijn hiervan uitgezonderd. 
- Gaat u bij anderen op bezoek of ontvangt bezoek? Doe dan een 

zelftest.
- Als uw huisgenoot besmet is dan moeten uw huisgenoot en u in 

quarantaine.
- Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar 

en kinderen tot en met 12 jaar.

Sluitingstijden
- Noodzakelijke winkels blijven open tot 20.00 uur ‘s avonds. Zoals

de supermarkt en de drogist.
- Essentiele dienstverlening zoals de notaris of advocaat, hypo-

theekadviseur en medische contactberoepen houden normale 
openingstijden.

- Er geldt een sluitingstijd voor alle locaties en evenementen tussen 
17.00 en 05.00 uur.

Sport
Amateursport (wedstrijden en trainingen) is tussen 17.00 en 05.00 uur 
niet meer toegestaan. Topsporters (trainen en wedstrijden spelen) en 
professionele kunst en cultuur beoefening mag wel na 17.00 uur. Zon-
der publiek.

Onderwijs 
Het onderwijs blijft open. Wel komen er extra afspraken om versprei-
ding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Zoals looproutes in 
de scholen en voor personeel en leerlingen vanaf groep 6 en in het 
voortgezet onderwijs mondkapjes in de gang. En regelmatige zelftes-
ten. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een 
snottebel moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. 

Alle maatregelen teruglezen: www.rijksoverheid.nl/coronamaatregelen

eisers en bij een dreigende situ-
atie, zoals huisuitzetting of afslui-
ting gas, water, licht. Denkt u dat 
de schuldhulpverlening kan hel-
pen? Maak dan een afspraak via 
het Sociaal Loket. Zij zijn te be-
reiken van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 10.30 uur via 
(0297) 513 111. 
Een e-mail sturen kan ook: 
schuldhulpverlening@uithoorn.nl.



In januari 2022 start de aanleg van de Uithoornlijn offi cieel. Op dit mo-
ment vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats op de spoor-
dijk en vlak bij de huidige bushalte Uithoorn Centrum. Er worden ook 
voorbereidingen gedaan om de kruising van de spoordijk met de 
Randweg in te richten voor de tram. Via onder andere de gemeente-
pagina houden wij u regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden 
voor de Uithoornlijn. 

Voorbereidende werkzaamheden
ij deze bushalte wordt een tijdelijke op- en afrit voor bussen aange-

legd vanaf de busbaan naar de Petrus Steenkampweg/Amsterdamse-
weg. Op en rond de spoordijk wordt onder andere voorbelasting aan-
gebracht. Voorbelasten is het aanbrengen van e tra grond om de on-
dergrond in te laten klinken. Door de druk wordt de hoeveelheid lucht 
in de grond verminderd en de ondergrond steviger. 

Omleiding Randweg
Voor de aanleg van de Uithoornlijn geldt een tijdelijke omleiding. De 
Randweg is ter hoogte van de spoordijk nog tot en met vrijdag 3 de-
cember afgesloten voor alle verkeer. ietsers en voetgangers gebrui-
ken de oversteek bij ieslook. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de Zij-
delweg, oningin Ma imalaan en de Noorddammerweg (of omge-
keerd). 

Omleiding oversteek Bieslook
Vanaf 8 december 2021 rijdt er veel bouwverkeer over de spoordijk. 
Om te voorkomen dat bouwverkeer en fi etsers/voetgangers elkaar 
kruisen, wordt de spoordijk vanaf dat moment afgesloten voor wan-
delaars en geldt er een tijdelijke omleiding. ietsers en voetgangers 
maken gebruik van de oversteek bij Aan de Zoom/ aunalaan. De om-
leiding geldt tot april 2023. Vanwege de werkzaamheden aan de fun-
dering van de bruggen, worden de bruggen tijdens de aanleg van de 
tramlijn elders opgeslagen. 

Omleiding Amsterdamseweg/Thamerlaan 
ij de huidige bushalte Uithoorn Centrum vinden ook voorbereidende 

werkzaamheden plaats. Deze duren toten met vrijdag 24 december 
2021. De Amsterdamseweg richting de N201 is na de Petrus Steen-
kampweg afgesloten van donderdag 16 tot en met donderdag 23 de-
cember 2021. Er geldt een omleiding. Lokaal gemotoriseerd verkeer 
rijdt vanaf de Petrus Steenkampweg of de Thamerweg richting de 
N201 via de Molenlaan. ietsers en voetgangers gebruiken de urge-
meester van Meetelenstraat en de ilhelminakade. Doorgaand ver-
keer rijdt via de Thamerlaan, de oningin Ma imalaan, de Zijdelweg 
en de iegerbruinlaan.

Verkeersbesluit tijdelijke snelheidsverlaging 
Amsterdamseweg/Petrus Steenkampweg
Om bussen tussen de Amsterdamseweg en de Petrus Steenkamweg 
veiliger te laten in- en uitvoegen wordt hier de snelheid verlaagd van 
50 km/u naar 30km/u. Het fi etspad van en naar de Thamerweg wordt 
met een voorrangssituatie geregeld om fi etsers beter naar de Thamer-
weg te leiden. Dit verkeersbesluit vindt u onder de offi ciële bekendma-
kingen op deze gemeentepagina.
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Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- erk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 
 https://melvin.ndw.nu/public
- Gladheidsbestrijding beleid en veel gestelde vragen: 
 www.uithoorn.nl/gladheidsbestrijding 
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 
 https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
 bekijken en volgen.

Werk in uitvoering

Dit zijn Wij Uithoorn zoekt 
nieuwe deelnemers 

Het Participatieplatform 
Sociaal Domein heeft jou 
nodig! Word lid!

ord onderdeel van het team en-
thousiaste en zeer gemotiveerde 
inwoners in het Participatieplat-
form Sociaal Domein. Het Partici-
patieplatform Sociaal Domein ad-
viseert gevraagd en ongevraagd 
het college van burgemeester en 
wethouders en de gemeenteraad 
over de inrichting en uitvoering 
van de taken in het Sociaal Do-
mein, specifi ek zorg, werk en in-
komen vanuit het hart van de ge-
meenschap aan de Gemeente. 

il jij je met jouw deskundigheid 
verdiepen in thema’s zoals: et 
maatschappelijke ondersteuning; 
eugdzorg en -hulpverlening; Ou-

deren- en thuiszorg; ijstand en 

(arbeids)participatie; Schuldhulp-
verlening en armoede; VN-Ver-
drag over de rechten van mensen 
met een handicap. 

Interesse? 
Heb je interesse en ben je in-
woner van de gemeente Uit-
hoorn, mail dan jouw sollicita-
tie (voorzien van een korte cur-
riculum vitae en motivatie) naar 
info ppsduithoorn.nl. 

In ‘Dit Zijn ij Uithoorn’ gaan twee 
inwoners die elkaar niet kennen, 
met elkaar in gesprek. Om de 
ander beter te leren kennen, tot 
nieuwe inzichten te komen of een 
leuk gesprek te hebben met een 
plaatsgenoot. Het project is op 
zoek naar nieuwe deelnemers.
Projectleider Naomi Heidinga: 
Doel van het project is om te zor-

gen voor meer sociale cohesie in 
gemeente Uithoorn. Het eerste 
deel van het project is inmiddels 
afgerond met een e positie langs 
de Amstel. De verhalen foto’s van 
de ontmoetingen zijn terug te vin-
den op www.ditzijnwijuithoorn.nl. 
Maar we gaan door.

ethouder osé de Robles, aan-

jager van het project vervolgt: 
Maandelijks willen we een ont-

moeting organiseren tussen twee 
inwoners. Zij gaan een uurtje met 
elkaar in gesprek en daarna sa-
men op de foto. De verhalen wor-
den gepubliceerd in de Nieu-
we Meerbode, op www.ditzijnwij-
uithoorn.nl, en op de sociale me-
dia-kanalen van de gemeente Uit-
hoorn .
Lijkt het u leuk om mee te doen, 
om in gesprek te gaan met een 
plaatsgenoot die u niet kent  
Geef u dan op via ditzi jnwij-
uithoorn gmail.com. Vermeld in 
uw mail uw adres, telefoonnum-
mer en leeftijd. Daarna nemen wij 
contact met u op.

Inspraak Mobiliteitsvisie 
ithoorn  eilig  ee aar 

en ereik aar ithoorn’ 
Voor de zomer heeft de gemeen-
te inwoners, ondernemers en be-
zoekers van Uithoorn gevraagd 
naar hun mening over de mobili-
teit in Uithoorn. Tijdens de week 
van de participatie kon ook nog 
over een aantal dilemma’s wor-
den meegedacht. De uitkomsten 
van de en u te en online bijeen-
komsten zijn verwerkt in de Mobi-
liteitsvisie Uithoorn 2040 ‘Veilig, 
Leefbaar en ereikbaar Uithoorn’. 

De urgemeester en ethouders 
hebben dit concept op 30 novem-
ber goedgekeurd. Graag horen 
wij ook van onze inwoners, on-
dernemers en bezoekers wat zij 
vinden van deze visie. Tot en met 
12 januari 2022 kunt u op het con-
cept reageren.

Geef uw mening 
U leest de Mobiliteitsvisie Uit-
hoorn 2040 op www.uithoorn-
denktmee.nl, onder projecten, 
Mobiliteitsvisie. Hier kunt u ook 
uw mening geven of zich opge-
ven voor het vragenuur. 
Scan de R-code: 

Informatie voor (pleeg)ouders/verzorgers en jeugdigen: 

Wijziging woonplaatsbeginsel 
Jeugdwet per 2022
Gemeenten zijn sinds 2015 ver-
antwoordelijk voor de jeugdhulp. 
Het woonplaatsbeginsel in de 
eugdwet bepaalt welke gemeen-

te verantwoordelijk is voor de 
eugdhulp. Deze gemeente be-

taalt ook de jeugdhulp.

Per 1 januari 2022 wijzigt het 
woonplaatsbeginsel ( et wijzi-
ging woonplaatsbeginsel eugd-
wet). Er komen dan andere spel-
regels om te bepalen welke ge-
meente verantwoordelijk wordt 
voor de jeugdhulp.

Wat zijn de spelregels’ van het 
woonplaatsbeginsel en wat 
verandert er?
- In de huidige situatie wordt 

voor de vaststelling van het 
oonplaatsbeginsel gekeken 

naar de woonplaats(en) van 
de gezagsdrager(s) van de 
jeugdige. 

- In de nieuwe situatie wordt er 
gekeken naar de inschrijving 
van de jeugdige bij de asis-
registratie Personen ( RP) di-
rect voorafgaand aan de zorg-
aanvraag. 

Meer informatie is te vinden op de 
website www.tweedekamer.nl. 

Jeugdigen die nu jeugdhulp 
he en  lijven dit gewoon 
houden
De jeugdhulp die uw (pleeg)kind 
ontvangt, verandert niet. Ook 

houdt uw (pleeg)kind dezelfde 
hulpverlener.

Voor een klein aantal 
jeugdigen wordt een andere 
gemeente verantwoordelijk 
Voor de meeste jeugdigen blij-
ven wij als gemeente Uithoorn de 
jeugdhulp betalen. Voor een klein 
aantal jeugdigen wordt per 1 janu-
ari een andere gemeente (fi nan-
cieel) verantwoordelijk. De zorg 
die uw (pleeg)kind ontvangt ver-
andert niet. Ook blijft uw (pleeg)
kind bij dezelfde hulpverlener. 
Pleegkinderen blijven in hun ei-
gen pleeggezin. 

Als voor uw (pleeg)kind een an-
dere gemeente verantwoordelijk 
wordt, laten wij dit voor het einde 
van het jaar persoonlijk aan u of 
aan uw (pleeg)kind weten. U ont-
vangt dan een brief met informatie 
over de nieuwe gemeente. Daar-
naast zullen wij zorgen voor een 
zorgvuldige overdracht.

Waar kan ik vragen stellen over 
deze wetswijziging?
Tot en met 31 december 2021 
kunt u met uw vragen terecht bij 
uw contactpersoon bij onze ge-
meente. Als u een brief ontvangt 
over het overgaan na een nieu-
we gemeente kunt u na 1 janua-
ri 2022 terecht bij uw contactper-
soon bij de nieuwe gemeente. An-
ders houdt u uw contactpersoon 
bij onze gemeente.

Digitale informatiebijeenkomst 
Uithoornlijn op 

donderdag 9 december
Nu de eerste werkzaamheden in de gemeente zichtbaar zijn 
en er redelijk wat omleidingen zijn voor de uitvoering van deze 
werkzaamheden, heeft u vast vragen over dit project. De pro-
jectorganisatie Uithoornlijn informeert u samen met Dura Ver-
meer graag over onder andere de planning, het ontwerp, de 
aanpak, bouwroutes en manieren waarop zij hinder voor de om-
geving voorkomen of beperken. U bent van harte uitgenodigd 
uit voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 9 de-
cember 2021 om 16.30 en 19.30 uur. De link voor de bijeen-
komst ontvangt u per e-mail. Via een online presentatie wordt 
u meegenomen in het ontwerp, de planning en aanpak. Even-
tuele vragen kunt u tijdens deze online bijeenkomst stellen via 
de chatfunctie.

Aanmelden
ilt u deelnemen aan één van de digitale bijeenkomsten  Meldt 

u zich dan aan via info uithoornlijn.nl of (020) 470 40 70. ilt 
u bij uw aanmelding uw e-mailadres en het gekozen tijdstip ver-
melden  U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst meer in-
formatie en de deelnemerslink.

Meer informatie en nieuws volgen?
ilt u geen nieuws missen  Meldt u dan aan voor de digitale 

nieuwsbrief, de automatische e-mailnotifi catie of volg het pro-
ject via acebook of de ouwApp.
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Gratis informatiespreekuur over collectieve zorg-
verzekering voor inwoners met een krappe beurs

Inwoners met een inkomen tot 
125 procent van de bijstands-
norm kunnen deelnemen aan de-
ze collectieve zorgverzekering 
(de gemeentepolis). Let op: dit 
kunnen ook mensen (of onderne-
mers) zijn die betaald werk heb-
ben, maar dus nog steeds op een 
minimum inkomen zitten. 

Het pakket van de collectieve 
zorgverzekering biedt extra ver-
goedingen voor kosten zoals bij-
voorbeeld brillen, fysiotherapie of 
de tandarts. Zorg en Zekerheid 
geeft een korting en de gemeen-
te betaalt een deel van de premie. 
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis 
mee worden verzekerd. Kijk voor 
meer informatie op www.gezond-
verzekerd.nl/uithoorn. 

Het Sociaal Loket van de ge-
meente kan antwoord geven of 
u in aanmerking komt voor deel-

name aan de collectieve verzeke-
ring. Het Sociaal Loket is bereik-
baar via (0297) 513 111 op maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
uur tot 10.30 uur. Voor inhoudelij-
ke vragen over de collectieve ver-
zekering kan gebeld worden met 
Zorg en Zekerheid via tel. (071) 
5825550 (maandag t/m vrijdag 
van 8.00 tot 18.00 uur).

Inloopspreekuren over 
collectieve zorgverzekering 
voor inwoners met een 
krappe beurs
Er worden drie inloopspreek-
uren gehouden. Op dinsdag 7 de-
cember van 13 tot 16 uur. In de 
Schutse: De Merodelaan 1, Zij-
delwaard, woensdag 8 decem-
ber van 9 tot 12 uur. In De Kuy-
per: Kuyperlaan 50, Thamerdal, 
donderdag 9 december van 16 tot 
19.30 uur. In De Kuyper, Kuyper-
laan 50, Thamerdal. 

Wat mee te nemen?
Neem het huidige polis-
blad mee (indien moge-
lijk), identiteitsbewijs van 
alle te verzekeren perso-
nen, bankrekeningnummer 
en een bewijs van inkomen 
door werk of uitkering.
Een afspraak maken is niet 
nodig. Medewerkers van 
Uithoorn voor Elkaar en 
Zorg en Zekerheid staan 
klaar om alle vragen te be-
antwoorden. Direct over-
stappen naar de gemeen-
tepolis is ook mogelijk. 

Op deze spreekuren is het 
ook mogelijk om andere fi-
nanciële vragen te stellen, 
bijvoorbeeld over alle mi-
nimaregelingen van de ge-
meente. Daarom zijn er op 
de inloopspreekuren ook 
klantmanagers aanwezig 
van de gemeente. Zij vertel-
len graag over alle mogelijk-
heden die er zijn voor inwo-
ners met een krappe beurs.

AMBER Alerts 
voortaan via 
Burgernet
Met ingang van 23 november ver-
stuurt het Burgernetsysteem van 
de politie regionaal en landelijk 
een AMBER Alert wanneer een 
kind in levensgevaar is. De poli-
tie heeft de service overgenomen 
van Stichting AMBER Alert Euro-
pe. Behalve op de Burgernetapp 
en de bekende (social) media-
kanalen zullen de AMBER alerts 
ook worden gedeeld op matrix-
borden en digitale schermen bij 
treinstations, op bus- en metrohal-
tes, boven snelwegen en via digi-
tale schermen op vliegvelden, bij 
winkels en tankstations. Met de-
ze uitbreiding van het Burgernet-
systeem krijgt de politie bij opspo-
ring de controle over de alertering 
en kwaliteit van de opsporingsbe-
richtgeving van vermiste kinderen.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 12 januari 2021 bezwaar maken te-
gen deze verkeersbesluiten. Een bezwaarschrift kan worden ingediend 
bij de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8 1420 AA Uithoorn of via ge-
meente@uithoorn.nl. Voor meer informatie en het volledige verkeersbesluit 
gaat u naar www.offi cielebekendmakingen.nl

HERSTELBESLUIT (EX ARTIKEL 6:19 AWB) 
BESTEMMINGSPLAN VUURLIJN 78
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.19 van de Algemene Wet bestuurs-
recht (Awb) bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering 
van 28 oktober 2021 een herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuur-
lijn 78 als vervat in planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.Vuurlijn78-VG02 
heeft vastgesteld.
Toelichting
Op 26 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestemmings-
plan Vuurlijn 78 vastgesteld. Een tegen het bestemmingsplan bij de Afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ingediend beroep heeft de 
Afdeling echter aanleiding gegeven tot het toepassen van de bestuurlijke 
lus. Daarmee heeft de Afdeling de gemeente de gelegenheid gegeven om 
het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding van de bezwaren van 
de belanghebbende tegen het bestemmingsplan. Hangende de beroeps-
procedure kan de raad aldus het bestemmingsplan herstellen conform ar-
tikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De raad heeft in zijn 
vergadering van 28 oktober 2021 conform dit artikel een herstelbesluit ge-
nomen om aan het beroep tegemoet te komen en heeft het bestemmings-
plan Vuurlijn 78 (Herstelbesluit) vastgesteld.
Ter inzage
Het herstelbesluit voor het bestemmingsplan Vuurlijn 78 ligt vanaf 2 de-
cember 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het herstelbesluit is digitaal 
te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het herstelbesluit ter 
inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van 
kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum 
van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit 
van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 
Het beroep kan alleen worden gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van 
het herstelbesluit. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-
richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Uithoorn, 23 november 2021. 

KENNISGEVING WABO, UITGEBREIDE PROCEDURE, 
ONTWERPBESCHIKKING
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een ontwerp-
beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo) ter inzage heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
tot het verlenen van een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergun-
ning (revisievergunning). Het betreft het in werking hebben van de water-
zuivering onder beheer van Amsteldijk Beheer BV. In de zuiveringsinstalla-
tie wordt vervuild water op mechanische wijze gezuiverd.
Locatie: Molenlaan 30, te Uithoorn
Aanvrager: Amsteldijk Beheer B.V.
Zaaknummer: 10448071
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 Coro-
na-pandemie 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 digi-
taal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het con-
tactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 
088-567 0200. 
Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikking 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 Noordzeeka-
naalgebied, 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.

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
- 2021-084215, Noorddammerweg 1c, het vergroten van het bestaande 

bedrijfspand (ingetrokken, verzonden 22-11-2021).
Uithoorn
- 2021-092316, Wilhelminakade 81, het kandelaberen van een plataan 

(ingetrokken, verzonden 25-11-2021).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
Uithoorn
- 2021-093207, Kuifmees 2, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

18-11-2021);
- 2021-100685, Cartografi elaan 38, het plaatsen van een dakkapel (ver-

zonden 23-11-2021);
- 2021-090363, Brederodelaan 26, het plaatsen van een dakkapel (ver-

zonden 22-11-2021);
- 2021-080373, Colijnlaan 92, het plaatsen van een dakkapel (verzonden 

22-11-2021);

INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2021-104635, Gerberalaan 35, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 november t/m 15 december 2021. (ontvangen 15-11-2021);
- 2021-107256, Noorddammerweg 43, het plaatsen van een dakka-

pel. 
Uithoorn
- 2021-104523, Bijvoet 64, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 

november t/m 6 december 2021).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe 
u dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2021-104635, Gerberalaan 35, het plaatsen van een afvalcontainer van 

15 november t/m 15 december 2021. (verzonden 24-11-2021).
Uithoorn
- 2021-094240, Amstelplein, standplaatsvergunning voor de verkoop van 

oliebollen van 4 t/m 31 december 2021 (verzonden 18-11-2021);
- 2021-104188, Zijdelwaardplein, standplaatsvergunning voor het uitvoe-

ren Coronatesten van 21 november t/m 13 december 2021 (verzonden 
18-11-2021);

- 2021-104521, het plaatsen van 15 driehoeksreclameborden om ken-
nis te geven aan ”Buurtgezinnen” van 27 december 2021 t/m 3 januari 
2022); (verzonden 19-11-2021);

- 2021-104523, Bijvoet 64, het plaatsen van een afvalcontainer van 29 
november t/m 6 december 2021. (verzonden 24-11-2021);

- 2021-100081, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning 
kansspelautomaten 2022 (verzonden 25-11-2021).

TER INZAGE
Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die 
ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum 
voor de mogelijkheden.
- Vastgesteld bestemmingsplan Achterweg 62. Inzageperiode 6 weken 

vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en 
Werken (0297) 513 111.

- Vastgesteld bestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag. 
Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlichtingen bij A. Ste-
vens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

- Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Uithoorn 2020. Inzageperiode 6 weken vanaf 21 oktober 2021. Inlich-
tingen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

- Inspraak vastgestelde nieuwe oplaadpunten voor elektrisch vervoer. In-
zageperiode 4 weken vanaf 3 november 2021 bij de gemeenteraad van 
Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn of via gemeente@uithoorn.nl. 

- Voorontwerpbestemmingsplan Politiebureau. Inzageperiode van don-
derdag 18 november 2021 t/m woensdag 1 december 2021. Inlichtin-
gen bij A. Stevens, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

- Herstelbesluit (ex artikel 6:19 Awb) bestemmingsplan Vuurlijn 78. Inza-
geperiode van 2 december 2021 tot en met 13 januari 2022. Inlichtin-
gen bij S. Meulenbelt, afdeling Wonen en Werken (0297) 513 111.

BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
VERKEERSBESLUIT TIJDELIJKE SNELHEIDSVERLAGING 
AMSTERDAMSEWEG/PETRUS STEENKAMPWEG
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de bouw van de Uit-
hoornlijn wordt tijdelijke 30 km/u regime op de Amsterdamseweg wordt in-
gesteld om bussen veiliger en makkelijker te kunnen laten in- en uitvoe-
gen tussen de Amsterdamseweg en Petrus Steenkampweg. Om de fi etsers 
van en naar de Thamerweg beter te geleiden wordt het aansluitende fi ets-
pad met een voorrangsituatie voor de fi etsers over de Thamerweg geleid. 

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

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

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

(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN 
 OVERIGE BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
Uithoorn
- 2021-103614, Handelsweg 30, het plaatsen van een fi etsenstalling. 

(ontvangen 11-11-21);
- 2021-104211, Industrieweg 14 D, het realiseren van een verdiepings-

vloer. (ontvangen 14-11-2021);
- 2021-104435, Canadese Gans 27, het vervangen van de garagedeur 

voor een kozijn. (ontvangen 15-11-2021);
- 2021-105233, Zanglijster 10, het verwijderen van een draagmuur. (ont-

vangen 17-11-2021);
- 2021-105908, Aan de Zoom, het afwijken van het bestemmingplan 

fi etsparkeren-1UHL. (ontvangen 19-11-2021);
- 2021-105964, Colijnlaan 14, het plaatsen van een dakkapel. (ontvan-

gen 19-11-2021);
- 2021-106682, Amsterdamseweg, het plaatsen van een trap voor de Uit-

hoorlijn UHL-68. (ontvangen 23-11-2021).

De gemeente Uithoorn biedt inwoners met een laag inkomen een 
collectieve zorgverzekering aan van Zorg en Zekerheid. Meedoen 
betekent minder betalen voor meer zorgverzekering. Voor wie 
meer informatie wil of overweegt om over te stappen, worden er 
drie gratis inloopspreekuren gehouden. 

Oproep: 
Lid Participatieplatform 

Sociaal Domein 
Wil jij je met jouw deskundigheid verdiepen in thema’s zoals:
-  Wet maatschappelijke ondersteuning;
-  Jeugdzorg en -hulpverlening;
-  Ouderen- en thuiszorg;
-  Bijstand en (arbeids)participatie;
-  Schuldhulpverlening en armoede;
-  VN-Verdrag over de rechten van mensen met een handicap.

Over ons
Het Participatieplatform Sociaal Domein adviseert gevraagd en 
ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad over de inrichting en uitvoering van de taken in 
het Sociaal Domein, specifi ek zorg, werk en inkomen. Het advies 
richt zich op de belangen van groepen inwoners, met extra aan-
dacht voor de kwetsbare groepen. Het Participatieplatform Soci-
aal Domein bestaat uit een dagelijks Bestuur bestaande uit een 
voorzitter, secretaris, penningmeesters en 6 leden. 

Interesse?
Heb je interesse en ben je 
inwoner van de gemeente 
Uithoorn, mail dan jouw 
sollicitatie (voorzien van 
een korte curriculum vitae 
en motivatie) naar
info@ppsduithoorn.nl



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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Meer betrokkenheid inwoners
De overheid wil inwoners veel meer 
gaan betrekken. Er is zelfs een wets-
voorstel ingediend waarbij men 
inwoners niet alleen invloed wil 
geven op de voorbereiding van het 
gemeentelijk beleid, maar ook op de 
uitvoering van het beleid. Hiermee 
geeft de overheid aan te willen 
bijdragen aan het versterken en 
vernieuwen van de lokale demo-
cratie. Inwoners een belangrijkere rol 
geven bij het oplossen van maat-
schappelijke uitdagingen en vraag-
stukken. Ook in De Ronde Venen is 
men daar druk mee bezig. 

Vernieuwing van de lokale 
democratie
Met de Quickscan Lokale Democratie 
heeft de gemeente een eerste stap 
gezet hoe de samenwerking met 
inwoners beter kan. Tussen 23 april 
en 14 mei konden inwoners een 
online vragenlijst invullen van het 
programma Democratie in Actie. 
Naast inwoners hebben ook raads-
leden, de collegeleden en ambte-
naren van gemeente De Ronde 
Venen de vragenlijst ingevuld. Met 
de antwoorden is een werkgroep aan 
de slag gegaan. Om te kijken hoe de 
lokale democratie versterkt kan 
worden in De Ronde Venen. 

Een nieuwe 
participatieverordening
De bedoeling is om te kijken hoe de 
gemeenteraad expliciet aangeeft op 
welke wijze inwoners beter 
betrokken kunnen worden in 
verschillende fasen (voorbereiding, 
uitvoering en evaluatie) van het 
beleidsproces. Het is de verantwoor-
delijkheid van de gemeenteraad om 
kaders te stellen en inwoners te facili-

teren om de betrokkenheid van haar 
inwoners te vergroten. Anders 
gezegd de gemeente moet inwoners 
gaan uitdagen om mee te gaan 
denken en doen. 

Verbeterpunten
De commissie waar inwoners, ambte-
naren, raadsleden en college in 
vertegenwoordigd is, heeft samen 5 
verbeterpunten aangedragen om de 
democratie te versterken in De 
Ronde Venen. Eén van die punten is 
om inwoners te gaan betrekken en 
bevragen bij belangrijke zaken die er 
in onze gemeente spelen. Die eigen-
lijk op de agenda staan van de raad 
om besluiten over te nemen. Daar 
zou je de mening van de inwoner 
graag over weten.

Informeren en luisteren
Wat bij een nieuwe democratie 
belangrijk is dat je de inwoners heel 
goed moet informeren wat er alle-
maal speelt en waarom er besluiten 
genomen moeten worden. Maar 
minstens zo belangrijk is ook dat je 
heel goed luistert naar de mening en 
wens van de inwoner. Dus niet alleen 
wat je wilt horen maar echt luisteren 
wat de inwoner wil. Het gaat immers 
om de inwoner. Niet alleen de stem 
van de meerderheid laten meewegen 
in besluitvorming maar ook goed 
naar het individu luisteren. 

Rol Inwoners Voor inwoners (IVI)
Dat vraagt natuurlijk ook een hele 
andere houding van inwoners. Inwo-
ners zouden zich veel meer moeten 
willen gaan verdiepen in zaken die 
spelen in hun eigen leefomgeving. 
Nog mooier natuurlijk als men mee 
wil gaan werken aan oplossingen te 
vinden. Oplossingen waar iedereen 

De rol van inwoners wordt steeds belangrijker

Inwoners meer inspraak 
Al een tijdje is er sprake van dat gemeenten verplicht hun beleid op het 
gebied van inwonersparticipatie moeten herzien. Er wordt verwacht dat 
gemeenten een nieuwe participatieverordening gaan opstellen waarbij 
inwoners meer betrokken worden. Inwoners Voor Inwoners (IVI) wi hier 
graag een rol in gaan spelen. Natuurlijk ligt er een taak voor de lokale 
overheid en gemeente, maar IVI wil inwoners vooral oproepen om deze 
kans niet aan zich voorbij te laten gaan en mee te gaan doen! IVI komt 
daarom met een nieuwe participatitool “De Gemeenschap aan Zet” 

blij van wordt. Daarvoor moet je 
inwoners wel gaan betrekken en een 
podium geven. Er moet een 
bepaalde structuur in worden aange-
bracht. In veel gemeentes zie je dat 
daarvoor inwonersbewegingen zijn 
opgericht. 

IVI komt met participatietool
Stichting Inwoners Voor Inwoners wil 
heel graag de rol innemen om inwo-
ners te gaan informeren, te 
betrekken en te gaan raadplegen. 
Samen met twee externe professio-
nele partijen (die al ervaring hebben 
met het participatieproces in ruim 75 
gemeentes in Nederland) is de afge-
lopen maanden hard gewerkt aan 
een participatietool om inwoners 
meer te betrekken. 
De tool zal onder de naam “De 
Gemeenschap aan Zet” uitgerold 
worden. Afgelopen maandag is er 
een eerste presentatie gegeven aan 
de raadsleden en de werkgroep 
Quickscan Lokale Democratie. 

De gemeenschap aan zet
Met deze tool waar de naam eigen-
lijk al genoeg zegt willen we de 
gemeenschap aan zet krijgen door 
raadplegingen en de gemeenschap 
een podium te geven om hun stem 
te laten horen en daarbij de mening 
op te halen over belangrijke vraag-
stukken. Onafhankelijk en zonder 
sturing. De raad zal hier dan richting 
aan moeten geven en beleid op 
moeten afstemmen. Het is natuurlijk 
van groot belang dat de gemeen-
schap hieraan gaat meewerken en 
alle neuzen dezelfde kant op staan 
om hieraan te gaan meewerken. Dat 
zou toch pas echt democratie zijn. 
Samen kom je verder! 

De gemeenschap wie zijn dat 
eigenlijk?
De gemeenschap is meer dan alleen 
de inwoners. De gemeenschap 
bestaat uit de volgende spelers: 
Inwoners, Ondernemers, Media en 
communicatie, Vrijwilligers en maat-
schappelijke organisaties, Onderwijs 
en innovaties en de lokale overheid. 
Deze spelers moeten gaan samen-
spelen en successen gaan behalen 
wat IVI betreft. 

We zullen de komende tijd veel meer 
uitleggen hoe de participatietool 
werkt en hoe de gemeenschap aan 
zet komt. Wil je nu al meer weten 
stuur dan gerust een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

Mooi uitzicht over De Ronde Venen
Vorige week in onze rubriek met 
vragen die er op een theelabeltje 
staan en die wij aan onze inwoners 
voorleggen op de IVI pagina was de 
vraag : Bij welk gebouw zou je wel 
eens binnen willen kijken? Wij gaven 
aan zelf wel eens een kijkje te willen 
nemen in de watertoren. We kregen 
spontaan een uitnodiging en kregen 
een rondleiding. Van buiten is de 

toren nagenoeg af en van binnen 
moet er nog wel het een en ander 
gebeuren maar de contouren van 
een prachtig gebouw zijn al goed 
zichtbaar. Het moet wat de eigenaar 
betreft een mooi gebouw worden 
waar veel samenkomt in de Ronde-
veense gemeenschap. Bovenop de 
toren hadden we in ieder geval een 
mooi uitzicht over De Ronde Venen.

Verlanglijstje van de Sint
Het is deze week de verjaardag van Sinterklaas
Door Corona weer geen uitbundig feest helaas

Wie ik ben dat ziet u waarschijnlijk niet
Misschien dacht u dat mijn naam was Piet

En dat ik de knecht ben van Sint Nicolaas
Nee, nee deze goed heilig man is niet mijn baas

U ziet ook niet de kleur van mij gelaat 
Dat is ook niet waar het Sinterklaasfeest over gaat

Sinterklaas is gewoon een traditie van een goede vent
Die graag alle kinderen in Nederland verwent

Kinderen mogen dan wat wensen van hem doen
En dan stopt hij vervolgens wat in hun schoen

Toevallig raakte ik deze week met de Sint aan de praat
En vroeg ik wat er eigenlijk op zijn verlanglijstje staat

Sinterklaas keek eventjes helemaal niet gelukkig en blij
Hij was verdrietig van al die tegenstellingen in de maatschappij

Eigenlijk heeft de Sint zelf maar één grote wens
En dat is respect en gelijke kansen voor ieder mens 

Hij wil dat we wat aardiger zijn met en voor elkaar 
Met al die tegenstellingen is hij wel een beetje klaar

Een inclusieve samenleving is wat hij graag wil 
En daarvan werd ik eigenlijk wel een beetje stil

Ik vond deze wens van de Sint wel heel interessant
En dacht die moet ik delen in de lokale inwonerskrant
Vandaar dus hier op de IVI-pagina mijn bericht
En op de foto ziet u dus niet mijn gezicht

Het gaat namelijk helemaal niet om mij als individu
Maar om de wens van saamhorigheid tussen mij en u

Daarom schreeuw ik nu heel graag van de daken
Laten we er samen weer een feestje van maken
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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.

Vulkaanuitbarstingen en weer
Door Paul Dekkers

Naar aanleiding van de uitbarsting van de vulkaan Cumbre Vieja in 
september op de Canarische Eilanden, is mij gevraagd iets te vertellen 
over de grootste uitbarstingen, ook wel erupties genoemd,die er geweest 
zijn op aarde en de invloed ervan op klimaat en weer. Vulkaanuitbar-
stingen en aardbevingen zijn een volkomen normaal verschijnsel op de 
wereld. In Europa alleen al heb je groot vulkanisme op IJsland en in Italië 
zijn de vulkanen Etna en Stromboli vrijwel altijd actief. En wie kent niet de 
plotselinge uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus, waarbij de 
plaatsen Pompeï en Herculaneum bedolven werden onder puin en as. 
Vulkaanuitbarstingen komen vooral voor in de Ring van Vuur, rond de 
Stille Oceaan. Aardschollen van de oceaanbodem worden hier onder de 
continenten gedrukt. Het lichte materiaal smelt in de diepere lagen en 
stijgt op als magma (vloeibaar gesteente) in nauwe kanalen onder 
vulkanen. Door stoomvorming en gasdruk ontstaan van tijd tot tijd erup-
ties. Van ruim 500 vulkanen is bekend dat ze actief zijn. Sommige van de 
ergste erupties vonden plaats in het zuidoosten van de Ring, waar Indo-
nesië is gelegen. Zoals die van de Tambora, in 1815. De Tambora, op het 
eiland Simbawa, is het toneel geweest van de grootste uitbarsting in de 
recente geschiedenis. De berg bestond uit twee enorme pieken, elk meer 
dan 4.000 meter hoog. In 1815 knalde de berg tijdens een serie enorme 
explosies uit elkaar. Tienduizenden mensen kwamen om. Nu bestaat de 
Tambora uit een grote kraterrand en vier nieuwe vulkaankegels, waarvan 
de hoogste slechts tot 2.850 meter reikt. Deze catastrofale explosie leidde 
ertoe dat het klimaat van het Noordelijk Halfrond met twee graden veel 
kouder werd. In 1816 mislukten oogsten en heerste in Europa en Amerika 
hongersnood. Het was “het jaar zonder zomer”. Bij zo’n uitbarsting 
worden belangrijke hoeveelheden stof, gas en zwaveldioxyde in de atmo-
sfeer gebracht. Het vulkaanstof kan een hoogte bereiken van 30 à 40 km. 
In de hoge winden wordt het stof dan uitgesmeerd over een groot deel 
van de aarde. Het onderschept dan een deel van het zonlicht, waardoor 
het tijdelijk wat kouder wordt. Je zou kunnen zeggen dat daardoor het 
broeikase� ect wordt afgeremd. De mondiale temperatuurdaling ligt 
meestal tussen 0,1 en 2 graden. In dezelfde eeuw, in 1883, werd het 
oorspronkelijke eiland Krakatau van de kaart geveegd door een serie 
ontplo�  ngen, die tot in Australië was te horen. De grootste uitbarsting 
van de vorige eeuw was van de Filippijnse vulkaan Pinatubo, in juni 1991, 
die zorgde voor een wereldwijde temperatuurdaling van 0,5 graden. 
Vrijwel gelijktijdig kreeg men te maken met hevige regenval bij de 
passage van een cycloon De Pinatubo was een goed voorbeeld van een 
slapende vulkaan . Liefst 611 jaar had hij zich rustig gehouden. Het geeft 
nog maar weer eens aan hoe onberekenbaar vulkanen zijn. Een lezeres 
zou graag wat meer te weten willen komen hoe het weer was in onze 
regio op 1 maart 1992, haar geboortedag. Er is haar verteld dat het mooi 
weer was,maar details ontbreken. Op die dag hadden de thermometers 
de smaak goed te pakken. Dat gold evenzeer voor 29 februari. Op die 
schrikkeldag heb ik in mijn aantekeningen staan: “Is dit nog winter? De 
eerste vlinders gezien: de citroenvlinder en de kleine vos”. Op die twee 
dagen konden wij van heerlijke voorjaarstemperaturen genieten, die in 
Mijdrecht opliepen tot respectievelijk 16,6 en 16,0 graden bij volop zon. 
Juist in deze tijd werd het Carnaval gevierd. Het mag dan ook niet vreemd 
heten dat de Maastrichtse terrasjes uitpuilden. De voorjaarswarmte lokte 
zoveel mensen naar de stad , dat het centrum voor het autoverkeer moest 
worden gesloten. Begin maart bevond zich boven de Alpen een hoge 
drukgebied. Tussen dit hoog en een langzaam oostwaarts bewegend 
frontensysteem boven de Britse Eilanden werd met een zuid stroming 
zachte en droge lucht naar ons land gevoerd. In Mijdrecht was het 
meteen de warmste dag van de maand. 

weer. Reacties zijn welkom.

Vulkaanuitbarstingen en weer

De Ronde Venen - Zoals bekend 
maken veel gezinnen met kinderen 
in De Ronde Venen gebruik van 
Jeugdzorg. In bijgaand overzicht 
staan de mogelijkheden voor de 
keuze en toekenning van de Jeugd-
hulp. Er zijn twee routes. In de 
Jeugdwet zijn deze mogelijkheid 
beschreven (zie het kader het betref-
fende onderdeel van de Jeugdwet).

Zorg in natura of PGB
Als inwoner kun je voor Jeugdzorg 
gebruik maken van door de 
gemeente gecontracteerde hulpver-
leners. Dat heet Zorg in Natura (ZIN). 
Als ouder(s) kun je voor Jeugdzorg 
ook gebruik maken van een zorg-
aanbieder die niet door de 
gemeente is gecontracteerd. Dan 
moet je kiezen voor een Persoonsge-
bonden Budget (PGB). Maar dan 
moet je als ouder(s) wel aanvragen 
én vervolgens voldoen aan een 
drietal belangrijke voorwaarden. De 
gemeente toetst vervolgens of de 
ouder(s) aan die drie voorwaarden 
kunnen voldoen. 

Wil de gemeente geen PGB?
De gemeente hanteert een zelfge-
maakte verordening om te bepalen 
of de aangevraagde Jeugdzorg 
vergoed wordt. Niets mis mee zou je 
zeggen. Maar in de mailbox van onze 
redactie komen de laatste tijd diverse 
mails binnen, waarin aandacht wordt 
gevraagd voor de handelwijze van 
de gemeente als het gaat om de 
toekenning van een Persoonsge-
bonden Budget. In die mails komt 
naar voren dat de gemeente alles in 
het werk lijkt te stellen om bij een 
aanvraag voor Jeugdhulp vooral 
geen PGB te willen verstrekken. De 
gemeente zou dat zelfs doen, ook als 
er door de huisarts een duidelijke 
verwijzing is gegeven naar speci� eke 
Jeugdhulpverlening, die door de 
gemeente niet-gecontracteerd is. 

De wet is duidelijk
Het is niet aan de gemeente om de 
noodzaak tot zo’n vorm van Jeugd-
hulpverlening te bepalen. Dat is aan 
de huisarts in samenspraak en 
afstemming met de ouder(s). 
De gemeente mag alleen beoordelen 
of de ouder(s) - die een PGB 
aanvragen - in staat te voldoen aan 
de wettelijk voorgeschreven 
PGB-voorwaarden. 

Wat is uw ervaring? Mag je van de 
gemeente wel een PGB aanvragen?

De Ronde Venen - Stichting Paraplu 
De Ronde Venen is een stichting die 
al 40 jaar lang verschillende 
cursussen en activiteiten aanbiedt 
binnen de Ronde Venen op recrea-
tief, educatief en cultureel gebied. 
Van schilderen tot aquarel, van 
biljarten tot bridge en van yoga tot 
het leren van een nieuwe taal.
De activiteiten vinden plaats in een 
ontspannen en gezellige sfeer, zodat 
iedereen zich thuis voelt en deze 
worden geleid door een spelleider of 
docent. Gastvrouwen en gastheren 
bieden ondersteuning tijdens deze 
activiteiten. Vanaf januari 2022 
starten zij weer met een heleboel 
nieuwe cursussen en activiteiten en 

hierbij hebben wij administratieve 
ondersteuning nodig. Ben jij goed 
met administratieve werkzaam-
heden, heb je een paar uurtjes per 
week over en wil je graag je steentje 
bijdragen? Dan zijn ze op zoek naar 
jou! Natuurlijk staat hier ook een 
kleine � nanciële vergoeding 
tegenover.

Cursus
Als Administratief medewerker bij 
Stichting Paraplu neem je nieuwe 
deelnemers en inschrijvingen op in 
het computersysteem, bepaal je of 
een cursus wel of niet door kan gaan 
en verzorg je de noodzakelijke 
communicatieve afhandeling. Hier-

Stichting Paraplu is op zoek 
naar jou!

naast draag je je steentje bij aan het 
maken van het nieuwe programma. 
Deze werkzaamheden kunnen 
gemakkelijk vanuit huis en door 
meerderen personen gedaan 
worden. Verder vinden we het 
natuurlijk ook belangrijk dat je a�  ni-
teit hebt met Stichting Paraplu en dat 
je naast zelfstandig werken het ook 
leuk vindt om in een team te werken 
van gezellige collega’s.

Heb je interesse of wil je graag meer 
weten? We maken graag kennis met 
je! Neem contact met ons op via 0297 
– 283 908 of stuur een e-mail naar 
info@stichtingparaplu.nl
Vind je het leuk om op de hoogte te 
blijven van onze cursussen en activi-
teiten? Schrijf je dan in voor onze 
nieuwsbrief via www.stichtingpa-
raplu.nl of volg ons via Facebook.
com/paraplustichting.

Die wettelijk voorgeschreven PGB-
voorwaarden hebben betrekking 
op:
1. de onderbouwing of motivatie die 

de ouder(s) geeft / geven voor de 
aangevraagde voorziening;

2. het aantonen door de ouder(s) dat 
zij in staat te zijn het toe te kennen 
budget te beheren;

3. het aantonen van de goede kwali-
teit van de aangevraagde Jeugd-
hulpvoorziening voor hun kind.

Er wordt dus wel wat gevraagd van 
de ouder(s). 

Geef het door als de gemeente 
moeilijk doet met de toewijzing 
van een PGB
De redactie van de Nieuwe Meer-
bode is daarom nieuwsgierig of er 
inwoners zijn die Jeugdhulp in de 
vorm van een PGB hebben aange-
vraagd en bij de gemeente te maken 
kregen met een ontmoedigingsbe-
leid van de gemeente om een PGB 
toe te willen kennen. 
Als ouders hiermee te maken hebben 
of hebben gehad, dan kunt u over 
uw situatie een e-mail sturen naar 
redactiemijdrecht@meerbode.nl 
Aan de hand van de binnengekomen 
reacties willen we vaststellen of de 
genoemde problematiek echt speelt 
in de gemeente De Ronde Venen en 
dan komen we daar op terug. 

Artikel 8.1.1 Jeugdwet
1. Indien de jeugdige of zijn ouders 

dit wensen, verstrekt het college 
hun een persoonsgebonden 
budget dat hen in staat stelt de 
jeugdhulp die tot de individuele 
voorziening behoort van derden te 
betrekken.

2. Een persoonsgebonden budget 
wordt verstrekt, indien:

a. de jeugdige of zijn ouders naar het 
oordeel van het college op eigen 
kracht voldoende in staat zijn tot 
een redelijke waardering van de 
belangen ter zake dan wel met 
hulp uit hun sociale netwerk dan 
wel van een curator, bewind-
voerder, mentor, gemachtigde, 
gecerti� ceerde instelling of 
aanbieder van gesloten jeugdhulp, 
in staat zijn de aan een persoons-
gebonden budget verbonden 
taken op verantwoorde wijze uit te 
voeren;

b. de jeugdige of zijn ouders zich 
gemotiveerd op het standpunt 
stellen dat zij de individuele voor-
ziening die wordt geleverd door 
een aanbieder, niet passend 
achten; en

c. naar het oordeel van het college is 
gewaarborgd dat de jeugdhulp die 
tot de individuele voorziening 
behoort en die de jeugdige of zijn 
ouders van het budget willen 
betrekken, van goede kwaliteit is.

3. Bij verordening kan worden 
bepaald onder welke voorwaarden 
de persoon aan wie een persoons-
gebonden budget wordt verstrekt, 
de jeugdhulp kan betrekken van 
een persoon die behoort tot het 
sociale netwerk.

4. Het college kan een persoonsge-
bonden budget weigeren:

a. voor zover de kosten van het 
betrekken van de jeugdhulp van 
derden hoger zijn dan de kosten 
van de individuele voorziening, of

b. indien het college eerder toepas-
sing heeft gegeven aan artikel 
8.1.4, eerste lid, onderdeel a, d of e.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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Aalsmeer - Ook dit keer was het niet 
moeilijk om een groot aantal leden 
van ouderenvereniging OVAK 
enthousiast te maken voor een 
dagtocht met de bus naar Texel. 
Donderdag 30 september was het al 
vroeg een drukte op de parkeer-
plaats aan de Dreef en toen rond 8 
uur twee bussen van Oskam Reizen 
arriveerden, kwam de groep in bewe-
ging en waren de bussen snel 
gevuld. Voorzien van mondkapjes en 
de QR code vertrokken de leden rich-
ting het plaatsje ’t Veld in de kop van 
Noord-Holland, voor de ko�estop, 
om vervolgens richting de boot naar
Texel te rijden. De overtocht duurde 
ongeveer 20 minuten en iedereen 
bleef rustig in de bus zitten.
Direct na aankomst op het eiland 
kwamen de gidsen Marga en Nel ‘aan 
boord’. Zij hebben op enthousiaste 
wijze heel veel verteld over de 
geschiedenis van het eiland, de 
bewoners en bijzonderheden. 
Onder andere vertelden ze dat Texel 
het grootste Waddeneiland is en dat 
de gemeente Texel het gehele eiland 
beslaat plus het onbewoonde 
eilandje Noorderhaaks, ook wel 
Razende Bol genoemd, een belang-
rijk rustgebied voor zeehonden. Texel 
is een echt schapeneiland. Er wonen 
net zoveel schapen als mensen. 
Vroeger maakten de boeren als erfaf-
scheiding zogenaamde tuinwallen 
van graszoden. Deze zijn er nog 
steeds en bieden beschutting voor 

de vele schapen in de weiden.
Tijdens de rondrit passeerden de 
bussen de Georgische begraafplaats 
‘Loladze’. Een begraafplaats uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Langzamerhand werd het tijd voor 
de lunch bij hotel-restaurant Van der 
Valk, sinds april 2021 gevestigd in De 
Koog, waar een uitgebreid lunch-
bu�et klaarstond. Met een goed 
gevulde maag weer de bussen in en 
richting Oosterend. De oude dorpen 
Oosterend, Den Burg, Den Hoorn en 
de Waal liggen op hogere gronden 
oftewel De Hoge Berg. Dit is een 
keileemopstuwing uit de ijstijd en 
ligt 15 meter boven zeeniveau. Dit 
wordt het Oude Land van Texel 
genoemd. Sinds 1994 hebben ze 
zelfs een eigen bierbrouwerij, een 
voormalige zuivelfabriek, waar bier 
van eigen bodem wordt gebrouwen. 
In het centrum van het dorp De Koog 
was er gelegenheid om de benen te 
strekken en de winkeltjes te bekijken. 
Het was uitwaaien! Gelukkig was 
iedereen op tijd weer bij de bussen 
en werd richting de boot gereden. 
Om 5 uur vertrok de boot richting 
het vaste land en na enig oponthoud 
op de weg (ook daar wegwerkzaam-
heden en dus niet alleen in Aals-
meer) arriveerden de bussen weer 
veilig om 19.15 uur op het parkeer-
terrein bij het zwembad in Aalsmeer. 
Er wordt teruggekeken op een mooie 
dag met een prachtige en interes-
sante rondrit over het eiland Texel. 

Geslaagde OVAK-tocht naar Texel

Aalsmeer – Een bezoekje aan ‘Jan 
Best’ in de Schinkelpolder is altijd 
leuk, maar loont nu nog meer de 
moeite. De ingerichte sfeervolle 
100-jarige boerderij met een groot 
assortiment aan lampen en decora-
tieve artikelen voor elk vertrek in huis 
gaat namelijk ‘opruimen’. En dat geldt 
ook voor de grote loods achter de 
boerderij. Daar vind je prachtige 
meubels zoals grote en kleine kasten 
en tafels, stoelen, secretaires, schilde-
rijen. Alles eigenlijk waarmee je je 
huis sfeervol kunt inrichten. Jan Best 
is een verlichtings- en meubelzaak 
onder de noemer: wat je hier ziet 
vind je niet gauw ergens anders. 
Daar komt nog bij dat er veel echt 
unieke stukken zijn. Veel wordt op 
diverse plaatsen in de wereld aange-
kocht maar ook maken ze hier items 

in eigen beheer, in opdracht voor 
architecten en stylisten voor bijvoor-
beeld horeca of kledingzaken. En dat 
gaat soms naar landen in heel Europa 
maar ook bijvoorbeeld naar Australië. 
Ook particulieren kunnen heel goed 
terecht en zelf hun lamp laten 
ontwerpen en laten maken. Jan Best 
is in de regio al zo’n 35 jaar een 
begrip maar via de website en sociale 
media ook dus op andere plekken in 
de wereld. 

Nieuwe plannen 
Nu er ruimte nodig is voor nieuwe 
plannen om de bestaande show-
room uit te breiden mogen stoelen 
voor 50% de deur uit. Op tafels en 
kasten is 25% korting.
Wim van Beek van Jan Best Verlich-
ting en Meubelen vertelt: “We willen 

Jan Best Verlichting en Meubelen 
maakt ruimte voor nieuwe items

Aalsmeer - Een evenement rondom 
burgerschapsontwikkeling stond al 
jaren in de planning, maar door de 
coronamaatregelen kon het steeds 
geen doorgang vinden. Vrijdag 1 
oktober was het dan eindelijk zover! 
Alle reguliere lessen op Yuverta 
vmbo Aalsmeer vielen uit en de 
school werd overgenomen door 
Young Impact. De dag stond in het 
teken van empowerment, impact 
maken en het ontdekken en 
ontplooien van eigen talenten. Toen 
de leerlingen op school kwamen viel 
al direct op dat verschillende borden 
waar normaliter de schoolnaam prijkt 
waren afgeplakt. Leerlingen verza-
melden in de aula en werden vervol-
gens naar buiten toe geleid naar het 
schoolplein. Young Impact had hier 
een podium neergezet mét dj. Deze 
zorgde ervoor dat er een feestelijke 
stemming bij de leerlingen werd 
aangewakkerd. Na deze muzikale 
opstart begonnen de groepen met 
een Young Impact-training. De trai-
ners van Young Impact hebben 
ervoor gezorgd dat leerlingen 
konden ervaren dat zij écht verschil 
kunnen maken. Leerlingen werden 
uitgedaagd na te denken over één 
van de vijf thema’s: klimaat, maat-
schappij, gezondheid, diversiteit en 
gelijke kansen. Vervolgens volgden 

de klassen een ‘Uit je comfort zone’-
sessie. Een deel van de klassen 
volgde een haka-workshop, en een 
ander deel kreeg de kans reptielen 
van heel dichtbij te zien. Deze work-
shops waren bedoeld om de leer-
lingen voor te bereiden op de 
middag: De Challenge. Alle leer-
lingen van Yuverta vmbo Aalsmeer 
werden verdeeld over de vijf verschil-
lende thema’s. Eerst volgden zij een 
les over het onderwerp, om vervol-
gens aan de slag te gaan met een 
uitdaging. Zo ging team Klimaat op 
pad in de wijk rondom de school om 
zwerfafval op te ruimen, dit werd 
met veel enthousiasme gedaan 
waardoor veel plastic is opgeruimd! 
Andere challenges bestonden uit het 
inzamelen van spullen voor Dorcas, 
het wassen van ramen, of het maken 
van posters over gezondheid. Het 
schoolplein én de gevel zijn boven-
dien prachtig opgesierd met onder 
andere een regenboog zebrapad en 
boodschappen over diversiteit. De 
dag werd passend afgesloten met 
een optreden van niemand minder 
dan Supergaande, bekend van het 
YouTube-kanaal en hits als ‘Pardon? 
Doe normaal!’. De leerlingen hebben 
genoten en veel geleerd, in het 
bijzonder dat iedereen impact kan 
maken! 

Young Impact neemt Yuverta 
vmbo Aalsmeer over

in het gedeelte waar de lampen zijn 
de verlichting op een andere manier 
presenteren. Dus is er ruimte nodig.” 
Tijdens de rondleiding die Van Beek 
geeft in de grote meubelloods is het 
�jn ‘dwalen’ tussen het aanbod. “De 
meeste meubels zijn van teak, dat is 
sterk en vochtbestendig.” De sfeer die 
het ademt is landelijk en nostalgisch. 
Je kunt en mag hier lekker op je 
gemak rondkijken. “Laatst hadden 
we een echtpaar dat uitgebreid alles 
bekeek, met meetlint bij de hand, ze 
waren hier van twaalf tot drie!” De 
historie van Jan Best voert terug naar 
Amsterdam, waar naamgever Jan 
Best een winkeltje begon. Daarna 
ging het snel in de tijd dat koloniale 
meubels met het karakteristieke 
donkere uiterlijk de trend werden. 
“Wij waren daarin een van de 
eersten. Niet zo zeer vanwege de 
trend maar omdat dit hout een hoge 
kwaliteit bezit. En kwaliteit is geen 
toeval zeggen wij hier altijd… Ook 
onze lampen, die zijn echt van 
massief handwerk.”
Jan Best Verlichting en Meubelen is 
dagelijks geopend van 9.00 tot 17.30 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Adres: Mr. Jac. Takkade 30. 

Rijsenhout - De inschrijving voor de 
vijftiende editie van het Meerlan-
denfonds 2021 is op 1 oktober 
gestart. Ook dit jaar heeft Meer-
landen weer een bedrag van 55.000 
euro in het fonds gestort om (sport)
verenigingen en goede doelen te 
ondersteunen. Vrijwilligers van 
goede doelen en sportverenigingen 
uit het verzorgingsgebied van Meer-
landen, waaronder Aalsmeer, 
kunnen tot 1 november een 
aanvraag indienen via de website 
van Meerlanden.

Eenzaamheid
“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor 

onze maatschappij en in deze 
periode nog meer dan ooit. Met veel 
doorzettingsvermogen proberen zij 
hun werk zo goed mogelijk voort te 
zetten om daarmee te blijven 
bijdragen aan een mooie en duur-
zame leefomgeving in de regio, 
vandaag en morgen”, zegt Angeline 
Kierkels, algemeen directeur van 
Meerlanden. “De maatregelen 
rondom corona, die al meer dan een 
jaar duren, hebben impact op onze 
mentale gesteldheid en kunnen 
vereenzaming tot gevolg hebben. 
Daarom zullen wij dit jaar extra oog 
hebben voor initiatieven van goede 
doelen en verenigingen die 

Inschrijving voor vijftiende editie 
van Meerlandenfonds gestart

Uitreiking cheques van het Meerlandenfonds. 

bijdragen aan een verbetering 
hiervan. Zo kunnen deze clubs hun 
mooie werk blijven doen. Ik roep alle 
vrijwilligers in de regio daarom op 
om een aanvraag te doen voor een 
bijdrage uit het Meerlandenfonds!”

Duurzame leefomgeving
Het bestuur van het fonds let bij de 
aanvragen op degenen, die zich 
inzetten voor een mooie en duur-
zame leefomgeving. Ze gaat hierbij 
uit van de Duurzame Ontwikkelings-
doelen (SDG’s) van de VN om van de 
wereld een betere plek te maken in 
2030. Het bestuur let extra op 
projecten of activiteiten die het 
milieu bevorderen, het welzijn van 
mensen vergroot en dit jaar ook op 
activiteiten die bijdragen aan een 
betere mentale weerbaarheid en het 
voorkomen van eenzaamheid voort-
komend uit de maatregelen rondom 
corona.

Online inschrijven
Goede doelen en (sport)vereni-
gingen komen voor een bijdrage uit 
het Meerlandenfonds in aanmerking 
door een project te beschrijven. Dat 
kan door vanaf 1 oktober het online 
aanvraagformulier in te vullen op 
www.meerlanden.nl/inschrijven. 
De inschrijving sluit op 1 november. 
Begin december ontvangen de 
aanvragers bericht over een even-
tuele toekenning van een bedrag uit 
het fonds en over de overhandiging 
van deze bedragen. 

Uithoorn - De werkgroep Uithoorn/
De Kwakel van Amnesty International 
verzorgt ieder jaar de verkoop van 
groetenkaarten die u kunt versturen 
naar mensen die in meestal erbarme-
lijke omstandigheden worden 
gevangen gehouden omdat ze 
strijden voor mensenrechten. Het 
zijn dus altijd onschuldige gevan-
genen. Met het sturen van deze 
kaarten laten ze de slachto�ers van 
mensenrechtenschendingen weten 
dat ze niet vergeten worden en 
steken wij hen een hart onder de 
riem. Wij beschikken dit jaar weer 
over een aantal adressen waar de 
kaarten naar verstuurd kunnen 

worden. Normaal gesproken zouden 
we of in het winkelcentrum of in de 
kerken de kaarten, waar al een post-
zegel opgeplakt zit, verkopen voor 
de prijs van een postzegel. Door de 
coronasituatie is dit in de komende 
decembermaand helaas niet moge-
lijk. Om de genoemde slachto�ers 
niet in de steek te laten willen we u 
toch de mogelijkheid bieden om dit 
jaar kaarten te versturen. Dit gaat als 
volgt: De kaarten worden gratis 
aangeboden. Op deze ansichtkaarten 
staat al het adres van de persoon 
vermeld. De beschrijving van de situ-
atie waarin hij of zij zich bevindt 
wordt meegeleverd plus een aantal 

Verkoop kaarten Amnesty

Nadat de gemeenteraad vorig jaar de cultuurnota heeft vastgesteld, staat er 
veel te gebeuren op het  gebied van kunst en cultuur. Ik vind het belangrijk 
om u hierover op de hoogte te houden. Onder de noemer “De schatten van 
Uithoorn/De Kwakel” zal ik u via deze krant iedere maand een ‘kunst en 
cultuur-update’ geven.

Lange tijd hebben de drie gekleurde kunst driehoeken bij het gemeente-
huis gestaan. Onlangs zijn ze verplaatst naar de hoek Watsonweg/
Koningin Máximalaan waar ze vanaf nu te bewonderen zijn. Een inwoner 
vroeg zich af of de gemeente ‘een tweede setje’ van de driehoeken had 
gekocht. Nee hoor, dat is niet het geval. Ze zijn dus alleen verplaatst 
vanwege de reconstructie van het Amstelplein.Op dit moment zijn we 
bezig te bekijken welke kunstwerken in de buitenruimte beter tot hun 
recht komen op een andere plek. Want sommige beelden zijn overwoe-
kerd en dus niet goed zichtbaar, sommige beelden moeten weg vanwege 
een (woningbouw)project en op sommige plekken staan er wel drie, vier 
kunstwerken dicht bij elkaar. En dat is natuurlijk zonde. We zijn nu gestart 
om de eerste beelden die daar voor in aanmerking komen, te 
verplaatsen. Dat doen we uiteraard in samenwerking en samenspraak 
met de desbetre�ende kunstenaar. Maar ook bijvoorbeeld met de buurt-
beheren en de Klankbordgroep KU-ltuur. Deze groep denkt met de 
gemeente mee over de uitvoering van de cultuurnota. De samenwerking 
is constructief en we zijn er ontzettend blij mee. Op dit moment zijn we 
bezig om de fotowand te verplaatsen. Gemaakt door kunstenaar Alex P. 
Deze was te bewonderen op de Wilhelminakade in het centrum van 
Uithoorn. De fotowand heeft nog even gestaan in een opslagruimte, 
maar gelukkig straks weer te bezichtigen. En wel op de Amsterdamse 
weg bij Quaker. Kunst en cultuur dragen niet alleen bij aan het aantrek-
kelijk maken van Uithoorn en De Kwakel, maar geven ook een impuls aan 
de lokale economie. Kunst en Cultuur verrijkt en soms mag de overheid 
daar een rol in hebben. Kunst en Cultuur zet je aan het denken, stimuleert 
je creativiteit, maakt je ondernemend, vormt individuen en verrijkt je 
leven!

Pieter Heiliegers, burgemeester en portefeuillehouder Kunst, 
Cultuur en Erfgoed van de gemeente Uithoorn.

Nog een tweede setje driehoeken in 
Uithoorn?

DE SCHATTEN VAN
UITHOORN/DE KWAKEL

voorbeelden van de groet die u op 
de kaart kunt vermelden. Voor een 
postzegel moet u dit jaar zelf zorgen. 
(€1,50). Via e-mail kunt u aangeven 
hoeveel kaarten u wilt versturen. Wij 
begrijpen dat u op deze manier niet 
zelf de kaarten kunt uitzoeken. Wij 
zullen zorgen voor een evenredige 
verdeling van de bestelde kaarten 
naar de geadresseerden. Gaarne vóór 
13 december a.s. uw bestelling door-
geven en daarbij uw bezorgadres 
vermelden. De kaarten worden bij u 
afgeleverd vóór 24 december.
U kunt deze bestelling e-mailen naar:  
anja@amnestyuithoorn.nl  of Inle-
veren bij: Anja Brugman, Ebro 185 te 
Uithoorn.

Uithoorn – De fractie van DUS! heeft 
donderdagavond jl, tijdens de raads-
vergadering, de meerderheid van de 
raad meegekregen op hun plan om 
ook in Uithoorn de zelfwoonplicht 
voor koopwoningen in te voeren 
voor koopwoningen> Het college 
gaat hiervoor een onderzoek in 
stellen. In een persbericht laat de 
fractie van DUS het volgende weten: 
“  DUS! ziet al jaren met lede ogen 
aan dat investeerders woningen in 
Uithoorn opkopen en tegen veel te 

hoge huurprijzen verhuren. Wij 
willen daarom zelfwoonplicht voor 
koopwoningen in het goedkope en 
middelduren segment. Daarom heeft 
onze fractie dit onderwerp in de 
raadsvergadering van donderdag jl. 
op de agenda laten zetten. Diverse 
fracties ondersteunden dit initiatief. 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders gaat een voorstel 
uitwerken onder welke voorwaarden 
deze zelfwoonplicht in Uithoorn 
uitgevoerd zou kunnen worden. 

De opkoopbescherming is een 
nieuwe regeling in de landelijke 
Huisvestingswet die per 1 januari 
2022 in werking treedt. De maatregel 
geeft gemeenten de mogelijkheid 
een verhuurverbod voor goedkope 
en middeldure koopwoningen in te 
voeren. De opkoopbescherming 
moet ervoor zorgen dat dit segment 
woningen beschikbaar blijft voor 
kopers die er zelf in gaan wonen. 

Onacceptabel
Wij zijn van mening dat het onaccep-
tabel is, dat mensen, die op zoek zijn 
naar een woning, worden afgetroefd 
door beleggers die woningen 

opkopen om deze tegen torenhoge 
prijzen te verhuren. “We vinden dat 
zoveel mogelijk woningen alleen 
kunnen worden gekocht door 
mensen die er ook echt gaan wonen. 
“Woningen zijn om in te wonen en 
niet om aan te verdienen”!
Diverse grote gemeenten hebben al 
voorstellen uitgewerkt. Ook deze 
gemeenten willen voorkomen dat 
steeds meer woningen worden 
opgekocht door buy-to-let beleggers 
en deze daarna in het dure huurseg-
ment terecht komen. “We wachten 
met spanning het voorstel van het 
college van Burgemeester en 
Wethouders af” aldus DUS!

Komt er ook zelfwoonplicht in 
Uithoorn?
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Hoe duurzaam is onze gemeente?

Gemeente Uithoo
rn

Wat doet de gemeente 
voor ondernemers?

Wat doet de gemeente voor Nederland? 

Wat doet de gemeente 
voor huurders?

Wat doet de gemeente voor 
woningeigenaren? 

De gemeente heeft fantastische energiecoaches, die zich 

hard inzetten om inwoners te helpen op het gebied van 

energiebesparende mogelijkheden en het geven van tips. Deze 

energiecoaches zijn op zoek naar inwoners die ook interesse 

hebben om dit te doen. Heeft u daar weleens over nagedacht? 

Wilt u graag andere inwoners helpen, of wilt u een steentje 

bijdragen aan het klimaat of wilt u zelf graag beter met energie 

omgaan en dit met andere inwoners delen? Iedereen heeft zijn 

eigen reden om zich op te geven. Deelnemers leren veel tijdens 

de cursus. Over de energierekening. Naar wie je niet moet 

overstappen, maar waar men op moet letten bij het overstappen. 

Over elektra en gas die ervoor zorgen dat het verbruik omlaag 

gaat. De energiecoaches zijn vrijwilligers. Zij krijgen een 

vrijwilligersvergoeding van € 10,- per gesprek en als zij 10 

gesprekken of meer doen mogen de tas met voorbeeldproducten 

ter waarde van € 150,- houden. De training bestaat uit drie 

dagdelen: In januari 2022 begint weer een training. Deelnemers 

krijgen na a� oop een certi� caat. Zij hoeven geen examen te doen. 

Met de toenemende vraag naar energie in ons achterhoofd is 

de gemeente aan het onderzoeken welke bedrijfsdaken binnen 

Uithoorn kansrijk zijn voor zonnepanelen. Zon op daken biedt 

veel potentie voor het opwekken van zonne-energie. Natuurlijk 

is niet elk dak geschikt is voor zonnepanelen. Wel is het goed om 

de potentie hiervan te onderzoeken. Ook kijkt de gemeente naar 

wat voor ondersteuning de gemeente ondernemers kan bieden 

om de stap naar zonnepanelen te zetten. Denk hierbij aan vragen 

rondom subsidie, dakconstructie en de elektra-aansluiting. 

Zeker van belang zijn de energiebesparende maatregelen die 

de bedrijven kunnen en dienen te nemen. De komende periode 

wordt daar ook goed naar gekeken opdat wij allemaal de stappen 

zetten om onze energievraag zo klein mogelijk te maken. 

Ook wordt er blijvend gewerkt aan de verduurzaming van de 

glastuinbouwsector door te kijken naar kansen voor bijvoorbeeld 

een warmtenet, CO2 leidingen en de opwek van duurzame 

stroom. Dit gebeurt zowel in regionaal verband als lokaal.

Zon op grote daken

De gemeente zet in op zon(ne-energie) op grote daken en 

onderzoekt via de omgevingsvisie of, waar en hoe in Uithoorn en 

De Kwakel ruimte is voor de grootschalige opwek door zon- en/

of wind. De zoekgebieden worden daarin als input meegenomen. 

Dit is een mooi voorbeeld hoe we zonder of met beperkte ruimte 

in te nemen toch duurzame energie kunnen opwekken. Met 

betrokken partijen zoals ondernemers en winkeliers overleggen 

we hoe we deze ambitie kunnen waarmaken.

In het Klimaatakkoord hebben wij met elkaar afgesproken 

dat iedereen een wezenlijke bijdrage levert aan het 

oplossen van de problemen en een bijdrage levert aan 

duurzame energie in Nederland. Provincies, gemeenten 

en waterschappen maken met elkaar Regionale Energie 

Strategieën, die we doorgaans de RES noemen. In onze 

strategie trekken wij op met netwerkbeheerders, inwoners, 

organisaties en bedrijven. Per regio laat deze strategie zien 

waar er mogelijkheden zijn voor het grootschalig opwekken 

van duurzame energie en welke daarvan ook (mogelijk) aan 

te bevelen zijn. Er wordt gekeken naar draagvlak, maar ook 

naar bijvoorbeeld het energienet. De RES 1.0 is een eerste 

stap, die steeds opnieuw wordt aangepast naar de huidige 

situatie. In de RES 1.0 staat welke gebieden een succes 

kunnen worden, die tot concrete voorstellen (kunnen) leiden 

en welke eventueel later worden uitgewerkt. Of juist welke 

De gemeente wil graag naast ondernemers en huurders, ook 

particuliere woningeigenaren stimuleren om energiebesparende 

maatregelen te nemen. Het beste wat u sowieso kunt doen 

het isoleren van uw huis. Naast het besparen van geld, helpt u 

praktisch het klimaat een handje (minder verlies en uitstoot) en 

neemt het comfort in uw huis toe. Regelmatig organiseren wij 

duurzame acties in samenwerking met het Energieloket Uithoorn.

Wat is het Energieloket Uithoorn?

Het Energieloket Uithoorn is een samenwerking tussen 

gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om u te 

helpen met het verduurzamen van uw woning. 

Woningeigenaren kunnen bij het Energieloket Uithoorn 

(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) terecht voor advies 

en tips over duurzaam wonen en bijvoorbeeld subsidies. Het 

Energieloket Uithoorn werkt voor veel gemeenten. Ze hebben 

hierdoor actuele kennis in huis op het gebied van techniek 

en ontwikkelingen, en ervaren projectleiders. Als gemeente 

kunnen wij dat zelf niet beter, zowel wat betreft de kennis als de 

kosten. Het Energieloket Uithoorn heeft niet alleen een website 

met informatie, maar ze zijn ook dagelijks telefonisch of per 

mail te bereiken voor vragen. Zij zijn te bereiken van maandag 

tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur op (088) 525 4110 

(lokaal tarief ). Ook kunt u per mail vragen stellen: vragen@

regionaalenergieloket.nl

Maak een scan van uw huis

Als u niet weet hoe u moet beginnen, doe de online Huisscan 

van het Energieloket Uithoorn. Daar krijgt u een advies dat is 

afgestemd op uw situatie. Het geeft inzicht in de mogelijke 

besparingen en de kosten. Op de website vindt u ook alle 

subsidie en � nancieringsmogelijkheden.

gebieden helemaal niet geschikt zijn voor grootschalige 

opwek van duurzame energie. Dat kan natuurlijk ook. 

De energietransitie is een grote, belangrijke opgave. Er 

zijn natuurlijk meer belangrijke opgaven in de gemeente 

die ruimte vragen, zoals klimaatadaptatie (het proces 

waarbij de samenleving zich aanpast aan de gevolgen 

van het veranderende klimaat), economie, woningbouw, 

mobiliteit (slimme manieren voor betere doorstroming 

van het verkeer), groen en recreatie. Ruimte is schaars in 

de gemeente, dus houden we ook hier rekening mee. Zo 

kan de gemeente Uithoorn een bijdrage leveren aan de 

grootschalige opwek van duurzame energie, door nu te 

starten met het stimuleren van zon op grote daken en 

gelijktijdig met een goed proces de verdere mogelijkheden 

voor zonne- en/of wind energie op land te onderzoeken. 

Nieuwsgierig geworden, kijk op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/projecten/word-energiecoach-uithoorn-ouder-amstel. 

Energiecoaches

RES zoekgebied in de Noorder Legmeerpolder

Ook voor huurders wil de gemeente graag een 

actieve rol spelen om huurwoningen duurzamer 

te maken. Dit doen we in samenwerking met Eigen 

Haard en het Energieloket Uithoorn. Dit jaar zijn er 

ook verschillende acties voor huurders. Onder andere 

het houden van online bijeenkomsten waarin er tips 

worden gegeven over kleine energiebesparende 

maatregelen. De eerste is inmiddels geweest en was 

een groot succes. Mocht u deze gemist hebben, er 

komt in juni volgend jaar nog een webinar! Huurders 

kunnen online een cadeaubon van € 60,- aanvragen 

om deze maatregelen ook gelijk toe te passen. Als 

huurder kunt u een duurzaamheidslening aanvragen 

voor zonnepanelen. U moet dan wel toestemming van 

uw verhuurder hebben.

“We vormen samen met bewoners, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties de energieke 

samenleving. Als gemeente willen wij graag actief 

een rol spelen op het gebied van energie! We doen 

daar ook zeker wat aan. Voor woningeigenaren, 

ondernemers, huurders en VvE eigenaren zijn 

we actief bezig met diverse projecten en acties. 

Woningeigenaren en huurders kunnen bijvoorbeeld een 

duurzaamheidslening aanvragen voor zonnepanelen. 

Via het Energieloket Uithoorn kan elke inwoner 

ondersteuning en tips krijgen voor het verduurzamen 

van hun woning. Voor VvE eigenaren is een speciaal 

loket geopend. We houden online informatieavonden 

over buurtacties, zonnepanelen, gasvrij en nog veel 

meer. Ook hebben we energiecoaches die andere 

inwoners helpen om de woning te verduurzamen. Met 

ondernemers werken we weer samen voor zon op grote 

daken. Wij vertellen graag in deze editie hoe duurzaam 

wij zijn als gemeente.

Komende tijd

Komende periode heeft de gemeente weer acties op de 

agenda staan om bewoners te helpen verduurzamen. 

Zo is onlangs de collectieve isolatieactie geweest waar 

u zich nog steeds voor kunt aanmelden, mocht u dit 

nog niet hebben gedaan. In mei 2022 staat de volgende 

collectieve zonnepanelenactie op de planning. 

Ook willen we weer buurtacties houden. Hiermee 

krijgen bewoners maatwerkadvies voor hun type 

woning, want niet alle woningen zijn hetzelfde. 

Op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/

projecten/uithoorn-overzichtpagina-bew-rapporten-

downloaden kunt u de woningen van de wijken vinden 

die al een buurtactie hebben gehad.”

Een deel van de Noorder Legmeerpolder is aangewezen als RES 

zoekgebied. Dit gedeelte is nu in gebruik als landbouwgrond. 

Er wordt voor dit gedeelte ook onderzocht of hier een groene 

en recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen 

en de Amstel gevormd kan worden. Onze gemeente staat de 

komende jaren voor grote opgaven. Bijvoorbeeld op gebied 

van klimaatadaptatie, vergroten van biodiversiteit, realiseren 

van duurzame energie bronnen, voldoende woningen voor 

onze inwoners, economische ontwikkelingen, versterken van 

recreatie en toerisme, het behoud en zichtbaar maken van 

cultureel erfgoed en nog veel meer. De ruimte is schaars in 

onze gemeente en we zullen moeten komen tot integrale 

afwegingen en gecombineerd ruimtegebruik binnen onze 

gemeente. Die afwegingen maken wij voor de hele gemeente 

in de gemeentelijke omgevingsvisie. Voor ieder deel van de 

gemeente wordt nader bekeken welke opgaven daar het beste 

een plek kunnen vinden. Deze gemeentelijke omgevingsvisie 

zijn wij aan het voorbereiden. In het gedeelte van de Noorder 

Legmeerpolder dat is aangewezen als RES zoekgebied en in 

onderzoek is voor de groene en recreatieve verbindingszone, ligt 

ook de Stelling van Amsterdam. De gemeente gaat samen met 

de inwoners onderzoeken welke opgaven in dit gedeelte van de 

Noorder Legmeerpolder mogelijk een plekje kunnen vinden.

De gemeente heeft een idee ontvangen van één van de 

grondeigenaren in het gebied om samen te onderzoeken 

of op diens grondgebied invulling gegeven kan worden 

aan deze integrale benadering. Daarbij wordt gedacht een 

duurzaamheidspark te ontwikkelen met functies als opwek 

van zonne-energie, zichtbaar maken van een gedeelte van het 

Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam, innovatieve 

ontwikkelingen, het versterken van de biodiversiteit, 

bijvoorbeeld met een voedselbos, duurzame landbouw, educatie 

en het toegankelijk maken van dit gebied om in te wandelen of 

� etsen. Een mooie kans om invulling te geven aan de integrale 

opgave. Initiatiefnemer, gemeente en andere betrokkenen in 

dit gebied onderzoeken of het mogelijk is om dit plan verder te 

ontwikkelen.
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strategie trekken wij op met netwerkbeheerders, inwoners, 

organisaties en bedrijven. Per regio laat deze strategie zien 

waar er mogelijkheden zijn voor het grootschalig opwekken 

van duurzame energie en welke daarvan ook (mogelijk) aan 

te bevelen zijn. Er wordt gekeken naar draagvlak, maar ook 

naar bijvoorbeeld het energienet. De RES 1.0 is een eerste 

stap, die steeds opnieuw wordt aangepast naar de huidige 

situatie. In de RES 1.0 staat welke gebieden een succes 

kunnen worden, die tot concrete voorstellen (kunnen) leiden 

en welke eventueel later worden uitgewerkt. Of juist welke 

De gemeente wil graag naast ondernemers en huurders, ook 

particuliere woningeigenaren stimuleren om energiebesparende 

maatregelen te nemen. Het beste wat u sowieso kunt doen 

het isoleren van uw huis. Naast het besparen van geld, helpt u 

praktisch het klimaat een handje (minder verlies en uitstoot) en 

neemt het comfort in uw huis toe. Regelmatig organiseren wij 

duurzame acties in samenwerking met het Energieloket Uithoorn.

Wat is het Energieloket Uithoorn?

Het Energieloket Uithoorn is een samenwerking tussen 

gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om u te 

helpen met het verduurzamen van uw woning. 

Woningeigenaren kunnen bij het Energieloket Uithoorn 

(www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn) terecht voor advies 

en tips over duurzaam wonen en bijvoorbeeld subsidies. Het 

Energieloket Uithoorn werkt voor veel gemeenten. Ze hebben 

hierdoor actuele kennis in huis op het gebied van techniek 

en ontwikkelingen, en ervaren projectleiders. Als gemeente 

kunnen wij dat zelf niet beter, zowel wat betreft de kennis als de 

kosten. Het Energieloket Uithoorn heeft niet alleen een website 

met informatie, maar ze zijn ook dagelijks telefonisch of per 

mail te bereiken voor vragen. Zij zijn te bereiken van maandag 

tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:30 uur op (088) 525 4110 

(lokaal tarief ). Ook kunt u per mail vragen stellen: vragen@

regionaalenergieloket.nl

Maak een scan van uw huis

Als u niet weet hoe u moet beginnen, doe de online Huisscan 

van het Energieloket Uithoorn. Daar krijgt u een advies dat is 

afgestemd op uw situatie. Het geeft inzicht in de mogelijke 

besparingen en de kosten. Op de website vindt u ook alle 

subsidie en � nancieringsmogelijkheden.

gebieden helemaal niet geschikt zijn voor grootschalige 

opwek van duurzame energie. Dat kan natuurlijk ook. 

De energietransitie is een grote, belangrijke opgave. Er 

zijn natuurlijk meer belangrijke opgaven in de gemeente 

die ruimte vragen, zoals klimaatadaptatie (het proces 

waarbij de samenleving zich aanpast aan de gevolgen 

van het veranderende klimaat), economie, woningbouw, 

mobiliteit (slimme manieren voor betere doorstroming 

van het verkeer), groen en recreatie. Ruimte is schaars in 

de gemeente, dus houden we ook hier rekening mee. Zo 

kan de gemeente Uithoorn een bijdrage leveren aan de 

grootschalige opwek van duurzame energie, door nu te 

starten met het stimuleren van zon op grote daken en 

gelijktijdig met een goed proces de verdere mogelijkheden 

voor zonne- en/of wind energie op land te onderzoeken. 

Nieuwsgierig geworden, kijk op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/projecten/word-energiecoach-uithoorn-ouder-amstel. 

Energiecoaches

RES zoekgebied in de Noorder Legmeerpolder

Ook voor huurders wil de gemeente graag een 

actieve rol spelen om huurwoningen duurzamer 

te maken. Dit doen we in samenwerking met Eigen 

Haard en het Energieloket Uithoorn. Dit jaar zijn er 

ook verschillende acties voor huurders. Onder andere 

het houden van online bijeenkomsten waarin er tips 

worden gegeven over kleine energiebesparende 

maatregelen. De eerste is inmiddels geweest en was 

een groot succes. Mocht u deze gemist hebben, er 

komt in juni volgend jaar nog een webinar! Huurders 

kunnen online een cadeaubon van € 60,- aanvragen 

om deze maatregelen ook gelijk toe te passen. Als 

huurder kunt u een duurzaamheidslening aanvragen 

voor zonnepanelen. U moet dan wel toestemming van 

uw verhuurder hebben.

“We vormen samen met bewoners, bedrijven 

en maatschappelijke organisaties de energieke 

samenleving. Als gemeente willen wij graag actief 

een rol spelen op het gebied van energie! We doen 

daar ook zeker wat aan. Voor woningeigenaren, 

ondernemers, huurders en VvE eigenaren zijn 

we actief bezig met diverse projecten en acties. 

Woningeigenaren en huurders kunnen bijvoorbeeld een 

duurzaamheidslening aanvragen voor zonnepanelen. 

Via het Energieloket Uithoorn kan elke inwoner 

ondersteuning en tips krijgen voor het verduurzamen 

van hun woning. Voor VvE eigenaren is een speciaal 

loket geopend. We houden online informatieavonden 

over buurtacties, zonnepanelen, gasvrij en nog veel 

meer. Ook hebben we energiecoaches die andere 

inwoners helpen om de woning te verduurzamen. Met 

ondernemers werken we weer samen voor zon op grote 

daken. Wij vertellen graag in deze editie hoe duurzaam 

wij zijn als gemeente.

Komende tijd

Komende periode heeft de gemeente weer acties op de 

agenda staan om bewoners te helpen verduurzamen. 

Zo is onlangs de collectieve isolatieactie geweest waar 

u zich nog steeds voor kunt aanmelden, mocht u dit 

nog niet hebben gedaan. In mei 2022 staat de volgende 

collectieve zonnepanelenactie op de planning. 

Ook willen we weer buurtacties houden. Hiermee 

krijgen bewoners maatwerkadvies voor hun type 

woning, want niet alle woningen zijn hetzelfde. 

Op https://regionaalenergieloket.nl/uithoorn/indebuurt/

projecten/uithoorn-overzichtpagina-bew-rapporten-

downloaden kunt u de woningen van de wijken vinden 

die al een buurtactie hebben gehad.”

Een deel van de Noorder Legmeerpolder is aangewezen als RES 

zoekgebied. Dit gedeelte is nu in gebruik als landbouwgrond. 

Er wordt voor dit gedeelte ook onderzocht of hier een groene 

en recreatieve verbindingszone tussen de Westeinderplassen 

en de Amstel gevormd kan worden. Onze gemeente staat de 

komende jaren voor grote opgaven. Bijvoorbeeld op gebied 

van klimaatadaptatie, vergroten van biodiversiteit, realiseren 

van duurzame energie bronnen, voldoende woningen voor 

onze inwoners, economische ontwikkelingen, versterken van 

recreatie en toerisme, het behoud en zichtbaar maken van 

cultureel erfgoed en nog veel meer. De ruimte is schaars in 

onze gemeente en we zullen moeten komen tot integrale 

afwegingen en gecombineerd ruimtegebruik binnen onze 

gemeente. Die afwegingen maken wij voor de hele gemeente 

in de gemeentelijke omgevingsvisie. Voor ieder deel van de 

gemeente wordt nader bekeken welke opgaven daar het beste 

een plek kunnen vinden. Deze gemeentelijke omgevingsvisie 

zijn wij aan het voorbereiden. In het gedeelte van de Noorder 

Legmeerpolder dat is aangewezen als RES zoekgebied en in 

onderzoek is voor de groene en recreatieve verbindingszone, ligt 

ook de Stelling van Amsterdam. De gemeente gaat samen met 

de inwoners onderzoeken welke opgaven in dit gedeelte van de 

Noorder Legmeerpolder mogelijk een plekje kunnen vinden.

De gemeente heeft een idee ontvangen van één van de 

grondeigenaren in het gebied om samen te onderzoeken 

of op diens grondgebied invulling gegeven kan worden 

aan deze integrale benadering. Daarbij wordt gedacht een 

duurzaamheidspark te ontwikkelen met functies als opwek 

van zonne-energie, zichtbaar maken van een gedeelte van het 

Unesco werelderfgoed Stelling van Amsterdam, innovatieve 

ontwikkelingen, het versterken van de biodiversiteit, 

bijvoorbeeld met een voedselbos, duurzame landbouw, educatie 

en het toegankelijk maken van dit gebied om in te wandelen of 

� etsen. Een mooie kans om invulling te geven aan de integrale 

opgave. Initiatiefnemer, gemeente en andere betrokkenen in 

dit gebied onderzoeken of het mogelijk is om dit plan verder te 

ontwikkelen.
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Wilnis - Voor de echte Wilnisser is het 
nog wel bekend: de Nor. Ooit stond 
dit gebouwtje dicht bij de kerk aan 
de Kerkstraat. De algemene bena-
ming voor de bewaarplaats van 
aangehouden personen was de ‘nor’. 

De gerechten waren daar wat minder 
luxe dan wenselijk: “droog brood met 
spinnenkoppen erop en water kreeg 
je daar”. In de Proosdijkroniek van 
december, kwartaalblad van de 
historische verenging De Proosdij-

Droog brood met 
spinnenkoppen erop

De Kerkstraat in Wilnis met vooraan ‘de Nor’, het arrestantenlokaal.
(foto uit archief NH kerk Wilnis)

landen, vertellen we meer over dit 
verdwenen gebouwtje. Het decem-
bernummer wordt in week 49 
verspreid. Piet van Buul interviewde 
voor de decembereditie de tweeling-
broers Hazeleger over hun histori-
sche interesses en verzamelingen. 
Chris Woerden leverde het verhaal 
over de Thamense dominee 
Kaldenus en Stef Veerhuis dook in de 
geschiedenis van de Uithoornse 
speeltuinvereniging Ponderosa. 

Een overzicht van het Mijdrechtse 
spoor is beschreven door Jan Rijksen, 
terwijl Arie Bloed de relatie tussen de 
burgemeester van Vinkeveen en de 
pers onderzocht. Een familiegeschie-
denis, met als hoofdpersoon Harke 
Visser, en aandacht voor het elektra-
bedrijf van Ben Koeleman worden 
nog aangevuld met terugblikken 
naar de verenigingsactiviteiten van 
de laatste maanden en een aantal 
verhalen over de verveningsgeschie-
denis. Abcoude komt terug in een 
reeks van foto’s van Ton Peppink en 
in een artikel vanuit het Regionaal 
Archief in Breukelen. Dit alles is zoals 
gebruikelijk fraai opgemaakt door 
Jaco Kroon (Pijl14), waardoor het 
historisch magazine een prachtige en 
voor velen zeer aantrekkelijke uitstra-
ling heeft.

LEZERSPOST

Afgelopen week ontving onze redactie weer een klacht over communi-
catie tussen bewoners en gemeente. Communicatie die er totaal niet is. 
Dit is zeker niet de eerste keer dat onze redactie dit soort mailtjes of tele-
foontjes ontvangt, maar deze mail mocht openbaar gemaakt worden, het 
werd zelfs aangekondigd naar de gemeente toe en dat gebeurt helaas 
niet veel. We ontvangen veel klachten, maar klagers willen in 90% van de 
gevallen hun naam niet in de krant: “want dan doen ze helemaal niks 
meer voor je bij die gemeente” zijn vaak de antwoorden. Maar deze mail 
naar een ambtenaar (wiens naam we niet zullen publiceren). Zullen we 
plaatsen. Gezien de tekst is dit niet de eerste mail die verzonden is aan 
deze ambtenaar. ontvangen heeft. Misschien wordt het eens tijd dat de 
verantwoordelijk wethouder ( in deze zaak is dat wethouder Cees van 
Uden) ‘zijn’ ambtenaren eens streng toespreekt of zelf eens antwoorden 
gaat geven. In de laatste mail staat: “Inmiddels zijn we weer 14 dagen 
verder en heb wederom geen reactie van u ontvangen. (behalve een 
afwezigheidsbericht). Een gemeente zou toch blij moeten zijn met een 
ieder die wil meedenken. Ik heb sterk de indruk dat het tegendeel waar is. 
Recentelijk zijn de werkzaamheden begonnen voor de voetbalkooi op het 
trapveldje langs de Van den Berglaan. Eerst ontvangen we een brief dat er 
woensdag 24 oktober!! gestart zou worden met de werkzaamheden. Of 
we de auto’s weg wilden halen. Vervolgens staan ze afgelopen dinsdag, 
23 november!!, op de stoep. Tja... geen auto’s weggehaald. En vandaag, 24 
november, blijkt dat de rijplaten die gisteren gelegd zijn, verkeerd liggen. 
Hoe moeilijk kan het allemaal zijn. Als ik, werkende in het bedrijfsleven, 
zo met mijn klanten zou omgaan, zou ik er weinig over houden. Wat is 
correcte communicatie moeilijk voor de gemeente en zeker antwoord 
geven op vragen. Tevens zend ik een kopie van dit schrijven naar de 
Nieuwe Meerbode en De Groene Venen. Ben erg benieuwd of u tijd kunt 
vinden om een antwoord te geven.

Met (nog steeds) vriendelijke groet, Hans Groeneveld

Communicatie bewoners en gemeente
een ramp

De Ronde Venen -Op zondag-
middag werd voor de eerste keer 
Cultuurcafé gehouden in de Boei te 
Vinkeveen. Het betreft een nieuw 
initiatief van Cultuurpunt Ronde 
Venen. Het was een zeer informa-
tieve en gezellige middag, waar het 
publiek kon kennismaken met 
bijzondere mensen en initiatieven, 
die de Ronde Venen rijk is. Interviews 
werden afgewisseld met muzikale 
intermezzo’s van Lucia Dijkman, die 
karaktervolle Nederlandstalige 
nummers bracht met pianobegelei-
ding. Bij Cultuurcafé draait het om 
kunst en cultuur zoals dans, muziek, 
beeldende kunst, erfgoed, fotogra�e, 
podiumkunst, architectuur of theater. 
Het gaat om cultuur in onze buurt, 
onze gemeente en de culturele initia-
tieven die ons omringen. Cultuur die 
ons allen aangaat en verweven is 
met onze wijze van denken en doen: 
wat speelt zich zoal af tegen het licht 
van onze polders? De gasten van 
deze eerste editie van Cultuurcafé 

waren eveneens blij met dit podium 
en vonden elkaar in hun ambities en/
of plannen. Dit keer waren dat: 
1) Yourick Fokker sprak over zijn 

betrokkenheid bij de renovatie van 
de Kompastoren in Mijdrecht;

2) Brenda van Geresteyn en Hans 
Smit lichtten toe hoe ze met een 
aantal ondernemers vormgeven 
aan het eiland van Hein;

3) Niels Broszat ging in op zijn 
plannen voor een culturele plek 
genaamd ’t Paviljoen;

4) Jelmer van Os vertelde over de rol 
van muziek bij zijn band Queens 
Pleasure en zijn passie voor 
dichtkunst. 

Cultuurcafé zal met enige regelmaat 
plaatsvinden, telkens met andere 
gasten en thema’s. Het volgende 
Cultuurcafe is op donderdagavond 
24 februari 2022. Dan zal een politiek 
cultureel cafe worden georganiseerd 
ivm de komende verkiezingen in de 
gemeente. Voor meer informatie kijkt 
u op www.cultuurpuntrondevenen.nl

Cultuurcafé: licht op de polder goed bezocht
Mijdrecht - De Kunst Kerst expositie 
is ingericht met zes kunstenaressen. 
Vanaf 25 november t/m 18 december 
2021 zeker een bezoekje waard bij 
Studio Ceramics door een gevarieerd 
aanbod aan kunst te zien.
Gastexposanten zijn Corry Niesing, 
abstracte schilderijen, Hiske Tan, 
keramische boekjes en doosjes, Ineke 
van Eden, grappige kleurrijke dieren 
van keramiek, sieraden van Marleen 
van der Kraats, geborduurde items 
van Reina Pruijs en unicum keramiek 
van Martina Dielen.
De abstracte schilderijen opgezet 
met acrylverf doen je wegdromen 
naar een bloemenveld op vakantie. 
De techniek die Corry Niesing zich 
eigen heeft gemaakt, maakt dat je 
het schilderij wil aanraken.
De kleine keramische doosjes en 
boekjes van Hiske Tan zijn vervaar-
digd om jouw eigen verhaal te docu-
menteren. Net zoals landschappen 
zijn mensenlevens altijd in beweging. 
Iets vastleggen met pen op papier 

maakt een boekje persoonlijk en 
bijzonder. Een gedicht, een tekening 
of een gevonden blaadje erin 
bewaren blijft zo waardevol en als 
herinnering eeuwig opgeslagen. 

Vrolijk
De vrolijke dieren�guren van Ineke 
van Eden zijn gemaakt met een 
knipoog en humor, haar inspiratie-
bron van alledag. De dieren�guren 
zijn vervaardigd uit klei welke zijn 
voorzien van vrolijke kleuren en zijn 
aaibaar. Ze brengen een beetje licht 
en lucht in een wereld die het niet 
gemakkelijk heeft. De menselijke 
trekjes in haar dieren�guren roepen 
reacties op en maakt mensen aan het 
lachen en dat is precies haar 
bedoeling.
In de sieraden van edelsmid Marleen 
van de Kraats, speelt zij graag met 
vormen en kleuren uit de natuur. Via 
edelstenen, kunsthars en glas welke 
zij toevoegt aan Sterling zilver. Ieder 
ontwerp kan zij maken in goud of 

Kerst expositie bij Studio 
Ceramics

zilver of repareren. De zout gestookte 
gebruiksvormen van Martina Dielen 
zijn allemaal met de handgedraaid 
achter de draaischijf. Soms vervormd 
om een schelpafdruk erin te kunnen 
verwerken precies daar waar je het 
bekertje of �es vasthoudt. Haar inspi-
ratie haalt zij uit de Oosterse wereld 
waar eenvoud en rustige kleuren 
worden gebruikt.

Samenzijn
Momenten waar het samenzijn zo 
belangrijk is om dubbel te genieten 
van elkaar en het diner aan een mooi 
gedekte tafel met daaronder een 
prachtige geborduurd tafelkleed en 
servetten van Reina Pruijs. Haar 
passie voor het borduren met de 
hand is haar aangeleerd door haar 
oma uit Nederlands-Indië. Vandaag 
de dag vraagt om een snellere resul-
taten en wordt het met machines 
geproduceerd wat nog steeds een 
bijzonder resultaat oplevert. 
Kerst Kunst bij Studio Ceramics
WC De Lindeboom, Lindeboom 3, 
Mijdrecht
Openingstijden; donderdag/vrijdag/
zaterdag 14.00-17.00 uur
www.studioceramics.nl

De Ronde Venen - PvdA/GroenLinks 
wil graag een algeheel vuurwerk-
verbod in De Ronde Venen. Al jaren 
pleiten medici en hulpverleners voor 
een verbod, vanwege het grote 
aantal gewonden dat jaarlijks in het 
ziekenhuis belandt. Doordat de zorg 
overbelast is als gevolg van de coron-
acrisis is voor afgelopen en voor 
komende jaarwisseling landelijk tot 
een vuurwerkverbod besloten. Wat 
PvdA/GroenLinks betreft wordt dat 
verbod gemeentelijk doorgezet naar 
volgende jaren en is het afsteken van 
vuurwerk alleen nog mogelijk op 
vooraf bepaalde locaties, het liefst 
met georganiseerde vuurwerkshows. 
PvdA/GroenLinks bracht het vuur-

werkverbod aan de orde bij de vast-
stelling van de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV): 
“Het afsteken van vuurwerk zorgt 
jaarlijks voor slachto�ers, waaronder 
vaak ook omstanders, en zorgt voor 
overlast voor mens en dier door het 
geluid en �jnstof. Het is tijd om te 
kiezen voor een �jne en veilige jaar-
wisseling voor iedereen!” 

Voordelen vuurwerkverbod
Bij de jaarwisseling 20/21 was er voor 
het eerst sprake van een algeheel 
vuurwerkverbod. De e�ecten 
daarvan waren duidelijk, er waren 
70% minder slachto�ers dan andere 
jaren. Dan gaat het om oogletsel, 

PvdA/GL stelt permanent 
algeheel vuurwerkverbod voor

ernstige gehoorbeschadiging of 
verminkte lichaamsdelen. Maar ook 
het �jnstof zorgt voor overlast. Veel 
mensen met longaandoeningen 
beleven een benauwde jaarwisse-
ling. De zware metalen zorgen voor 
milieuvervuiling en de harde knallen 
veroorzaken bij veel (huis)dieren 
angstige momenten. Ook durven 
veel mensen vanwege het vuurwerk 
de straat niet op om hun buren 
gelukkig nieuwjaar te wensen.

Landelijke regelgeving komt er 
niet, men wil dat gemeenten zelf 
beslissen.
Landelijk wil men geen regels 
opstellen voor een permanent alge-
heel vuurwerkverbod, alleen een 
tijdelijk in verband met de corona-
crisis. Het Rijk laat het aan 
gemeenten over om het lokaal te 

regelen. Dat gebeurt in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). In De 
Ronde Venen was tot nu toe gere-
geld dat het afsteken van vuurwerk 
in de hele gemeente is toegestaan, 
behalve op locaties die door het 
college van Burgemeester en 
Wethouders zijn aangewezen: zoge-
heten vuurwerkvrije zones. In De 
Ronde Venen werden deze zones 
echter nooit aangewezen, ondanks 
oproepen van PvdA/GroenLinks en 
inwoners daartoe in het verleden.

Algeheel vuurwerkverbod 
PvdA/GroenLinks en de Senioren-
partij stelden daarom voor om de 
regel om te draaien en een algeheel 
vuurwerkverbod in te stellen, 
behalve op door het college vooraf 
aangewezen plaatsen. Dat biedt 
mogelijkheden om het afsteken van 

consumentenvuurwerk wel toe te 
staan op locaties waar dat veilig kan. 
ChristenUnie-SGP wees in dit 
verband op lokale vuurwerkvereni-
gingen, waarin de buurt zich kan 
organiseren. Het voorstel van PvdA/
GroenLinks en Seniorenpartij kreeg 
alleen steun van ChristenUnie-SGP 
en heeft het in de gemeenteraad dan 
ook niet gehaald. Dat andere partijen 
het niet steunden vindt PvdA/Groen-
Links vreemd, gezien het laatste 
opinieonderzoek van EenVandaag, 
waaruit blijkt dat een meerderheid 
van hun kiezers een permanent 
vuurwerkverbod een goede zaak zou 
vinden.  Raadslid Esther Grondijs: 
“Het is jammer dat ons voorstel het 
niet gehaald heeft. Maar volgende 
ronde nieuwe kansen. Wij blijven 
strijden voor een �jne én veilige jaar-
wisseling voor iedereen!”
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Uithoorn - “Mijn naam is 
Sera�ne Beugelink, ik ben 
student Journalistiek aan de 
Universiteit Leiden. Voor mijn 
opleiding heb ik een fotoserie 
gemaakt. Omdat ik ben opge-
groeid in Uithoorn en mijn 
ouders daar nog steeds wonen, 
heb ik ervoor gekozen een 
fotoserie te maken van 
Uithoorn. De fotoserie draagt 
de titel  “Een herfstwandeling 
door Uithoorn”.  Ik deel de foto’s 
graag met jullie, was getekend, 
Sera�ne Beugelink

Herfstwandeling door Uithoorn gezien 
door de lens van Serafine Beugelink

Foto’ s: Sera�ne Beugelink
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Door Roos Uithol

Mijdrecht - Het karakteristieke beeld 
van een winkelcentrum is een plein 
in het midden omringd door diverse 
winkels. Maar wat als je dat allemaal 
binnen in een winkel zelf treft? De 
Loods Fashion in Mijdrecht heeft met 
een grote metamorfose dat tot reali-
teit gebracht. Met dit vernieuwde 
totaalconcept heeft Ron Wijburg en 
zijn team een gezellige plek gecre-
eerd waar shoppen en horeca elkaar 
in het midden tre�en. De Loods, van 
450 m2 naar nu een indrukwekkende 
1100 m2, is met recht een indoor 
modestad geworden. Met een 
uitstraling die doet denken aan het 
stadse, New Yorkse Broadway, 
behoudt wel nog altijd het dorpse 
“ons kent ons”. Meer dan 35 jaar is De 
Loods in Mijdrecht te vinden, daarom 
kon het ook niet anders om de 
volgende grote stap voor de winkel 
samen met hun klanten te verwezen-
lijken. Zo hebben eigenaren Ron 
Wijburg en zijn vrouw Petra 
Heideman via een ambassadeurs 
actie, een soort crowdfunding, 
binnen korte tijd het geld voor de 
investering rond gekregen. Ron 
Wijburg: “Je kunt natuurlijk zelf 
volledig investeren in het project. 
Maar het is natuurlijk ook heel mooi 
om je bestaande klanten mee te 
nemen in dat hele traject. Als ambas-
sadeur kan er geld aan ons worden 
geleend met een looptijd van vier 
jaar. Daar stellen wij vier procent 
rente tegenover. Daarnaast kregen 
de ambassadeurs op de openings-
avond begin oktober 20% korting op 
hun kleding aankoop. We waren half 
april al geopend, maar een groot 
openingsfeest rond die datum 

vonden wij vanwege corona nog niet 
verantwoord. We wilden namelijk 
graag alle ambassadeurs hartelijk 
bedanken en dat is met zo’n avond 
samen toch leuker. We kregen zoveel 
positieve reacties hoe we dit hebben 
aangepakt en hebben dus ook veel 
aanmeldingen gehad. Daarom 
hebben we achterin de zaak een ‘Wall 
of Fame’ met de namen van alle 
ambassadeurs.” Met het vernieuwde 
concept worden de bezoekers van 
De Loods niet meer als klanten, maar 
als gasten behandeld. Om te 
beginnen is er altijd gratis ko�e, thee 
of frisdrank met lekkere verse koeken 
te krijgen aan de grote nieuwe bar 
midden in het hart van de winkel. De 
Loods is ook zeven dagen in de week 
open, waarbij ’s avonds veel activi-
teiten worden georganiseerd. Bij het 
ontwikkelen van het nieuwe totaal-
concept moest volgens Ron dit iets 
worden waarvan mensen vrolijk 
konden worden. “De gasten moeten 
met een lach naar buiten gaan. Ik ga 
ervan uit dat mensen, als ze het naar 
de zin hebben, ook graag terug-
komen. Dat is normaal met shoppen 
voor kleding altijd lastiger, maar op 
deze manier zorgen we dat men hier-
heen blijft komen en bovendien 
langer wil blijven. Vandaar ook de 
grote bar in het midden van de zaak. 
We hadden natuurlijk alles kunnen 
opvullen met kledingrekken, maar 
dit breekt de winkel.” Naast de bar en 
de diverse kleding rekken is er nu 
ook een beautysalon met behandel-
kamers te vinden. En vrij verrassend, 
zelfs een postkantoortje waar 
pakketjes kunnen worden afgehaald 
en gebracht. Daarbij heeft elke speci-
alistische hoek een eigen uitstraling, 
net als elke winkel een eigen uitstra-

ling heeft. De make up studio is 
bijvoorbeeld wat donkerder, en 
verderop is het juist weer licht bij de 
luchtjes. Er is ook een hoek voor 
kleine cadeautjes toegevoegd. “Je 
ziet dat nu sterk opkomen. Mensen 
vinden het echt leuk om elkaar een 
cadeautje te geven. Als je ‘s avonds 
ergens naartoe gaat en je bent 
overdag aan het shoppen. Soms 
weet je even niet zo snel wat je zult 
geven. Dan hebben wij kant en klare 
cadeautjes, waarmee je mensen 
ontlast van die kwestie.” In de winkel 
zijn er altijd stylisten en visagisten 
aanwezig. Bij de beautysalon worden 
zelfs gratis make-up workshops geor-
ganiseerd en tevens workshops op 
het gebied van huidverzorging. 
Daarbij wordt met de nieuwste tech-
nieken gewerkt. Dit wordt met work-
shops en trainingen weer overge-
bracht aan geïnteresseerden. En zelfs 
de traditionele ‘shop-ervaring’ in De 
Loods heeft een make-over onder-
gaan. In andere woorden, zoals Ron 
Wijburg het noemt, een winkelstraat 
binnen in een winkel. In warenhuizen 
zijn bepaalde merken vaak bij elkaar 
gebundeld, zodat de doelgroep weet 
in welke hoek er moet worden 
gezocht. Ron vertelt dat hij de 
merken juist door de hele winkel 
heen wil hebben, zodat het iedere 
keer weer verrassend is. Dat is soms 
nog even zoeken, maar gelukkig kan 
het personeel daar een helpende 
hand in bieden. De merken die in De 
Loods gevonden kunnen worden zijn 
ook de merken die eigen winkels 
hebben zoals Vero Moda en ONLY.
“Mensen lopen daar als eerste 
gericht naar toe natuurlijk, maar 
uiteindelijk ook langs de rest. We 
hebben voor de mensen die binnen-

Achter de schermen bij De Loods…

komen goudgekleurde rijdende 
rekjes. Daaraan kun je spullen 
hangen en lekker door de winkel 
lopen. Dat rek mag ook mee de 
paskamer in.” Net als veel andere 
niet-essentiële winkels ervaart De 
Loods soms lastige momenten door 
corona, maar de pandemie heeft ook 
positieve ontwikkelingen gebracht. 
Ron geeft aan dat het vernieuwde 
concept ten eerste hierdoor versneld 
heeft kunnen ontstaan. En met 1100 
m2 is er meer ruimte binnen, waar-
door de gasten van De Loods meer 
afstand tot elkaar kunnen nemen. 
Zelfs de paskamers zijn groter, dat is 
bewust gedaan. De pandemie kan 
nog namelijk nog een poos blijven 
volgens Wijburg. “En zelfs als corona 
verdwijnt, is een overvolle winkel in 
ieder geval niet leuk. Met een opper-
vlakte als dit moet het wel overzich-
telijk blijven, dus dan moet je niet te 
veel spullen hebben.” Ook is er sinds 
vorig jaar een webwinkel die goed 
draait hoewel hij erbij vertelt dat de 
echte kracht van zijn team mensen 
verwennen en blij maken is. Dat kan 
alleen op een persoonlijke manier 
worden bereikt. “De Loods is ook 
voor iedereen. Je ziet hier jonge 
mensen van ongeveer 17 jaar oud 

rondlopen maar ook oudere mensen 
rond de 70 jaar. Het kan allemaal 
naast elkaar in één winkel. Hetzelfde 
geldt voor ons team dat ook een 
gemixte leeftijd op de werkvloer is. In 
de kledingmaten is er ook ruim keuze 
tot aan maat 56 en bovendien in een 
leuke prijsklasse. Voor iedereen 
hebben we wat! De grootste 
topmerken vind je hier niet, omdat 
wij een heel breed publiek willen 
hebben. We willen graag reuring en 
gezelligheid.”

Tot slot een blik gericht naar het 
aankomende winterseizoen. Door de 
nieuwe coronagolf moesten de 
plannen van De Loods alweer wat 
worden aangepast, maar “daar zijn 
we intussen alweer aan gewend” zo 
zegt de kalme eigenaar van de veel-
zijdige winkel. Voor de kerstmarkten 
in de winkel georganiseerd voor 
bedrijven, worden er op dit moment 
kerstpakketten klaargemaakt. Als 
deze coronagolf voorbij is, wordt het 
personeelsuitje in De Loods later 
alsnog ingehaald. Daarnaast zijn er 
plannen voor een High Tea vanaf 
twee personen, gecombineerd met 
een make-up workshop en kleding-
adviezen van een stylist. En over 
kledingadviezen gesproken, wat zijn 
de modetrends voor het aanko-
mende seizoen?  Het gaat nu echt 
om ‘energiek’ en ‘opbeurend’. Na een 
sombere tijd is het toch echt tijd 
weer voor licht aan de horizon. Veel 
laagjes en veel kleuren, zowel voor 
mannen als vrouwen. En ja, zelfs 
glitter mag niet ontbreken in de 
kledingkast! U vindt De Loods 
Fashion aan de Dorpsstraat 29 en 35 
in Mijdrecht.

Openingstijden zeven dagen per 
week. Op vrijdag van 09.00 – 21.00 
uur en zondag van 12.00 – 18.00 uur. 
Alle andere dagen van 09.00 – 18.00 
uur. Kijk voor meer informatie op 
www.deloodsfashion.nl en op sociale 
media. Er kan ook gebeld worden 
naar: 0297 593575 . Voor afspraken 
bij De Loods Beauty kan gebeld 
worden naar: 06 21464890.









Mijdrecht – Ondanks alle Corona ellende kunnen je de kinderen toch niet 
teleurstellen en ook het bekende kinderfeest niet laten doorgaan. En 
ondanks het feit dat het zaterdag jl. ook nog eens een verschrikkelijk 
koude en natte dag was, was de Sint en drie van zijn Pieten naar Mijd-
recht gekomen en ontving hij in de ijssalon de kinderen die toch de Sint 
even van dichtbij wilde zien en spreken. En samen op de foto natuurlijk... 
De Sint en zijn gevolg, allen keurig ingeënt maakte er ondanks alles toch 
nog een paar gezellige uurtjes van. En nu maar hopen dat de aanwezige 
ouders en of grootouders zich ook aan de regels hebben gehouden en de 
Sint en zijn gevolg niet ziek hebben gemaakt.
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Weer of geen weer de Goede 
Sint en zijn Pieten komen hun 
afspraak na
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Regio - Door heel Nederland organi-
seren regionale Gilde organisaties 
cultuur historische gidswandelingen 
in meer dan 50 plaatsen. De Gilde 
gidsen nemen u bijvoorbeeld mee 
langs de toonaangevende architec-
tuur van Rotterdam en de grachten-
gordel van Amsterdam, maar bijvoor-
beeld ook langs het Romeinse 
verleden van Alphen aan de Rijn of de 
ontstaansgeschiedenis van Maarssen-
Dorp. Sinds 2015 organiseert Gilde De 
Ronde Venen ook gidswandelingen in 

De Ronde Venen: namelijk een cultuur 
historische gidswandeling door 
Vinkeveen. Vanaf 2022 gaat Gilde De 
Ronde Venen dat aanbod uitbreiden 
en wel met een gidswandeling door 
Abcoude. “Abcoude kent veel historie, 
prachtige monumentale panden en 
pakkende verhalen”, aldus Leen 
Mulckhuyse, voorzitter van Gilde De 
Ronde Venen. “Tijdens de proefwan-
deling met gids Henk van Kessel werd 
direct duidelijk wat een aanwinst 
deze wandeling is. Deelnemers zullen 

Gilde De Ronde Venen start met 
gidswandelingen door Abcoude

Mijdrecht - In een aantrekkelijke 
wedstrijd heeft Argon zijn tweede 
verliespartij in deze competitie 
geleden, koploper WV-HEDW had het 
de eerste helft moeilijk tegen een 
goed spelend Argon, dat al snel op 
voorsprong kwam maar verzuimde 
om nog een paar goede mogelijk-
heden in doelpunten om te zetten. In 
de tweede helft waren de ervaren 
gasten uit Amsterdam e�ectiever en 
liepen met goede combinaties zelfs 
uit tot 1-4, Argon maakte in de slot-
minuut nog de 2-4 waardoor de 
score er iets dragelijker uitzag.

Snel doelpunt
WV-HEDW nam wel de aftrap maar 
leed al snel balverlies, Sven Beek gaf 
een dieptepass waardoor Max Olie-
mans (na 21 seconden) doelman 
Matthijs Kuiper al liet vissen 1-0. 
Nadat de gasten even daarna het 
zijnet testte kreeg Max Oliemans 
weer een goede mogelijkheid maar 
keeper Kuiper bracht redding met de 
voet. Ook Giliano Eijken kreeg een 
mogelijkheid maar het was allemaal 
net niet. Dat ging ook op voor WV 
dat een mooie aanval niet zag 
beloond, de bal ging via binnenkant 

Ook Argon struikelt over 
effectiever WV-HEDW

Foto’s Hans van Gelderen

paal weer uit het doel. Jordy Zwane-
veld zag zijn actie over rechts ook 
niet beloond, en de kopbal van 
Steven Knijnenburg namens WV ging 
rakelings naast de paal. Een omhaal 
van Sven Beek op aangeven van Mika 
Keizers scheerde over de doellat. Ook 
Damien de Vegt van WV moest toen 
nog warm draaien, zijn inzet ging 
voorlangs. Een vrije trap van Ashraf 
Azzouz pakte Marijn van Wandelen 
en een schot van Tim Correia 
verdween naast de paal. Daarna 
zagen we een paar mogelijkheden 
voor Argon, bij een actie van Younes 
Ouaali greep de verdediging van WV 
tijdig in en op aangeven van Giliano 
Eijken kwam Max Oliemans net een 
teenlengte tekort om de bal in het 
doel te schuiven. In de slotminuut 
deed Giliano Eijken nog een poging 
maar keeper Kuiper liet zich niet 
verrassen.

Nog vijf doelpunten
Het vervolg van de wedstrijd was WV 
duidelijk e�ectiever, maar eerste 
zagen we twee mogelijkheden voor 
Argon, een ‘wippertje’ van Younes 
Ouaali zette Max Oliemans alleen 
voor Keeper Kuiper maar hij kreeg 
zijn voet niet achter de bal, daarna 
opnieuw een actie van Younes en 
Mika Keizers maar ook deze acties 
leverde geen doelpunt op. Dat doel-

punt viel even later wel, een voorzet 
van rechts werd door Ashraf Azzouz 
laag en hard ingeschoten. 1-1. 
Daarna een wissel bij Argon, Lars van 
Wees verving de geblesseerde Justin 
Schouten. 
We zagen daarna een actie van Sven 
Beek maar de bal werd tot hoek-
schop verwerkt en even later leverde 
WV invaller Roy van Essen een pass af 
op Damien de Vegt die vervolgens 
Argondoelman Van Wandelen kans-
loos liet 1-2. Vervolgens kwam Siep 
Keulemans binnen de lijnen, hij 
verving de moegestreden Sven Beek. 
Even daarvoor ging een inzet van 
Yannick van Doorn naast. Damien de 
Vegt leek nu warm gedraaid, op 

aangeven van opnieuw Roy van 
Essen tekende hij voor de 1-3. Robin 
Voorend werd in de slotfase nog 
ingebracht, hij gaf de bal aan Giliano 
Eijken maar het schot was geen 
probleem voor keeper Kuiper. Nadat 
WV nog op de paal had geschoten 
werd het vier minuten voor tijd zelfs 
nog 1-4 door Roy van Essen, bij een 
hard en laag schot was Van Wandelen 
kansloos. In de slotminuut tekende 
Max Oliemans voor zijn tweede doel-
punt op aangeven van Younes 
Ouaali: 2-4. 
Zaterdag staat de uitwedstrijd tegen 
Die Haghe op het programma, het is 
nog onzeker of deze wedstrijd door-
gang kan vinden.

hier heel enthousiast van worden.” 
Gilde De Ronde Venen zoekt nog vrij-
willigers die willen helpen de gids-
wandeling te verrijken met waarde-
volle informatie en interessante 
verhalen en die bereid zijn in de 
zomer van 2022 een aantal gidswan-
delingen te leiden. We zoeken 
mensen van alle leeftijden en met 
verschillende achtergronden en erva-
ring, zolang ze maar een levende inte-
resse in de geschiedenis en cultuur 
van Abcoude hebben en daar 
boeiend over kunnen vertellen. Geïn-
teresseerden kunnen zich aanmelden 
via https://gildedrv.nl/wandelen of 
mailen naar info@gildedrv.nl.

Uithoorn - Jaarlijks organiseert Boule 
Union Thamen ongeveer een week 
voor pakjesavond het Surprisetoer-
nooi. Normaal op zondag, maar deze 
keer op zaterdag vanwege een 
districtscompetitie op zondag. 
Bijzonder was, dat er eerst een extra 
algemene ledenvergadering wegens 
statutenwijzigingen plaatsvond met 
aansluitend het Surprisetoernooi. 
Deze combinatie werd veroorzaakt 
door de nieuwe coronamaatregels 
waardoor vergaderen op maandag-
avond niet toegestaan was.
Het toernooi trok negentien leden en 
dat betekende dat er in elke speel-
ronde drie tripletten en vijf doubletten 

waren. De eerste surprise was dat het 
na de vergadering nagenoeg droog 
was. Van de vier partijen verliepen er 
drie erg snel. De eerste partij, die klaar 
was tekende voor een uitslag van 13-0 
en de tweede partij eindigde met 13-1 
en de derde was ook een ruime 
uitslag. De vierde partij kreeg met een 
extra surprise te maken. 

Regenen
Zij leken wel het duurrecord te willen 
breken en hadden de pech dat het 
weer begon te regenen. Na een 13-11  
partij kwamen de vier spelers redelijk 
nat de warmte van het clubgebouw 
opzoeken. De telefoons werden regel-

Petanquetoernooi met surprises

matig geconsulteerd, maar gaven aan 
dat het mogelijk rond 17.00 uur droog 
zou zijn. Op die informatie werd 
besloten om geen tweede en derde 
ronde te spelen en de prijzen uit te 
reiken op basis van die ene gespeelde 
ronde. Dat betekende dat de negen 
leden die de eerste ronde gewonnen 
hadden een prijs kregen. Zij konden 
uit negen prijzen kiezen die ingepakt 
waren in verpakkingen van maal-
tijden, drank�essen e.d. Bij het openen 
van deze verpakking bleek dat men 
een �es wijn, chocolade, worst, enzo-
voort gewonnen had. Voor de verlie-
zers waren er troostprijsjes in de vorm 
van o.a. chocolade munten, marsepein 
en dergelijke. Dus volop surprises en 
daarna werd nog een uurtje nage-
praat over toch weer een gezellige 
dag. Het volgende toernooi staat op 
de kalender voor 19 december. Dit is 
het traditionele Slottoernooi, waar de 
clubkampioenen gehuldigd worden 
en een beetje het 35-jarig bestaan te 
vieren, wat vorig jaar niet kon. Maar 
ook nu ligt de corona op de loer als 
spelbreker. De nieuwe coronamaatre-
gels hebben onze clubavonden stilge-
legd. Nu wordt in ieder geval de 
komende drie weken alleen op 
woensdagmiddag (13.30-16.00 uur) 
en zaterdagochtend (10.00-12.00 uur) 
gespeeld op de accommodatie aan de 
Vuurlijn.

Uithoorn - Drie maanden geleden 
kwam Niels Ruijter (24) om het leven 
bij een verkeersongeval in België. Hij 
werd tijdens een �etstochtje in de 
Belgische Ardennen geschept door 
een auto. Volgens de politie was de 
bestuurder afgeleid en heeft hij de 
�etsers voor hem veel te laat gezien. 
Een verschrikkelijke gebeurtenis en 
de verslagenheid onder familie en 
vrienden is groot. 
Niels is opgegroeid in Uithoorn, maar 
verhuisde drie jaar geleden naar 
Amsterdam voor zijn studie natuur- 
en sterrenkunde. Om uitdrukking te 
geven aan de passie van Niels voor 
het �etsen zijn de ouders, broer en 
zus en vrienden van Niels uit naam 
van Niels een inzamelingsactie 
gestart voor Qhubeka. Qhubeka is 
een liefdadigheidsorganisatie in 
Zuid-Afrika die op het platteland 
�etsen uitdeelt aan talentvolle 
kinderen. Zo kunnen ze gemakke-
lijker naar school en vergroten ze 
hun kansen op een beter leven. De 
�etsen worden lokaal gemaakt en 
daarmee is het project ook goed 
voor de plaatselijke 
werkgelegenheid. 
De actie is een overweldigend succes 
geworden. Er is al meer dan €9.000 

opgehaald en onlangs in november 
zijn de eerste �etsen uit naam van 
Niels gedistribueerd aan leerlingen 
van een school in het noordwesten 
van Zuid-Afrika. De familie is heel blij 
met alle gulle giften en hoopt in 
december de magische grens van 
€10.000 te bereiken. Niels zou dat 
prachtig vinden. Dat moet lukken, 
met Sinterklaas en kerst in aantocht. 
En in de wetenschap dat Niels op 8 
december 25 jaar zou zijn geworden. 
Wie een bijdrage wil leveren voor 
Niels voor Qhubeka kan dat gemak-
kelijk doen via deze link: 
Niels Ruijter is raising money for 
Qhubeka Charity | GivenGain

Overweldigend succes collecte 
“Voor Niels, voor Qhubeka”

De eerste �ets werd dankbaar ontvangen

Niels zou zo trots zijn geweest
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Vinkeveen - Vrijdag 26 november was 
de laatste speelronde van de winter-
competitie van de dames 30+ van 
Hertha. Ze waren blij dat ze weer 
konden beginnen en het leek dat het 
“normale” leven weer kon beginnen. 
Samen buiten sporten en na a�oop 
gezellig met elkaar genieten van de 
derde helft, delen van lief en leed, 
discussies over de opstelling en de 
gekozen tactiek. Ze hebben er met zijn 
allen van genoten samen met nog 4 
andere damesteams uit de regio. 
Gelukkig hebben ze het seizoen kunnen 
afmaken en kijken ze uit naar een 
nieuwe voorjaarscompetitie in 2022. 
Deze speelavond was in Hilversum en 
het weer zat nu niet echt mee met de 
regen en de kou. Echt zo een avond 
waarvan je denkt: waarom vind ik dit nu 
ook alweer zo leuk…. Het eerste duel 
speelde de Hertha Dames tegen 
Olympia. Het was een open wedstrijd 
met diverse kansen voor de beide 
teams. Het is uiteindelijk door een 
mooie uitgespeelde kans geweest dat 
Elles O�erman de bal in de hoek van de 
goal kon schieten. De dames van 
Olympia konden de wedstrijd niet meer 
keren en het bleef bij een 0-1 eindstand 
voor Hertha. 

Gelijk
De tweede wedstrijd speelde Hertha 
tegen het sterke team uit Maartensdijk. 
Het was de wedstrijd die de dames 
graag wilde winnen omdat dit deze 
competitie nog niet eerder was gelukt. 
Hertha werd het aanvallen moeilijk 
gemaakt en moest het in deze wedstrijd 
vooral hebben van het verdedigende 
werk. De achterhoede deed haar werk 
uitstekend en Miriam Meulemans, Anita 
van Scherpenzeel, Annelies Outhuijse en 
Manon van Scheppingen konden samen 
voorkomen dat de spitsen van Maar-

tensdijk hun werk deden. De keepster 
van Hertha Lonneke Boekel hield knap 
stand en we konden deze wedstrijd met 
0-0 afsluiten. De derde wedstrijd van de 
avond speelde Hertha tegen Kockengen. 
De vermoeidheid begint bij de derde 
wedstrijd een rol te spelen en 
Kockengen heeft dit seizoen grote 
stappen gezet. Ondank het goede spel 
van de voorhoede van Hertha met 
Monique Simons, Marion Ros, Fiona 
Verbruggen en Charlotte Tol moest 
Hertha een drietal tegen doelpunten 
accepteren. Gelukkig was het Manon 
van Scheppingen die ervoor zorgde dat 
er nog een tegengoal kwam voor Hertha 
en zo kon deze westrijd worden afge-
sloten op 3-1.

Fanatiek
De laatste wedstrijd van de avond 
speelde Hertha tegen de dames van ’t 
Gooi (ook uit Hilversum). Het ging er 
fanatiek aan toe en beide teams wilde er 
met de winst vandoor gaan. Alles werd 
voor de laatste keer dit seizoen uit de 
kast gehaald maar beide ploegen waren 
zo aan elkaar gewaagd dat een doelpunt 
er niet in zat. Hertha sloot dan ook af 
met 0-0. Na a�oop liet de trainer van de 
Hertha dames, Frank Vousten, weten 
trots te zijn op deze tweede plaats. Een 
tweede plek met 26 punten waarin 7 
keer werd gewonnen, 15 keer gescoord 
en maar 7 tegendoelpunten. Hertha 
traint de komende periode door zodat 
ze klaar zijn voor de voorjaarscompetitie 
die in maart 2022 van start gaat.

Hertha Dames 1 30+ trotse 
tweede in najaarscompetitie

Regio - Dat bleek uit de talloze posi-
tieve reacties van de lopers aan de 
�nish en op sociale media: de vrijwil-
ligers, het prachtige parkoers en de 
goede organisatie werden geroemd. 
Ook de stralende weersomstandig-
heden werkten afgelopen zondag 
daar natuurlijk aan mee, met alleen 
een enkel buitje in Mijdrecht. Wie had 
dat twee weken geleden nog 
gedacht? Met de oplopende besmet-
tingscijfers en vervolgens de extra 
coronamaatregelen was het voor de 
organisatie een hele klus om dit te 
vertalen naar de wedstrijd. Gelukkig 
tro�en zij een positieve houding van 
de gemeente. Mark Hafkamp van de 
hoofdsponsor loste om 10.00 uur op 
het Raadhuisplein in Abcoude onder 
toeziend oog van Burgemeester 
Maarten Divendal en Wethouder 
Sport Rein Kroon het startschot van 
de Hafkamp Groenewegen De Ronde 
Venen Marathon en de Gemeente De 
Ronde Venen Duo-Marathon. Een 
bonte stoet van lopers begon de 
schitterende tocht van 42 kilometer 

en 195 meter door alle dorpen van de 
gemeente. Daarbij worden ook 
andere mooie plekjes aangedaan, 
zoals het Bellopad, de Kromme Mijd-
recht en het pad door Botshol. Uniek 
is ook de passage door de koeien-
tunnel onder de N201 en een 
koeienstal.

Kinderen
In de tussentijd waren de kinderen 
aan de beurt met de ElectroWorld 
Mini-Marathon m.m.v. de Atletiek 
Abcoude. Zij liepen één of twee 
ronden om de schapenwei. Om 11.00 
uur was de start van de DaySix 10 
kilometer met de prachtige ronde via 
de Dorpsstraat en de Zuwe in Baam-
brugge. Het was Wouter Dijkshoorn 
uit Amsterdam die het snelste weer 
terug was. Hij deed dat in een nieuw 
parkoersrecord van 33.22. Vinkevener 
Johan Pluim volgde hem op precies 
een minuut. Bij de dames mocht een 
loopster uit de gemeente zelfs op de 
hoogste trede van het podium plaats-
nemen: Micaela Monoscalco uit 

Vierde Hafkamp Groenewegen 
Marathon groot succes

De Ronde Venen - Op zondag 29 
november zijn de vanuit de Biljartfe-
deratie georganiseerde voorronden 
van de Persoonlijke Kampioen-
schappen (PK) driebanden gespeeld. 
Zeven deelnemers streden in café De 
Merel voor 5 �naleplaatsen in een 
gecombineerde C-poule en B-poule 
met moyennes variërend van 0,250 
tot 0,338. In De Willisstee deden 6 
deelnemers mee in de A-poule met 
moyennes boven de 0.500. Van die 6 
viel slechts de minst presterende 
speler af voor de �nale. In de gecom-
bineerde B en C-poule werden niet al 
te hoge moyenne percentages 
behaald. Alleen Piet Best kwam over 
3 gespeelde partijen uit boven de 

100%. Uiteindelijke winnaar was 
echter invaller Desmond Driehuis, 
omdat de wedstrijdpunten ook 
meetellen en hij als enige alle drie 
partijen winnend wist af te sluiten. 
Zijn vader Evert Driehuis, Martien 
Heijman, Piet Mosch en Piet Best zijn 
ook doorgedrongen tot de �nale. 
Ruud Breyean en Hans Mooijen 
redden het niet. Zowel de kortste 
partij als de hoogste serie kwam op 
naam van Piet Best met respectieve-
lijk 25 beurten en 5 caramboles. Bij de 
A-poule had vaste deelnemer Bert 
Loogman zich vooraf afgemeld met 
een armblessure. Daarmee bleven er 
6 deelnemers over die streden om 5 
�naleplekken. De gespeelde 

Finalisten PK driebanden bekend

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 27 
november hebben de jongens van 
Legmeervogels JO18-1 het kampioen-
schap van Divisie 6-C binnen gesleept. 

Met nog twee wedstrijden te spelen 
zijn ze niet meer in te halen. Eerder op 
zaterdag speelde de nummer 3 Voor-
schoten tegen nummer 2 Jodan Boys. 

Legmeervogels JO18-1 nu al 
kampioen!

Door de winst van Voorschoten had de 
JO18-1 genoeg aan een gelijkspel om 
het gat naar Jodan Boys groot genoeg 
te maken om kampioen te worden. 
Met een 6-0 overwinning op Meerburg 
JO18-1 hebben ze meer dan duidelijk 
gemaakt dat ze het kampioenschap en 
de daarbij behorende promotie 
verdienen. Legmeervogels heeft vroeg 
in het seizoen één wedstrijd gelijk 
gespeeld, en verder alles gewonnen. 
Ze hebben met nog 2 wedstrijden te 
gaan, de meeste doelpunten voor en 
de minste doelpunten tegen uit de 
poule. Ook doet de JO18-1 nog mee in 
de bekercompetitie. Onder de gewel-
dige leiding van coach Jasper, met 
assistent Marco en materiaalman Wim, 
hebben de jongens duidelijk laten zien 
dat ze klaar zijn voor Divisie 5.

Abcoude liep 43.24. Haar plaatsge-
note Jeltje Smit volgde op korte 
afstand en werd derde.

Marathon
Bij de marathon ging de overwinning 
voor de tweede keer in successie naar 
Roy Werner uit Dordrecht. Hij deed 
dat in een fantastisch parkoersrecord 
van maar net boven de 2.30: 2.30.07. 
Woerdenaar Wilfred Verhagen was 
uitermate tevreden met z’n tweede 
plaats in een tijd van 2.33.59. Dit bete-
kende voor hem een verbetering van 
z’n persoonlijk record met maar liefst 
17 minuten! Ook de derde plaats van 
Daniel Korevaar op 8 seconden van 
Wilfred mag niet onvermeld blijven: 
een schitterende tijd om dit zware 
parkoers. Bij de dames was het Berbel 
Würth uit Utrecht die als eerste 
�nishte in 3.23.50, gevolgd door 
Thecla de Jongh-Oosterwijk (3.30.08) 
uit Zevenhoven en Femke de Snoo uit 
Amsterdam (3.32.28).

Solo
Naast de solomarathon konden de 
lopers ook deelnemen als duo: afwis-
selend lopen en �etsen. Patrick 
Stastra en Jan Leerink uit Amsterdam 
wisselden elkaar om de 5 minuten af. 
Dit resulteerde in een supersnelle 
2.23.27. Ook al een parkoersrecord, 
ditmaal met 13 (!) minuten. Het duo 
Silvan Buis en Martijn Veuling uit 
Utrecht deden er 2,5 minuten langer 
over. Bij de duo-dames ging de over-
winning naar Donkers/De Wolf uit 
Leusden. De tweede en derde plaats 
bleven wel binnen de gemeente: 
Margriet de Boer en Anne-Floor 
Tilburg uit Abcoude (2e) en de zussen 
Fangmann uit Vinkeveen (3e). Bij de 
gemengde duo’s ging de overwinning 
naar Erik Hoving en Annette Hoving 
uit Utrecht.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste achttal van De 
Vinken de eerste wedstrijd van de 
zaalkorfbalcompetitie, seizoen 2021-
2022. Waarschijnlijk was dit voorlopig 
ook de laatste wedstrijd.  Het KNKV 
(Koninklijk Nederlands Korfbal 
Verbond) beraadt zich erop hoe om 
te gaan met de coronamaatregelen, 
die sinds zondag gelden. Los hiervan 
gaven de Vinkeveners wel duidelijk 
hun visitekaartje af. Het bezoekende 
Koveni werd met een 33-13 neder-
laag terug naar Nieuwegein 
gestuurd.

Jelle en Emese
Sabrina Kooijman, Vinken’s trainer-
coach, bracht een wijziging aan in de 
beginopstelling. Voor de tijdens de 
oefencampagne aan haar knie 
geblesseerd geraakte Emese Kroon 
speelde Dorien Verbruggen. Zij 
kwam in het verdedigingsvak naast 
Mariska Meulstee, Levi Kroon en 
Gideon Lee�ang. Deze laatste 
verving de zieke Jelle Mul. De Vinke-
veense aanval bestond uit Zoë van 
Dasler, Eva Hemelaar, Jerom Stokhof 
en Rutger Woud. In het eerste kwar-
tier werd al duidelijk dat De Vinken 
als veld tweedeklasser in de derde 
klasse van de zaalcompetitie tot de 
titelfavorieten behoort. In de vijf-
tiende minuut scoorde Rutger Woud 
8-2. Koveni had op dat moment al 
tre�ers van Zoë van Dasler (2x), 
Mariska Meulstee (2x), Jerom Stokhof 

(2x) en Eva Hemelaar om de oren 
gekregen.

Levi en Jerom
In het tweede kwart kwam de doelpun-
tenmachine van het Suiteteam nog 
beter op stoom. Levi Kroon (3x), Jerom 
Stokhof (nog eens 3x), Gideon Lee�ang 
(2x), Rutger Woud (2x), Zoë van Dasler 
en Dorien Verbruggen bepaalden de 
ruststand op een wel heel overtuigende 
20-5. Op zich al een fraaie eindstand, 
maar er was nog een helft te gaan. Die 
tweede helft was een stuk rustiger. Het 
Kindermodehuisteam nam zichtbaar 
gas terug. De eerste twintig minuten na 
rust vielen slechts vijf scores voor de 
Vinkeveners: Levi Kroon gooide er vier 
in en aanvoerder Jerom Stokhof 
bepaalde de tussenstand tien minuten 
voor tijd op 25-8. In de laatste tien 
minuten bouwde de thuisploeg de 
voorsprong nog verder uit. Met tussen-
door een tre�er van Zoë van Dasler, 
onderstreepten Levi Kroon (nog 3x) en 
Jerom Stokhof (nog 4x) de scorings-
drang van Vinkeveen. Beide topscorers 
maakten in totaal tien tre�ers: eind-
stand 33-13.

Onzeker vervolg
Het is zoals voor velen in ons land een 
�inke tegenvaller hoe de ontwikke-
lingen rond Covid-19 uitpakken. Sabrina 
Kooijman: “Het is echt balen. We draaien 
juist zo lekker nu. Een mooie gedeelde 
tweede plaats halverwege de veldcom-
petitie en dit mooie begin...”.

De Vinken: sterke start

moyenne-percentages van 3 van de 6 
spelers kwamen ruim boven de 120% 
uit. Jim van Zwieten was de enige die 
alle drie de partijen winnend afsloot 
en hij eindigde bovenaan. Debutant 
in deze poule Ray Kramer verrastte 
door de tweede plaats op te eisen 
vlak voor de goed presterende Henk 
Doornekamp. Theo Valentijn en Gijs 
Rijneveld completeerden het vijftal 
voor de �nale. Paul Huzemeijer had 
niet de juiste vorm te pakken en zal 
dit seizoen dus niet meestrijden om 
de Persoonlijke Kampioenstitel Drie-
banden. De kortste partij kwam op 
naam van Ray in 20 beurten en Jim 
maakte de hoogste serie met 5 
caramboles. In verband met de 
huidige corona-maatregelen is de 
�nale uitgesteld tot nader order.








