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Lichtjesfeest in het dorpscentrum
van Uithoorn een groot succes!
Uithoorn - In november heeft Buurtbeheer Uithoorn Centrum voor het
eerst buurtbewoners en ondernemers
in het dorpscentrum opgeroepen om
- in deze sombere tijden - hun huizen,
balkons en/of tuinen feestelijk te
verlichten. Een initiatief waar mensen
vrolijk van worden, want licht heeft
een positieve invloed op onze stemming. Wanneer je door de Oranjebuurt en de Vinckebuurt loopt of rijdt,
zie je dat een groot aantal huizen en
appartementen gehoor heeft
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gegeven aan deze oproep. Neem
bijvoorbeeld de Thamerweg, waarbij
het ene na het andere huis flink heeft
uitgepakt. Een wandeling waard!
Verder hebben niet alleen individuele
bewoners hun huis, balkon en/of tuin
versierd, ook hebben buren gezamenlijk hun huis versierd. Neem bijvoorbeeld de Koningin Julianalaan in de
Oranjebuurt en in de Vinckebuurt de
Burgemeester Brautigamlaan en de
balkons van de Regent & Stadhouder
aan de Wilhelminakade, waarbij álle

balkons zijn verlicht! Een genot om
naar te kijken. Buurtbeheer heeft er
zelfs een wedstrijd van gemaakt: Wie
krijgt joúw stem voor het mooist
versierde en verlichte huis, balkon en/
of tuin? Stuur vóór 20 december een
mail naar stichtingoranjebuurt@
gmail.com, graag onder vermelding
van het adres waarop je stemt. 23
december ontvangt de winnaar uit
handen van Buurtbeheer een wisselbokaal, waarvan hij/zij een heel jaar
mag genieten.
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Luisterend oor in december
Uithoorn - December, een maand
vol feestelijkheden waarin we met
familie en vrienden bij elkaar komen
en genieten van elkaars aanwezigheid. Helaas zal het dit jaar door de
coronamaatregelen anders zijn en
december kan voor veel mensen nu
juist een minder prettige tijd zijn.
Hoe gaat het met u? Maakt u zich
veel zorgen in deze tijd of voelt u
zich alleen? Kunt u wel een luisterend
oor gebruiken? Uithoorn voor Elkaar
heeft hun bereikbaarheid vergroot:

de professionals staan in december
ook in het weekend én op feestdagen voor u klaar. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Als u zich
zorgen maakt om een ander, kunt u
dat ook bespreken.
Neem contact op met 0297-30 30 44
(maandag t/m vrijdag 8:30-12:00 uur)
of 020-5 430 440 (weekend en feestdagen 9:00-16:00 uur). Een e-mail
kunt u natuurlijk altijd sturen naar
info@uithoornvoorelkaar.nu
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Moment van
aandacht
Uithoorn - Afgelopen week hebben
de vrijwilligers van de Zonnebloem
Uithoorn/Amstelhoek weer “een
moment van aandacht” gehad voor
de gasten van de afdeling. Uit onderzoek blijkt dat één op drie ouderen
zich soms of zelfs vaak eenzaam
voelt. Daar doet deze coronatijd met
al zijn beperkingen natuurlijk geen
goed aan. De aandacht bestond deze
keer uit het langsbrengen van
banketstaven ter gelegenheid van
sinterklaas. Daar waar mogelijk en
veilig genoeg, met een praatje bij de
gast binnen. Natuurlijk kan daarmee
eenzaamheid niet worden opgeheven, maar uit de reacties van de
gasten blijkt steeds weer dat zulke
“momentjes” heel fijn geworden
worden: “daar kan ik even op teren”.
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100ste deelnemer Veen en
Amstelland On Stage
Regio - De aanmeldingen voor de
derde editie van Veen en Amstelland
On Stage stromen binnen. Juist in
deze onzekere coronatijd voelen
bedrijven de noodzaak om vmboleerlingen te vertellen over hun
beroep en hen te ondersteunen in
hun beroepskeuze. De honderdste
deelnemer werd verrast met een
taart: Scania Uithoorn nam hem
dankbaar aan. “Laat de stagiaires
maar komen!”, reageerde Sander van
der Meer enthousiast.
Sander van der Meer van Scania
Uithoorn zat vroeger zelf op Vakcollege Thamen. “Wij vinden het leuk
om leerlingen kennis te laten maken
met de beroepen die ze bij ons uit
kunnen oefenen’’, vertelt hij. “Onze
stagiaires kwamen de laatste jaren
van heinde en verre. Het zou leuk zijn
als we gevonden worden door leerlingen uit de regio. Bij ons kun je
meelopen en onderzoeken of dit
werk iets voor je is. De leerlingen van
nu zijn de medewerkers van de
toekomst. Daarom doen wij mee aan
Veen en Amstelland On Stage.’’
Beroepenfeest en Doe Dag
Tijdens het Beroepenfeest op 8 april
2021 krijgen meer dan tweehonderd
beroepsbeoefenaren de kans om
zich te presenteren aan bijna duizend
vmbo-leerlingen van het VeenLanden College, Vakcollege Thamen,

Praktijkschool Uithoorn, Panta Rhei
en Wellant Westplas. In korte kennismakingsgesprekken kunnen de leerlingen vragen stellen en vertellen de
beroepsbeoefenaren over hun
werkdag. Klikt het? Dan worden
afspraken gemaakt voor de Doe Dag
op 22 april, waarop de leerlingen een
ochtend of een middag een actief
bezoek brengen aan het bedrijf.
Wellicht ontstaat hier wel een leuke
klik met een toekomstige stagiair.
Coronaproof
Het team van Veen en Amstelland On
Stage hoopt van harte dat op 8 april
de fysieke ontmoeting tussen
bedrijven en leerlingen weer mogelijk is. Ondertussen werkt zij hard aan
een coronaproof versie. Het Beroepenfeest wordt hoe dan ook een
feestje: in de sporthal óf digitaal. Het
wordt een dag waarop leerlingen
hun toekomstdromen kunnen delen.
Vergeet niet dat zij al veel hebben
moeten inleveren. Praktijkervaringen
en contacten met het bedrijfsleven
zijn tot nu toe veelal afgelast. Vmboleerlingen zijn onze toekomstige
collega’s en werknemers en hebben
hulp bij hun (levens)loopbaan juist
nu hard nodig. Doe mee: hun keuzeproces gaat tenslotte gewoon door.
Aanmelden
Veen en Amstelland On Stage zoekt

nog meer beroepsbeoefenaren zoals
bijvoorbeeld architecten, kappers,
advocaten, ondernemers, tandartsen
en fysiotherapeuten. Voor de duidelijkheid: deze groep jongeren zoekt
(nog) geen baan, maar wil graag
meer weten over uw beroep.
Iedereen die een mooi beroep heeft,

kan zich aanmelden via www.veenenamstellandonstage.nl. Want, wie
kan beter dan u: de professional zelf,
de volgende generatie vakmensen
vertellen over hun beroep?
Meer informatie? Stuur een mail
naar projectleider Karin Wateler:
mail@veenenamstellandonstage.nl

Ontmoetingen in poëzie - proza
Uithoorn - De bundel Ontmoetingen
in poëzie en proza, geschreven door
de Uithoornse schrijfster Iris Soerel is
warm ontvangen. Een greep uit de
vele reacties:
‘Het boek is een ´must have´ voor
iedere inwoner van Uithoorn en de
Kwakel’
‘Wel jammer dat er zo weinig publiciteit aan is gegeven, want het is het
meer dan waard.’
‘Dankzij jouw enthousiasme, initiatief
is het een waardevol boekje geworden.’
‘De poëzie– en prozabundel Uithoorn
en De Kwakel is zo mooi en
verbindend.’
‘De verhalen bieden een gevarieerde
hoeveelheid informatie over ons dorp.’
Iris is er erg blij mee: “Soms doe je
iets waarvan je niet kan inschatten
wat het voor een ander betekent.
Toen ik het bedacht was het slechts
een idee maar nu blijkt de bundel
vanwege het unieke karakter belangrijk te zijn voor velen. Het samenstellen van de bundel was ook voor
mij een reis waar ik enthousiast en
vol goede moed aan begon. Of het
een succes zou worden, wist ik niet
maar ik wild het proberen. Uitgaande
van de reacties is het gelukt. Het
doet me goed dat ik op deze manier
iets heb kunnen betekenen en ik heb
het met plezier en toewijding
gedaan. Er is al veel aandacht voor
poëzie en deze bundel draagt eraan
bij. Vooral de verhalen, al dan niet als
persoonlijke herinneringen gedeeld,
spreken tot de verbeelding en
nodigen uit om zelf te gaan
ontdekken wat beschreven is. Deze
poëtische rondreis door de
gemeente is voor sommigen ook

pure nostalgie. Het roept bij een
aantal mensen weer nieuwe herinneringen op. Ook heb ik gehoord dat
het inspireert om bijvoorbeeld een
beschreven route te gaan wandelen
of fietsen. Naar aanleiding van de
enthousiaste reacties die ik heb
ontvangen heb ik ontmoetingen
gehad met een paar dichters en
schrijvers. Sommigen ken ik, velen
ook niet. Al met al heeft dit initiatief
heeft mij mooie mail-ontmoetingen
opgeleverd. Ergens in het boek staan
een aantal spreekwoorden en
gezegdes. Misschien is het een leuk
idee om twee boeken te verloten
onder degenen die de betekenissen
achterhalen. Wie kans wil maken op
een van de twee boeken kan een
mail sturen naar 200gedicthten@
gmail.com. Het boek is verkrijgbaar
bij de Uithoornse boekhandel

Schrijfster Iris Soerel

De sieraden taxatiedagen
Regio - Vanaf december worden er in
de regio weer taxatiedagen georganiseerd. Iedereen kan hier terecht om
de waarde van oude sieraden,
horloges, muntencollecties en zilverwerk te laten bepalen.
Sieraden laten taxeren is een leuk en
leerzaam uitje voor de bezoekers. Er
wordt uitleg gegeven over de goudtoets (een eeuwenoude methode om
het gehalte van goud te bepalen) en
toegelicht wat de waarde bepaalt
van een sieraad of object.
De taxatiedagen is een initiatief van
Oud Goud Inkoop. Oud Goud Inkoop
taxeert en koopt waardevolle
objecten en sieraden. De taxaties
worden uitgevoerd door 2 taxateurs
uit de regio, die veel ervaring hebben
op het gebied van sieraden,
horloges, munten en zelfs oude
kronen. De taxatiedagen vinden
plaats in alle dorpskernen van de

Ronde venen en Stichtse Vecht e.o.
en zijn gratis. Na 4 weken zijn alle
dorpskernen bezocht en begint de
ronde door de regio opnieuw.
Transparant
De kracht van Oud Goud Inkoop is
dat wij transparant te werk gaan en
hoge prijzen bieden voor sieraden.
Op de site www.oud-goud-inkoop.nl
worden dagelijks de dagprijzen van
oud goud bijgewerkt.
Een taxatie neemt maar weinig tijd in
beslag en kan aardig geld opleveren,
zeker met de hoge goudprijzen van
tegenwoordig. En natuurlijk werken
wij veilig en coronaproof. Kijk voor
meer informatie op www.oud-goudinkoop.nl/taxatie-dagen waar en
wanneer wij bij u in de buurt zijn.
Oud Goud Inkoop kan ook aan huis
komen voor een gratis taxatie, bel
met Sander op 06-111 32 999.
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Woningbouw op Voorbij locatie
Wilnis weer stap terug
Wilnis – Al ruim 13 jaar staat er in Wilnis lelijk, oud, vervallen
bedrijfspand, bekend als de Voorbij locatie te wachten tot er nu eens
eindelijk woningen op worden gebouwd. In de afgelopen dertien jaar
zijn er al diverse plannen de revue gepasseerd, maar steeds opnieuw
werd het niets. Nu heeft een jonge, lokale projectontwikkelaar Linda Van
Schie het opnieuw aangedurft om een passend plan te ontwikkelen.
Voor de raadsvergadering van 15
december wilde het college de raad
voorstellen: 1: In te stemmen met het
Stedenbouwkundig kader en beeldkwaliteit Herenweg 116-118 (Voorbijlocatie) als basis voor het ontwerpbestemmingsplan, de anterieure overeenkomst en de verdere
bouwplannen; 2; In te stemmen met
het voorgenomen woonprogramma
hetgeen betekent dat 15 sociale
huurwoningen en 34 koopwoningen
in de vrije sector op het voormalige
bedrijfsterrein kunnen worden
gebouwd en 3: Te bepalen dat de
eisen op het gebied van beeldkwaliteit die opgenomen zijn in het
stedenbouwkundig kader gelden als
aanvulling op de welstandsnota.
Inleiding
Aan de Herenweg 116-118 in Wilnis is
in 1935 het bedrijf Voorbij ’s Beton
gevestigd. Eind jaren 90 is het bedrijf
verplaatst naar Amsterdam. In de
huidige situatie is alleen nog een
kantoorgebouw, een bedrijfsgebouw
en een onderheide betonplaat
aanwezig. Delen van de bedrijfsgrond zijn verontreinigd. De grond
dient gesaneerd te worden. De eigenaar van de grond heeft voor deze
locatie plannen gemaakt gericht op
woningbouw. Die plannen zijn in
strijd met de geldende beheers
verordening en het bijbehorende
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan “Kom Wilnis 2000” kent
aan het terrein de bestemming
‘Bedrijf ‘, ‘Water’, ‘Groenvoorziening’
en ‘Tuin’ toe. Voordat een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld
stellen wij voor kaders vast te leggen.
Die kaders vormen de basis voor het
bestemmingsplan, de anterieure
overeenkomst en voor de verdere
uitwerking van de plannen”, aldus
het voorstel van het college.
Mooi, maar….
De projectontwikkelaar Linda van
Schie gaf een uitgebreide uitleg over
het planen er waren twee omwonenden dier duidelijk ten kennen

gaven niets in dit plan te zien. “Ze
vinden het groot, te kolossaal, te
weinig parkeerplaatsen, te druk en
“ze waren er te weinig bij betrokken”.
De aanwezige raadsleden van de
diverse raadsfracties luisterde
aandachtig naar allen en ze hadden
ook duidelijk hun huiswerk gedaan
en iedereen vond het duidelijk fijn
dat er nu een mooi plan lag. Lijst 8
Kernen: “we zijn zeer verheugd”,
Ronde Venen Belang: “Blij met
woningbouw op deze locatie”, CU/
SGP: “goede ontwikkeling”, Seniorenpartij: ‘Goed voorstel”, VVD: “Goede
zaak eindelijk wordt deze rotte kies
weggehaald uit de Herenweg”, PvdA/
GL: “Blij dat er beweging inzit, CDA:
“Goed plan”, D66: “Hoop dat we snel
kunnen bouwen”. Maar... Ze hadden
stuk voor stuk een maar...
Geen nederlaag
Maarten van der Greft van RVB
vatten alle op- en aanmerkingen van
de diverse fracties mooi samen: “We
zijn heel blij met de lokale projectontwikkelaar die dit wil ontwikkelen.
We zijn ook blij met wethouder
Kroon, die wij kennen als een daadkrachtig wethouder, zeker op het
gebied van woningbouw. Maar als
we het zo laten doorgaan, zie ik dat
de raad voor het blok wordt gezet.
Het lijkt ons beter dat wij het nu
terugnemen en het eerste kwartaal
van volgend jaar met een aangepast
raadsvoorstel proberen te komen. In
die tijd nog eens goed kijken of het
zo groots moet en zo hoog en nog
even in goed overleg met de omwonenden gaan.
De wethouder moet dit niet zien als
een nederlaag, maar vals een kans
om tot een nog beter plan te komen,
zodat we als raad unaniem kunnen
voorstemmen”.
Spagaat
Wethouder Rein Kroon was er niet
echt blij mee: “alles wat we wilde zit
erin. Als ik ga aanvullen komen er
meer woningen en dat willen de
omwonenden ook niet. Minder koop-

woningen? Dan is het financieel niet
meer haalbaar voor de ontwikkelaar.
Dit is een spagaat, een duivels
dilemma. Ik weet niet wat we dan
moeten? We willen we dan? We halen
een bedrijfsbestemming weg, er
komen mooie woningen voor terug
en ze voldoen allen aan ons normen.
Als gemeente hebben we er echt
alles uitgehaald”
Moeilijk
Schreurs van de PvdA/GL: “We willen
het plan niet torpederen, maar alleen
kijken of er nog iets anders kan”.
Dohle VVD: “Ik ken deze wethouder
ook als een man die altijd bij dit soort
plannen twee, soms wel drie opties
meegeeft, zodat we kunnen kiezen.
Dat missen we hier. Ik begrijp ook,
plannen maken kost geld, maar over
het geheel gezien misschien pinuts.
We willen graag een tweede optie en
dan zo vroeg mogelijk volgend jaar
in de raad. Sommige fractie hadden
het toch wel even moeilijk om het uit
te stellen. Het CDA was duidelijk:
gewoon doorgaan met dit voorstel.
PvdA/GL was voor uitstel. Seniorenpartij vond het een dilemma: “ Ik heb
de neiging om aan de zijde van de
wethouder te gaan staan. We kunnen
alles wel willen, maar we zijn wel
afhankelijk van de eigenaar van de
grond. Als je die niet meekrijgt loop
je het risico dat je helemaal niks van
de grond krijgt. Ik moet de
wethouder ook wel gelijk geven dat
er in dit plan op heel veel punten
rekening is gehouden op punten die
wij als raad hebben vastgelegd.
CU/SGP Vond het ook lastig, maar
vond wel dat er haken en ogen aan
dit voorstel zaten” “dus als de
wethouder misschien nog mogelijkheden ziet?”. VVD vond het ook niet
makkelijk: “ik vraag me af of je in
twee weken nog iets kan oplossen.
Lijkt me niet. Dus uitstellen”. D66 had
het er erg moeilijk mee. Cees van
Uden: “Ik weet het eigenlijk niet zo
goed. Het is er niet makkelijker op
geworden. Maar ik zou zeggen, neem
heel even de tijd om te kijken of er
nog iets kan. Niemand is tegen
bouwen, niemand is helemaal tegen
dit plan”. Wethouder Kroon: “Ik heb
de raad gehoord. We gaan aan de
slag en ik hoop dan in maart,
misschien wel april met iets te
komen. U gaat van me horen”.

Het project De Inhaalslag
ontvangt 4.000,- euro subsidie
De Ronde Venen - In juli 2018 is
Jongerenwerk De Ronde Venen van
Tympaan-De Baat begonnen met het
project Huiswerkbegeleiding De
Inhaalslag. Er wordt gratis huiswerkbegeleiding op maat gegeven aan
basisschoolleerlingen en brugklasleerlingen met een leerachterstand
door geschikte stagiaires en vrijwilligers van het jongerenwerk. Op dit

Commissie fluit college terug
over verkeersstructuur
De Ronde Venen – Nog geen twee
weken geleden liet het college van
burgemeester en wethouder,
In een uitgebreid persbericht weten
dat zijn vinden dat de plannen om de
verkeersstructuur in Vinkeveen drastisch te veranderen, wat hun betreft
voorlopig in de kast kan blijven:
“Oplossingen om het verkeer beter
over het dorp te spreiden, krijgen
onvoldoende steun van inwoners en
ondernemers”, aldus het persbericht
van twee weken geleden. Dit voorstel van het college werd vorige
week besproken in de commissie,
maar de meerderheid haalde dit
voorstel van de agenda. Zij vonden
niet dat deze plannen zomaar weer
van tafel moest.
Maar dat ging de coalitie-partijen
VVD, CDA en D66 te ver. Zij wilde het
afstel niet bespreken, maar ze wilde
meer weten, meer informatie verzamelen, nog eens spreken met inwoners en ondernemers. Uitstellen
vonden zij. De fractie van Lijst 8

Kernen begreep deze ommezwaai
van het college niet: “De ene week
brengt het college een bericht naar
de media dat het plan wat hun
betreft van de baan is en nu komt dit
weer opeens uit de hoge hoed. Waar
komt dit nu weer vandaan? Een rare
gang van zaken. Komt er nu deze
week weer bericht in de media dat
het plan toch niet ingetrokken is?”
Niks geks
D66 had het idee dat Lijst 8 Kernen
het niet helemaal begreep: “Volgens
mij haalt Lijst 8 Kernen twee dingen
door elkaar. In de media heeft
gestaan dat het college voorstelt om
geen variant toe te passen en doet
ons nu het voorstel om niets te doen
en het zo te laten. Dat voorstel ligt nu
voor een groot deel van de raad
vindt dat het nogmaals moet worden
besproken. Er gebeurt niks geks”. De
meerderheid besloot het voorstel
van het college van de agenda ging
en de zaak opnieuw in bespreking
wordt gebracht

Pop-up kunstgalerie in
De Lindeboom Mijdrecht
Mijdrecht - Het is kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen gelukt om
tijdelijk een leegstaand winkelpand
te huren in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. Daar is vanaf 8
december een pop-up kunstgalerie
ingericht. Deze maand zullen de
leden van de kunstenaarsvereniging
afwisselend exposeren in het kader
van ‘Kunst popt up’. Deze spontane
expositie staat in december in het
teken van ‘Kunst Kado’, dat in het
verleden in de inmiddels gesloten
galerie ‘Boven Verwachting’ werd
georganiseerd. De kunstenaars
zullen daar hun werk verkopen,
tegen zeer aantrekkelijke prijzen,
zodat men in deze cadeau-maand
ook een fraai, origineel kunstwerk
aan een geliefde, familielid of relatie
cadeau kan geven.

Het oude kantoor is verdwenen, klaar om te beginnen

moment wordt aan dertig leerlingen
met een leerachterstand huiswerkbegeleiding gegeven door achttien
begeleiders. De Inhaalslag ontvangt
vierduizend euro subsidie van het
Rabo Dichtbijfonds voor het verder
door ontwikkelen van het project. Er
kunnen nu extra laptops en oefenabonnementen gekocht worden
voor de huiswerkbegeleiding.

Brede keuze in kunst
Er zal een breed scala aan kunstui-

tingen worden gepresenteerd. Er
zullen onder meer schilderijen, tekeningen, foto’s, beelden, sieraden en
keramiek zijn te zien.
Er zal werk worden aangeboden in
allerlei prijsklassen, zodat een origineel kunstwerk binnen ieders bereik
zal liggen.
Je kunt in december van dinsdag tot
en met zaterdag de kunst komen
bekijken van 10.00 tot 17.00 uur.
Aangezien de expositie voortdurend
wisselt, is het interessant om regelmatig even binnen te lopen.
Indien zich geen definitieve huurder
voor de winkel meldt en deze Kunst
Kado-expositie voldoende belangstelling trekt, bestaat de mogelijkheid dat KunstRondeVenen ook na
de jaarwisseling nog wisselende
exposities in De Lindeboom blijft
organiseren. Meer informatie over
KRV en de aangesloten kunstenaars
vind je op www.kunstrondevenen.nl.
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Laat je kerstpost
bezorgen door Scouts!

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de inrichting van de winkel

Bakker de Kruijf opent deuren
verbouwde winkel
Wilnis - Maandag 14 december
opent Bakker de Kruijf de deuren van
de vernieuwde winkel. Aan de Molmlaan in Wilnis. De verkoop ging
tijdens de verbouwing gewoon door;
het pand naast de winkel, voorheen
kantoor, werd tijdelijk ingericht als
bakkerswinkel. Na de overname van
Bakkerij Tersteeg in februari dit jaar,
stonden er grote verhuizingen en
verbouwingen op de planning bij De
Kruijf. De bakkerij in Woerdense
Verlaat, voorheen van Tersteeg, werd
grondig verbouwd om deze geschikt
te maken om al het brood en banket
te bakken voor de 10 verschillende
vestigingen. De banketbakkerij van
De Kruijf bevond zich de afgelopen
10 jaar in Wilnis, evenals als het
kantoor. Na deze verhuizing was de

grote ruimte niet meer nodig en
daarom werd deze grondig
verbouwd. De totale ruimte is in
tweeën gedeeld waarvan 1 deel de
nieuwe winkel van Bakker de Kruijf
wordt. Deze winkel wordt in de
nieuwe bedrijf-stijl gemaakt en krijgt
een warme huiselijke sfeer. Met een
combinatie van frisse nieuwe
elementen en een link naar vroeger
ontstaat er een mooie mix van oud
en nieuw.
Corona
Helaas gooit ook hier corona een
beetje roet in het eten. Want de
nieuwe koffiehoek kan helaas nog
niet open. Daarnaast is het plan om
een aantal medewerkers op te leiden
tot chocolatiers waardoor zij in deze

winkel heerlijke chocolaatjes kunnen
gaan maken. Maar de opleidingen
zijn afgelast, dus de hiervoor
bestemde werkbank blijft nog even
onbenut. Eerder dit jaar liet Bakker
de Kruijf weten dat zij de vestiging
aan de Dorpsstraat in Wilnis gingen
sluiten.
Peter de Kruijf reageert: “Het is zeer
treurig voor het oude dorp, maar
helaas bleek deze winkel niet
rendabel. In onze nieuwe winkel
kunnen we makkelijker meer klanten
tot dienst zijn dan voorheen zodat
we ook alle Dorpsstraat klanten
kunnen bedienen aan de Molmlaan.”
De Kruijf gaat 14 december open en
viert dit met leuke aanbiedingen en
acties op donderdag 17, vrijdag 18
en zaterdag 19 december.

De Ronde Venen - December is al
druk genoeg! Dus…gaan de scouts
van de Jan van Speyk en Eliboe weer
voor jou op pad om je kerstkaarten
te bezorgen. Dit doen zij voor maar
50 cent per kaart in Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen, Waverveen en De Hoef.
Het grote 5-stappenplan voor het
versturen van jouw kerstpost:
1. Schrijf je kerstkaarten en zet op de
enveloppe het adres EN de postcode (3641 tm 3648 en 1426).
2. De kosten zijn 50 cent per kaart,
dus doe je aantal kerstkaarten
x 50 cent.
3. Lever je kaarten in een zakje of
grote enveloppe met het verschuldigde bedrag + je naam en telefoonnummer, in op één van de
inleveradressen.
4. Doe dit voor zondagavond
13 december 18.00 uur.
5. Scouts bezorgen jouw kerstkaarten voor 24 december!
Alle informatie over de kerstbezorgdienst van de Jan van Speyk en
Eliboe is ook na te lezen op

www.janvanspeykgroep.nl en
www.eliboe.nl.
Inleveradressen
Je kunt je kerstpost inleveren bij de
Scouts op de Oosterlandweg 2-b in
Mijdrecht of Bonkestekerweg 3 in
Vinkeveen (alleen tijdens
openingstijden).
De overige inleveradressen (met een
poster voor het raam) zijn:
De Hoef: De Hoef Oostzijde 28
Mijdrecht: Brunel 21, Buitenkruier
12, Beltmolen 14, Boezemmolen 18,
Ambachtsherensingel 14, Agaat 24,
Watersnip 20, Midrethstraat 45,
Dubloen 32, De Lindeboom 11a
(Dierenspeciaalzaak Van Zuijlen).
Vinkeveen:
Proosdijland 17, Bloemhaven 4,
Wulpenlaan 25, Rietveld 30, Baambrugse Zuwe 19, Meerkoetlaan 58.
Waverveen:
Hoofdweg 14, Kreekrug 17
Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3, Burg.
Van Baaklaan 4, Raaigras 3, Langhuis
2, Stationsweg 11, Dorpsstraat 4
(Fietsenwinkel Smit).

Prijzen krassen in Mijdrecht dorp
Mijdrecht - De traditionele
december Spaar en Win actie is in
een nieuw jasje gestoken! Vanaf deze
week ontvang je namelijk bij alle
winkels in Mijdrecht Dorp een kraskaart. Iedere klant krijgt bij een
besteding vanaf 10 euro 1 kraskaart.
Kras en kijk wat je hebt gewonnen!
Misschien is het een leuk geldbedrag
die je kunt besteden bij een van de
winkeliers van Mijdrecht Dorp of kras
je een prijs die de winkeliers ter
beschikking hebben gesteld. Wat te

denken van een patatje met saus
naar keuze bij de Funky Flamingo,
een cadeaubon van kapsalon Bibob,
een rookworst van de Hema of een
liter versgeperste jus d’orange van
Versteeg culinair? Allemaal leuke en
vaak ook lekkere prijzen die je kennis
laat maken met alle producten die
onze lokale winkeliers te bieden
hebben. In totaal kan er voor 10.000
euro aan prijzen gekrast worden! Zo
wordt feestinkopen doen, dubbel zo
leuk!

Heb je geen prijs? Schrijf je naam en
telefoonnummer op en lever je kaart
in bij Koot Brillen. Onder alle ingeleverde kraskaarten wordt een Varilux
bril t.w.v. 1500 euro verloot.
De kraskaarten worden uitgegeven
tot en met 31 december 2020 maar
kunnen wordt verzilverd tot en met
31 maart 2021. Ook alle horeca doet
mee! Lever de kaart nu in bij bijvoorbeeld een afhaal of bezorg maaltijd
of bewaar je kaart tot je weer gezellig
bij ze mag gaan eten.

Van Dongen De Jong
sponsort Scouting

Deze vrachtwagen stelt het bedrijf
ieder jaar ter beschikking voor het
transport naar het zomerkamp

De Kwakel - Een van de werknemers
van Van Dongen De Jong is leiding
bij de Shanti Welpen van de Scouting vereniging St. Joannes De
Kwakel.
De laatste jaren kunnen zij zonder
tegenpresentatie gebruik maken van
de vrachtwagen voor het transport
van de zomerkampmaterialen. Maar

alsof dat nog niet genoeg is kregen
zij onlangs spontaan een mooi
bedrag van €500,= gedoneerd. Op
het moment dat het bedrijf te horen
kreeg dat de scouting dit jaar
behoorlijk veel inkomsten mislopen
door de Corona regelgeving. Zij
bedanken Van Dongen De Jong
nogmaals voor hun spontane gift

Kerstvoorstelling ‘De rode draad’
De Ronde Venen - VBW Wilnis organiseert in samenwerking met Willemijn de Weerd op zaterdag 19

december een interactieve kerstvoorstelling voor kinderen van 4-12 jaar.
Tijdens deze voorstelling maken we
een reis. Geen reis op kamelen, zoals
de wijze mannen uit het oosten
deden, maar met verhalen, verschillende voorwerpen en muziek hopen
we van alles te weten te komen over
wat we vieren met kerst. De voorstelling is live te volgen via YouTube,
maar het is natuurlijk het leukst om

de voorstelling live bij te wonen.
Door het beperkt aantal plekken,
wordt er een loting gehouden.
Aanmelden kan per mail vóór 16
december via vbwwilnis@gmail.com.
Geef het aantal personen door (max.
1 volwassen begeleider). Je krijgt op
17 december bericht als je ingeloot
bent. Voor meer informatie mail ons
of kijk op de Facebookpagina van
VBW Wilnis.

Hart onder de Riem
Vinkeveen - Het Oranje Comité
Vinkeveen heeft afgelopen zaterdag
5 december de twee Vinkeveense
verzorgingshuizen; Zuiderhof en
Maria Oord, bezocht.
Mede uit naam van Sint Nicolaas

hebben Harry van Genderen en
Lyône Pothuizen alle medewerkers,
verzorgers en vrijwilligers een ‘Hart
onder de Riem’ gestoken en boden
namens het Oranje Comité chocladeletters aan.

Duurzame voorbeeldwoningen
beschikbaar in De Kwakel
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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

Op 26 november startte de gemeente Uithoorn de Duurzame
Buurtactie met als doel om de inwoners van De Kwakel te helpen
bij het besparen van energie. Tijdens een online informatieavond
op 26 november werden woningeigenaren geïnformeerd over de
voordelen van energiebesparing,
manieren om te besparen en de
adviesrapporten van de vijf gekozen voorbeeldwoningen. 26 november gemist? Geen probleem,
u kunt nog meedoen met de Duuzame Buurtactie.
Woningtypen
De actie is opgezet door de gemeente in samenwerking met het
Regionaal Energieloket. De technische specialisten van het Regionaal Energieloket hebben De
Kwakel verdeeld in een aantal type woningen. Voor de meest voorkomende type woningen hebben
zij een onderzoek uitgevoerd in
een bestaande woning. Vervol-

gens is een advies opgesteld. Dit
advies is bruikbaar voor alle huizen van dit woningtype. Op die
manier is voor vrijwel iedereen in
De Kwakel een gratis advies voor
energiebesparing beschikbaar
gesteld door de gemeente. De uitkomsten van dit advies zijn gepresenteerd via een webinar.
Voor meer woning informatie over
de Duurzame Buurtactie De Kwakel in gemeente Uithoorn verwijzen wij u door naar de website van het Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl. Daar kunt u de adviesrapporten gratis opvragen en de online informatieavond terugkijken.
Aan de slag?
Er loopt op dit moment ook een
actie voor isolatie. Via die actie
kunnen woningeigenaren slim investeren in hun woning. Meer informatie over de isolatieactie kunt
u vinden op www.regionaalenergieloket.nl.

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

Aanvragen paspoort, identiteitskaart of rijbewijs

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

Zoveel mogelijk op afspraak

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

Sociaal loket

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

Financieel café

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

Gemeentewerf en scheidingsdepot

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

Makkelijk Melden App

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

Ruimte huren?

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

Openbare vergaderingen welstandscommissie

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

Commissievergaderingen

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

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

Redactie

Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

Waarom is de afvalkalender
zo anders?
De nieuwe afvalkalender bestaat uit
kleuren en symbolen, dat is een hele omschakeling als u tekst bent gewend. Uit onderzoek blijkt dat heel
veel mensen moeite hebben met lezen. Door symbolen te gebruiken,
wordt er geen tekst gelezen, maar
herkent men de symbolen.
Tip: Afvalkalender 2021 in de
vertrouwde vormgeving
Kunt u niet zo makkelijk overweg met de nieuwe afvalkalender? Geen nood, er is ook een
afvalkalender die er uit ziet als in
eerdere jaren. Deze kunt u vinden op www.uithoorn.nl/afval.
Ik ben kleurenblind, dus kan de
afvalkalender niet goed lezen
Voor mensen die kleurenblind zijn
of weinig contrast zien, is de gewone afvalkalender te downloaden via www.uithoorn.nl/afval.

De kleur van uw wijk komt overeen met de kleur van de plattegrond. Daar ziet u welke symbolen bij uw wijk horen. De symbolen komen terug in de kalender en
de Legenda.
Hoogbouw
Voor hoogbouw zijn de inzameldagen van de kerstbomen van belang. Verder hebben zij een afvalkalender gekregen voor de tips
die erop staan.
Waarom geen afvalapp?
De kosten van een afvalapp zijn
best hoog. De kosten voor zo’n
app worden doorberekend via
de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om een
papieren versie uit te geven zodat
de kosten niet te hoog worden.

Waarom is de afvalkalender
zo groot?
We hebben in eerdere jaren veel
klachten gekregen over het kleine formaat van de afvalkalender.
Daarom is er nu gekozen voor een
grotere versie.
Wijkindeling afvalinzameling
laagbouw
Zoek eerst uw straat op in het
overzicht van de inzamelwijken.

Derde partijen ‘verkopen’
diensten van de gemeente

Feestdagen en aangepaste
openingstijden

Bij onze gemeente komen klachten binnen van inwoners die zijn
opgelicht door websites die zeggen te helpen bij het regelen of
aanvragen van zaken bij de gemeente. Gemeenten werken niet
samen met deze websites. Ziet u
een website die aangeeft dat zij
voor u een uittreksel of akte van
de gemeente kunnen regelen?
Trap er niet in!

•

Deze websites en online loketten
vragen om gevoelige persoonlijke
informatie en geld voor het maken
van een afspraak bij de gemeente.
Of ze rekenen een hoog tarief voor
een uittreksel of akte. Een afspraak
maken bij de gemeente is altijd gratis. En inwoners kunnen een uittreksel gewoon eenvoudig zelf bij
de gemeente aanvragen. Net zo
makkelijk en veel goedkoper.

-

Gemeentelijke informatie en noodverordening Uithoorn
www.uithoorn.nl/coronavirus
Actuele informatie over het coronavirus www.rivm.nl
Actuele informatie voor reizigers www.lcr.nl.
Voor aanvullende vragen is een landelijk informatienummer
beschikbaar: (0800) 13 51.
Meer informatie over de rol van de GGD Amsterdam
www.ggd.amsterdam.nl
U kunt u laten testen op corona, bel 0800-1202
voor een afspraak met de GGD.
Informatie over alle maatregelen via www.rijksoverheid.nl
Informatie en actuele cijfers met betrekking tot corona
https://coronadashboard.rijksoverheid.nl
De laatste regionale noodverordening vindt u op
https://veiligheidsregioaa.nl/regio/organisatie/documenten/

Mondkapjesplicht in
openbare binnenruimtes

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

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

Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen rondom het
coronavirus

Donderdag 17 december 2020: Gemeentehuis open op afspraak en telefonisch vanaf 9.30 uur in plaats van 8.30 uur.
• Eerste kerstdag, vrijdag 25 december:
gemeentehuis en scheidingsdepot gesloten.
• Tweede kerstdag, zaterdag 26 december:
scheidingsdepot gesloten.
• Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari:
gemeentehuis en scheidingdepot gesloten.
Voor de gewijzigde afvalinzameldagen met kerst en nieuwjaar
kunt u de afvalkalender raadplegen.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het dragen van een mondkapje sinds 1
december verplicht in onder andere winkels, stationsgebouwen,
musea, concertzalen, bibliotheken en gemeentehuizen. Dit geldt
voor alle openbare binnenruimtes. De mondkapjesplicht geldt
voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.
Eisen voor mondkapjes
Een mondkapje moet de neus en
mond volledig bedekken en het
moet ontworpen zijn om de
verspreiding van virussen
tegen te gaan. Gebruik bij
voorkeur mondkapjes die
te koop zijn bij de drogist of
de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt
de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet
worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana.

staat op de website rijksoverheid.
nl. Hier wordt ook ingegaan op
de invulling van de nieuwe regel
op scholen, bij contactberoepen
als de kapper, of de uitzonderingen voor mensen met een beperking. Kijk op www.rijksoverheid.
nl/mondkapjes voor alle details.
Hou de website van de rijksoverheid.nl in de gaten voor het
nieuws rondom corona in de
kerstperiode. U kunt ook op de
website van de gemeente kijken.
Aanpassingen worden geplaatst
op www.uithoorn.nl/coronavirus.

Vragen en antwoorden
Uitgebreide informatie
over de mondkapjesplicht

Wist je
dat?
De gemeente aangesloten is
bij het Jeugdfonds Sport en
Cultuur? Het fonds maakt het
mogelijk dat kinderen en jongeren (tot 18 jaar) wiens ouders het financieel niet breed
hebben toch lid kunnen worden van een (sport) vereniging. Het Jeugdfonds betaalt contributies, eventuele
kleding en attributen tot een
maximaal bedrag van 225 euro per jaar voor sport of 450
euro per jaar voor cultuur per
kind. Daarnaast kan er een
apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met diplomagarantie A en/of B. Een
intermediair kan een aanvraag
voor een kind doen. Dit is een
tussenpersoon die het gezin
kent. Denk aan jongerenwerkers, leerkracht, een ouder- en

kindadviseur, huisarts of een
consulent schuldhulpverlener
van de gemeente. Meer informatie op www.jeugdfondssportencultuur.nl of www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen.
Of bel met het Sociaal Loket.
Maandag t/m vrijdag van 9.00
tot 10.30 uur: (0297) 513111.
Op www.uithoorn.nl/laatgeengeldliggen staat ook
informatie over het aanvragen van bijzondere
bijstand, kwijtschelding
voor gemeentebelastingen, hoe je een aanvraag
kan doen voor een computer voor schoolgaande kinderen, de Voedselbank en nog veel meer.

Gladheidsbestrijding

Verbouwen? Let op!
Wilt u een (puin)container, schaftkeet, ecotoilet, steiger of bouwmaterialen op straat neerzetten?
Vraag een vergunning aan!
Als u bijvoorbeeld gaat verbouwen en u wilt hiervoor een object tijdelijk op de stoep, parkeerplaats of grasveld (gemeen-

tegrond) neerzetten dan dient
u hiervoor een vergunning aan
te vragen. Voor meer informatie
raadpleeg de website van de gemeente: www.uithoorn.nl. Zoek
op “gemeentegrond gebruiken” of
neem contact op via telefoonnummer 0297-513111.

Het seizoen voor de gladheidsbestrijding is weer begonnen en
loopt tot en met 23 maart 2021.
De gemeente Uithoorn bestrijdt
de gladheid volgens een beleidsplan en vastgestelde routes in Uithoorn en De Kwakel. Deze informatie staat op www.uithoorn.nl/
gladheidsbestrijding.
In deze periode houdt de gemeente het weerbericht goed in
de gaten. Bij een voorspelling van
gladheid wordt er preventief gestrooid. Dit gebeurt meestal ’s
avonds na de avondspits. De gemeente strooit op de hoofdwegen
en -fietspaden, busroutes, ontsluitingswegen van wijken en bedrijventerreinen, wegen en (fiets)

paden naar openbare voorzieningen. Bij aanhoudende gladheid
worden extra mensen ingezet om
moeilijke plekken die buiten de
strooiroutes liggen, begaanbaar
te maken. Dat gaat in eerste instantie om het maatschappelijke
belang zoals woon- en zorgcentra en bushaltes. De Rijksoverheid strooit de provinciale wegen.
De gemeente strooit niet op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. U kunt uw eigen stoep sneeuwvrij maken door
sneeuw te ruimen en/of zout te
strooien. U kunt (strooi)zout kopen bij de supermarkt of bij tuincentra.

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

Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Die stukken liggen in het
gemeentehuis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat
geval wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorpshuis
De Quakel.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Dit moet schriftelijk, gericht aan burgemeester en wethouders van Uithoorn, tenzij anders vermeld.

Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na
de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het niet eens bent met de
beslissing. Een bezwaarschrift moeten schriftelijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen
gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep
gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u uit waarom u
het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U moet uw beroepschrift
meestal binnen 6 weken na de verzending van de beslissing versturen. U dient
uw beroepsschrift in bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl. Voor
de behandeling van uw beroepsschrift brengt de rechtbank griffiekosten in rekening. Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw
beroepsschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voorziening’ worden aangevraagd.
Voorlopige voorzieningen
U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift of beroepsschrift ook een
verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank indienen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning. U stuurt
uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank
(voorzieningenrechter): Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek
om een voorlopige voorziening moet, net als in het bezwaar/beroepsschrift,
staan waarom u het niet eens bent met dat besluit. Voor het insturen van een
voorlopige voorziening moet u ook betalen.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Verordeningen en verkeersbesluiten worden niet gepubliceerd in De Nieuwe
Meerbode. U vindt de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen nog via www.officielebekendmakingen.nl Ook ruimtelijke plannen
vindt u hier (én op de Gemeentepagina). U kunt zich op die website ook inschrijven voor een e-mailservice. U wordt dat ‘automatisch’ geïnformeerd over
besluiten uit de gemeente Uithoorn.
TER INZAGE

Vanwege de coronacrisis gelden andere maatregelen. Wilt u stukken die ter inzage liggen bekijken, belt u dan eerst met ons Klantcontact Centrum voor de mogelijkheden.
• Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en
besluit hogere waarden. Deze liggen vanaf 10 december gedurende 6 weken
ter inzage. Inlichtingen bij mw. B. de Jonge, afdeling wonen en werken, (0297)
513 111.
• Voor het Wapo-terrein (voormalig bedrijventerrein) aan de Koningin Máximalaan in Uithoorn is een ontwerp-bestemmingplan opgesteld voor de bouw van
219 woningen. Het ontwerpbestemmingsplan “Wapo-terrein” ligt vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 21 januari 2021 ter inzage. Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.
• Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. Inlichtingen bij mevr. M. Harberink,
afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.
(OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE BEKENDMAKINGEN

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

De Kwakel
• 2020-103506, Hoofdweg 127, het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning in een plattelandswoning (ontvangen 24-11-20);
• 2020-103673, naast Vuurlijn 13, het bouwen van een woning (ontvangen 26-112020);
• 2020-104301 Jaagpad 13, het opnieuw aanleggen van een steiger (ontvangen
29-11-2020);
• 2020-104306 Jaagpad 12, het opnieuw aanleggen van een steiger (ontvangen
29-11-2020);
• 2020-105155 Iepenlaan 21, het wijzigen van de gevels (ontvangen 01-12-2020).
Uithoorn
• 2020-102203, Flottielje 10, het stucen van een vrijstaande woning (ontvangen
20-11-2020);
• 2020-103507, Buitendijks 38, het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen 25-11-20);
• 2020-104299 Anne Franklaan 1, het uitbreiden van de praktijk (ontvangen 2611-2020);
• 2020-105540 Allure aan de Amstel, het bouwen van 45 appartementen (ontvangen 02-12-2020).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
De Kwakel
• 2020-086913, Boterdijk 191, het uitbouwen van een dak tussen 2 uitbouwen (ingetrokken 26-11-2020).

Uithoorn
• 2020-054163, J.A. van Seumerenlaan 5, het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw (ingetrokken 24-11-2020);
• 2020-099597, Arthur van Schendellaan 82, het plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning (vergunningvrij, verzonden 26-11-2020);
• 2020-091186, Flottielje 12, het plaatsen van een dakkapel aan de linkerkant van
de linkerzijgevel van de woning (vergunningsvrij, verzonden, 27-11-2020).
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Op grond van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verlengt het college van burgemeester en wethouders voor onderstaande aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn met zes weken:
De Kwakel
• 2020-089801, Iepenlaan 30, het tijdelijk wijzigen bestemmingsplan van het bijgebouw naar tijdelijke woning (verzonden, 27-11-2020)
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-098389, Prinses Irenelaan 12, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden 16-11-2020);
• 2020-094367, J.N. Wagenaarweg 1, het creëren van een afgesloten berging ten
bate van containers (verzonden 23-11-2020);
• 2020-087614, Amsterdamseweg mastnummers 41 en 56, het plaatsen van nieuwe lichtmast reclames (verzonden, 25-11-2020);
• 2020-091186, Flottielje 12, het plaatsen van een dakkapel aan de rechterkant
van de linkerzijgevel van de woning (verzonden, 27-11-2020);
• 2020-097818, Eendracht 8, het plaatsen van een warmtepomp met geluidscherm op het dak (verzonden 02-12-2020).
RECTIFICATIE VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen, leest u in de colofon op deze pagina.

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

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

De Kwakel
• 2020-103076, Boterdijk 91, verlenging horeca-exploitatievergunning (23-112020);
• 2020-104527, Het Fort 46, verlenging horeca-exploitatievergunning. (ontvangen
27-11-20);
• 2020-104493 Drechtdijk 21, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2
kansspelautomaten (ontvangen 30-11-2020).
Uithoorn
• 2020-101826, Plesmanlaan 27, verlenging horeca-exploitatievergunning (ontvangen 18-11-2020);
• 2020-101377, Wiegerbruinlaan 4a, aanvraag tijdelijke standplaatsvergunning
(ontvangen 18-11-2020);
• 2020-101772, Wilhelminakade 39H, verlenging horeca-exploitatievergunning
(ontvangen 19-11-2020);
• 2020-102902, Wilhelminakade 62, verlenging horeca-exploitatievergunning
(ontvangen 23-11-2020);
• 2020-104490, Schans 32, Verlengen horeca-exploitatievergunning. (ontvangen
30-11-2020);
• 2020-105224 Arthur van Schendellaan 100B, verlengen horeca-exploitatievergunning. (ontvangen 01-12-2020).
VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen, leest u in de colofon op deze pagina.

Uithoorn
• 2020-101735, Koningin Julianalaan 20, drank- en horecavergunning slijtersbedrijf (verzonden 25-11-2020);
• 2020-102749, Prinses Margrietlaan, ingebruikname gemeentegrond van 16 november t/m 3 december 2020 (verzonden 30-11-2020);
• 2020-100180, Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor het
plaatsen van 2 kansspelautomaten t/m 31-12-2021 (verstuurd 02-12-2020);
• 2020-096269, Amstelplein, incidentele standplaatsvergunning Bevolkingsonderzoek Midden-West van 1 februari t/m 1 juni 2021 (verzonden 03-12-2020).
De Kwakel
• 2020-083999, Vuurlijn 30, het tijdelijk plaatsen van een terrasoverkapping tot en
met 31-03-2021 (verzonden 01-12-2020).
OVERIGE BEKENDMAKINGEN

GewijziGde vaststellinG bestemminGsplan ‘bedrijventerrein
Uithoorn 2020’ en beslUit hoGere waarden
Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de
Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging.

Toelichting bestemmingsplan
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor
het bedrijventerrein in Uithoorn. Een bedrijventerrein dat tot op heden in z’n geheel is
aangemerkt als ‘gezoneerd industrieterrein’. In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Nota ruimtelijke-economische uitgangspunten’ (gewijzigd) vastgesteld. Het doel van de
nota, een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor de gevestigde (lokale) ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers, is vertaald in het bestemmingsplan. Dit
komt met name tot uiting in meer flexibiliteit, in onder andere bouwhoogten en functie-mogelijkheden. Daarnaast wordt met het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ het (tot op heden gezoneerde) bedrijventerrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd. Alleen de gronden aan de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven
geschikt voor bedrijven die veel geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd bedrijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de
dezonering worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven.

Toelichting hogere waarden
De woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, komen met dit
bestemmingsplan buiten de gezoneerde terreinen te vallen. Er zijn vijf woningen die
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binnen een nieuwe geluidzone liggen. Voor deze woningen is akoestisch onderzoek
verricht naar zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai. Gebleken is dat voor vier
woningen een hogere waarden voor zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai
vastgesteld moest worden. Voor één woning is alleen een hogere waarde voor industrielawaai vastgesteld. De hogere waarden zijn vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 10 december
2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op
onze website www.uithoorn.nl.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de coronamaatregelen 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 besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van burgemeester en
wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die
zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend,
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich
tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een
wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘sGravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Verdere procedure
Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Uithoorn, 9 december 2020
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WAPO-TERREIN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPWAPO-ON01 met
ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de herontwikkeling van het Wapo-terrein aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Op dit voormalige bedrijventerrein worden 127 huurappartementen gebouwd en twee vrijesectorkoopwoningen. Voor het gebied wordt uitgegaan van minimaal 25% sociale woningbouw. De overige woningen zullen verdeeld worden over de segmenten luxere koopwoningen (twee kappers), middenhuur en vrije sector huur. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Ter inzage ontwerp-bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Wapo-terrein” ligt vanaf donderdag 10 december
2020 tot en met woensdag 21 januari 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het
gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Inlichtingen bij
mevr. M. Harberink, afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden
Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zones van de Koningin Máximalaan, Faunalaan en de busbaan (ten noorden van de Koningin Máximalaan). De realisatie van het eerste appartementencomplex is alleen mogelijk
als door het bevoegd gezag, college van B&W van de gemeente Uithoorn, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor de appartementen. Voor de nadere motivering hiervan wordt verwezen naar bijgaand ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8,
1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Uithoorn, 9 december 2020.
TERINZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DRECHTDIJK 25-27
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk25en27-ON01 met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting
De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de ruimte voor
ruimte overeenkomst die op 4 maart 2020 is gesloten voor het perceel Drechtdijk 2527. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing de bestaande bedrijfswoning op het perceel Drechtdijk 25 wordt
omgezet naar een burgerwoning en het naastgelegen woonperceel, Drechtdijk 27,
wordt vergroot. De voormalige bedrijfsruimte wordt verkleind en aangepast aan tot
twee bijbehorende bouwwerken van maximaal 231 m² per stuk. Het resterende gedeelte van het agrarische perceel wordt ingericht als grasland met de bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 15 m². Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt vanaf 10 december 2020 tot en
met 20 januari 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van
de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling
van het bestemmingsplan. Uithoorn, 9 december 2020.
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Weer een Kerstwensboom
deuren sluiten, mensen raakten hun
baan kwijt en we werden gedwongen
zoveel mogelijk thuis te blijven.
Iedereen mist gezelligheid met
familie, vrienden, school en werk.

Hang een wens in de boom

Uithoorn - Dankzij de ondersteuning
van Stichting Promotie Uithoorn & de
Kwakel staat ook dit jaar traditiegetrouw de Kerstwensboom voor
Restaurant Geniet aan de Amstel in
het dorpscentrum van Uithoorn.
Vorig jaar hadden Sylvia Pepping en
haar 2 medebewoonsters van woonvoorziening Kloosterhof (Ons Tweede
Thuis aan het Zijdelveld) een wens in
de boom gehangen. Sylvia wenste
dat Kloosterhof een mooie, verlichte
kerstboom zou krijgen, “omdat het
zo’n saaie boel was aan het Zijdelveld”, aldus Sylvia. Zij was tranen
geroerd toen Dion van Tol van
Duoplant haar vertelde dat haar wens
in december 2020 in vervulling
gebracht zou worden. En nu is het
zover (zie foto). Hopelijk genieten
Sylvia en haar huisgenoten van deze
mooie, verlichte boom! Terug naar de
Kerstwensboom van dit jaar, alweer
de 3e op rij. 2020 is/was een zorgelijk
jaar, waarbij niet alleen veel mensen
ziek werden, er zijn mensen overleden, veel bedrijven moesten de

Oproep
Daarom hebben we elkaar harder
nodig dan ooit en is het belangrijk
om elkaar geluk te wensen en
mensen in het licht te zetten. De
Winkeliersvereniging Uit in Uithoorn
en Buurtbeheer Uithoorn Centrum,
de initiatiefnemers van de Kerstwensboom, roepen iedereen op om
een wens in de Kerstwensboom te
hangen. Daarbij kun je denken aan:
iemand bedanken, een ode brengen

aan een belangrijk persoon in jouw
leven, sorry tegen iemand zeggen of
juist iemand de liefde verklaren. Hoe
mooi zou het zijn als we dit jaar een
Kerstwensboom hebben, die hélemaal vol hangt met wensen? Úw
wensen, waarvan een aantal in
januari in de media wordt uitgelicht.
Wil jij dat er extra aandacht wordt
besteed aan jouw wens? Noteer dan
je naam en telefoonnummer bij de
wens en/of mail je wens naar Buurtbeheer Uithoorn Centrum, stichtingoranjebuurt@gmail.com of bel
Sylvia Zethoven 06-36107303. In
januari neemt zij contact met je op
om extra aandacht te besteden aan
jouw wens.

Vorig jaar hadden Sylvia Pepping en haar 2 medebewoonsters van woonvoorziening
Kloosterhof (Ons Tweede Thuis aan het Zijdelveld) een wens in de boom gehangen.
Sylvia wenste dat Kloosterhof een mooie, verlichte kerstboom zou krijgen, “omdat
het zo’n saaie boel was aan het Zijdelveld”, aldus Sylvia. Zij was tranen geroerd toen
Dion van Tol van Duoplant haar vertelde dat haar wens in december 2020 in
vervulling gebracht zou worden. En nu is het zover

Frans de Gunst wint Zilveren
Schakel 2020
Uithoorn – Op maandag 7
december, Nationale Vrijwilligersdag,
zette de gemeente de 6 ‘favoriete’
vrijwilligers van De Kwakel en
Uithoorn in het zonnetje, met een
waarderingsspeld en een mooie bos
bloemen. Burgemeester Heiliegers
overhandigde persoonlijk de speld
en een cheque van €500 uit aan
winnaar Frans de Gunst. Met de
uitreiking sprak de gemeente haar
waardering uit voor alle vrijwilligers.
Wethouder Ria Zijlstra: “Jullie zijn allemaal onmisbare schakels die
Uithoorn en De Kwakel bij elkaar
houden!”.
Wethouder Zijlstra: “Bij schakels denk
je aan sterke verbindingen die
zorgen dat iets één geheel blijft. Niet
uit elkaar valt. En die sterke verbindingen, die schakels, dat zijn de vrijwilligers in Uithoorn en De Kwakel.
Zij zorgen ervoor dat anderen niet
breken door armoede of eenzaamheid. Of door een slechte gezond-

heid. Kortom, deze vrijwilligers zijn
zó belangrijk. Zij zijn de schakels die
de verenigingen, de buurten en de
mensen in onze gemeente
bijeenhouden!”
De verkiezing van de Zilveren
Schakel was dit jaar voor het eerst
online. Er waren 13 aanmeldingen en
in de stemronde die volgde brachten
de inwoners van Uithoorn en De
Kwakel totaal niet minder dan 4.861
stemmen uit. “Voor mij bewijst dat de
grote waardering voor vrijwilligers en
het werk dat zij voor hun gemeenschap doen”, aldus de wethouder.
Winnaars
De 6 vrijwilligers met de meeste
stemmen ontvingen elk een zilveren
schakel-speld. De genomineerden
waren “Kwakelaars” Ilse Hogerwerf,
Joke Noteboom en Dirk Plasmeijer,
en “Uithoornaars” Karin Könst, Frans
van Gunst en de dames van Help ons
helpen 0297: Patricia Gerrits, Pamela

Burgemeester Heiliegers overhandigde persoonlijk de speld en een cheque van
€500 uit aan winnaar Frans de Gunst.

Gerrits, Petra Commandeur-Kastermans, Bianca Viveen en Katja Laugs.
Op de Nationale Vrijwilligersdag
werd de winnaar gehuldigd: met
20% van de stemmen won Frans van
Gunst de Zilveren Schakel, editie
2020! Frans, radiomaker bij Rick FM
en drijvende kracht achter Brownies
&Downies in winkelcentrum Zijdelwaard, kreeg zijn speld en de bijbehorende cheque van €500,-- uit
handen van Burgemeester Heiliegers.
Topje van de ijsberg
Wethouder Zijlstra: “De vrijwilligers
die we vandaag in het zonnetje
hebben gezet, zijn in zekere zin maar
het topje van de ijsberg. Ik wil
daarom álle vrijwilligers en actieve
inwoners van Uithoorn en De Kwakel
enorm bedanken voor jullie harde
werk, voor de vereniging of buurtbeheer. Voor jullie vervoer. Bedankt
voor jullie hulp bij taal- en geldzaken
en bij activiteiten. Zonder jullie, onze
vrijwilligers, zouden veel inwoners
niet kunnen genieten van hun sport,
gezelligheid en aandacht. Alle
dingen die het aangenaam maken
om in onze gemeente te wonen.
Jullie zijn allemaal onmisbare schakels die Uithoorn en De Kwakel bij
elkaar houden!”
Van de uitreiking en de huldiging
van de winnaar van “De Zilveren
Schakel 2020” is een mooie videoreportage gemaakt. Deze is te zien op
www.uithoorndenktmee.nl.

VRAAG HET DE BURGEMEESTER
In mijn column ga ik in op actuele onderwerpen of
deel ik met u momenten die ik als burgemeester
heb beleefd. Ook ga ik in op vragen die aan mij
gesteld worden.

Inwoners kennen hun wijk
het beste
Pakjesavond zit er weer op en we gaan alweer
richting de kerstdagen. Wat gaat zo’n jaar als dit
toch snel. Ik zie dat veel mensen al hun huis hebben versierd en ook in de
buitenruimte zie ik prachtige versierde kerstbomen. We weten dat de
feestdagen anders zullen zijn dan andere jaren. Maar laten we het beste
ervan maken! Ik ben dat zeker van plan, samen met mijn José. Ook bij ons
in huis schittert de kerstversiering al. Gezelligheid, al is het op afstand van
geliefden, zal helpen in deze bizarre tijd.
Samen maken we de buurt veiliger en leefbaarder
Ik ben groot voorstander om inwoners vaker te betrekken bij veiligheidsonderwerpen. Inwoners kennen hun wijk immers het beste. En dat gaan
we dan ook steeds vaker doen. De ‘opgavegerichte wijkaanpak veiligheid
en zorg’, voorheen beschreven als ‘wijkgericht werken’, komt voort uit het
Integrale Veiligheidsbeleid 2019-2022 en is dit jaar gestart om beter zicht
te krijgen op wijken, burgers te betrekken bij veiligheidsonderwerpen en
hen te laten participeren in het borgen van de veiligheid in de eigen wijk.
We gaan met hen in gesprek, pakken samen projecten op en we faciliteren initiatieven uit de samenleving. De opgavegerichte wijkaanpak
wordt sinds het begin van 2020 toegepast in drie pilotwijken: Thamerdal,
het Oude Dorp en Zijdelwaard. Het eerste succes is er al. Onlangs zijn
namelijk de werkzaamheden afgerond bij de doorlooproute Marijnenlaan/busstation. De verlichting is daar aangepast omdat het daar vrij
donker was. Dit had tot gevolg dat inwoners en reizigers zich daar
onveilig voelden. Bovendien zorgden de vele gestalde fietsen op deze
doorlooproute voor onveiligheid. Vooral voor mensen die mindervalide
zijn. Wij als gemeente hebben daarom hekwerken laten plaatsen om de
doorlooproute op te vullen en fietsonvriendelijk te maken. Uiteraard wel
op een manier dat de doorgang voor bijvoorbeeld mindervaliden en
andere voetgangers voldoende gewaarborgd blijft. Daarnaast zijn er ook
‘verboden fiets parkeren’ borden geplaatst. Dit allemaal is gebeurd in
samenwerking met omwonenden. Met de voorzitter van de VVE en
andere bewoners heeft de wijkregisseur namelijk eerder dit jaar aan tafel
gezeten en gevraagd om suggesties te doen om de onveiligheid van de
doorlooproute aan te pakken. Klasse!
Ik sluit mijn column af met een gevoelig onderwerp: vuurwerk. Er is een
grote groep die fel tegen is, maar er is ook een groep die vuurwerk ziet als
een traditie die nooit verloren mag gaan. Hoe dan ook: dit jaar is het
verboden om vuurwerk te kopen en af te steken. Dat heeft tot de
discussie geleid of je dan wel carbid mag schieten. Gemeenten gaan daar
zelf over. In bijna alle delen van het land is het verboden en ook in de
gemeente Uithoorn is er een verbod. Wie zich hier niet aan houdt, kan
een bekeuring krijgen.
Tot over twee weken, dan leest u mijn laatste column voor het kerstreces!
Pieter Heiliegers, burgemeester.

Jenaplanschool ’t Startnest zet
zich in voor schone buurt!
Uithoorn - Vrijdag 4 december
hebben de kinderen van Jenaplanschool ’t Startnest alles geleerd over
plastic soep.
Wist u bijvoorbeeld dat een colablikje 50 jaar in de natuur blijft
voordat de natuur het zelf heeft
opgeruimd? Daarom zijn we aan de
slag gegaan en hebben we met grijpers in de wijk heel veel afval verzameld. Binnen een halfuur raap je zo

267 dingen van de grond die niet in
de natuur thuishoren. Als iedereen
een beetje verschil maakt, maken we
met elkaar een groot verschil! De
kinderen van ’t Startnest hebben al
goede plannen wat ze nu gaan doen
om de hoeveelheid plastic in de
natuur terug te dringen. Als ze gaan
wandelen of buitenspelen nemen ze
een tasje mee en verzamelen ze het
afval.
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Eendracht en Hofland ontvangen
Sint en zijn Pieten!
dere tijd. Waar de creativiteit van het
onderwijs ongekende variaties
verzint op een oeroud thema! Voor
de leerlingen werden er al veel
dingen afgelast en het was hoog tijd
voor een gezellig Sinterklaasfeest.
Naar goede traditie een belangrijk en
groot feest in het scholencomplex!

Mijdrecht - De leerlingen van OBS
De Eendracht en RKS Hofland waren
er lang niet zeker van of dit jaar
Sinterklaas wel zou kunnen komen.
De berichten omtrent een bezoek
van de goedheiligman waren lange
tijd niet goed, en dat allemaal
vanwege corona.
Een lastige, maar tegelijk ook bijzon-

Grote kring
In de vroege morgen verzamelden
zich leerlingen in een grote kring op
het schoolplein. Op dezelfde plek
waar over enkele jaren het nieuwe
gebouw staat. Daar stonden ze dan
de leerlingen...een beetje onwennig
en ‘kaal’, zonder de ouders die altijd
zo graag meegenieten van het feest.
Zij mochten spijtig genoeg vanwege
het corona virus niet komen.
Met gillende sirenes kwam de oudste
bisschop van de wereld met een
bescheiden gevolg van twee pieten
op het schoolplein aan. De ontvangst

was hartelijk en gezellig, Sint en zijn
twee pieten bleven op gepaste
afstand en de kinderen uiteraard ook!
Met een ‘boks’ groette Sint de leerlingen en daarna werd het feest
voortgezet in school.
Op locatie
De leerlingen van beide scholen
bezochten Sinterklaas en de Pieten in
zijn ‘werk’-paleis. Dit jaar had de Sint
besloten ook thuis te werken op
locatie. Een prachtige werkplek in het
scholencomplex, voorzien van allerlei
gemakken. Het mocht Sint en zijn
hoofdpieten vooral aan niets
ontbreken!. Sint, onvermoeibaar en
vitaal, zelfs in deze lastige tijden met
corona. De leerlingen van Eendracht
en Hofland bleven voorzichtig en
respectvol op afstand, zoals dat
hoort. Ze wilden er zeker van zijn dat
ze Sinterklaas volgend jaar in goede
gezondheid zouden terugzien!

Help de gemeente om het veiliger maken

Stichting Tjitze Hesselius
verrassen ouderen
De Ronde Venen - Sinterklaas had
het er maar druk mee, via de Stichting Tjitze Hesselius heeft hij de afgelopen weken 118 alleenstaande
ouderen bezocht in De Ronde Venen.
Voor veel ouderen zijn het ingewikkelde tijden, minder bezoek en veel
clubjes en activiteiten gaan niet door.
Sinterklaas werd overal ook met
open armen ontvangen. Veel
ouderen vroegen hem om binnen te
komen, maar Sinterklaas bleef buiten
staan op 1,5 meter, geheel in lijn met
de corona maatregelen.
Natuurlijk had Sinterklaas een

cadeau meegenomen, met een cryptische omschrijving probeerde hij de
dames en enkele heer te laten raden
naar de inhoud. ‘Je krijgt er eters bij,
maar je kunt het zelf niet eten, het is
voor meerdere dagen en je krijgt er
geen opvliegers maar aanvliegens
van’. Met gegiechel werd het
pakketje open gemaakt. Een leuk
vogelhuisje voor aan het raam en
vogelvoer was de inhoud van het
cadeau dat op veel enthousiasme
kon rekenen. Na het zingen van een
liedje ging Sinterklaas weer snel op
pad naar het volgende adres.

De Ronde Venen - Steeds vaker
gebruiken criminelen de bovenwereld om hun illegale activiteiten in de
onderwereld uit te voeren. Bijvoorbeeld via een café of winkel waar
nooit klanten komen. Criminelen
doen dat om drugsgeld wit te
wassen. Als de bovenwereld de
onderwereld hierbij helpt, noemen
we dit ondermijning. Om ondermijning te bestrijden heeft het college
van Burgemeester en Wethouders
dinsdag 1 december het Uitvoeringsplan Ondermijning vastgesteld. In
het plan staat hoe de gemeente,
samen met onder andere politie en
Belastingdienst, ondermijning tegengaat. Dat varieert van het aanpakken
van risicolocaties tot het vergroten
van de handhavingscapaciteit. Ook
wordt ingezet op het actief informeren van specifieke doelgroepen
zodat zij ondermijning kunnen
herkennen. Door ondermijning aan
te pakken wordt de gemeente
onaantrekkelijker voor criminelen
om hun activiteiten uit te voeren. Het
bestrijden van ondermijning
vergroot de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
Grote impact
Burgemeester Maarten Divendal:
,,Ondermijning heeft grote impact
op onze samenleving. Het gaat vaak
om criminele netwerken die intimidatie, geweld en zelfs schietpartijen
niet schuwen. Voor de aanpak
hiervan zijn tips van inwoners en
ondernemers onmisbaar. De infor-

matie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende
puzzelstukje waarmee een zaak kan
worden opgelost.’’Ondermijning
heeft vaak te maken met de handel
in en productie van drugs. Dit gaat
vaak samen met veel problemen en
geweld. Bijvoorbeeld het dumpen
van (chemisch) drugsafval in de
natuur, onveilige straten en buurten
door straathandel en brandgevaarlijke hennepkwekerijen in woonhuizen. Burgemeester Divendal: ,,De
gemeente, politie en Belastingdienst
kunnen niet alleen de ondermijning
aanpakken. Daarvoor is echt hulp
nodig van inwoners en ondernemers.
Zij kunnen helpen door verdachte
zaken te melden, door tips te geven
over zaken die opvallen. Gelukkig
zien we ook dat dit steeds meer
gebeurt. Vorig jaar kon de politie in
Nederland na tips in totaal 2100
verdachten aanhouden en grote
hoeveelheden drugs in beslag
nemen. Op die manier kan (ondermijnende) criminaliteit steeds vaker
en meer worden aangepakt.’’
Signalen herkennen
Ondermijning en drugscriminaliteit
zijn niet altijd direct zichtbaar. Toch
vallen in de eigen straat of wijk wel
eens zaken op. Personen die ergens
rondhangen en snel wat uitwisselen
met voorbijgangers. Een auto waar
mensen steeds iets ‘afhalen’. Veel
aanloop bij een (dichtgeplakte)
woning, ook op gekke tijden. Al dit
soort zaken zijn voor de wijkagent

heel waardevol om te weten.
Afgelegen plekken zoals bedrijventerreinen en buitengebieden geven
ook kansen voor ondermijning en
drugscriminaliteit. Wat daar op kan
vallen zijn activiteiten op vreemde
tijden of bedrijven die helemaal afgeschermd zijn waardoor je er nooit
goed naar binnen kunt kijken. Ook
als bedrijven een vervallen uitstraling
hebben, maar toch met veel camera’s
beveiligd zijn, dan is dat opvallend.
Allemaal zaken die goed zijn om te
melden bij de gemeente, wijkagent
of via Meld Misdaad Anoniem.
Duidelijk beeld
Door verschillende signalen bij elkaar
op te tellen, ontstaat vaak een duidelijker beeld. Dat is precies wat de
overheid doet. Gemeente, Openbaar
Ministerie, politie en Belastingdienst
werken samen en wisselen informatie uit. Door als één overheid op
te treden kan met zowel strafrecht,
bestuurlijke maatregelen, toezicht,
preventie en andere maatregelen,
effectief worden opgetreden tegen
ondermijning. De overheid kan dit
niet alleen. Ziet u dingen die niet oké
zijn? Meld het dan! Dat kan op
verschillende plekken. Bij de
gemeente via ondermijning@derondevenen.nl., de politie via www.
politie.nl of anoniem bij Meld
Misdaad anoniem via 0800-7000.
Maarten Divendal: “Met hulp van
inwoners en ondernemers stoppen
we ondermijning samen en maken
we onze samenleving veiliger.’’
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Bezorgers wensen u fijne feestdagen
Uithoorn-De Kwakel - Volgende week breekt de mooiste tijd van het jaar
aan voor onze bezorgers. Dan bezorgen zij samen met de Nieuwe Meerbode hun nieuwjaarswens. Zij hopen natuurlijk op waardering van de
lezers. In weer en wind hebben zij weer een jaar lang de gratis krant boordevol lokaal nieuws wekelijks bij u thuisgebracht.
Het brengen van de nieuwjaarswens gebeurt corona-proof. De bezorgers
dragen een mondkapje en een rug- of buiktasje om fysiek contact te
voorkomen. Ze hopen natuurlijk dat u wat kleingeld in huis heeft waardoor ze extra gemotiveerd zullen zijn om u ook in 2021 wekelijks te voorzien van uw plaatselijke nieuws.

Kerst vier je gezellig en lekker
thuis met Catering Aelsmeer
Basketbal en badminton

Senioren weer sportief actief
De Ronde Venen - Een groot aantal
groepen van Senior Sportief Actief is
weer begonnen! Zoals de vrijdagmorgengroep van docent Jos
Kooijman, waar 18 senioren enthousiast naar Sporthal De Phoenix
kwamen. Ze zijn allemaal tevreden
over hoe het coronaproof geregeld is.
Eerst de handen ontsmetten, dan
gaan in de hal de schoenen uit, en
vervolgens gaan ze onder begeleiding naar de sportzaal. Die is verdeeld
in grote vakken voor steeds vier
mensen die daarin voldoende afstand
kunnen houden. Er liggen vier plastic
zakjes als plaatsaanwijzer, daarin zit
het ontsmette spankoord voor de

arm- en beenoefeningen. En overal
staat de handgel klaar.
Dan begint een normale les.
Warming up
Na de warming up neemt ieder zijn
spankoord en wordt er stevig geoefend. Deze groep doet ook altijd flink
wat buikspieroefeningen, op een
ontsmet matje met je eigen handdoek erop. De laatste ronde is in
tweetallen: in één vak spelen 2
mensen badminton met ook alweer
ontsmette spullen en de andere twee
gaan oefenen in basketbal. Dan wordt
er gewisseld, nieuwe rackets en een
ontsmette bal, en de deelnemers

hebben er duidelijk plezier in om zo
lang mogelijk de shuttle in de lucht te
houden en zoveel mogelijk te scoren.
“Het voelt weer goed, zo intensief te
oefenen”, zegt een van de deelnemers, “Fijn dat het weer kan!”. Ook Jos
Kooijman is blij dat er weer lessen zijn:
“Senioren bewegen veel, fietsen en
wandelen, maar je spieren gericht
oefenen, dat blijft ook heel belangrijk,
dat kun je eigenlijk niet missen.” Wilt u
ook fit en soepel blijven, kom dan ook
bij Senior Sportief Actief. Kijk eens op
www.seniorsportiefactief.nl naar de
mogelijkheden of bel 06 21 918 353
om een gratis proefles af te spreken, u
bent van harte welkom!

Origineel kerstcadeau: Boek
‘Kudelstaart in oorlogstijd’
Kudelstaart - Het is inmiddels ruim
een half jaar geleden dat op Bevrijdingsdag, 5 mei 2020, de Stichting
Kudelstaart in Oorlogstijd (SKiO) het
boek ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ heeft
gepresenteerd. Sinds de officiële overhandiging van het eerste exemplaar
aan burgemeester Gido Oude Kotte
zijn er al veel exemplaren verkocht.
Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’
vertelt over gebeurtenissen in Kudelstaart tijdens de Tweede Wereldoorlog, de crisisjaren en de eerste
jaren van de wederopbouw in het
dorp en is gebaseerd op een reeks
interviews die zijn gehouden in de
jaren negentig door Jan Buskermolen.
De interviews zijn nooit gepubliceerd,
maar al die tijd bewaard gebleven in
de ouderlijke woning van de in 1992
overleden Buskermolen. Zijn onderzoek naar de belevenissen en
gevolgen voor de inwoners van Kudelstaart gedurende de oorlogsjaren kon
hij helaas niet afronden tot een boek.
Wel is het manuscript en de documentatie bewaard gebleven. Dit manuscript bestaande uit interviews met in
de Tweede Wereldoorlog actieve

Geef
mij
ij tijd.

Kudelstaarters (waaronder verzetsmensen en onderduikers) en de verzamelde documentatie zijn de basis
geweest van het boek. Verder is
gebruik gemaakt van een archief met
correspondentie (brieven) tussen in
Duitsland tewerkgestelde Kudelstaarters en de toenmalige dorpspastoor
Van Kessel. Het initiatief van ‘Kudelstaart in Oorlogstijd’ is van Piet
Buskermolen. Hij heeft het werk van
zijn broer Jan voorgezet. Het boek
‘Kudelstaart in oorlogstijd’ is tot stand
gekomen onder leiding van Dick van
Wees, geschiedkundige en voormalig
geschiedenisleraar en bekend als (co)acteur van diverse boeken over de
geschiedenis van onder andere De
Kwakel en Uithoorn. Hij is naast eindredacteur ook schrijver van het boek
en hij heeft de enthousiaste groep
vrijwilligers van de werkgroep lay-out
en publicatie begeleid. Deze bestond
naast Piet Buskermolen uit Frans
Kuipers, Jacques van der Weijden en
Wijnand Oostveen.
Zuider Legmeer
Voor de totstandkoming van het

boek is er ook onderzoek gedaan bij
de inwoners van de Hoofdweg,
Achterweg en de Banken, naar wat zij
in de Tweede Wereldoorlog hebben
meegemaakt. Er is naast de interviews allerlei informatie verzameld,
contact gezocht met nabestaanden
die genoemd zijn in de interviews of
waarvan brieven opgenomen waren
in het archief met correspondentie.
Deze nooit eerder gepubliceerde
documenten en foto’s van de Zuider
Legmeer, gedeelte Gemeente
Uithoorn, zijn ook terug te vinden in
het boek. Het boek ‘Kudelstaart in
oorlogstijd’ is, zolang de voorraad
strekt, te koop bij de Marskramer in
Kudelstaart of bij ’t Boekhuis in Aalsmeer. Het boek beslaat 194 pagina’s,
is rijkelijk geïllustreerd, gebonden
met een harde kaft en kost 24,95
euro. Het boek kan ook online
besteld worden via www.kudelstaartinoorlogstijd.nl. Bij bestellingen op
de website kan er voor gekozen
worden om het boek op een ander
adres te laten bezorgen, dat is nog
eens een leuk en origineel
kerstcadeau!

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer

Aalsmeer - De Sint is nog maar net
het land uit, maar bij Catering
Aelsmeer zijn ze al volop bezig met
de kerstdiners voor thuis. ‘’De Shared
Dining menu’s, welke wij sinds juni
dit jaar aanbieden, zijn een groot
succes gebleken’’, aldus Tessa van
Catering Aelsmeer. ‘’Zodoende
hebben wij ook een Shared Dining
kerstmenu gemaakt voor thuis. Dit
menu is helemaal compleet, u hoeft
het alleen nog maar zelf op te halen
op 24 december en op te warmen op
Kerstavond, eerste of tweede
Kerstdag.’’
Kerstdiner voor thuis
Thuis genieten van een heerlijk kerstdiner, dat doet u dus met Catering
Aelsmeer! Omdat de kerstdagen al
druk genoeg zijn, helpen de medewerkers van Catering Aelsmeer graag
een handje. Verlos uzelf van boodschappen doen in een drukke supermarkt en urenlang in de keuken
staan. Met Catering Aelsmeer tilt u
uw kerstdiner naar een hoger level,
zonder dat u zelf de zorgen heeft. Op
24 december is het Kerst Shared
dining menu te bestellen vanaf twee
personen. Op deze manier kunt u
Kerst gezellig samen thuis vieren,

maar wel met lekker eten. En dát is
wat Catering Aelsmeer belangrijk
vindt. Ontzorgen is iets waar Catering
Aelsmeer goed in is, dat is de afgelopen 14 jaar wel gebleken. En dat
blijkt nu ook weer met de kerstmenu’s voor thuis.
Alles is eraan gedaan om het de klant
zo makkelijk mogelijk te maken. Het
opwarmen van het menu is een
fluitje van een cent, de bereidingswijze en temperaturen worden per
gerecht aangegeven. Een kind kan
de was doen!
De advertentie voor het kerstmenu is
elders in deze krant te vinden.
Zakelijk
Heeft u dit jaar een kerstviering op
het bedrijf? Kerstbuffetten worden
aangeboden vanaf 10 personen en
worden warm geleverd. Werken uw
medewerkers vanuit huis en wilt u
toch een kerstgevoel creëren? De
shared dining menu’s zijn uitermate
geschikt om online te dineren met
uw collega’s of om weg te geven als
uniek kerstcadeau. Neem voor
vragen over het kerstassortiment
contact op met Catering Aelsmeer
via info@cateringaelsmeer.nl of bel
0297-367979.

Virtueel ZZ Circuit
Regio - Op 1 nov. stond De 30e
Zilveren Turfloop, de eerste loop van
8 lopen binnen het Zorg en Zekerheid circuit, op de loopagenda. Deze
loop is uitgesteld naar 7 nov. 2021.
Niet alleen De Veenlopers hebben
hun loop uitgesteld.
Inmiddels is besloten om het gehele
Zorg en Zekerheid circuit dit seizoen
2020 / 2021 niet door te laten gaan.
Thuisblijven en bij de kachel blijven
zitten? Dat is voor hardlopers en
wandelaars geen optie.
De 8 verenigingen en de hoofdsponsor Zorg en Zekerheid presenteren iets nieuws. Inmiddels zijn er
vele Virtuele lopen in Nederland.
Echter, er bestaat nog geen Virtueel
circuit. Een uniek concept staat nu ter
beschikking voor de hardlopers en
wandelaars, het “Virtuele ZZ Circuit”.
Hoe werkt dit?
• Je loopt binnen een periode van 3
weken op een door jou zelfgekozen plaats en tijdstip de gekozen
afstand. Niet nodig om je woonplaats te verlaten.
• Je kiest je eigen parcours.
• Je loopt 1,2,…of meer lopen.
• Een speciale App is hiervoor
beschikbaar.
• Inschrijven. Zie de website
www.zorgenzekerheidcircuit.nl.
Hier vindt je alle informatie over
het Virtueel ZZ Circuit.

Deelnamekosten per loop zijn slechts
€ 3,00. Voor dat kleine bedrag kun je
de App gebruiken en ontvang je na
iedere loop een unieke medaille. Met
elkaar vormen deze medailles een
unieke serie. Als je aan 6 van de 8
lopen deelneemt, ontvang je een
speciaal herinneringsshirt. Lopers en
wandelaars zijn welkom. Inschrijven
kan op de website. Het maximum
aantal deelnemers per loop is 500.
Dus meld je snel aan, want vol=vol.
In de periode van dec. t/m mei 2021
staan de volgende lopen op de loopagenda van het Virtueel ZZ Circuit.
Loop Virtual Run
De Ter Specke Loop
29/11 - 13/12 2020
Roadrunnersloop
13/12 - 27/12 2020
Runnersworld Leiden
Nieuwjaarsloop
3/1 - 17/1 2021
Uithoorns Mooiste
24/1 - 7/2 2021
De Zilveren Turfrun
7/2 - 21/2 2021
VoorschotenLoop
7/3 - 21/3 2021
Braassemloop
21/3 - 4/4 2021
Omloop van Noordwijkerhout
18/4 - 2/5 2021
Volg ons op de website en facebook.
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Steun en Toeverlaat Residentie:
Persoonlijk maatwerk voor
iedere individuele bewoner
Mijdrecht - Nabij het centrum in het voormalige pand van Gerardus
Majella aan de Bozenhoven 157 ontwikkelt Steun en Toeverlaat in samenwerking met Kanjers Vastgoed een Woon-Zorg combinatie, de S.e.T. Residentie! Verwachte opening: voorjaar 2021. Oprichters achter Steun en
Toeverlaat, Marie-José van Hussen en haar partner Eddy Wakker bieden
een exclusieve rondleiding aan de Nieuwe Meerbode over wat er gaat
komen.

Een voorbeeld appartement afgewerkt voor de Open Dagen.

De S.e.T. Residentie is geen zorginstelling verbonden aan de overheid,
maar een particuliere zorgvilla. Dit
houdt in dat de dienstverlening
verder gaat dan in een normaal
verpleeghuis. Het betreft een ‘All
Inclusive’ concept. Een voorbeeld
hiervan is dat de gerechten dagelijks
door een chef-kok worden klaargemaakt. Daarnaast is er veel tijd en
aandacht voor de bewoners en
kunnen zij veel zelf kiezen. De ligging
van de S.e.T. Residentie en de voorzieningen in en om het gebouw
bieden tal van mogelijkheden voor
het uitoefenen van hobby’s, het
samenkomen van medebewoners en
het ontvangen van eigen gasten.
Op maat
Marie-José: “Iedereen zegt dat de
cliënt op de eerste plaats staat. Als je
kijkt naar de reguliere thuiszorg word
je vooral geholpen wanneer het de
organisatie uitkomt. Iemand kan
daardoor langer op bed liggen dan
men eigenlijk zou willen bijvoorbeeld. Wij bouwen onze organisatie
om de zorgvraag heen en stellen per
bewoner een zorgplan samen dat
periodiek wordt bekeken en op maat
bijgesteld.”
Eddy: “In Nederland wordt de laatste
jaren heel zakelijk gehandeld binnen
de zorg. Het gaat om efficiëntie en
een verdienmodel, zoals je dit in
bedrijven ziet. En wie is daardoor
gedupeerd?
De mensen die jarenlang netjes
premies hebben betaald en vervolgens niet de nodige ondersteuning
krijgen die men verdient. Wij krijgen
vaak te horen dat onze organisatie
lijkt op hoe het vroeger in de jaren 70
was. Dat veranderde door alle bezuinigingen en ook de macht van de
zorgverzekeraars heeft invloed. Zij
voeren druk uit hoe de organisatie
van thuiszorgbedrijven moet zijn
ingericht.
Marie-José: “Datzelfde geldt voor
zorginstellingen. Maar wat wij doen
is aanpassen naar het ritme van de
bewoners. Als men een avondmens
is en graag nog een borreltje drinkt
vinden wij dat helemaal prima. Bijkomend voordeel is dat deze mensen
dan langer uitslapen, waardoor niet
iedereen op hetzelfde tijdstip
geholpen hoeft te worden.”

Naar eigen smaak
De appartementen worden opgeleverd voor alleenstaanden en echtparen waarvan een of beide partners
zorg nodig heeft. Alle appartementen beschikken over een eigen
badkamer en pantry voor het klaarmaken van simpele gerechten. Met
de verbouwing zijn een aantal muren
doorbroken en gangen meegenomen als extra ruimte binnen de
woning die leeg wordt aangeleverd.
Zo kunnen bewoners het geheel naar
hun eigen smaak inrichten, zoals
onder andere de vloerbedekking, het
behang en type verlichting. “Een
verhuizing in de laatste fase van het
leven kan als heel heftig worden
ervaren. Daarom bieden wij direct
hulp aan voor het verhuizen als
service, zodat deze zorgen en moeite
kan worden bespaard voor de
nieuwe bewoners. Verder is het
belangrijk dat het appartement echt
kan worden ingericht naar de stijl
van de vorige woning. Het moet als
een veilig thuis worden ervaren met
de eigen vertrouwde huisraad.
Daarbij behoort de optie om in alle
vrijheid simpele maaltijden zelf in de
eigen woning klaar te maken. Wij
kunnen ons voorstellen dat bewoners niet elke dag zin hebben om in
een grote ruimte met elkaar te eten.
Bovendien kunnen de chef
gerechten ook bij het appartement
worden langsgebracht.”
Jongeren
Momenteel zijn 7 van de 36 appartementen binnen de S.e.T. Residentie
verhuurd. Het doel is om drie van de
36 appartementen te verhuren aan
jongeren. Dit valt onder hun unieke
concept ‘Magic mix’. De jongeren
worden geselecteerd op basis van
hun affiniteit met ouderen. Als
tegenprestatie gaan deze jongeren
activiteiten ondernemen met de
bewoners. “Geïnteresseerden hoeven
niet ambities te hebben om in de
zorg te komen werken, om hier te
kunnen wonen. Het gaat erom dat zij
sociaal zijn en aandacht willen
besteden aan de oudere bewoners in
het gebouw.” Het koppel heeft
jongeren voor ogen met een leeftijd
van 17 jaar tot en met 30 jaar, maar
strenge kaders worden niet gehanteerd. “Als iemand iets ouder is, maar

wel perfect past binnen het complex
zal hij of zij evengoed welkom zijn!”
Buiten de appartementen om is het
gebouw ingericht op licht, ruimtelijkheid, flexibiliteit en vooral veel gezelligheid. In de nieuwe recreatieruimte,
aangesloten op het restaurant, komt
natuurlijk licht binnen en heeft men
uitzicht op de weilanden. Oud en
jong kan ontspannen bij een openhaardje maar ook vloerverwarming is
een luxe waarvan genoten kan
worden.
Chef koks
Marie-José: “Er wordt iedere dag vers
gekookt door chef-koks. Wij houden
zelf ook van lekker eten en dat gun je
de bewoners ook! Dat maakt het echt
tot een hoogtepunt van de dag. Met
het ouder worden heeft niet
iedereen meer een even grote
eetlust, maar dat kan soms te maken
hebben met de kant-en-klaar maaltijden die worden voorgeschoteld in
de zorg. Dat smaakt vaak echt naar
karton! Het moet net zo smaken (en
beter!) zoals het vroeger was met het

Marie-José van Hussen en Eddy
Wakker staan waar het kookeiland zal
worden geïnstalleerd. Vanuit de
recreatieruimte kan het buitenterras
worden bereikt. Deze zal aan het
water worden verlengd, zodat er op
warmere dagen heerlijk buiten kan
worden ontspannen. Vissen en met
een bootje varen behoren ook tot de
mogelijkheden. Als er ijs ligt kan er
naar schaatsers worden gekeken en
zomers lopen de koeien op de dijk.

zelfstandig wonen. Tevens wordt een
kookeiland geïnstalleerd, waardoor
ook koks van buiten de Residentie
kunnen worden uitgenodigd. Het
jachtseizoen is nu aangetreden
bijvoorbeeld. Dan kun je de plaatselijke slager uitnodigen om een jachtbuffet klaar te maken. En er kunnen
kookworkshops worden gegeven. We
willen ook samenwerken met
scholen, dus wie weet kunnen er op
woensdagmiddagen wel pannenkoeken door leerlingen worden
gebakken!”
De voormalige recreatieruimte van
het gebouw zal na de verbouwing de
multi-room worden. “Wij ervoeren
deze plek als zo mistroostig. Iedereen
zat daar maar een beetje, met weinig
beweging. Daar willen we verandering in brengen. Er komt een tafelvoetbaltafel, een pooltafel en pingpongtafel en voor de kleinkinderen
een hoekje met speelgoed en een
PlayStation. Daar blijft het niet bij
overigens. Het idee is dat deze
ruimte heel flexibel zal worden ingericht met als doel dat het verschil-

De balkonnetjes zijn van glas gemaakt, zodat ook vanuit een rolstoel van het uitzicht
kan worden genoten.

lende functies kan omvatten. Van
een vergaderruimte tot zelfs een
begrafenisceremonie, waarbij een
kist zelfs in deze ruimte kan komen
staan. Een bewoner zou de wens
kunnen hebben om het afscheid
binnen de Residentie te laten plaatsvinden en daarvoor willen wij ruimte
bieden.”
Ruim
De S.e.T. Residentie ligt op een groot
stuk grond, waar opnieuw voor vrijheid en ruimtelijkheid is gekozen. Zo
zullen er minder parkeerplekken
worden aangeboden, in ruil voor
meer tuin. Volgens Marie-José en
Eddy hebben hun bewoners meer
aan een mooie tuin waarin kan
worden gewandeld of gezeten. Ook
zal er een jeu de boules baan komen
waar samen met gasten kan worden
gespeeld. Voor dementerende bewoners zijn een aantal maatregelen
genomen die zowel veiligheid als
vrijheid garanderen. Binnen het
gebouw is in een zusterpost een
verpleegkundige 24 uur per dag
aanwezig. Voor bewoners die ’s
nachts onrustig zijn, is een alarmeringssysteem op de kamer. Deze
reageren onder andere wanneer een
bewoner de woonruimte verlaat of te
lang in de badkamer is met het
gevaar dat men is gevallen. Via een
waarschuwing op de telefoon kan de
verpleegkundige dat in de gaten
houden en besluiten of er hulp moet
worden aangeboden. Geregeld kan
het namelijk voorkomen dat iemand
een rondje maakt en zelfstandig
terug kan komen. “Buiten het
complex wordt een kleine ‘bushalte’
geplaatst. Als een bewoner het idee
heeft dat men ‘terug naar huis’ moet,
kunnen zij hier op de bus wachten.
Na even te hebben gewacht keert
men vaak zelfstandig terug of helpen
wij een handje. Soms dwaalt men
zelfs verder van huis. Bij de voordeur
krijgt men dan een polsbandje waar
wij hun bewegingen mee kunnen
volgen, maar we willen ook niet te
veel ‘politieagentje’ spelen. Iedereen
mag eruit als hij of zij dat wil. Families
moeten daar bewust van zijn,
voordat ze besluiten hun ouders bij
ons te onderbrengen. Daarnaast

regelen wij vervoer vanaf het terrein
om ritjes te maken naar onder
andere het dorpscentrum. Er zal een
echte (elektrische) Londense Taxi
komen, aangepast naar de fysieke
gesteldheid van onze bewoners.”
Goed geventileerd
De richtlijnen tegen corona zullen
goed gevolgd worden binnen de
S.e.T. Residentie, zoals ruimte bieden
om voldoende afstand tot elkaar te
kunnen nemen. Toch benadrukken
Marie-José en Eddy dat vooral naar
het gezonde verstand geluisterd
moet worden. Tragische beelden van
buitengesloten bezoek zal niet
plaatsvinden bij de residentie. “Wij
zullen goed ventileren. Dat maakt
een groot verschil. En met goed weer
kan buiten met elkaar worden
gezeten op voldoende afstand. Wij
zullen flexibel omgaan met de maatregelen en waar problemen
ontstaan, zullen oplossingen worden
gevonden. Ik zie het niet zitten dat er
helemaal geen bezoek meer mag
komen, want als mensen niet doodgaan door corona, gaan ze dit dan
misschien wel door eenzaamheid.”
Als de coronacrisis eenmaal voorbij is
willen de twee de omliggende buurt
hartelijk uitnodigen om op bezoek te
komen. Gezellig activiteiten ondernemen of een daghap komen eten
samen met de bewoners is hoe
Marie-José en Eddy het zich voorstellen. “Je zou ook één keer in de
maand een vrijdagmiddag borrel
kunnen organiseren. Dat verschillende families hun ouders komen
bezoeken en samen een glaasje
drinken. Het plaatselijke Shantykoor
uitnodigen om hier af en toe te
komen oefenen behoort eveneens
tot de mogelijkheden. Hoe meer
mensen van buiten hier komen, hoe
levendiger het wordt! Geïnteresseerden kunnen de brochure
aanvragen met informatie en prijslijsten en hebben de mogelijkheid
om een afspraak te maken voor een
rondleiding. Binnenkort organiseert
Steun en Toeverlaat Open Dagen. Dit
zal verspreid zijn over 5 dagen i.v.m.
de coronamaatregelen. Vanaf
volgende week kan er ook voor het
proefwonen worden aangemeld.
https://desetresidentie.com/

De gangen op elke verdieping zijn visueel onderscheidend gemaakt. De begane
grond stelt de aarde voor met bijpassend getinte deuren. Op de tweede verdieping
zijn de kleuren groen van het gras en de derde blauw zoals de lucht. Er komen
lantaarntjes en ouderwetse huisnummers te hangen en nep Hedera aan de platen,
zodat men echt een beetje het idee krijgt dat men buiten loopt. Het licht is speciaal
door een lichtexpert onder handen genomen. Het licht komt natuurlijk over en is
dynamisch afgestemd op het dagritme.
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Metamorfose Phone House Uithoorn
Uithoorn – Phone House te Marktplein 23 in Uithoorn heeft een grote
metamorfose ondergaan. Na een
korte en intensieve verbouwing van
het interieur is de winkel 20
november jl. weer open gegaan.
Binnen een week tijd was het klusje
geklaard. Ondanks het verbouwen
kon de winkel open blijven. Dit was
mede mogelijk door de goede buur,
X&O Hairstyling. De salon had ruimte
gemaakt voor de telefoonzaak en
was toevallig zelf voor een week
gesloten. Dat bracht wel even wat
verwarring teweeg voor de bezoekers van de telefoonwinkel.
Strak ontwerp
Het simpele interieur dat nog uit
1993 stamde, is vervangen voor strak
ontwerp met donkere accenten en
grote spotlights aan het plafond.

Daarmee hoopt het gezicht achter de
Uithoornse vestiging, Adri Moree, de
winkelbeleving van de klanten te
verhogen. “Voor de presentatie van
elke categorie die met telefonie te
maken heeft moet dit gaan gelden.
De smartphone, internet voor thuis
en refurbished mobiel bijvoorbeeld.
Dat is echt een belangrijke speler aan
het worden. Dan heb je het over telefoons die een tweede leven gaan
krijgen met de juiste garantievoorwaarden. Vooral van de refurbished
Apple producten hebben wij er veel
om aan te bieden. Waar wij ook sterk
in zijn is de service die wij verzorgen
en het ‘advies op maat’ brengen. Je
komt bij ons binnen en krijgt een
totaal plaatje aangeboden. We overleggen de situatie voor thuis of
binnen een bedrijf. Bij het laatste heb
je het over zakelijk internet of VoIP

diensten (bellen via het internet). Als
dat is besproken en de klant gaat
akkoord, begeleiden we dat hele
proces. De overgang van het oude
naar het nieuwe systeem zal als
soepel worden ervaren door onze
service.”
Reparaties
Sinds een aantal maanden kunnen
reparaties binnen de winkel worden
uitgevoerd. Dit betreft onder andere
scherm of accu reparaties. Het proces
van de telefoon opsturen wordt hierdoor bespaard. Gedateerde modellen
telefoons en toestellen die geliefd
zijn onder ouderen behoren ook tot
het assortiment. Zo heeft Phone
House voor ieder wat. “En dat onder
het genot van een lekker kopje
koffie! Verderop aan de balies
hebben we eveneens stoelen

geplaatst zodat er comfortabel kan
worden gewacht als een andere klant
even tussendoor wordt bediend.”
De beleving van de klant verhogen is
het doel geweest van de verbouwing. Dat lijkt te zijn bereikt, hoewel
het opnieuw tot wat verwarring had

geleid: “Het is echt leuk om enthousiaste berichten te ontvangen dat het
er nu zo mooi uitziet allemaal. Daar
doe je het voor. Sommige klanten
vroegen zich wel af of ze op het juiste
adres waren, omdat het zo’n grote
metamorfose is het geweest!”

Kwakelse Veiling verdeelt €40.000
onder het Verenigingsleven
De Kwakel - De donatiecampagne
voor het Kwakels verenigingsleven
werd breed gedragen onder de
vrienden van het Kwakelse verenigingsleven. Naast directe donaties
werden er spontaan acties op poten
gezet die extra geld in het donatielaadje brachten. Het toont meer
weer eens aan hoe breed de waardering voor het Kwakels verenigingsleven is. Het Kwakels Veilingcomité
bedankt iedereen die heeft bijge-

Spetterend oud en nieuw:
Vuurwerkworld is er klaar voor
Door Anja Maas
Zwanenburg - “Vuurwerk dit jaar?
Dat mag toch niet? Jazeker, dat mag
wel. Tenminste als het gaat om categorie 1 vuurwerk. En gelukkig mag er
dan nog heel veel wel. Dus wil je oud
en nieuw toch met spetters en
knallen vieren, plan dan even een
bezoekje aan Vuurwerkworld. In onze
winkel ben je van harte welkom.
En natuurlijk zijn we er ook online”,
zegt Frank Koopmans van Vuurwerkworld. Samen met Hans-Peter
Reijnen staat hij klaar voor alle
klanten die het veelbewogen jaar
2020 spetterend en knallend willen
afsluiten, hoewel het er even naar uit
zag, dat het er niet van ging komen.
“Ja, dat was schrikken”, zegt hij. “Want
we hadden al van alles gedaan om
onze verkoop in veilige banen te
leiden. We zijn maanden bezig
geweest met voorbereiden. Onze
twee winkels – in Zwanenburg en
Aalsmeer – waren volledig coronaproof. We hadden een supercollectie
samengesteld, folders besteld,
afspraken met toeleveringsbedrijven
gemaakt en toen - pats - dat vuurwerkverbod. Alles voor niks. We
moesten annuleren en tja, het geld
dat vaak al vooruit betaald was,
waren we kwijt. Een enorme dreun,
dat zal niemand verbazen. Gelukkig
was er één lichtpuntje: categorie 1
vuurwerk mag wel. Dat is vuurwerk,
dat je het hele jaar in je bezit mag
hebben. Ook daarmee kun je een
mooi oud en nieuwfeestje bouwen.
We hebben er direct op ingezet en

onze klanten vinden bij ons een
topcollectie. Ons assortiment staat
op onze website. Je ziet meteen dat
het hier gaat om veel meer dan sterretjes en knalerwten, hoewel die
natuurlijk ook prachtig zijn. Populaire
toppers? Magic whip, flashing fountain, crackling groundflower, de crackling balls. En we hebben natuurlijk
in deze categorie ook hele mooie
pakketten”. Bestellen kan via de
website en belangstellenden zijn
welkom in de winkels. “Denk wel
even aan onze coronaregels. En
wacht niet te lang. Doordat we op
het laatste moment moesten switchen, is onze voorraad kleiner dan je

van ons gewend bent, Dus wie het
eerst komt. Als dat ergens geldt, dan
is dat nu”, vertelt Frank. Nog even wat
details:
Verkoop en ophalen op 19, 24 en 28
december tussen 10.00 en 17.00 uur,
verkoop en ophalen: 24, 30 en 31
december, tussen 8.00 en 18.00 uur.
“Allemaal anders dan anders, maar
we hopen snel op betere tijden. En
natuurlijk wensen we iedereen fijne
en vooral gezonde feestdagen.”
Vuurwerkworld, Dennenlaan 5, 1161
CK Zwanenburg. Website: www.vuurwerkworld.nl, mail: infor@vuurwerkworld.nl en telefoon: 020-235887.

dragen om de opbrengst van ruim
€42.000 te realiseren. De actie was
breed gedragen en de steun
hartverwarmend!
Meestal doen ongeveer 25 verenigingen een beroep op een bijdrage
uit de veilingopbrengst. Een aantal
had aangegeven dit jaar geen
bijdrage nodig te hebben omdat ze
hun activiteiten door de corona situatie helemaal niet of slechts heel

beperkt konden uitvoeren. Onder de
12 verenigingen die wel een beroep
op het Veilingcomité werd in totaal €
40.000 verdeeld, zodat er nog een
bedragje rest voor onverwachte
tegenvallers. De volgende verenigingen kregen een bijdrage: Tavenu,
Scouting, Vrienden van St. Jans
Geboorte, Vrouwengilde, Dorpshuis,
De Zonnebloem, Thamer Thuis,
Buurtkamer, s.v. KDO en KDO
Handbal en St. Atelier De Kwakel.

LEZERSPOST
Groen liefhebbers opgelet!
Legmeerbos
In onze prachtige wijk Legmeer-West is het fijn wonen vooral voor
gezinnen met jonge kinderen, zeker nu door Corona de overlast van de
vliegtuigen tijdelijk minder is geworden. Er is een prachtig burgerinitiatief
van Buurtbeheer Legmeer, om de leefkwaliteit van onze wijk te vergroten
door de geplande aanleg van het Legmeerbos.
Dit wordt gesteund door Stichting Leefomgeving Schiphol met een
subsidie van € 325.000. Er wordt groene recreatieruimte gerealiseerd die
we hard nodig hebben als Schiphol weer op volle toeren draait. Zeker
omdat er de komende tijd ook al groen verdwijnt door de komst van de
Uithoornlijn en het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Dit heeft voordelen, maar brengt ook extra overlast. Het Legmeerbos is bedoeld als
compensatie en een fijne plek om in het groen te recreëren. Het hele plan
voor het Legmeerbos is in te zien op Facebook: Buurtbeheer Legmeer
Legmeerbos.
Bedreiging van het Legmeerbos
Het plan was om eind dit jaar te starten met de realisatie. Helaas is de
verantwoordelijk wethouder inmiddels van plan om honk- en softbalclub
Thamen te verplaatsen naar de plek van het toekomstige Legmeerbos.
Op de oude locatie van de club worden dan huizen gebouwd.
Hiermee wordt niet alleen het Legmeerbos onmogelijk gemaakt (er wordt
dan niet aan de voorwaarden voor de subsidie voldaan), maar de kwaliteit
van de leefomgeving in onze buurt gaat daarmee verder achteruit. Het
zorgt voor meer autoverkeer, meer geluid- en lichtoverlast en er verdwijnt
nog meer groen achter een torenhoog hek waar je nu nog kan wandelen.
Dit is allemaal bovenop de overlast van Schiphol, de tramlijn en het
bedrijventerrein.
Wat kan jij doen?
Op donderdag 17 december neemt de Gemeenteraad van Uithoorn een
besluit om de verhuizing van Thamen verder te onderzoeken. Als de
gemeenteraad hier akkoord mee gaat, betekent dat het Legmeerbos daar
niet kan komen en de subsidie vervalt. Ben je voor meer groen in de
buurt? Laat dit de gemeenteraad dan nu weten en vul de petitie in! petities.nl/petitions/start-aanleg-legmeerbos

Vuurwerkworld klaar voor verkoop van categorie 1 vuurwerk.

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

Huis kopen is een loterij

Kansen voor inwoners met
de nieuwe omgevingswet
Er komt per 2021 een nieuwe omgevingswet. De wet zorgt er voor dat
inwoners veel meer inspraak kunnen krijgen over hun eigen leefomgeving. Er komt veel ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere
besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd en worden
inwoners en ondernemers meer betrokken. Het is dus een ideale manier
om samen te gaan werken. Het is dan wel belangrijk dat inwoners ook
daadwerkelijk gaan meedoen. IVI wil inwoners graag bewust maken dat
er een kans voor inwoners is om echt wat vingers in de pap te krijgen als
het gaat om onze eigen leefomgeving. Hieronder een eerste korte uitleg.
vaak geen invloed over aanpassingen
in hun eigen leefomgeving. Ze
worden op afroep gevraagd om hun
mening niet meer en niet minder.
Dat moet dus anders wat IVI betreft.

Over de Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en
moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het onder
meer om wet- en regelgeving over
bouwen, milieu, water, ruimtelijke
ordening en natuur. De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en
beschermen van de leefomgeving.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan wat er
zich nu afspeelt in onze gemeente
over het plaatsen van Windmolens,
herinrichting van de N201, centrumplan Vinkeveen, de situatie en het
woningtekort voor starters. Dat zijn
toch zaken die voor inwoners van
groot belang zijn en zo zijn er waarschijnlijk nog wel wat zaken te
benoemen.
Het moet anders
Tot op heden zijn inwoners nauwelijks betrokken. Ruimtelijke ordening
is een werkveld waar gebiedsontwikkelaars van de gemeente en professionele projectontwikkelaars en
andere stakeholders elkaar goed
weten te vinden. Ze kennen elkaar
goed en spreken elkaars taal. Het
gaat ook vaak om euro’s. Inwoners
staan dan vaak aan de zijlijn en
moeten aanschouwen hoe een en
ander voor hen wordt beslist. Inwoners doen nu niet mee en hebben

De nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet die er aan
komt is een ander soort wet dan we
gewend zijn. Deze wet ‘maakt mogelijk’ in plaats van ‘verbiedt en schrijft
voor’. Bovendien gaat deze wet er
vanuit dat je er samen wel uitkomt,
ofwel hij is gebaseerd op vertrouwen.
De wet gaat er vanuit dat je de
grenzen niet hoeft voor te schrijven,
als je maar samen optrekt en het
beste voor hebt met de omgeving en
de inwoners. Die visie moet natuurlijk het uitgangspunt voor alle
belanghebbende. En die visie maak
je samen, niet alleen met professionals, maar met iedereen.
Minder wet en regelgeving
De Omgevingswet treedt naar
verwachting in 2021 in werking. Een
groot aantal bestaande wetten op
het gebied van ruimtelijke ordening
zullen uiteindelijk samengevoegd
worden. De Omgevingswet bundelt
de wetten voor de leefomgeving van
26 wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar
slechts 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling.
Samen doen
De wet geeft iedereen zelfs expliciet
de verantwoordelijkheid om mee te
doen. Hierdoor krijg je een heel
ander proces, met veel meer nieuwe
spelers, die samen moeten gaan

Bij IVI hebben zich inmiddels honderden starters ingeschreven die op
zoek zijn naar een dak boven hun hoofd. Een deel van hen wil in aanmerking komen voor een huurwoning, maar een groot aantal van de woningzoekende starters willen graag een huis kopen. Een huis kopen lijkt bijna
onmogelijk. We horen ook gekke verhalen over het systeem van een huis
kopen. Het lijkt steeds meer op een loterij.

bedenken hoe ze de omgeving eruit
willen laten zien. Ze bedenken die
visie niet alleen, ze gaan erachter
staan, ze helpen hem werkelijkheid
te worden. Kortom, de Omgevingswet nodigt inwoners, ondernemers expliciet uit om met initiatieven
te komen om de visie werkelijkheid
te laten worden.
Gevaar dat alles bij hetzelfde blijft
Ondanks dat de nieuwe wet komt en
er absoluut kansen zijn voor inwoners ligt het gevaar op de loer dat de
partijen die het nu onderling regelen
het met de nieuwe wet gewoon
blijven regelen. Bovendien kunnen
ze dat dan nog een stuk makkelijker
ook, want er komen letterlijk minder
regeltjes. En de nieuwe gesprekspartners spreken de taal niet en kennen
de omgangsregels niet. Dus dat gaat
niet zomaar goed. Het is geen gelijk
speelveld.
Bewustzijn bij inwoners
Als het bewustzijn bij alle partijen
niet verandert, kan alles bij het oude
blijven. Als dat gebeurt, dan komen
initiatieven van inwoners, ondernemers helemaal niet of nauwelijks tot
stand. Dan is deze nieuwe wetgeving
zeker geen voordeel voor de inwoner
maar meer voor de beleidsmakers
een handige tool om nog sneller
zaken door te drukken die niet altijd
in het belang van de inwoners zijn.
Inwoners betrekken en bewust
maken Inwonersparticipatie is nog
lang niet waar het wezen moet
volgens IVI. Ondanks het feit dat ze
met de mond worden bejubeld is de
praktijk vaak toch nog weerbarstiger.
Hoe krijgen we hier verandering in?
IVI denkt dat de nieuwe Omgevingswet daar zeker bij kan gaan
helpen. Dan moeten we die kans als
inwoners wel pakken en niet aan ons
voorbij laten gaan. IVI vindt het dan
ook belangrijk om inwoners te gaan
voorlichten over deze nieuwe wet en
de kansen die er voor de inwoners
komen. Natuurlijk wil IVI hier ook
samen optrekken met de lokale overheid en de beleidsmakers. Want
Samen kom je verder!
Hebt u vragen, opmerkingen
of andere zaken die u kwijt wilt
over de nieuwe Omgevingswet
stuur een mail naar:
info@iwonersvoorinwoners.nl

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

Onbetaalbaar
De huizen in De Ronde Venen die te
koop staan zijn maar zeer beperkt.
Dat betekent dat het vraag en
aanbod uit balans is. Het gevolg is
dat de vraagprijs van huizen per
maand met procenten omhoog gaat.
Nieuwbouw lijkt al helemaal niet aan
de orde. Er wordt nauwelijks voor de
doelgroep starters gebouwd en als er
al wordt gebouwd hebben we het
over prijzen die je eigenlijk niet aan
starters kan vragen.
Het systeem van een huis kopen
klopt niet
Als je dan al een huis wilt kopen en je
oog hebt laten vallen op een huis
kom je in de wondere wereld van de
huizenloterij. Want het begint steeds
meer op een loterij te lijken als je een
huis wilt kopen. Daar waar je vroeger
een vraagprijs zag wist je dat de
verkopende partij die prijs voor het
huis wilde hebben. Als je die prijs
wilde betalen was er een deal en kon
jij het huis voor de vraagprijs kopen.
Vaak werd er nog even onderhandeld over de prijs maar je betaalde
nooit meer dan de vraagprijs. Je
kwam er samen gewoon uit en vaak
lag de prijs onder de vraagprijs en als
de verkoper de vraagprijs ontving
was dat de hoofdprijs. Maar de
marktwerking heeft zijn werk
gedaan. En ook al is de marktwerking
bedacht voor de consument echt
beter wordt de koper er niet van
Hoe werkt de huizenloterij?
In het nieuwe huizenloterijsysteem
moet je als koper vooral veel geluk
hebben en hoog inzetten. Hoe werkt
het nu als je een huis wil kopen? Er
komt een huis te koop te staan bij de
makelaar. Vaak is er heel veel interesse want de vraag is veel groter
dan het aanbod. Dus je meldt je snel
bij de makelaar. Tegenwoordig mag
je dan het huis waar je interesse in
hebt één keer gaan bekijken. Als je
het huis wil kopen mag je dan
eenmalig een bod uitbrengen. En
dan is het afwachten of je de hoogste
bieder bent en de hoofdprijs hebt en
het huis voor de hoofdprijs mag
kopen.
Gokken wat voor hoog bod je
moet inzetten
De hoogste bieder krijgt het huis. Dat
lijkt normaal, maar niemand weet
wat het hoogste bod zal zijn. Een
tweede kans krijg je niet meer, want
het is een eenmalige gok. Dus je

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.

moet een beetje gokken hoeveel je
meer wil betalen dan de vraagprijs
en je moet inzetten om je concurrentie af te bluffen. Ja, u leest het
goed het bod moet altijd meer en
niet minder zijn dan de vraagprijs,
want er wordt tegenwoordig alleen
maar overboden. Het huis gaat dus
bijna altijd voor meer weg dan de
vraagprijs. Overbiedingen van meer
dan 10% dan de vraagprijs zijn
normaal. De rijkeren onder ons
hebben hier natuurlijk wel een voordeeltje! Niet echt allemaal gelijke
kansen in deze huizenloterij.
Voor starters een moeilijke markt
Voor de starter is dat best een moeilijke markt want je moet gaan
opbieden tegen partijen die al kapitaal hebben gemaakt door de
verkoop van hun huidige huis en
vaak al wat kapitaal krachtiger zijn.
Vooral als je een huis in bijvoorbeeld
Amsterdam verkoopt om je in De
Ronde Venen te gaan vestigen heb je
echt vaak wat meer te besteden dan
de starters in De Ronde venen zelf.
Kortom meer kansen voor buitenstaanders dan starters die graag hier
willen blijven wonen.
Oneerlijke concurrentie
Dit is dus een markt waar de rijkere
onder ons meer kans hebben. De
starter die nog in het begin van een
carrière staan kunnen met hun 1e
hypotheek niet mee in deze huizenloterij. De starter is dan ook de grote
verliezer van dit gekke loterij
systeem. Oneerlijke concurrentie en
wellicht moet de lokale overheid
deze marktwerking eens onder de
loep nemen. Want deze marktwerking komt de consument niet ten
goede. Wel een lucratieve handel
voor verkopende partij, makelaars en
vastgoedinvesteerders.
Wat vindt u daarvan?
Hebt u hier ook ervaring mee laat het
IVI weten. Maar IVI hoort ook graag
van anderen wat zij van dit systeem
vinden. Wat vinden de makelaars
daar bijvoorbeeld van? De hypotheekverstrekker? De inwoners?
De gemeenteraad? En onze
wethouder? Stuur uw reactie naar
info@inwonersvoorinwoners.nl

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl
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Opbrengst Grote Clubactie 2020
Uithoorn en De Ronde Venen

Pietentraining bij Atalante
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag stond
de Boei te Vinkeveen in het teken van
Pietentraining. De mini’s van Atalante
moesten tijdens verschillende
opdrachten de Pieten helpen en
chocoladeletters verzamelen. Ook
waren er onderweg nog munten te
vinden en bonusletters te verdienen
als de joker werd ingezet.
Dankzij een donatie waren de trainers
van Atalante in staat om een heel
leuke training inclusief lekkers voor
de jongste jeugd van de Vinkeveense
volleybalclub te organiseren. Na een
aantal digitale meetings was de training in elkaar gezet.
Bij binnenkomst werd er gestart met
tienbal, zodat de trainers in de andere
zalen alles konden opbouwen. Er
waren vijf onderdelen: de stoomboot
verplaatsen, pakjes in de schoorsteen
gooien, schoorsteen serveren, over

de daken lopen en via schuine daken
gooien. Er moest gedoken, overgegooid, heel precies geserveerd, voorzichtig gelopen en via een schuin dak
gegooid worden. Als het minimale
aantal cadeautjes goed bezorgd was,
kon er een chocoladeletter verdiend
worden. Deze moest naar de andere
zaal gebracht en op de juiste plek
gezet worden. Tussen alle onderdelen
lagen verschillende munten verstopt.
Die mochten de kinderen in hun
eigen zak steken of lekker al opeten.
Bij het meest favoriete onderdeel kon
een joker ingezet worden, waarmee
de kinderen een extra letter konden
verdienen. Toen alle groepjes alle
onderdelen hadden voltooid, mocht
er naar de andere zaal gegaan
worden. Daar stond, in chocoladeletters, bijna een hele zin op de banken.
Na een paar keer verkeerd raden, had
Fleur de eer om de juiste zin te raden:

Vrijdagavond viert Atalante Sinterklaas. Omdat ze zo knap geraden
hadden, was er een chocoladeletter
voor ieder kind en ook nog eens een
voor alle trainers. Bij het naar huis
gaan was er ook nog een zakje
chocoladekruidnoten en gewone
kruidnootjes voor elk kind.
Het was een geweldig leuke avond,
waarbij alle kinderen hebben laten
zien heel goed samen te kunnen
werken. Ook nog het vermelden
waard is dat de groep mini’s inmiddels ruim verdubbeld is. Elke vrijdagavond (en tijdelijk ook dinsdagavond)
trainen 30 enthousiaste kids in de
leeftijd van 5 t/m 12 jaar. Dankzij de
vier hoofdtrainers en vier assistenttrainers is er meer dan voldoende
aandacht voor ieder kind. Wil jouw
kind ook een keer komen kijken?
Stuur dan een mailtje naar jeugd@
vv-Atalante voor meer informatie.

Oud Argon speler gezocht

Scheurkalender bestemd voor Erik Bos

Mijdrecht - Drie oud-supporters hebben in samenwerking met Het Parool een
scheurkalender over de verdwenen voetbalclub FC Amsterdam gemaakt. Alle
oud-spelers krijgen een exemplaar. Erik Bos kwam van Argon en speelde voor
FC Amsterdam in het seizoen 77-78 en vertrok daarna weer naar Argon. Wij
zoeken zijn adres om de scheurkalender naar hem toe te kunnen sturen.
Mogelijk dat een lezer Erik Bos hierop kan attenderen. Erik kan zijn adres doorgeven op fcamsterdam@gmail.com

Succesvolle Corona Cross bij AKU

Regio - Door de corona maatregelen
zijn de atletiekwedstrijden helaas
afgelast. Omdat verenigingen wel
onderlinge wedstrijden mogen organiseren, heeft AKU een onderlinge
Corona Cross georganiseerd. Het doel
van de cross was om atleten kennis te
laten maken met de wedstrijd en om
atleten met een doel te laten trainen.
Om zoveel mogelijk talenten aan de
start te krijgen is gekozen om de
wedstrijd op een trainingsavond te
organiseren. De Corona Cross is
verdeeld over 3 wedstrijden. Na 3
wedstrijden wordt er per categorie

(jongens en meisjes) een klassement
opgemaakt. Naast het individuele
klassement wordt er ook een teamprestatie bijgehouden. Alle atleten
zijn ingedeeld in een groep en
strijden dus ook mee om de teamprijs.
De 1e cross op het terrein van AKU
was een groot succes, met ruim 80
deelnemers aan de start. De trainingsgroepen werden gecombineerd om
ervoor te zorgen dat kinderen met
elkaar de strijd aan konden gaan. Op
een uitdagend parcours, dat uit werd
gezet door enthousiaste trainers,
werd er hard gestreden voor het klas-

sement. De AKU jeugdleden hebben
zich geweldig ingezet met veel strijd,
spannende eindsprints, onderlinge
duels en veel ook overwinningen op
zichzelf. De trainers die aanwezig
waren zorgden voor een goede
warming-pp en zorgden ervoor dat
de kinderen optimaal voorbereid aan
de start stonden. Bij de jongste
pupillen werd zelfs een echte Sinterklaas warming-up gegeven.

Aanmoedigen
Ouders konden door de corona
maatregelen helaas niet aanwezig

Regio - Ruim 300.000 verkopers
zetten zich de afgelopen maanden in
om loten te verkopen tijdens de
Grote Clubactie. In De Ronde Venen
lukte het verenigingen om in totaal €
36.696,- op te halen.
Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie.
Samen haalden zij dik 9,5 miljoen
euro op door meer dan 3 miljoen
loten te verkopen.
De deelnemende clubs verbreken
hiermee alle records.
Dit jaar deden in De Ronde Venen en
Uithoorn de volgende clubs mee en
zij haalden de volgende bedragen
op. Hiervan gaat 80% naar de club!
Mijdrecht
Sportvereniging Argon €6.960,-,
Dansstudio Sietske €5.568,-, Gymnastiekvereniging Mijdrecht ‘79 €5.214,-,
HCA Hardrijders Club Amsterdam
€843,-, Muziekvereniging VIOS €114,-

Wilnis
GV Veenland €3.609,-, Combinatie
Sportclub Wilnis €2.898,de Hoef
HSV 69 €3.144,Abcoude
Gymnastiekvereniging Abcoude (SV
Abcoude) €2.370,Vinkeveen
Korfbalvereniging De Vinken
€1.941,-, Muziek- en Showkorps
Triviant €1.902,-, BV Kwinkslag €453,Baambrugge
Sportvereniging B.E.O. €1.032,Waverveen
Sportvereniging Hertha € 648,De Kwakel
UHC Qui Vive €7.125,-, H.S.V. Thamen
€3.138,-, Sportvereniging KDO €2.712,Uithoorn
Atletiek Klub Uithoorn A.K.U.
€4.524,-, Legmeervogels €4.185,-,
Uithoornse Wieler Trainings Club €990,-

Argon verlengt contract met
hoofdtrainer Ludo Pistorius
De Ronde Venen - Ondanks dat
vanwege het rondwarende coronavirus de voetbalcompetitie al enkele
weken stil ligt, dienen de verenigingen de lopende zaken natuurlijk
wel af te handelen. Daaronder valt
uiteraard ook de beslissing of men in
het nieuwe seizoen doorgaat met de
huidige trainer of dat men op zoek
gaat naar een nieuw gezicht. Bij
Argon staat dit seizoen Ludo Pistorius als hoofdtrainer voor de groep,
die hiermee voor het eerst in zijn
loopbaan de eindverantwoordelijke
is. Alhoewel het door de huidige
omstandigheden niet eenvoudig is
om tot een afgewogen oordeel te
komen, heeft het bestuur van Argon
toch alle vertrouwen in de werkwijze
van de trainer, die een zeer goede
verstandhouding met de spelersgroep heeft weten te bewerkstelligen. Op basis daarvan is (uiteraard
in goed onderling overleg) besloten,

dat Pistorius ook in het nieuwe
seizoen 2020-2021 als trainer-coach
van de selectie aan Argon verbonden
zal zijn. Het daarbij behorende
contract is deze week ondertekend,
beide partijen zijn uiterst content
met deze verlengde samenwerking
en hopen uiteraard de vruchten
daarvan binnenkort weer op het veld
te mogen plukken.

zijn bij de cross om de atleten aan de
moedigen. Het was schitterend om
te zien dat de lopers aangemoedigd
werden door de kinderen die al gefinisht waren of nog moesten starten.
Door het enthousiasme van iedereen
kwam bijna iedereen trots met een
glimlach over de finish. De organisatie kijkt terug op een zeer
geslaagde editie en kijkt uit naar de
2e cross op vrijdagavond 18
december.

C pupillen
1. Siem Verlaan
2. Rowan van Kempen
3. Abel van Zaanen
B pupillen
1. Jip Hofmeister
2. Roel Verlaan
3. Finn Bakker

Uitslagen
Mini pupillen
1. Jouri Stolwijk
2. Jill Verhoef
3. Finn de Kuijer

Ludo Pistorius

A pupillen
1. Suus Hogenboom
2. Luuk van Manen
3. Maud van Kessel
Junioren
1. Robin van Montfoort
2. Koen Kaijen
3. Morris de Kuijer

