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Het college van B&W heeft een 
verdere stap gezet voor de her-
ontwikkeling van winkelcentrum 
Amstelplein. Dit in de vorm van 
het ondertekenen van een samen-
werkingsovereenkomst met 
Syntrus Achmea, de eigenaar van 
het winkelcentrum. Tot de plannen 
behoren het verbouwen van de 
leegstaande kantoren tot apparte-
menten en de passage verandert 
in een modern en aantrekkelijk 

winkelcentrum.
De leden van de PvdA Uithoorn/De 
Kwakel hebben voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart een 
kandidatenlijst en verkiezingspro-
gramma vastgesteld. Jeroen Brink 
fungeert als lijsttrekker. Hij is een 
ervaren burgerlid geweest binnen 
de partij voor de fractie.
Tijdens de jaarwisseling is het 
bekende ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan door een grote 

uitslaande brand totaal verwoest. 
Veel gebruikers van de diverse 
ruimten en verenigingen zijn
daardoor ernstig gedupeerd.
Inwoner Wim Wahlen vindt het 
nieuwe verkeersplan van de 
gemeente voor het centrum een 
‘horrorinrichting’. Volgens hem zijn 
er aantoonbaar gevaarlijke situa-
ties voor voetgangers en �etsers 
op locaties waar bevoorradings-
vrachtwagens voet- en �etspaden 
kruisen.
Op 1 januari dit jaar is de Wet 
Inburgering ingegaan. Deze wet 
geeft de gemeente Uithoorn de 
taak om inburgeraars te bege-
leiden, zodat deze zo snel mogelijk 
volwaardig en duurzaam meedoen 
in de samenleving.
Jeroen Albers is lijsttrekker voor
de politieke partij Groen Uithoorn.
Gemeentebelangen wil meer geld 
van het rijk om de ‘afgeschoven 
taken’ van het rijk op het gebied 
van o.a. de jeugdzorg te kunnen 
blijven betalen.

De aanleg van de Uithoornlijn 
(Amsteltram) tussen Amstelveen 
Westwijk en Uithoorn centrum vice 
versa is o�cieel van start gegaan. 
In Uithoorn werd aan de Boerlage-
laan door wethouder Jan Hazen 
samen met vertegenwoordigers 
van de Vervoerregio Amsterdam 
en bouwer Dura Vermeer het start-
sein gegeven.
Er is nog geen besluit genomen 
over de verhuizing van de Scou-

ting Admiralengroep naar het 
Libellebos. Omdat de omgeving er 
grote moeite mee heeft is er door 
de PvdA een plan ingediend om 
het clubhuis van de Scouting nu in 
te plannen bij de aanleg van het 
nieuwe Legmeerbos.
Wethouder Jan Hazen is gekozen 
tot lijsttrekker van de VVD 
Uithoorn/De Kwakel bij de 
komende gemeente-
raadsverkiezingen.

FEBRUARI

MAART

Scouting De Admiralengroep krijg 
een nieuw clubhuis nabij de sport-
school Plux aan de rand van het 
Libellebos.
Uithoorn/Aalsmeer krijg ene nieuw 
politiebureau. Dat wordt gevestigd 
aan de Koningin Maximalaan 
tussen de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats en het voormalige 
WAPO terrein, wat in plaats van 
industrieterrein straks een mooi 

woongebied wordt.
De gemeenteraad stemt in met
de herontwikkeling van winkel-
centrum Amstelplein.
Jos van den Berg viert het 15-jarige 
bestaan van ‘zijn AH’ in winkel-
centrum Amstelplein.
Er zijn plannen voor de bouw van 
een nieuwe supermarkt van Aldi 
met daarbij extra 36 huurapparte-
menten in de sociale huursector 

voor jongeren bovenop het 
gebouw. De super en de apparte-
menten staan gepland om op 
dezelfde plaats te komen als de 
huidige Aldi aan de Sportlaan
nabij het Burgemeester Kootpark.
Na 27 jaar neemt brandweerman 
in hart en nieren Nico Theuns 
afscheid bij de Uithoornse brand-
weer waar hij laatstelijk als post-
coördinator dienst deed. Als
kazernemanager blijft hij zich 
actief inzetten in een contro-
lerende en adviserende rol en
wil hij zijn kennis en kunde over-
dragen aan de nieuwe generatie 
brandweerlieden.
De gemeente Uithoorn is gestart 

met de voorbereidingen voor een 
nieuwe verdeling van de sociale 
huurwoningen via een puntensys-
teem. Er komt tevens een digitaal 
loket voor de aanvraag van situa-
tiepunten. Bij dit systeem moeten 
mensen met dringende huisves-
tingsvraag beter aan bod komen. 
Het nieuwe systeem is begin 2023 
beschikbaar.
Storm Eunice raasde over Uithoorn 

en liet een spoor van vernielingen 
achter.
Wijkagent Chris van Gool - zeven 
jaar in Uithoorn en de laatste drie 
jaar in De Kwakel - gaat na veertig 
jaar dienst bij de politie met 
pensioen. Zijn taak in De Kwakel 
wordt overgenomen door Ibrahim 
Sencan die al zeventien jaar erva-
ring heeft bij verschillende politie-
bureaus in Amsterdam.

Nadat een uitslaande brand op 31 
december vorig jaar ’t Buurtnest 
vrijwel compleet had verwoest, 
heeft men toch nog kans gezien 
een klein deel daarvan, nr. 59, te 
redden, weer te herstellen en in
te richten voor gebruik.
Winkeliers, organisaties, scholen 
en particulieren in Uithoorn 
hebben een hulpactie gestart
voor Oekraïne.

Voor Uithoorn is in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
een aparte verkiezingskrant 
uitgebracht.
De inrichting van de nieuwe biblio-
theek in gebouw De Rede aan de 
Wilhelminakade is van start 
gegaan. Deze zomer zal de nieuwe 
bibliotheek haar deuren kunnen 
openen.
De gemeenteraad van Uithoorn/

De Kwakel heeft unaniem de
Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 
‘Veilig, leefbaar en bereikbaar 
Uithoorn’ vastgesteld.
De gemeente heeft een nieuw 
plan gemaakt voor de (her)inrich-
ting van het Schansgebied en legt 
dit ter informatie voor aan de 
inwoners.
Gemeentebelangen is de grote 

winnaar geworden van de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
gaat van vijf naar acht zetels. Zij is 
daarmee de grootste politieke 
partij in de raad. DUS! volgt op de 
voet en gaat van vier naar zes 
zetels. Omdat het inwonersaantal 
in de gemeente Uithoorn is 
gestegen, is het aantal raadsleden 
toegenomen van 21 naar 23.
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“De Schanskerk is een heel indruk-
wekkend gebouw en beeldbepalend 
voor het Schansgebied,” zegt 
wethouder Jan Hazen. “De kerkto-
rens zijn bovendien in de wijde 
omgeving te zien en voor veel 
Uithoornaars en Kwakelaars het 
teken dat ze bijna thuis zijn. Niet 
voor niets heeft de gemeenteraad 
besloten dat zij het historisch kerk-
front willen behouden. Maar daar 
moeten we wel wat voor doen: het 
front is dringend aan restauratie toe 
en dat is een hele klus. We zijn dan 
ook heel blij dat er een ontwikkelaar 
is die dit aandurft. De aankoop van 
de kerk, pastorie en de tuinen erom-
heen is ook een belangrijke mijlpaal 
voor ons plan voor het hele Schans-
gebied. We willen dat het Schansge-
bied een groene, parkachtige woon-
omgeving wordt, waarin de rijke 
historie van het gebied wordt geres-

pecteerd en kwaliteit de boventoon 
voert. De kerk en de pastorie spelen 
de hoofdrol in dit plan.” 

Het plan voor de Schanskerk
“Bij de herontwikkeling van de 
Schanskerk houden we rekening met 
de stedenbouwkundige uitgangs-
punten voor dit gebied,” legt Cees 
van Vliet van DID Vastgoedontwikke-
ling uit. “Het beeldbepalende kerk-
front en de pastorie blijven 
behouden en de karakteristieke 
torens en gevels worden in ere 
hersteld. Net als de voorste stukken 
van de kerkmuur. Achter het kerk-
front komt binnen de contouren van 
het schip nieuwbouw. Wat dat 
precies wordt, is nog niet duidelijk. 
We denken aan appartementen of 
zorgwoningen. De nieuwbouw sluit 
naadloos aan bij de oorspronkelijke 
uitstraling van de Schanskerk. We 

hebben enorm veel zin om aan de 
slag te gaan en de Schanskerk en 
pastorie weer nieuw leven in te 
blazen. Het wordt een bijzonder 
project, maar we weten waar we aan 
beginnen. We hebben al eens eerder 
een kerk gerestaureerd, onder 
andere de Laurentiuskerk in Weesp.”

Een plan voor het hele 
Schansgebied
In het nieuwe plan voor het Schans-
gebied wordt het historisch karakter 
van het gebied bewaard en versterkt 
met nieuwbouw. Niet alleen achter 
het kerkfront, maar ook met een 
nieuw cluster van 5 woningen, die 
het historische lint dat door Uithoorn 
loopt herstellen. Qua stijl passen 
deze woningen goed bij de 
bestaande bebouwing van het 
Schansgebied. Bij de kerk, langs de 
Schoolstraat en in 3 met groene 
hagen omzoomde parkeerclusters 
komt ruimte voor parkeren. En in het 
midden van het Schansgebied een 
groen park met wandelpaden. De 
restauratie van de Schanskerk en 
pastorie maken het plan compleet. 

Uithoorn - De Schanskerk in Uithoorn, ook wel bekend als Sint-Jan de 
Doperkerk, is gekocht door DID Vastgoedontwikkeling. Goed nieuws! 
Want met deze koop kan het kerkfront van de kerk behouden blijven en 
de herontwikkeling van de pastorie verder worden voorbereid. Een 
belangrijke stap voor het plan voor het hele Schansgebied.

Schanskerk gekocht door 
projectontwikkelaar

Meer informatie
Wilt u meer weten over het plan voor 
het Schansgebied? Op de website 
www.uithoorndenktmee.nl vindt u 
onder het project Schansgebied een 
� lmpje over de plannen. U kunt zich 
op deze website ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Zo mist u niets!

Uithoorn – Met een bos mooie verjaar-
dagsbloemen en een doosje Uithoorntjes 
(het koekje dat speciaal door Westerbos & 
Mens gemaakt is voor de verjaardag van 
de gemeente) staat burgemeester Heilie-
gers voor de deur bij mevrouw Berg in het 
Hoge Heem. De ogen van de jarige -die 
101 geworden is- stralen als zij de deur 
opent. Omdat mevrouw zelf niet meer zo 
heel goed te been is, helpt haar goede 
vriendin en tevens mantelzorgster Paulien 

voor thee en koekjes. De burgemeester 
en de jarige praten ronduit. Met name 
over de broer van mevrouw Berg die in 
Amerika woont. ‘We hebben nog veel 
contact via de telefoon,’ vertelt ze. De in 
het voormalige Nederlands-Indië geboren 
mevrouw Berg zegt dat het de laatste tijd 
iets minder met haar gaat. Zo is haar zicht 
niet meer zo goed en ook het gehoor 
wordt slechter. Ook heeft ze last van 
artrose. Toch gaat ze nog geregeld naar 

de kapper en dan maakt ze gebruik van 
Automaatje. ‘Ik ben daar heel blij mee.’ De 
jarige laat verder aan de burgemeester 
weten dat ze heel tevreden is over het 
Hoge Heem. ‘Het eten is goed en er wordt 
goed voor me gezorgd.’ Burgemeester 
Heiliegers: ‘Goed om te horen dat ze het 
naar haar zin heeft. En we zien maar weer 
hoe belangrijk het is dat mensen voor 
elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. 
Zoals Paulien dat bij mevrouw Berg doet.’

Verjaardagsbloemen en Uithoorntjes voor 101-jarige
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Vinkeveen - De vrijwilligers van De 
Morgenster te Vinkeveen & Waverveen 
bakken op 29, 30 en 31 december 
weer oliebollen en appelbeignets.
Met de goede ervaringen van het 
bezorgen van de oliebollen en beig-
nets in de afgelopen twee jaar gaan 
we ook in 2022 de bestellingen in De 

Ronde Venen gratis bezorgen. De
oliebollen worden op de gewenste 
dag thuis afgeleverd tussen 11.00 en 
14.00 uur. Je kunt ook kiezen voor zelf 
afhalen bij de kerk. De verkoopkraam 
staat drie dagen lang bij het winkel-
centrum Zuiderwaard waar u zonder 
bestelling vooraf heerlijke oliebollen 

en appelbeignets kunt kopen. De 
opbrengst is bestemd voor de vervan-
ging van de beschoeiing. Langs de 
slootkant van het kerkterrein zakt de 
stenen beschoeiing gevaarlijk weg
(zie foto). Besloten is die te vervangen.
De opbrengst van de oliebollen actie 
wordt bestemd voor die renovatie. 
Eerder bracht de oliebollen actie in 
oktober al 1.900 euro op voor de 
goeden doelen organisatie Open 
Doors.
Dit jaar kunnen naast de appelbeig-
nets, vier soorten oliebollen worden 
besteld. Lekker gevulde oliebollen, 
geheel blanke oliebollen en oliebollen 
met alleen stukjes appel erin. Speciaal 
voor mensen met allergie zijn er 
(alleen op bestelling via de website) 
op 30 december ook lactosevrije olie-
bollen te koop – goed gevuld maar 
zonder lactose. Voor bestellingen ga
je naar oliebollenvinkeveen.nl.
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COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling 
de Ronde Venen & Uithoorn. 
IVN richt zich op natuur-
educatie.
Voor meer informatie kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Een T op mijn 
voordeur!

Ander naambordje, denk je 
misschien? Of een andere plek 
van het naambordje? Naam-
bordjes hangen vaak bij de bel. 
Ben ik van naam veranderd dan? 
Alles kan tegenwoordig toch?
Nee, niets van dit alles. En toch 
had ik al meerdere keren een T
op mijn voordeur gezien. Hij of 
het of zij stak beige af tegen
het donkergrijs. Het moest iets
vliegends zijn dus als IVN-er ga
je dan op zoek naar wat dat dan 
toch is wat zich soms op mijn 
voordeur bevond.
Iets vliegends in ieder geval, dus 
ik zocht het in de wereld van de 
insecten. En al gauw vond ik een 
aanwijzing in de Nieuwe Insec-
tengids van Tirion. Maar een T? 
Geen tekening van een T. Maar
er stond wel wat in de tekst bij 
vedermotten: ‘ ...voorvleugels 
gewoonlijk verdeeld in twee, 
achtervleugels in drie geveerde 
(daar heb je de verwijzing naar 
de naam) pluimen. In rust... – en 
dan komen we verder – ...vleugels 
gewoonlijk opgerold en recht
van het lichaam afgehouden,
een slanke T vormend.
Er zat dus regelmatig een 
vedermot op mijn voordeur.
Ik wilde voor deze column 
meteen meer weten van de 
kleine familie van de veder-
motten. Ik vind de volgende 
informatie: Bijna alle veder-
motten zijn soortspeci�ek op
hun waardplant, dat wil zeggen 
dat de rupsen van de soort 
gebonden zijn aan slechts
één voedselplant. Zo komen de 
rupsen van twee soorten alleen 
voor op haagwinde, één is 
gebonden aan zonnedauw en 

komt er andere soort alleen
voor op klokjesgentiaan.
Ik determineer ‘mijn’ soort als 
windevedermot. Je snapt het: 
deze soort komt voor op diverse 
soorten windes, zoals de haag-
winde (pispotje).
De vliegtijd is in twee generaties 
van maart tot oktober en de 
spanwijdte bedraagt 18-27 mm. 
Door de warme herfst zal ze dit 
jaar langer hebben gevlogen.
Het beestje heeft een prachtige 
Engelse naam: op mijn voordeur 
zat de Morning-Glory Plume 
Moth. Ik word helemaal blij van 
die naam. Als ik haar weer zie
zal ik haar groeten met: “Goede-
morgen Morning-Glory Plume 
Moth”. Het moet niet gekker 
worden met die IVN-ers: staan
ze te praten tegen hun voordeur.
Er komen ca. 35 soorten veder-
motten voor in Nederland, die 
allemaal zeer strikt afhankelijk 
zijn van een of meerdere 
waardplanten.
De windevedermot komt overal 
in Europa voor waar zijn waard-
planten voorkomen. Het is een 
soort die als volwassen insect 
overwintert en het hele jaar 
gezien kan worden. De soort 
overwintert als adult. De groene 
rups eet van de plant waarop ze 
leeft ook de stamper en de 
meeldraden.

Elke keer als je een column 
schrijft word je ook weer wat 
wijzer. We zoeken nog IVN-ers
die toe willen treden tot ons 
schrijversgilde. Voel je je 
geroepen ook ‘wijzer’ te worden? 
Laat het even weten.
Elza Vis – IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Regio - In januari 2019 verzorgde het 
Amsterdam Wind Quintet met veel 
succes het Nieuwjaarsconcert van de 
SCAU (Stichting Culturele Activiteiten 
Uithoorn). Genoeg reden om dit 
ensemble terug te vragen voor het 
Nieuwjaarsconcert van 2023 op
8 januari a.s. om 14.30 uur in De 
Schutse te Uithoorn.
Het thema is deze keer: ‘Bohemen – 
een muzikale reis langs de Moldau’. 
Bohemen was eeuwenlang een van 
de culturele, politieke en religieuze 
middelpunten van Europa. Het is een 
regio die zich kenmerkt door schoon-
heid en vernieuwing, maar ook door 
tegenstellingen en con�icten. Het 
Amsterdam Wind Quintet heeft voor 
dit programma Boheemse muziek 
geselecteerd die net zo veelzijdig is 
als de bewoners van Bohemen. Er 
komt muziek aan bod van Reicha, een 
van de eerste componisten die blaas-
kwintetten schreef, en Smetana, die 
door zijn symfonisch gedicht ‘De 
Moldau’ de bijnaam ‘Vader van de 
Tsjechische muziek’ kreeg. De vijf 
blazers openen het concert dan ook 
met ‘De Moldau’, in een bewerking 
voor blazers. Verder een sonate van 
Zelenka, een kwartet van Stamitz en 
liederen van Dvorak en Mahler, 
bewerkt voor blazers: een kleurrijk
en lichtvoetig programma.

Amsterdam Wind Quintet
Het Amsterdam Wind Quintet is 
opgericht in 2006 en geeft sindsdien 
niet alleen kamermuziekconcerten 
door heel Nederland maar heeft ook 
een internationale reputatie weten 
op te bouwen. Hoogtepunten waren 
concerten in het bijzijn van Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, 
diverse optredens in het Koninklijk 
Concertgebouw te Amsterdam en 

diverse live optredens voor o.a. het 
Radio 1 programma Vroege Vogels, 
Radio 4, Radio West en L1 Radio 
Limburg. In 2014 en 2017 tourde het 
ensemble door China waar het o.a. 
optrad in het National Centre for the 
Performing Arts in Beijing. In 2016 
maakte het Amsterdam Wind Quintet 
in het kader van zijn 10-jarig jubileum 
een concerttournee door Polen. De 
blazers richten zich op mensen met 
belangstelling voor klassieke muziek 
en spelen niet alleen in concertzalen 
en theaters, maar waren in het 
verleden ook op onverwachte loca-
ties te horen, zoals b.v. op de boot 
Rainbow Warrior van Greenpeace, 
tijdens een podiumdiscussie tussen 
Harry Mulisch en Robbert Dijkgraaf 
en tijdens de uitreiking van de Chris-
tiaan Huygens Prijs. Om ook de 
nieuwe generatie in aanraking te 
laten komen met klassieke muziek 
speelt het Amsterdam Wind Quintet 
regelmatig kinderconcerten.

Informatie en kaartverkoop
Datum: zondag 8 januari 2023. 
Locatie: De Schutse, Uithoorn. 
Aanvang: 14.30 uur (de deuren van 
de zaal gaan om 14.00 uur open); 
einde: 16.30 uur. Het programma 
heeft een pauze. Losse kaarten à
€ 15,– (jongeren tot en met 16 jaar:
€ 7,50) zijn online te koop via de 
website van de SCAU: www.scau.nl.
Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ 
en volg de instructies. Vanaf onge-
veer twee weken voor het concert 
zijn er ook losse kaarten te koop in
de boekhandels Read Shop (Zijdel-
waardplein) en Bruna (Amstelplein).

Voor inlichtingen kunt u zich per 
e-mail richten tot de secretaris van de 
SCAU: secretariaat.scau@gmail.com.

SCAU presenteert Nieuwjaars-
concert Amsterdam Wind Quintet

Oliebollenverkoop bij 
De Morgenster in Vinkeveen

Opbrengst bestemd voor vervanging van de beschoeiing.

De Ronde Venen - De Lionsclubs zijn 
sinds enkele weken landelijk weer de 
actie ‘Ko�e voor de Voedselbanken’ 
gestart in samenwerking met Douwe 
Egberts. De ingezamelde DE-waarde-
punten worden verzilverd voor 
pakken ko�e. Ook de Lionsclubs 
Mijdrecht-Wilnis, Vinkeveen-Waver-
veen en Abcoude-Baambrugge doen 
mee met deze eindejaarsactie voor 
onze Voedselbank De Ronde Venen. 
Ko�e is met name een product
waar de voedselbanken om zitten
te springen. Ko�e bederft niet en 
wordt dan ook maar zelden aange-
boden door supermarkten en andere 
toeleveranciers. De actie is gecombi-
neerd met het inzamelen van oud en 
vreemd geld. Dit geld wordt door de 
Lionsclub omgewisseld in euro’s. 
Voor elke ingezamelde 15 euro kan 
in de Derde Wereld een arme blinde 
gratis aan staar worden geopereerd, 
waarna zij weer normaal kunnen 
zien, werken en leven!

Keukenkastjes en potjes 
Duizenden DE-waardepunten zijn al 
ingeleverd. Hartelijk dank voor deze 
donaties maar we zijn er nog niet. 
Daarom roepen we iedereen nog-
maals op: “haal uw keukenkastjes
en potjes overhoop en doneer uw 
DE-waardepunten voor de voedsel-
bank in onze gemeente en uw oud & 
vreemd geld om Derde Wereld 
blinden hun zicht terug te geven!”.

Uw DE-waardepunten en uw oud & 
vreemd geld kunt u inleveren op de 
volgende adressen. In Vinkeveen: 
Jumbo, Albert Heijn, Maria-Oord 
(receptie), drogisterij De Bree, SMC De 
Bron en De Groentehal. In Mij-drecht: 
Boni, Hema, Hoogvliet en De Dieren-
specialist op Adelhof. In Wilnis: Jumbo 
en Van Soest Sto�en. In Abcoude bij 
Plus Koot in januari en ook tijdens
de jaarlijkse erwtensoepactie van
de Lionsclub Abcoude-Baambrugge 
(op zaterdag 21 januari 2023).

Lever nu uw DE-punten in
voor de Voedselbank
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LEZERSPOST

De Ronde Venen - Op dit moment 
vinden er weer werkzaamheden 
plaats op en langs het Bellopad,
de oude spoorbaan in Vinkeveen
en omgeving. Hierbij worden egels 
vermoord (beschermde diersoort) 
en wordt het leefgebied van uilen 
en de laatste bijzondere zangvogels 
zoals Spotvogel, Cetti’s zanger en 
Bosrietzanger gesloopt. Mogelijk 
worden ook veel andere dieren 
gedood die hun schuilplaats 
hadden gemaakt in de ruigten
die nu worden weggemaaid. Hun 
schuilplaatsen worden versnipperd 
door de klepelmaaiers en worden 
geplet onder de rupsbanden van de 
zware machines. Deze trekken diepe 
sporen door het veen. Mogelijk 
worden zelfs bunzingen, wezels en 
met uitsterven bedreigde herme-
lijnen vermoord die wonen in het 
gebied. Er wordt aangifte gedaan bij 
de provincie maar de vraag is of dat 
kans van slagen heeft want met de 
nieuwe wetten moet je bewijzen dat 
het met opzet is gebeurd en moet je 
daadwerkelijk lijken laten zien en 
dat is lastig als alles word versnip-
perd. Mocht de provincie niet willen 
handhaven dan gaan we in beroep 
bij de rechtbank. 

Kaalslag en verruiging
Alle bomen dikker dan 20 cm 
worden gerooid en minstens 70% 
van al het overgebleven struweel is 
al verwijderd. Jaren eerder zijn het 
meeste struweel en de bomen 
elders langs het Bellopad al verwij-
derd om zogenaamd de Grutto te 
helpen. Dat kleine deel wat nog 
over is wordt nu gesloopt al lijkt
het erop dat het nu blijft bij 70%
van de rest wat nog over was en
dat er nog zo’n 30% blijft staan van 
het resterende struweel. De dikke 
takken en stammen worden meege-
nomen. De rest wordt versnipperd 
en blijft liggen als compost. Dit 
zorgt ervoor dat ook de laatste 
bloemen en beschermde planten 
zoals Wilde Akelei gaan verdwijnen 
omdat op de compost alleen maar 
brandnetels, riet en bramen gaan 
groeien. De meeste bloemen en 
beschermde planten zijn in de afge-
lopen jaren al verdwenen door het 
beheer van maaien tijdens de bloei 
en het maaisel laten liggen langs 
het pad. De meeste bloemen 
groeiden tussen de stenen van
de oude spoorweg maar Staats-
bosbeheer geeft er niks om. Weg
vlinders, weg zangvogels, weg

wilde bijen, weg biodiversiteit. Van 
de zomer heeft een vrijwilliger nog 
een afspraak gemaakt met de plaat-
selijke boswachter om 2 meter aan 
elke kant van het al kaal gemaakte 
deel van het Bellopad te laten staan 
voor vlinders en bijen en terug-
kerende bijzondere zangvogels 
(duinvogels die daar vroeger ook 
broedden). Die afspraak werd niet 
nagekomen en alles is weer wegge-
maaid tijdens de bloei en daarmee 
zijn ook de net teruggekeerde 
Tapuiten (duinvogels) weer ver-
jaagd en stierven er vlinders van
de honger. Tegelijkertijd worden 
burgers opgeroepen om bloemetjes 
te zaaien in hun tuinen en inheemse 
struiken aan te planten omdat het 
zo slecht gaat met de insecten en de 
zangvogels in ons land. Maar orga-
nisaties als Staatsbosbeheer gaan 
gewoon door met de natuur slopen 
en beschermde �ora en fauna 
uitroeien. 

Weidevogelbeheer
De provincie heeft per brief al 
eerder laten weten dat ze het �jn 
zouden vinden als alle struweel en 
bomen verdwijnen uit de Demme-
rikse polder en omgeving omdat 
roofvogels en vossen moeten 
worden verjaagd. Die zouden
namelijk teveel Grutto’s opeten.

De duizenden huiskatten die buiten 
loslopen in het gebied mogen 
echter doorgaan met Grutto’s 
vangen. Wilde dieren mogen dat 
van hen niet. Ook willen ze niks 
doen aan alle boeren die nesten 
wegmaaien op hun land in mei en 
voor half juni en aan al het gifge-
bruik. Dat zangvogels, uilen, egels, 
hermelijnen en andere dieren 
worden verjaagd en uitgeroeid bij 
het verwijderen van struiken en 
bomen is een bewuste keuze zegt 
de provincie Utrecht. Dat is dan 
jammer. De Otter dient zich ook 
maar te schikken en te accepteren 
dat het platteland steeds kaler 
wordt. Alleen de Grutto is belangrijk, 
de rest mag verdwijnen maar de 
Grutto is er niet eens mee geholpen 
als het platteland eruit gaat zien als 
een groot voetbalveld. 

Bloemenweide van vrijwilligers
In september vroeg een vrijwilliger 
of de boswachter nu eindelijk eens 
iets ging doen aan een aanwonende 
burger die bloemen bleef weg-
maaien bij de waterput in Vinke-
veen. Een weide van Staatsbos-
beheer die aan vrijwilligers in 
beheer was gegeven door Staats-
bosbeheer. Het antwoord was dat 
dat verpacht ging worden aan de 
bewoner daar die dat al vaker

illegaal had gemaaid en delen had 
gesloopt. Die wilde namelijk die 
‘troep’ niet voor zijn deur met al
dat ‘onkruid en hoge gras’. Terwijl de 
man meerdere hectares grond heeft 
waar hij mee doen kan wat hij wil. 
Van Staatsbosbeheer mag de 
bewoner er nu gazon van maken
en mogen de insectenetende zang-
vogels, vlinders en wilde bijen en de 
bloemen verdwijnen. Het informa-
tiebord over het vrijwilligersproject 
met de naam van de initiatiefnemer 
laten ze staan. Zo communiceert 
Staatsbosbeheer met vrijwilligers
en krijg je achteraf te horen dat
de overeenkomst is gestopt en
dat al je werk wordt gesloopt en
de honderden euro’s aan zaden
en investering van tijd en heel veel 
zweetdruppels van vrijwilligers 
(vooral van de initiatiefnemer)
teniet wordt gedaan en de natuur 
gaat verdwijnen. Al eerder hebben 
aannemers van Gemeente en 
Staatsbosbeheer alles (per abuis 
zeggen ze) gemaaid in volle bloei 
waardoor het nooit is geworden 
zoals het plan was. Staatsbosbeheer 
heeft niet eens de moeite genomen 
ooit contact met de initiatiefnemer 
op te nemen en hem van nieuwe 
plannen op de hoogte te brengen. 

Daniël Stam

Natuurvernieling op het Bellopad

De Ronde Venen - Dat het Johannes Hospitium in De Ronde 
Venen een begrip is, ervoer het hospice speciaal in deze Kersttijd. 
Daar waren allereerst de leerlingen van groep 3 tot en met 8 van 
de OBS Willespoort, de buurschool van het hospice, die traditio-
neel met hun eigen versierde kerstboompjes de straat over-
staken om die aan de bewoners aan te bieden, die erg verrast 
waren door dit gebaar. Dat sommige kinderen het toch wel span-
nend vonden om in een hospice te zijn, bleek toen zij daarna in 
de huiskamer een glaasje limonade met wat lekkers kregen want 
er kwamen wel allerlei vragen. Maar trots en misschien wat wijzer 
gingen de kinderen daarna terug naar school.

Dickenskoor
En een paar dagen later kwam het Dickenskoor van het Romkoor 
uit Mijdrecht het hospice met een bezoek vereren. De kamer-
deuren werden opengezet en zo konden bewoners, hun bezoek 
en ook de aanwezige medewerkers en vrijwilligers genieten van 
de mooie kerstliederen en carols die het koor in hun Dickeni-
aanse klederdracht ten gehore bracht. Beide initiatieven werden 
heel erg gewaardeerd.

Het Johannes Hospitium
in Kersttijd

De Ronde Venen – In een pers-
bericht laat Ronde Venen Belang het 
volgende weten: Tijdens de raadsver-
gadering van 20 januari is het raads-
voorstel inwonerparticipatiebeleid 
unaniem aangenomen. De fractiebij 
monde van woordvoerder Serge 

Kraaikamp van Ronde Venen Belang is 
hier erg blij mee. Eerder al is het refe-
rendum ingevoerd en hiermee krijgt 
het inwonerparticipatiebeleid steeds 
meer vorm. Inwonersparticipatie was 
en is in het verkiezings-programma 
(gekoppeld met het referendum) 

Inwonerparticipatiebeleid 
unaniem aangenomen

enorm belangrijk voor RVB. In het 
coalitieakkoord ‘In het hart’ staat in 
het voorwoord: “We werken samen 
door de samenleving om goede 
ideeën te vragen. Wij willen een lokale 
overheid zijn die luistert en hier ook 
naar handelt vanuit vertrouwen en 
openheid. In het gesprek met de 
samenleving zorgen we voor duide-
lijke verwachtingen. Op deze manier 
voorkomen we teleurstellingen. En bij 

de acties is opgenomen dat vooruit-
strevend en ambitieus inwonerpartici-
patiebeleid wordt opgesteld.” Fractie-
voorzitter Gert Luijer en Raadslid 
Serge Kraaikamp: “Graag willen wij 
inwoners veel meer betrekken bij de 
beslissingen van het college en de 
gemeenteraad. En dat inwoners veel 
gemakkelijker een idee of wens 
kunnen laten uitvoeren als daar meer 
dan genoeg draagvlak voor is. En juist 

dat gaat nu veel makkelijker worden. 
Het voorstel is zo geschreven dat het 
niet vol zit met regels en voor-
waarden.” Inwonersparticipatie staat 
nu echt op de kaart. De fractie van 
RVB kijkt er naar uit om hier samen 
met inwoners, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties vorm aan te 
geven. Daarbij geldt voor Ronde 
Venen Belang nog steeds: ‘jij mag het 
zeggen!”



Gemeente Uithoo
rn

Ondergrondse 
containers dicht

Oud & Nieuw,
dit zijn de 
(vuurwerk)regels

Voorwoord (oud)-bevelvoerder van de Uithoornse brandweer, Nico Theuns

‘Laat hulpverleners hun werk doen’
Als bevelvoerder ben ik verantwoordelijk voor 
een goede en veilige inzet. Zowel voor mijn 
eigen collega’s als voor inwoners waar wij ons 
werk voor doen. De laatste paar jaar is daar 
een duidelijke verandering in gekomen. Er is 
vaker sprake van agressie tegen hulpverleners 
en wij begrijpen niet altijd waarom? 

De jaarwisseling van 2021-2022 zit ons 
allemaal nog vers in het hoofd. Deze keer 
was het gelukt om ‘t Buurtnest in de brand 
te steken met als gevolg dat een deel 

Alle ondergrondse containers worden op 
31 december vanaf 10.00 uur afgesloten. 
GFT-containers een dag eerder, vanaf 
29 december met een uitloop naar 31 
december. Vanaf 1 januari worden alle 
containers weer geopend. Afval mag niet 
naast de containers geplaatst worden!
Meer informatie rondom afvalinzameling 
tijdens de feestdagen in de gemeente 
Uithoorn is te lezen in de Nieuwe 
Meerbode van vorige week (21 
december). Deze editie is online te lezen 
op www.meerbode.nl en klik op de editie 
van 21 december.

De gemeente, politie, brandweer en het 
Openbaar Ministerie zullen tijdens Oud 
en Nieuw, maar ook in de dagen ervoor 
extra veiligheidsmaatregelen nemen. Zo 
is er meer politie en brandweer op de 
been, we huren extra beveiligers in en 
er zijn meer handhavers op straat. Niet 
alleen in uniform maar ook in burger. 
Inwoners kunnen ook een steentje 
bijdragen. Is er iets niet in de haak of 
ervaart u (vuurwerk)overlast? Meld het!

 Spoed? Bel 112
 Geen spoed maar wel politie? 

 Bel 0900-8844
 Overlast melden bij de gemeente 

kan via de ‘Makkelijke Melden app’. 
Downloaden via Apple Play Store 

 of Play Store. Of ga naar 
 www.uithoorn.nl/melden.

afbrandde. En ook deze jaarwisseling werden 
we belaagd. En ook deze keer heeft de politie 
goed werk verricht om ons te beschermen om 
ons werk te doen. Maar de verandering in de 
maatschappij om hulpverleners of wie dan 
ook, te belagen... ik begrijp dat niet. We zijn 
er om te helpen. Laat de brandweer, politie 
en ambulance hun werk doen zonder dat we 
belaagd worden.

Nico Theuns
Brandweer gemeente Uithoorn

Wanneer mag er vuurwerk 
afgestoken worden?
De gemeente Uithoorn volgt de landelijke 
regels rondom het afsteken van vuurwerk. Dat 
betekent dat vuurwerk afsteken mag, maar 
alléén op oudjaarsavond (31 december) tussen 
18.00 en 02.00 uur. 

Houd er rekening mee dat er een aantal 
producten niet meer afgestoken mag worden:

 Vuurwerk uit de categorie F3. De categorie-
vermelding staat op de vuurwerkverpakking;

 Knalvuurwerk (zoals rotjes);
 Knalstrengen (zoals Chinese matten);
 Losse enkelshotsbuizen (single shots);
 Losse vuurpijlen.
 Romeinse kaarsen en babypijltjes 

blijven ook verboden.

Wist u dat?

Degenen die zich niet aan de 
vuurwerkregels houden, riskeren een 
boete van minimaal 100 euro.
En ook een aantekening in het strafblad. 
Daardoor kunt u mogelijk geen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 
meer krijgen. Een VOG heeft u soms nodig 
voor een nieuwe baan, stage of opdracht 
als zzp’er of vrijwilliger. Afhankelijk van de 
vuurwerkovertreding kunnen de boetes
of stra� en � ink hoger worden.  

Halt-straf voor kinderen 
tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar die verboden 
vuurwerk afsteken kunnen een Halt-straf 
krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen 
ze zo een boete voorkomen. Jongeren 
krijgen dan van stichting Halt een straf 
om ze aan te sporen tot ander gedrag, 
bijvoorbeeld door rommel op te ruimen 
of excuses aan te bieden. Na een Halt-
straf krijgen zij geen aantekening in hun 
strafblad. Kijk op www.rijksoverheid.nl/
vuurwerk voor meer informatie.

De jaarwisseling staat voor de deur. 
En dat betekent dat de gemeente 
Uithoorn - onder leiding van 
burgemeester Pieter Heiliegers - en 
alle hulpverleners op scherp staan. Ik 
werk zelf nu 28 jaar bij de brandweer. 
In die tijd is er veel veranderd. Zowel bij 
de brandweer als in de maatschappij. 
Daar waar vroeger de viering van de 
jaarwisseling een groot feest was is dat 
tegenwoordig heel anders.

IN UITHOORN & DE KWAKEL
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Uithoorn - Deze week is ‘Het Corona-
virus, de vaccinatie-fascinatie van 
2021’ van de hand van Ineke Siegers 
verschenen. Het is het tweede deel 
over de gebeurtenissen rondom het 
coronavirus dat ons ruim twee jaar 
lang heeft beziggehouden. “Ondanks 
dat er vorig jaar sprake was van toe-
nemende polarisatie en agressie in de 
samenleving denk ik dat lezers ook dit 
boek weer met plezier zullen lezen”, 
verwacht Ineke, “want bovenal heb ik 
getracht met humor en positiviteit te 
schrijven.” 
In dit boek beschrijft Ineke wat de 
lockdowns voor de horeca betekend 
hebben. Dit wordt verwoord door
de Haagse Koningin van de Horeca 
Soesila Sewratan. “Vallen, opstaan, 
kroontje rechtzetten en weer door-
gaan is haar credo, maar de frustratie, 
onmacht en verdriet zijn overduidelijk 
voelbaar in wat zij zegt.” Ineke heeft 

een metafoor van de werkelijkheid 
waarin we ons bevinden getransfor-
meerd in een ‘sprookje’ over Moeder 
Aarde en er zijn ook regelmatige 
updates over het verloop van het 
herstel van haar zoons coronabesmet-
ting. Daarnaast heeft zij het in haar 
ogen belangrijkste ander (wereld)
nieuws erin opgenomen. Ze noemt 
een aantal nieuwe coronawoorden
die ontstonden en er staan ‘Facebook-
columns’ in. Net als in het vorige deel 
zijn ook liedjes van haar muzikale 
verloofde onderdeel van het boek. “De 
blauwe linkjes in het boek verwijzen 
naar de liedjes die zijn te vinden op 
het YouTube kanaal: Sie-Mee!” 
Het eerste deel ‘Het Coronavirus’ met 
als ondertitel ‘Hoe in 2020 een virus de 
wereld in z’n macht kreeg’ verscheen 
in januari 2020. Deel twee is wederom 
een kwalitatief boek geworden. Het is 
met bijna vierhonderd pagina’s twee 

keer zo dik als het vorige deel. Dat 
komt mede doordat er een vragenlijst 
in is opgenomen, die door meer dan 
twintig mensen is beantwoord. “Het 
boek geeft daarmee een dieper 
inzicht over de coronabeleving binnen 
de samenleving, iets wat ik persoonlijk 
erg waardevol vind.” Medio volgend 
jaar verschijnt deel drie. “Hierin valt 
alles samen en daarmee is mijn coro-
natrilogie compleet.” Beide boeken 
zijn te koop bij Bruna Mijnders en The 
Read Shop Uithoorn en zijn ook te 
koop als e-book.

Uithoorn - Op OBS De Kajuit worden 
geregeld gelegenheden aange-
grepen om er een gezellig feestje
van te maken. Zo startte de school
in september met een groots lustrum 
feest wegens het 35-jarig bestaan, 
werd er in oktober een week lang 
Kinderboekenweek gevierd en is 
onlangs het jaar feestelijk afgesloten 
met het ouderwetse kerstfeest
voor alle kinderen. Iedereen kwam 
prachtig gekleed naar school, ouders 
en leerkrachten hadden kosten nog 
moeite gespaard om er eindelijk, na 
al die coronajaren, weer een knusse 
en vrolijke avond van te maken.
Er wordt teruggekeken op een 
bijzonder mooi eerste hal� aar van 
het schooljaar 2022-2023.

Lustrum feest in september
Het thema: ‘De wereld rond!’. In elke 
klas werd een land vertegenwoor-
digd; van Oeganda tot Hawaii en
van Italië tot Australië. Alle klassen 
hadden zich wekenlang uitgesloofd 
met prachtige knutsels en activi-
teiten hieromtrent.

Dansdag
Voorafgaand aan het grote school-
feest was er nog een geslaagde 
dansdag waarbij elke klas een dans 
van het gekozen land kreeg aange-
leerd. Binnen een halve dag waren 
alle dansen in workshop-vorm 
aangeboden door de gedreven 
professionals van kunsteducatie 
‘Grote Broer’. In de middag volgde er 
een schoolbreed optreden voor alle 
ouders en kinderen. Wat een sensatie 
was dat zo aan het begin van het 
schooljaar! Alle kinderen hebben 

elkaar weer goed leren kennen na
de vakantie en de sfeer zat er meteen 
goed in.

Het schoolfeest
Op woensdag 21 september was
de grote dag daar en werden alle 
kinderen en ouders muzikaal ont-
haald door niemand minder dan
de ‘wereldberoemde’ djembé band: 
Djambo Bwana. Het trommelgeluid 
klonk al van ver en het feest kon 
beginnen. Het was duidelijk: het 
ritme van het nieuwe schooljaar
zat er goed in! “Op naar de volgende 
35 jaar!” klonk het afsluitend bij de 
teamborrel.

Authentiek kerstfeest vieren
December 2022. In tegenstelling
tot vorig jaar kerst, was het nu een 
drukte van belang in de grote hal en 
op het plein. Alle kinderen waren 
prachtig gekleed, sommigen zelfs
in vol ornaat met lichtjes en kerstver-
siering, gevolgd door pappa’s en 
mamma’s met grote schalen lekkere 
hapjes. Het was weer een ouderwets 
gezellig samenzijn voor iedereen.

Werken in het onderwijs “altijd
een feestje”
Dat het werken in het onderwijs
elke dag verrassend is, beaamt ook 
Charlotte Jungeling, leerkracht van 
groep 5 op De Kajuit. “Ik ben sinds 
vier jaar werkzaam op de Kajuit en
ik heb in 2019 mijn twee-jarige PABO 
opleiding bij Inholland Haarlem
afgerond als gevolg van een carriere 
switch. En ik kan het echt iedereen 
aanraden! Werken in het onderwijs
is zo ongeloo� ijk leuk en veelzijdig. 

Werken met kinderen is gewoon heel 
gezellig. Daarnaast denk ik niet dat
je meer gepassioneerdere collega’s 
kan vinden dan op een basisschool.
Ook kan ik het (jonge) moeders echt 
aanraden de PABO te gaan doen, een 
gezin met kinderen gaat uitstekend 
samen met een part-time baan voor 
de klas. Ik zou echt willen dat meer 
mensen die stap durven te wagen”. 
Aldus Charlotte.

Al bijna 25 jaar
De Kajuit zou De Kajuit niet zijn 
zonder een echte vaste ‘kern’ binnen 
het team. Channet van der Woude, 
leerkracht van groep 4, is daar met 
stip op nummer één, één van. Al 
bijna 25 jaar werkzaam op deze 
school. Wat een mijlpaal! “Ik heb al 
veel leerlingen en collega’s zien 
komen en gaan in mijn tijd hier op 
school, maar wat altijd blijft is de 
kleinschalige- en ongedwongen 
sfeer en dat proef je op zo een mooi 
schoolfeest als vandaag. Mijn jongste 
zoon zit dit jaar in groep 8 en heeft 
net zijn laatste kerstfeest hier 
gevierd. Hij zal volgend jaar naar de 
middelbare school gaan. Dat zal wel 
even anders worden voor ons gezin, 
maar hopelijk maak ik zelf als leer-
kracht nog veel gezellige feestjes 
mee hier op De Kajuit!”.
De kinderen, de medewerkers en de 
ouders zijn er zeker van: De Kajuit 
mag nog minstens 35 jaar blijven 
bestaan!

Interesse
Is het voor u tijd om het roer om te 
gooien en bent u geïnteresseerd in 
een baan in het onderwijs? Kijk dan 
op www.werkeninhetonderwijs.nl of 
mail uw vragen naar charlotte@
obs-dekajuit.nl en hoor hoe zij dit 
pad bewandeld heeft. Proef-stage 
lopen kan uiteraard ook altijd: kom 
gerust eerst eens langs om de sfeer 
te proeven. Hopelijk tot kijk op OBS 
De Kajuit in 2023!

RICK FM
Rick FM Radioprogramma’s
tijdens de Jaarwisseling:

31 december:  Op de laatste zaterdag
van het jaar staan de programma’s van de 
Gouden Zaterdag van 8.00 tot 20.00 uur
in het teken van de favoriete Top 100. Elke twee uur een ander jaar met
historische feiten en een keuze uit de Top 100 van dat jaar.

1 januari:  Speciaal Sport & Co programma, 11.00 - 13.00 uur met
interviews: Felice Albers. Zij werd dit jaar op het WK Hockey uitgeroepen
tot de beste hockeyster van de wereld. Felice is begonnen met hockeyen 
bij het Uithoornse Qui Vive. Menno Koolhaas. Vanaf zijn jeugd lid van het 
Aalsmeerse Oceanus Triathlon Team (OTT) en na de triathlon nu actief op 
de Iron Man afstanden. Eva van Ee. Zij is een verdienstelijk survival sport-
ster en kwam onlangs nog uit op het WK in Abu Dhabi. Henk de Vries. 
Wandelcoach van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) heeft tips voor mensen 
die in het donker avondwandelingen maken.  

Zaterdag 31 december 2022 - Oudejaarsdag
00.00  -   De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

Gouden Zaterdag – Top 100
08.00  -  Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma
10.00  -  Hit Museum, Muziekprogramma
12.00  -  Terug Blikken, Muziekprogramma
14.00  -  Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16.00  -  Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17.00  -  Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18.00  -  60’s en 70’s, Muziekprogramma
20.00  -   The Connection I Feel Free, Muziekprogramma

Classic Album Top 10 (H)
22.00  -  Tracks, Muziekprogramma
23.00  -  De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 1 januari 2023 - Nieuwjaarsdag
00.00  -  De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
09.00  -  The Good Guys, Muziekprogramma
10.00  -  Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11.00  -  Sport & Co, Special Sport & Verenigingsnieuws
13.00  -  Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14.00  -  Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17.00  -  Back to the Seventies, Muziekprogramma
19.00  -  Country Roads, Muziekprogramma
20.00  -  Nerdalert, Muziekprogramma
22.00  -  ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23.00  -  De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Altijd feest op OBS De Kajuit

Ineke Siegers schreef boek
over de vaccinatie-fascinatie

Uithoorn - Voor de nieuwe bebou-
wing in het Oude Dorp wil DUS!
dat er rekening wordt gehouden 
met de bouwstijl. Zij zien graag
dat de nieuwe huizen passen bij
het huidige karakteristieke dorps-
centrum en willen via een motie
het college van B & W opdragen 
hiervoor zorg te dragen.

Retrostijl
Bij monde van Ans Gierman (DUS!) 
werd de motie Vreemd aan de orde 
‘Dorpse uitstraling’ donderdag-
avond tijdens de gemeenteraad-
vergadering ingediend. Zij vraagt of 
de nieuw te bouwen woningen in 
retrostijl gebouwd kunnen worden 
en verwijst daarbij naar de Thamer-
laan, de voormalige burgemeesters-
woning en het oude raadhuis.
Volgens Petra van Leeuwen (GB)
is deze wens voor een dorpse 
uitstraling al opgenomen in het 
Masterplan Dorpscentrum en
voegt de motie dus niets toe.

Openluchtmuseum
De VVD reageert meteen afwijzend. 
Lisianne Coors vindt de motie 
weinig concreet en Daan Noor-
danus gaat zover om te vragen of 
DUS! wil dat Uithoorn een open-

luchtmuseum moet worden. Hij 
vraagt zich af wat retrostijl betekent, 
want welke periode daarmee 
bedoeld wordt is te vaag, en vindt 
dat Uithoorn al genoeg doet om
het dorpse karakter te behouden. 
De partij steunt de motie niet.

Els Gasseling (PvdA) wijst op de 
moderne woontoren die aan de 
andere kant van de Máximalaan 
komt te staan en steunt daarom de 
motie wel. Ook het CDA staat achter 
de motie.

Geen allegaartje
Wethouder Hazen voegt nog toe 
dat de stedenbouwkundige en de 
architect een bepaalde vrijheid 
hebben waardoor hij zich wil laten 
verrassen, maar dat het zeker zal 
aansluiten bij de bestaande bebou-
wing omdat het geen allegaartje 
moet worden. Hij wil zich niet laten 
vastprikken door een motie.
Ans Gierman reageert daarop dat 
hun doel alleen was om oog te 
hebben voor de dorpse uitstraling 
bij de nieuwe bebouwing.
Hoewel de motie niet werd
aangenomen door de gemeente-
raad is de extra aandacht er toch 
even op gevestigd. 

Motie retrostijl bouwen
in Oude Dorp haalt het niet
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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 nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Er is namelijk vanuit de landelijke poli-
tiek al een tijdje een wens om inwoners 
meer te betrekken bij zaken die inwo-
ners raken en het (lokale) beleid in hun 
eigen leefomgeving. De nieuwe omge-
vingswet, het uitdaagrecht en ook een 
loklaal participatiebeleid moeten dit 
voor de inwoners eenvoudiger gaan 
maken om zeggenschap te krijgen over 
het beleid en zelfs om zaken over te 
kunnen nemen van de lokale overheid 
en de gemeente. Ook in De Ronde 
Venen is men al jaren bezig binnen de 
politiek en op het gemeentehuis om 
het participatiebeleid vorm te geven. 
Er ligt nu een participatieverordening 
die dit mogelijk moet gaan maken. 
Maar dit is niet alleen een opdracht 
voor de lokale politiek maar ook een 
oproep aan inwoners om veel meer 
betrokken te zijn en mee te gaan doen 
in de eigen leefomgeving. Alhoewel 
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) 
al vanaf 2017 actief bezig is met inwo-
nersparticipatie is er nu een belangrijke 
stap gezet die inwoners ook daadwer-
kelijk de mogelijkheid geeft om echt 
meer inspraak te krijgen op het lokale 
beleid en zelf zaken kunnen gaan 
oppakken. De participatieverordening 
is voor IVI dan ook pas de echte start 
van een grote verandering die gaande 
is waarin inwoners een grotere rol gaan 
spelen. Reden voor IVI om tijdens de 
commissieverggadering gebruik te 
maken van het inwonersspreekrecht 
om een compliment uit te delen voor 
de participatieverordening die op 20 
december is voorgelegd aan de raad. 
Als de raad het bij de raadsvergadering 
op 20 december ook daadwerkelijk 
met een meerderheid heeft aange-
nomen kunnen wij als inwoners aan de 
slag. Laten we deze kans pakken!

Opdracht voor lokale overheid 
In de landelijke politiek is al vastgelegd 
dat de gemeente meer gebruik moet 
maken van inwonersparticipatie. Het is 
dus van bovenaf opgelegd een 
opdracht aan de lokale politiek om 

hiervoor beleid te maken. Door de 
vertraging van de vaststelling van de 
Omgevingswet, is er in De Ronde 
Venen dus nog geen participatieveror-
dening vastgesteld. Je zou kunnen 
zeggen dat de participatie in die zin 
wordt geblokkeerd door een 
vertraagde Omgevingswet. Maar met 
de nieuwe raad is er in De Ronde Venen 
wel een wat democratischere wind 
gaan waaien, waar er meer zeggen-
schap voor inwoners is beloofd. En ook 
IVI ziet dat het niet alleen bij mooie 
woorden blijft, maar men ook echt de 
daad bij het woord voegt. 

Lokaal samenspel
De lokale overheid heeft min of meer 
aangegeven een ander soort politiek te 
willen gaan bedrijven en de stem van 
de inwoners serieus te willen nemen. 
Ook IVI heeft dat de afgelopen tijd 
gemerkt en wij werden betrokken bij 
het opstellen van de participatieveror-
dening. Er werd naar ons geluisterd en 
we zien dan ook dat in de verordening 
die nu voorgelegd is aan de raad veel 
zaken terug komen waar wij blij van 
worden en die inwoners echt kans 
geeft om inspraak te krijgen en mee te 
gaan doen. Dit kan leiden tot een 
lokaal samenspel. En kan bijdragen om 
het vertrouwen in de politiek die de 
laatste jaren behoorlijk was afgenomen 
weer terug te winnen.

Complimenten van IVI
Daar waar het inspreekrecht voor inwo-
ners vaak gebruikt wordt door inwo-
ners om hun ongenoegen te laten 
horen over voorgenomen beleid heeft 
IVI op 8 december gebruik gemaakt 
van dit inspreekrecht om een compli-
ment te maken aan de gemeenteamb-
tenaren die de participatieverordening 
hebben gemaakt. Het was ook bedoeld 
om de raad mee te geven dat IVI hier 
blij van wordt en kansen ziet om samen 
te werken en lokaal samenspel tussen 
lokale overheid en de gemeenschap in 
De Ronde Venen ook daawerkelijk 

Op 8 december was er een commissievergadering waar als agendapunt 
het inwonersparticipatiebeleid was opgenomen. Geen onbelangrijk punt 
voor ons als inwoners.

PARTICIPATIEVERODENING IN DE RONDE VENEN KAN INWONERS 
MEER ZEGGENSCHAP GAAN GEVEN

Nu moeten we als inwoners ook 
echt mee gaan doen!

De Nieuwe Meerbode wordt niet in 
Abcoude en Baambrugge huis aan 
huis bezorgt, maar is wel degelijk te 
lezen voor de inwoners van deze 
kernen. Deze inwonerskrant is name-
lijk op te halen bij enkele uitgifte-
punten aldaar. De wekelijkse bezor-
ging wordt door vereende krachten 
van inwoners geregeld. Een echt voor-
beeld van Inwoners Voor Inwoners. 
Eén van de inwoonsters die bij deze 
bezorgingslijn betrokken is heeft een 
kind op een Montesorieschool in 
Loenen waar ook veel Rondeveense 
kinderen onderwijs volgen. Zij had 
een mooi verhaal over de montesorie-
school over hoe men daar samen-
werkt. Wij vonden dit een mooi 
verhaal over samenwerken en publi-
ceren haar verhaal dan ook graag op 
de IVI pagina. Want ook bij IVI is het 
motto: Samen kom je verder! 

Samen kom je verder 
Toen wij een vorig jaar een oproep 
plaatste of er inwoners misschien 
konden meewerken om wekelijks 
deze krant van Mijdrecht naar 
Abcoude en Vinkeveen te krijgen 
regeerde een inwoonster uit Vinke-
veen direct spontaan dat ze graag 
wilde meewerken. Haar dochter zit, 
net als nog een aantal rondeveense 
kinderen, op de Montesorieschool 
Loenersloot en wilde best de krant 
naar Baambrugge brengen. Van Baam-
brugge brengt uitbater Frits van de 
Vijf Bogen de krant dan weer door 
naar Abcoude. Een mooie samenwer-
king. De inwoonster uit Vinkeveen gaf 
aan dat samenwerken zo veel oplevert 
en zij dat ook op de Montesorieschool 
ziet dat dit zijn vruchten afwerpt. Wij 
vroegen haar ons eens wat meer te 
vertellen hierover. Zij gaf ons een 
inkijkje. 

Graag neem ik u mee naar de 
Montessorischool Loenersloot 
We lopen onverwacht binnen tijdens 
een regenachtige pauze. Het grote 
veld voor de school en het schoolplein 
er verlaten bij. Op een andere dag zou 
er op het grote voetbalveld nu een 
heuse wedstrijd te zien zijn. Een 
wedstrijd waaraan zowel kinderen uit 
groep 8 als kinderen uit de lagere 
groepen meespelen. Dan zouden we 
getuige kunnen zijn hoe een kind uit 
groep 7 of 8 een kans creëert en een 
kind uit groep 4 scoort. Ook zouden 
we kinderen zien die elkaar helpen op 
het klimtoestel of juist achterna zitten 
op de driewielers. We zouden op het 
schoolplein zien hoe kinderen uit de 
hele school met elkaar van alle leef-
tijden in de grote zandbak spelen of 
samen een potje “eitje leggen”. Dat ze 
misschien af en toe verwikkelt raken 
in een discussie. Wat ze met elkaar, al 
dan niet met wat hulp van de juf of 

pleinwacht-ouder, oplossen. Maar ook 
zou er wellicht een schaakspel te 
aanschouwen zijn.

Het regent zonnestralen
Maar helaas, het regen pijpenstelen. Al 
druppend komen we binnen in de hal. 
Eenmaal door de klapdeuren klinkt er 
een gezellig rumoer. Geen kabaal, geen 
geschreeuw, geen onrust. Aan een tafel 
in de gang zit het team bij elkaar, kopje 
thee of ko�e erbij. Aan de tafel ernaast 
is een groepje kinderen uit de midden-
bouw en onderbouw te werken aan 
een bouwwerk. Als we de deur van de 
gymzaal openen zien we drukte van 
jewelste daarbinnen. Kinderen uit de 
hele school leven zich uit in een potje 
zaalhockey. Het gaat er fanatiek, maar 
sportief aan toe. Een pleinwachtouder 
moedigt ze aan. 

Samenspel, structuur en sfeer
We lopen langs de klassen. In de onder-
bouw spelen kinderen in de poppen-
hoek en de zandtafel. In de midden-
bouw wordt het spel Stef Stuntpiloot 
gespeelt wat voor verdraagzame herrie 
en lol zorgt. In de bovenbouw komen 
we een kleuter tegen die trots uitlegt 
dat ze daar gewoon mag spelen. Ze 
kijkt mee met kinderen die een liedje 
opzoeken op de i-pad om op te dansen. 
In de werkhoek spelen wat kinderen 
een spel op de computer.. De hele 
school is in gebruik. Geen geschreeuw, 
geen ruzie, geen gepest. Wel samen-
spel, vrijheid, plezier, elkaar helpen, 
respect, groei, ontspanning.

Rust, concentratie en zelfstandigheid
Na de pauze nemen we nog even een 
kijkje.. De stilte in de school is opval-
lend. We hebben zelfs geen bel 
gehoord. Alles is opgeruimd. Kinderen 
zitten te lezen in de gang, boven-
bouwer met onderbouwer. Kinderen 
maken een werkje samen aan de gang-
tafel of op de grond. De juf gaat de 
tafelgroepjes rond om vragen te beant-
woorden en lesjes te geven. Rust, 
concentratie en zelfstandigheid. 
Misschien bent u verbaasd over de 
structuur en de sfeer die er heerst 
binnen deze school. Het klinkt ook als 
een Zonnatura reclame. Maar deze 
parel bestaat dus echt! 

Dankbaar
En mijn kinderen hebben hier de afge-
lopen 12 jaar met zoveel plezier rond-
gelopen. Ze zijn gezien. Ze mochten 
zijn wie ze zijn. De school, dit onderwijs 
en dit team. Wat ben ik blij dat jullie er 
voor ons waren. Onze oudste, in 
middels al in drie HAVO, kan plannen 
en zelfstandig werken. Iets waar de 
meeste kinderen in de derde van de 
middelbare school nog altijd mee 
worstelen,. Mijn dankbaarheid is groot. 
Samen komen we verder! 

Montesorieschool voorbeeld 
hoe het samen kan!

samen vorm te gaan geven. Iets waar 
IVI al jaren naar streeft en achter de 
schermen hard aan heeft gewerkt.

Inwoners zelf aan de slag
Het is natuurlijk niet alleen een 
opdracht aan de lokale overheid en 
gemeente, maar zeker ook aan de 
inwoners om met deze verordening in 
de hand aan de slag te gaan. Het is 
daarom wel van belang dat inwoners 
zich een beetje verdiepen waar de 
kansen liggen om mee te gaan doen 
en hun stem kunnen laten horen. De 
rol van IVI zal daarin bestaan uit inwo-
ners informeren, betrekken en een 
podium geven. Het moet daarbij 
duidelijk zijn dat IVI onafhankelijk is en 
er voor alle inwoners is. IVI is van en 
voor inwoners! Maar inwoners moeten 
het wel zelf gaan doen en IVI kan een 
steuntje in de rug zijn en een podium 
geven. 

Blijf op de hoogte 
De participatieverordening is wat ons 
betreft een belangrijk document voor 
de inwoners. Het is dus eigenlijk ook 
wel belangrijk om op de hoogte te zijn 
wat hier allemaal in staat. Er staat 
immers wat voor rechten je als inwoner 
hebt bij het maken van lokaal beleid. 
Dat gaat dus over je eigen leefomge-
ving. We raden inwoners dan ook aan 
om de partipatieverordening te lezen 
en wijzen inwoners ook graag op de 
mogelijkheid om raadsvergaderingen 
te bekijken. Via de gemeentewebsite is 
dit terug te vinden en te zien. 

Hoe kunt u e.e.a. teruglezen 
en zien? 
Interresant zult u misschien denken, 
maar hoe kom ik daar. We zullen u een 
beetje de wegwijzen, want IVI is ook 
graag de wegwijzer. U gaat hiervoor 
naar de website van de gemeente klikt 
op de homesite op ‘bestuur en orani-
satie’ en ziet dan en rechts de button 
‘Raadsvergaderingen live volgen of 
terugkijken’ . Hier kunt u e.e.a. terug-
vinden in het vergaderschema. Daar 
staan alle raadsvergaderingen en ook 
alle belangrijke stukken met betrek-
king tot te behandelen onderwerpen. 
Voor de commissievergadering van 8 
december met betrekking tot de parti-
cipatieverordening kunt u alles terug-
vinden onder punt 6. En ook het 
inspreekmoment van IVI terugkijken.
Via deze link komt u hier direct : 
https://derondevenen.raadsinformatie.
nl/vergadering/1002020

Gaat u meedoen? 
IVI ziet dit als de start van een nieuw 
tijdpwerk van lokale democratie en wil 
samen met de inwoners hier ook 
nadrukkelijk een rol in gaan nemen. 
Daar hebben we natuurlijk wel de inwo-
ners voor nodig! Gaat u meedoen? Wilt 
u meer weten van IVI en/of wat u hierin 
kan betekenen neem gerust contact op 
met info@inwonersvoorinwoners.nl 
Samen komen we verder! 



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

Gemeente Uithoo
rn

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

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

Openingstijden gemeentehuis/Klant Contact Centrum
maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn 
ook telefonisch bereikbaar.

Burgerzaken
maandag, dinsdag en donderdag 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Afspraak maken
Voor de producten van Burgerzaken en KCC kunt u via de website een 
afspraak maken: www.uithoorn.nl/afspraak. U kunt ook bellen met 
(0297) 513 111 voor het maken van een afspraak.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Corona informatie
Op www.uithoorn.nl/coronavirus kunt u nieuws volgen rond het corona-
virus in de gemeente Uithoorn en De Kwakel. Bekijk priklocaties op de 
kaart: https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
Testlocaties: www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-op-corona/
testlocaties-amsterdam/

Informatie Oekraïne
Uithoorn vangt vluchtelingen uit Oekraïne op. Op www.uithoorn.nl/
oekraine kunt u belangrijke informatie volgen rondom de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen en leest u antwoorden op veelgestelde vra-
gen rondom dit onderwerp

Redactie
Team Communicatie, bekendmakingen@duoplus.nl

COLOFON

www.facebook.com/gemeenteuithoorn
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Bij de toekenning van een bij-
standsuitkering houdt de ge-
meente altijd rekening met 
huisgenoten. Dat betekent dat 
ervan wordt uitgegaan dat in-
woners die een woning de-
len ook de vaste lasten kun-
nen delen. Gevolg is dat de 
bijstandsuitkering vaak lager 
wordt.

Tot en met 31 december 2022 
werd iedere inwonende vanaf 
21 jaar in principe gezien als 
zogenoemde ‘kostendeler . 
Uitzonderingen zoals stude-
rende huisgenoten niet mee-
geteld. Per 1 januari 2023 ver-
andert dat en worden huisge-
noten pas als ‘kostendeler  
gezien als zij 27 jaar of ouder 
zijn. Dit heeft gevolgen voor 
inwoners waarbij de uitkering 

nu wordt gekort, omdat zij een 
huisgenoot hebben met een 
leeftijd tussen de 21 en 27 jaar 
oud en de betreffende huisge-
noot niet studeert. 

De mensen voor wie deze wij-
ziging geldt, krijgen uiterlijk 
vóór de betaaldag van de uit-
kering van januari (27 januari 
2023) bericht van de gemeen-
te wat er gaat veranderen en 
wat de hoogte wordt van de 
bijstandsuitkering.

Meer informatie over deze 
wetswijziging is te lezen via 
www.rijksoverheid.nl/kosten-
deler. Of bel/ mail met het So-
ciaal Loket van de gemeente: 
(0297) 513 111 (tussen 9.00 
en 10.30 uur)/ sociaal.loket@
Uithoorn.nl.

Nieuwe openingstijden 
gemeentehuis
Vanaf 1 januari 2023 is het gemeentehuis ongewijzigd open op 
de volgende tijden:

Maandag tot en met donderdag: van 08.30 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 08.30 tot 12.00 uur
Op deze momenten is de gemeente Uithoorn ook telefonisch 
bereikbaar. 

De gemeente ithoorn wil graag zo effici nt mogelijk werken en 
heeft daarom opnieuw gekeken naar het zo optimaal inzetten 
van de beschikbare middelen om de inwoners zo goed mogelijk 
te bedienen. Het resultaat hiervan is dat de afdeling Burgerza-
ken en het Klant Contact Centrum (KCC) in 2023 niet meer ie-
dere woensdagavond open zijn, maar op 10 woensdagavonden 
door het jaar. U kunt een afspraak maken via de website van de 
gemeente ithoorn.  vindt alle informatie bij ‘Adressen en ope-
ningstijden  onder www.uithoorn.nl contact.  kunt ook bellen 
naar het algemene nummer (0297) 513 111.

Met de kerstdagen achter ons en Oud & Nieuw in het vooruitzicht wil-
len we u nog wat handige tips meegeven over afvalinzameling en 
het ophalen van kerstbomen. Kijk voor meer informatie op www.uit-
hoorn.nl/feestdagen. Let op: op zaterdag 31 december 2022 (Oud-
jaarsavond) is vanaf 15.30 uur het 
scheidingsdepot gesloten.

Kerstbomen ophalen
In de AfvalWijzer app kunt u 
een alert instellen, waardoor u 
op tijd een berichtje krijgt waar-
in staat wanneer u uw kerst-
boom in het nieuwe jaar kunt 
klaarleggen op de opstelplaats. 
Heeft u geen app, kijk dan op 
www.mijnafvalwijzer.nl. 

De Legmeer Maandag 2 januari en 
maandag 9 januari

Zijdelwaard Woensdag 4 januari en 
woensdag 11 januari

Meerwijk-Oost, Dinsdag 3 januari en
Park Krayenhoff dinsdag 10 januari

Thamerdal, Kootpark, Dorpscentrum Vrijdag 6 januari en
bedrijven terrein/De Regentes vrijdag 13 januari

Meerwijk-West, Donderdag 5 januari en
De Kwakel en De Oker donderdag 12 januari

AfvalWijzer
Installeer de AfvalWijzer app op uw telefoon. U kunt dan per direct zien 
wanneer u de container aan de weg moet zetten. U kunt er zelfs voor 
kiezen om van tevoren een berichtje te ontvangen. Heel handig, als er 
iets wijzigt, informeren wij u met een alert (berichtje). Wilt u dat liever 
niet, kijk dan op www.mijnafvalwijzer.nl (ook via deze website kunt u 
een ‘notificatie  aanzetten  of haal een papieren e emplaar van 2023 
bij het Klant Contact Centrum (receptie) in het gemeentehuis.

Afval tips en weetjes 
rondom de feestdagen

Handige links om wegwerkzaamheden en 
projectwerkzaamheden in de gaten te houden:
- Werk in uitvoering gemeente: www.uithoorn.nl/werkinuitvoering
- Interactieve kaart met wegwerkzaamheden in de omgeving: 

https://melvin.ndw.nu/public
- Projecten Uithoornlijn en Verkeersplan Uithoorn via de bouwapp: 

https://debouw.app/home/projects kunt u alle projecten online 
bekijken en volgen.

Werk in uitvoering
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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.  kunt ook mailen gemeente uithoorn.nl.  vindt de offi ci le 
mededelingen en bekendmakingen ook op www.uithoorn.nl en op htt-
ps zoek.offi cielebekendmakingen.nl

PROCEDURE 
Bouw- en woningtoezicht
Na telefonische afspraak (08.30-10.30 uur) via (0297) 513 111. 
Ter inzage
Iedereen kan stukken inkijken die ter inzage liggen. Dit kan tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis. De stukken liggen ter inza-
ge in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeente-
huis. Soms liggen de stukken ook ergens anders ter inzage. In dat ge-
val wordt dit vermeld, bijvoorbeeld de openbare bibliotheek of dorps-
huis De Quakel. Let op: Wilt u stukken inzien en zijn de corona maat-
regelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het 
KlantContactCentrum van de gemeente Uithoorn, tel. is (0297) 513 111.
Zienswijzen
Iedereen kan zienswijzen kenbaar maken. Als dit mogelijk is, zal dit in 
de bekendmakingstekst genoemd worden. Dit moet schriftelijk, gericht 
aan burgemeester en wethouders van Uithoorn (Postbus 8, 1420 AA 
Uithoorn), tenzij anders vermeld.
Inspraak
Als deze mogelijkheid staat genoemd in een bekendmaking, kan ieder-
een binnen de specifi ek genoemde termijn in deze bekendmakings-
tekst een inspraakreactie sturen aan het college van burgemeester en 
wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn).
Bezwaren
Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Soms kunt 
u hiertegen bezwaar maken. U kunt een bezwaarschrift indienen bin-
nen 6 weken na de datum van het besluit. Hierin legt u uit waarom u het 
niet eens bent met de beslissing. Een bezwaarschrift moeten schrifte-
lijk aan burgemeester en wethouders van Uithoorn worden opgestuurd, 
behalve als dit anders staat aangegeven. Het besluit waartegen u be-
zwaar heeft gemaakt blijft ondertussen gewoon gelden en kan dus wor-
den uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met uw bezwaarschrift de wer-
king van het besluit niet opgeschort. Om ervoor te zorgen dat er geen 
gebruik wordt gemaakt van de vergunning, kan een ‘voorlopige voor-
ziening  worden aangevraagd.
Schorsende werking
Het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt blijft ondertussen ge-
woon gelden en kan dus worden uitgevoerd. Anders gezegd, wordt met 
uw bezwaarschrift de werking van het besluit niet opgeschort. Om er-
voor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning, 
kan een ‘voorlopige voorziening  worden aangevraagd. In spoedgeval-
len kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank. Bij 
welke rechtbank dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie.
Beroep
Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in be-
roep gaan bij de rechter. U doet dit via een beroepschrift. Hierin legt u 
uit waarom u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar. U 
moet uw beroepschrift meestal binnen 6 weken na de verzending van 
de beslissing versturen. U dient uw beroepsschrift in bij de sector be-
stuursrecht van de Rechtbank. Bij welke rechtbank dit is wordt vermeld 
bij de betreffende publicatie. Voor de behandeling van uw beroeps-
schrift brengt de rechtbank griffi ekosten in rekening. et besluit waarte-
gen 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 ver-
gunning. U stuurt uw verzoek naar de sector bestuursrecht van de ar-
rondissementsrechtbank (voorzieningenrechter). Bij welke rechtbank 
dit is wordt vermeld bij de betreffende publicatie. 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.offi cielebekendmakingen.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  ge nformeerd over besluiten uit de gemeente ithoorn.

 (OMGEVINGS) VERGUNNINGEN EN OVERIGE 
 BEKENDMAKINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-120391, Chrysantenlaan 76, het plaatsen van een dakkapel en 

dakopbouw (ontvangen 06-12-2022);
- 2022-122977, Korte Dwarsweg, het inrichten van een weideperceel voor 

recreatie gebied (ontvangen 16-12-2022);
- 2022-122650, ter hoogte Boterdijk 52-54, woningbouw en recreatie (ont-

vangen 15-12-2022);

- 2022-123688, Boterdijk 109, het plaatsen van zonnepanelen (ontvan-
gen 19-12-2022).

Uithoorn
- 2022-122625, Brunel 57, het plaatsen van een overkapping (ontvangen 

13-12-2022);
- 2022-123693, Wilhelminakade 123, het plaatsen van balkonbeglazing 

(ontvangen 19-12-2022);
- 2022-123700, Industrieweg 22, het uitbreiden van de selfstorage (ont-

vangen 20-12-2022).

VERGUNNINGVRIJ / INGETROKKEN AANVRAGEN
Uithoorn
- 2022-110107, Randweg 99, het verbouwen van het woonhuis (ingetrok-

ken 19-12-2022);
- 2022-111045, Randweg naast D5989 en D5632, het plaatsen van tijde-

lijke woningen (ingetrokken 19-12-2022).

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (regulier)
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-121987, Bezworen Kerf 21, voor wijzigen gebruik voor het omzet-

ten bedrijfswoning naar plattelandswoning (verzonden 22-12-2022).
Uithoorn
- 2022-107073, Bilderdijklaan 33, het plaatsen van twee dakkapellen (ver-

zonden 21-12-2022);
- 2022-106980, Faunalaan 103, het plaatsen van twee dakkapellen (ver-

zonden 21-12-2022).

 OVERIGE VERGUNNINGEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OVERIGE VERGUNNING
Het indienen van bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- 2022-120515, Het Fort 46, het aanwezig hebben van 2 kansspelauto-

maten (ontvangen 09-12-2022);
- 2022-1210 3, Noorddammerweg 24, ontheffi ng sluitingsuur horecabe-

drijf (ontvangen 12-12-2022).
Uithoorn
- 2022-120233, Amsteldijk Noord 1-3, het aanvragen van een exploitatie-

vergunning (ontvangen 08-12-2022);
- 2022-119765, Amstelplein 57, het aanvragen van een alcoholwetver-

gunning (ontvangen 07-12-2022);
- 2022-119739, Amstelplein 57, het aanvragen van een exploitatievergun-

ning (ontvangen 07-12-2022);
- 2022-121802, Zijdelwaardplein 75B, het verlengen van een exploitatie-

vergunning horecabedrijf (ontvangen 14-12-2022);
- 2022-121612, Fokkemast, ingebruikname gemeentegrond voor schil-

derwerkzaamheden van 2 januari t/m 13 mei 2023 (ontvangen 9-12-
2022);

- 2022-123183, het plaatsen van reclameborden om bekendheid te geven 
aan “MDT crew steunpunt vrijwilligersorganisatie” van 16 t/m 30 januari 
2023. (ontvangen 15-12-2022);

- 2022-122194, Jan van Galenlaan 23, het plaatsen van een afvalcontai-
ner van 9 januari t/m 4 maart 2023 (ontvangen 15-12-2022);

- 2022-122068, Zijdelwaardplein 62, het exploiteren van een horecabe-
drijf (ontvangen 15-12-2022);

- 2022-123209, evenemententerrein Legmeer, het aanvragen van een 
evenementenvergunning voor de Kermis Uithoorn van 08 t/m 12 maart 
2023 (ontvangen 19-12-2022).

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen, leest u in de colofon op deze pagina.
De Kwakel
- 2022-114476, tegenover Jaagpad 1, het inrichten van een depot voor 

onderhoud aan de brug van 9 januari t/m 30 april 2023 (verzonden 09-
12-2022);

- 2022-120515, Het Fort 55, het aanwezig hebben van 2 kansspelauto-
maten t/m 31 december 2023 (verzonden 21-12-2022).

Uithoorn
- 2022-111068, Prinses Christinalaan 83, het plaatsen van een container 

van 6 november t/m 16 december 2022 (verzonden 21-12-2022);
- 2022-111067, Johan de Wittlaan 38, het plaatsen van een afvalcontai-

ner van 4 november t/m 9 december 2022 (verstuurd 21-12-2022);
- 2022-111062, Prinses Christinalaan 120, het plaatsen van een afvalcon-

tainer van 8 t/m 11 november 2022 (verstuurd 21-12-2022).
- 2022-108771, Koningin Julianalaan 16, het aanwezig hebben van 2 

kansspelautomaten t/m 31 december 2023 (verzonden 22-12-2022).

OVERIGE BEKENDMAKINGEN
Uithoorn
- 2022-114549, Eendracht 8, het organiseren van een gezellig samenzijn 

voor de ouders buiten op het schoolplein tijdens het kerstdiner/-feest van 
de kinderen op 21 december 2022 (verzonden 9-12-2022);

- 2022-105239, Amsteldijk-Zuid 253, verklaring van geen bezwaar voor 
het organiseren van de Nieuwjaarsduik op 1 januari 2023 (verzonden 
16-12-2022);

- 2022-102174, Knobbelzwaan, verklaring van geen bezwaar voor het or-
ganiseren van een straatfeest op 31 december 2022 (verzonden 16-12-
2022).

 TER INZAGE
- Ontwerpbestemmingsplan Kerklaan 22-28, De Kwakel. Inzageperio-

de van 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023. Inlichtingen bij R. 
Noorhoff, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

- Ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en ontwerpbesluit hogere 

waarde, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 tot en met 8 
februari 2023. Inlichtingen bij A. Stevens, afdeling wonen en werken 
(0297) 513 111.

- Defi nitief ontwerpomgevingsvergunning Aldi Vastgoed B.V. en ontwerp-
besluit Hgw, Uithoorn. Inzageperiode van 29 december 2022 t/m 8 fe-
bruari 2023. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken 
(0297) 513 111.

- Herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125, De Kwakel. Inzageperi-
ode van 22 december 2022 t/m 1 februari 2023. Inlichtingen bij S. Meu-
lenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

- Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst herontwikkeling winkel-
centrum Amstelplein, Uithoorn. Inzageperiode van 28 december 2022 
t/m 7 februari 2023. Inlichtingen bij J. Correlje, afdeling wonen en wer-
ken (0297) 513 111.

- Ontwerpbesluit - Amsterdamseweg 14, Uithoorn. Inzageperiode van 30 
november 2022 tot en met 12 januari 2023. Inlichtingen bij de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

- Vergunning verleend - Anthony Fokkerweg 26, Uithoorn. Inzageperiode 
van 30 november 2022 tot en met 13 januari 2023. Inlichtingen bij Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

- Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit Bedrijventerrein, Uit-
hoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 29 december 
2022. Inlichtingen bij S. Meulenbelt, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

- Vaststelling Omgevingsvisie Uithoorn 2040, gebiedsvisie Groene en Re-
creatieve verbindingszone, Horecavisie en visie Recreatie en Toerisme, 
Uithoorn. Inzageperiode van 17 november 2022 tot en met 28 decem-
ber 2022. Inlichtingen bij A. Krieger, afdeling wonen en werken (0297) 
513 111.

- Bestemmingsplan Schansgebied, Uithoorn. Inzageperiode van 7 de-
cember 2022 tot en met 18 januari 2023. Inlichtingen bij J. dos Santos, 
afdeling wonen en werken (0297) 513 111.

 BEKENDMAKINGEN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ZIJDELVELD 
66D EN ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE, UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde 
in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de 
Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Zijdel-
veld d met identifi catiecode NL.IMRO.0451.BP ijdelveld d-ON01 en 
het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde met ingang van 
29 december 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt.
Toelichting bestemmingsplan 
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het voorne-
men om de woning Zijdelveld 66d te Uithoorn, te splitsen in twee woningen. 
Het splitsen van de woning Zijdelveld 66d in twee woningen is derhalve in 
strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om het initiatief juridisch-pla-
nologisch mogelijk te maken, is een herziening van het vigerende bestem-
mingsplan noodzakelijk.
Toelichting hogere waarden
De splitsing van de woning Zijdelveld 66d in twee woningen ligt binnen de 
wettelijke onderzoekzone van de Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is 
gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de 
ma imale ontheffi ngswaarde van 3 dB niet. De geluidbelasting is ma i-
maal 55 dB. De gemeente wil voor de splitsing van de woning in twee wo-
ningen een hogere waarde vaststellen.
Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d en het ontwerpbesluit voor 
het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 
donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 gedu-
rende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadple-
gen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentifi catiecode NL.IMRO.0451.
BPZijdelveld66d-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het ge-
meentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van 
Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeente-
huis. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. 
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 beslis-
sing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Een zienswijze 
over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde kan ken-
baar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, 
postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN, 
DEFINITIEF ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING ALDI VASTGOED 
B.V. EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID, 
UITHOORN
Toelichting
Aanleiding voor het opstellen van een bestemmingsplan is dat Aldi Vast-
goed B.V een plan heeft gemaakt om aan de Sportlaan 17 - de locatie waar 
zij nu tijdelijk gevestigd zijn - een moderne supermarkt te bouwen met er bo-
venop 36 appartementen voor (deels kwetsbare) jongvolwassenen. De be-
oogde herontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘ hamer-
dal / Burgemeester Kootpark e.o. Het ontwerpbestemmingsplan strekt tot 
wijziging van het planologisch-juridisch kader om het plan van Aldi Vastgoed 
B.V. mogelijk te maken en is eerder ter inzage gelegd op 28 juli jl. samen 
met het defi nitief ontwerp DO  van de omgevingsvergunning voor de bouw 
van het project. Tevens stelt het college op grond van de Wet Gehuidhin-
der, ten behoeve van het project, hogere grenswaarden vast. Het ontwerp-
besluit daartoe wordt ter inzage gelegd, tezamen met het plan.
Op 3 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om op de procedure van het 
bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. de coördinatieregeling van artikel 3.30 
Wet ruimtelijke ordening van toepassing te verklaren. Dit heeft tot gevolg dat 
het college van burgmeester en wethouders (het college) er naar dient te 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

Gewijzigde ritbijdrage 
WMO vervoer
Maakt u gebruik van het WMO vervoer? Per 1 januari 2023 worden de 
ritbijdragen en kilometertarieven aangepast. Het tarief is gebaseerd op 
het kilometertarief van het openbaar vervoer (regio Amsterdam). Be-
kijk de tarieven per 1 januari 2023 in onderstaande tabel.

  Opstaptarief  Tarief per km tot 25 km

Reiziger € 1,08 € 0,198
Medisch begeleider Gratis Gratis
Medereiziger € 1,08 € 0,198
Kind < 4 jaar Gratis Gratis* 
Kind 4-12 jaar  € 1,08 € 0,198* 

* maximaal twee kinderen tot 12 jaar

Kinderen tot vier jaar en medisch begeleiders reizen gratis. Een pas-
houder mag maximaal één niet pashouder meenemen. De pashouder 
betaalt ook de ritbijdrage voor de medepassagier. Wanneer u een me-
depassagier meeneemt, betaalt u dus tweemaal de ritbijdrage. Een 
gecertifi ceerde blindengeleidehond en of hulphond mag u gratis mee-
nemen in het Wmo-vervoer. Het is niet toegestaan andere huisdieren 
mee te nemen in het Wmo-vervoer.

Vanwege de feestdagen en de drukte in het centrum, zijn een aantal 
werkzaamheden voor de maand december uitgesteld. Zo is het cen-
trum gedurende de feestdagen goed bereikbaar en ziet het er netter 
uit. Een aantal werkzaamheden van fase B en C zullen daarom in het 
nieuwe jaar worden opgepakt: het achterpad van de Amstelstraat, de 
trap tussen de Amstelstraat en de Koningin Máximalaan en de aan-
passing van het riool in de put van het Amstelplein (de straat). Wel zor-
gen we ervoor dat, na de laatste werkzaamheden, het parkeerterrein 
aan de Prinses Irenelaan wordt opgeruimd. 

Werkzaamheden Meerlaan
In de Meerlaan duren de werkzaamheden langer dan verwacht. Bij het 
Zijdelmeer komt veel water de bouwput in. De aannemer heeft ver-
schillende acties moeten uitvoeren om de bouwput droog te krijgen om 
te kunnen werken. Naar verwachting zijn de werkzaamheden hier in 
eind januari 2023 klaar. 

Groen
Door de vorst beginnen we na de kerst met het planten van de bollen 
en het zaaien van het gras. De bollen komen in het voorjaar op en kleu-
ren dan de middenbermen. Omdat het in het najaar vaak te koud is, 
zal het gras nu nog niet helemaal tot een grasmat uitgroeien. Het gras 
wordt in het voorjaar bijgezaaid.

Opening centrum
We beseffen dat de werkzaamheden een grote impact hebben op on-
dernemers, omwonenden en bezoekers van het centrum. Wij willen ie-
dereen bedanken voor het geduld, en vragen ook nog even geduld te 
hebben. Toch mogen we ook trots zijn op het eindresultaat. Het cen-
trum knapt er wel van op. Het kunstwerk en het nieuwe centrum willen 
we dan ook graag feestelijk onthullen. Dit willen we doen met verschil-
lende activiteiten op zaterdag 4 februari 2023. Binnenkort volgt hier-
over meer informatie. Houd hiervoor de kranten en onze social me-
dia in de gaten.

Wij wensen iedereen een veilige jaarwisseling en een voorspoedig 
nieuwjaar toe!

Update werkzaamheden 
dorpscentrum



OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
streven om zoveel mogelijk alle stukken die betrekking hebben op het pro-
ject Aldi, tegelijk in procedure te brengen. Om die reden is eerder het DO 
van de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe winkel van Aldi 
en de 36 appartementen, tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan ter in-
zage gelegd. Verzuimd is echter op dat moment om ook het ontwerpbesluit 
ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting Wet geluidhinder ter inzage te leg-
gen (Besluit Hgw). Dit gebeurt nu alsnog. 
Zienswijzen naar aanleiding van terinzagelegging 28 juli jl.
Naar aanleiding van de terinzagelegging op 28 juli zijn in totaal vier ziens-
wijzen ingediend waarvan er twee zijn terug getrokken. Deze zienswijzen 
zijn zoveel mogelijk verwerkt in de stukken die thans ter inzage worden ge-
legd. Afgezien is echter van een Nota beantwoorden zienswijzen omdat met 
de onderhavige terinzagelegging de procedure opnieuw start. De gemeente 
waarborgt bovendien de procedurele rechten van de indieners van de twee 
zienswijzen door hun eerdere zienswijzen te beschouwen als te zijn inge-
diend naar aanleiding van de onderhavige ter inzagelegging. 
Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan, definitief 
ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpbesluit Hgw
Het ontwerpbestemmingsplan, het DO omgevingsvergunning en het ont-
werpbesluit Hgw liggen ter inzage in de hal van het gemeentehuis van don-
derdag 29 december 2022 t/m woensdag 8 februari 2023. Tijdens de ope-
ningstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in 
de hal van het gemeentehuis, kunt u de stukken inzien. Het ontwerpbestem-
mingsplan is tevens digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl 
door te zoeken op identificatiecode NL.IMRO.0451.BPAldiSportlaan-ON01. 
Digitale versies van het DO omgevingsvergunning en het Besluit Hgw kunt 
u telefonisch opvragen bij mevrouw S.D. Meulenbelt van de afdeling Wo-
nen & Werken via het nummer (0297) 513 111.
NB: in de Nieuwe Meerbode van 21 december jl. is per abuis een persbe-
richt opgenomen waarin is aangegeven dat de hierboven genoemde stuk-
ken van 22 december t/m 1 februari 2023 ter inzage zouden liggen. Dit wordt 
bij deze gerectificeerd.
Binnen de zienswijzetermijn van 29 december 2022 t/m 8 februari 2023 kan 
een ieder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan, het DO omge-
vingsvergunning en het ontwerpbesluit Hgw zenden aan het college van 
burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). Op verzoek 
kunt u uw zienswijze ook mailen aan mevrouw S.D. Meulenbelt. U kunt hier-
voor telefonisch contact opnemen via het nummer (0297) 513 111.
Verdere procedure
Na verwerking van de zienswijzen, legt het college het ontwerpbestem-
mingsplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Het college neemt 
zelf een beslissing over het DO omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 
Hgw. Alle besluiten zullen worden gepubliceerd in het Gemeenteblad en op 
de Gemeentepagina van De Nieuwe Meerbode. Daarmee start de termijn 
voor het indienen van beroep. Door de toepassing van de coördinatierege-
ling ontstaat op het moment van besluitvorming effectief één besluit, om-
vattende het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, het besluit Hgw. 
Tegen dit besluit staat gedurende zes weken na de dag van publicatie voor 
belanghebbenden beroep open in één instantie, te weten de Afdeling Be-
stuursrechtspraak Raad van State. U wordt hierover te zijner tijd geïnfor-
meerd via De Nieuwe Meerbode en het Gemeenteblad.

VASTSTELLING HERSTELBESLUIT BESTEMMINGSPLAN 
DRECHTDIJK 125, DE KWAKEL
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 
Wet ruimtelijke ordening bekend:
- dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 22 decem-

ber 2022 het herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwa-
kel als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-
VG02 heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan
Op 23 december 2021 heeft de gemeenteraad van Uithoorn het bestem-
mingsplan Drechtdijk 125 te De Kwakel gewijzigd vastgesteld. In het kader 
van het project Ruimte voor Ruimte had de gemeente eerder met de grond-
eigenaar van Drechtdijk 125 een Ruimte voor Ruimte overeenkomst geslo-
ten ter sanering van het bedrijfsperceel en het bouwen van 18 compensa-
tiewoningen conform het gemeentelijk en provinciaal Ruimte voor Ruimte 
beleid. Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst diende de be-
stemming van het perceel voor een deel gewijzigd te worden. In dat plan 
was sprake van een aantal oneffenheden die de raad op 22 december 2022 
middels een herstelbesluit heeft weggenomen.

Wijzigingen die het herstelbesluit aanbrengt ten opzichte van het be-
stemmingsplan:
- in het plan stond per abuis nog op verschillende plaatsen dat de grote 

stal zou worden getransformeerd; dat moest zijn, gesloopt;
- het verkeersonderzoek dat gebruikelijk wordt gedaan bij de omgevings-

vergunning is naar voren gehaald en thans verricht en bij het plan ge-
voegd;

- de paragraaf rekenschap geven in verband met de nabijheid van Schip-
hol is aangepast omdat nog niet getoetst was aan de gemeentelijke Be-
leidsregel wonen en vliegen LIB5;

- de redactie van het onderdeel stikstofberekening gaf aanleiding tot ver-
warring, dit is gecorrigeerd.

Voor een uitleg per gewijzigd onderdeel wordt verwezen naar Bijlage 11 
van het herstelbesluit.
Ter inzage
Het herstelbesluit bestemmingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel ligt vanaf 29 
december 2022 gedurende 6 weken ter inzage tot en met 8 februari 2023. 
In de hal van het gemeentehuis kunt u gedurende openingstijden van het 
gemeentehuis de stukken inzien in het gemeentelijk informatiecentrum. 
De stukken kunt u bovendien digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het herstelbesluit be-
roep worden ingesteld door belanghebbenden. Het beroep kan alleen wor-
den gericht tegen de daadwerkelijke inhoud van het herstelbesluit. Hebt u 
al beroep ingesteld tegen het op 23 december 2021 vastgestelde bestem-
mingsplan Drechtdijk 125 De Kwakel, dan is dat beroep automatisch ook 
gericht tegen het herstelbesluit op grond van artikel 6:19 Algemene wet be-
stuursrecht. Wel dient u in dat geval uw beroep bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State zo nodig aan te vullen. Beroep of aan-
vulling van beroep kan schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-
Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden ge-

richt aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

KENNISGEVING TERINZAGELEGGING ZAKELIJKE BESCHRIJVING 
ANTERIEURE OVEREENKOMST HERONTWIKKELING 
WINKELCENTRUM AMSTELPLEIN, UITHOORN
Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van het be-
paalde in artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij 
een anterieure overeenkomsten is aangegaan met de Stichting Rabobank 
Pensioenfonds met betrekking tot de percelen kadastraal bekend gemeen-
te Uithoorn, sectie B nummers 8657 en 8659; sectie C, nummers 4270, 
4271 en 4316.
In de overeenkomst maken de gemeente en de Stichting Rabobank Pensi-
oenfonds, eigenaar van de percelen, afspraken over zaken als grondtrans-
acties, het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied, de te vol-
gen planologische procedures, kostenverhaal, planschade en de (her)bouw 
van het winkelcentrum.
Nadat er een onherroepelijke omgevingsvergunning is verleend, wordt in 
het exploitatiegebied het huidige winkelcentrum vernieuwd en de huidige 
kantoren vervangen middels sloop en nieuwbouw door 74 woningen.
De zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt op grond 
van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening vanaf 28 december 
2022 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage op het ge-
meentehuis.

BEKENDMAKING BESLUIT TOT INTREKKEN BESLUIT O.G.V. WET 
VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn 
maakt op grond van artikel 8 en 7 lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeen-
ten (Wvg) bekend dat zij heeft besloten om het raadsbesluit in te trekken 
waarmee de percelen kadastraal bekend gemeente Uithoorn, sectie B, 
nummers 7600, 7601, 8656, 8658, 9886, 9887, 9888 en 9889, gelegen in 
het zogeheten Schansgebied, zijn aangewezen als percelen waarop de ar-
tikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. 

BEKENDMAKING BELASTINGVERORDENINGEN 2023
Het college van burgemeester en wethouders maakt, volgens het bepaalde 
in artikel 139 van de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad in haar 
vergadering van 22 december 2022 heeft besloten tot vaststelling van de:
- Algemene rechtenverordening 2023
- Verordening rioolheffing 2023
- Verordening onroerende zaakbelastingen 2023
- Verordening afvalstoffenheffing 2023
- Verordening forensenbelasting 2023
- Verordening grafrechten 2023
- Verordening marktgelden 2023
- Verordening liggelden 2023
- Verordening precariobelasting 2023
- Verordening rioolaansluitrecht 2023
- Verordening toeristenbelasting 2023
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 
De verordeningen zijn vanaf 1 januari 2023 digitaal te raadplegen op 
www.officielebekendmakingen.nl.

WWW.UITHOORN.NL

Uithoorn - Acht jaar na een 
succesvol optreden in december 
2014 concerteerde het Alphense 
kamerkoor “Cantabile” weer voor het 
publiek van de Stichting Culturele 
Activiteiten Uithoorn (SCAU).
Toen, en eerder al in 2012, was dat 
nog op het podium in de Thamer-
kerk. Zondagmiddag 18 december 
zong ‘Cantabile’ in de Schutse, thans 
de uitstekende en grotere concert-
zaal van de SCAU. Het koor is wat 
kleiner geworden sinds die vroegere 
jaren. Vooral in de mannensector is 
dat overigens een landelijk koor-
probleem. Heren zijn daarom ook
bij Cantabile hartelijk welkom ter 
vervulling van vacatures. Maar klein 
in aantal kan muzikaal heel �jn zijn. 
Dit voortre�elijke koor in de ere-
divisie van de amateursector liet dat 
ook dit keer weer horen. Het, vorig 
jaar wegens de toenmalige lock-
down afgelaste, concert stond ook 
nu vanzelfsprekend in het teken
van de naderende kerstdagen. De 
prachtig ingerichte tentoonstelling 
van de talrijke verlichte kerststalle-
tjes langs de zijkanten van de kerk-

zaal was zeker een sfeer verhogende 
visuele omlijsting van het concert.

Veel aandacht voor de dynamiek
Dirigent Simon Stelling had met zijn 
koorleden een veelzijdig en afwis-
selend programma samengesteld. 
Of het nou ging om de zo goed voor 
koor geschreven kerstliederen van 
gerenommeerde Engelse compo-
nisten en koordirigenten als David 
Willcocks en John Rutter, zoals “Once 
in royal David’s city”, of “Il est né le 
divin enfant. Of het koor nu a 
cappella, onbegeleid, zong of met 
Alexander Schippers prima spelend 
en volgend aan de vleugel of op het 
orgel. Er werd zuiver, genuanceerd 
en met veel aandacht voor de dyna-
miek gezongen. Ook als in een 
moeilijk nieuw stuk als “O Radiant 
Dawn” van MacMillan schurende 
akkoorden vocaal helder moesten 
worden neergezet. Dat is ‘Cantabile’ 
goed gelukt. Daar zal de, meesle-
pend enthousiasme uitstralende, 
dirigent met zijn twaalf zangeressen 
en zangers op de repetities hard aan 
hebben gewerkt.

Het was een goed idee om in enkele 
bekende kerstliederen de mensen in 
de zaal zelf mee te laten zingen. En 
tussen vocale delen rende Simon 
Stelling als intermezzo een keer de 
trap op naar het balkon met het 
orgel om daar als ervaren organist 
twee delen uit het Kerstconcert van 
Corelli ter spelen. Ook begeleider 
Alexander Schippers kon zich in een 
instrumentaal tussenspel solistisch 
laten horen. Dat deed hij fantasierijk 
aan de concertvleugel, met een 
leuke improvisatie op kerstliedjes.
Ondanks de weer- en wegomstan-
digheden was de zaal behoorlijk vol. 
Het uitbundige applaus aan het
slot van het concert bewees dat
de bezoekers geen spijt hadden van 
hun gang naar de Schutse over hier 
en daar gevaarlijk beijzelde wegen 
en stoepen.

Nieuwjaarsconcert
Op zondag 8 januari, aanvang 14.30 
uur, volgt het Nieuwjaarsconcert
van de SCAU. De blazers van het 
Amsterdam Wind Quintet geven dan 
een concert met lichtvoetige muziek 
van Boheemse componisten zoals 
Reicha en Smetana, wiens bekende 
“Moldau” in kleine bezetting te horen 
zal zijn.

Kamerkoor Cantabile straalt
in kerstsfeer

Uithoorn - Opnieuw probeert 
William Dekker zijn standpunt over 
de situatie rond De Gasterij te 
bepleiten voor de gemeenteraad 
donderdagavond. Wonende naast de 
evenementenlocatie aan de Vuurlijn 
ervaart hij overlast en met het 
vernietigen van het bestemmings-
plan door de Raad van State vindt hij 
het onrecht dat deze horecaonder-
neming nog in bedrijf is. 
Er worden nog steeds oplossingen 
gezocht om De Gasterij open te 
houden. Het CDA heeft vragen 
gesteld en wethouder Hazen legt 
nogmaals aan de gemeenteraad de 
gang van zaken uit. In maart 2020 
heeft de gemeenteraad het bestem-
mingsplan vastgesteld voor een 
horecabedrijf met recreatieve voor-
zieningen aan de Vuurlijn in De 
Kwakel. In oktober 2021 heeft de 
gemeenteraad een herstelbesluit 
genomen. Buurman Dekker heeft 
bezwaar aangetekend en kreeg op 
alle punten gelijk. De Raad van State 
heeft zowel het bestemmingsplan 
als het herstel-besluit vernietigd. 

Volgens Hazen ligt het probleem
bij de akoestiek. Daarom worden
er geluidswerende maatregelen 
genomen. Dekker heeft niet toege-
staan dat er op zijn terrein geluids-
metingen worden gehouden, dat 
vinden raadsleden Ten Brink en Brink 
geen slimme beslissing, want die 
berekeningen kunnen nodig zijn
om een goede afweging te maken. 
Volgens Dekker zijn er al drie geluids-
metingen gedaan en heeft een 
vierde weinig nut, zeker om de
eigenaren van De Gasterij geen valse 
hoop te geven. Wethouder Hazen 
heeft niet de illusie dat de twee vech-
tende buren nader tot elkaar zullen 
komen. Hij ziet als enige oplossing 
de huidige weg te vervolgen on-
danks dat het de gemeente veel geld 
gaat kosten. De gemeenteraad moet 
beslissen of er een onthe�ng komt 
van het huidige bestemmingsplan en 
ook alle andere vergunningen zullen 
moeten worden aangepast. Daar kan 
de omgeving weer bezwaar tegen 
maken, dus er is nog een lange weg 
te gaan. 

Gemeente zoekt nog oplossing 
voor De Gasterij 
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Mijdrecht - Traditiegetrouw hield 
Bridgevereniging Mijdrecht haar 
Kerstdrives. De kerstgedachte bleek 
niet aan iedere tafel want er werd 
gestreden om de punten en daarmee 
om de begerenswaardige prik-prijzen. 
De uitslag is als volgt: 1. Thom & Frans 
van der Does 62,71%, 2. Jopie de Jong 
& Lenie Koevermans 60,21% en 3. 
Greet Vermeij & Ada Groenewegen 
59,79%. Ook donderdag 22 december 
werd de Kerstdrive gespeeld, met 

mooie prijzen verzorgd door Tineke 
Venhuizen. De zaal was sfeervol in-
gericht en natuurlijk iedereen op zijn 
kerstbest. Organisatoren hadden 
bedacht dat een speciale top-inte-
graal tot een eerlijke en goede scores 
zou leiden. Ieder speelde in zijn eigen 
lijn, die daarna via een magische truc 
werden samengevoegd tot DE uitslag 
en die was als volgt: 1. Anton Berke-
laar & Bart Groenevelt 66,25%,
2. Ben Gabriel & Martien van der 
Voort 65,00% en 3. Ineke Siegers & 
Frank van der Laan 59,17%.

Uithoorn - De laatstgehouden 
klaverjasavond van het jaar 2022 is 
en leuk succesje geworden voor de 
organisatie. Door de grote opkomst 
duurde het even iets langer om de 

ranglijst op te maken. Uiteindelijk is 
het dan toch gelukt. De laatste pech-
vogelprijs in 2022 is gegaan naar 
Wlliam Mayenburg met toch nog 
5457 punten. Dat op de klaverjas-

avonden iedereen in de prijzen kan 
vallen blijkt wel als je kijkt wie naar 
huis ging met de derde prijs. Deze
is gegaan met 6869 punten naar 
Thomas Verkerk! De tweede prijs is 
gegaan naar Herman de Jong met 
6902 punten. De grote winnares is 
deze avond is geworden Ina Hoekstra 
met 6949 punten.

Wilnis - Op dinsdagavond 20 
december organiseerde Bridge-
vereniging De Ronde Venen een fees-
telijke Kerstdrive voor eigen leden in 
de Willisstee. Vanaf half zes was 
iedereen welkom voor een drankje 
vooraf. Daarna werd er twee ronden 
gebridged met tussendoor een heer-
lijk soepje. Ondertussen werd in de 
Stee-inn een warm/koud bu�et voor-

bereid. De feestelijk geklede bridgers 
werden verrast met prachtige koude 
en warme gerechten en lieten het 
zich goed smaken. Natuurlijk werd er 
ook weer een paar rondes gebridged 
onderbroken door het smakelijke 
toetje. Het was een genoeglijke 
avond en er heerste een plezierige 
stemming. Men speelde gevarieerde 
spellen maar de uitslag van deze 

Kerstdrive is niet belangrijk. Voor 
iedereen was er een leuke verrassing 
om mee naar huis te nemen. Dit 
knusse samenzijn met eigen leden
is zeker voor herhaling vatbaar!
Er wordt op zondagmiddag 22 
januari om 13.30 uur weer een open 
bridgedrive gehouden in de Willis-
stee. Iedereen kan meedoen zowel 
leden als niet-leden. Inschrijven kan 
door te mailen naar bridge.drv@
mail.com,

De Kwakel - Maandagavond
19 december was het dan weer zover 
in het Dorpshuis van De Kwakel.
Het onderlinge jaarlijkse ‘Oliebollen-
toernooi’ van de lokale tafeltennis-
vereniging T.V.O.
Na een mooie felle strijd kwamen
in poule A Ben en Wout als nummer 
één, en Kees en Irma als nummer 
twee tevoorschijn. In poule B werden 
Dirk en Sabrina één, en Damy en 
Jimmy tweede.
De halve �nales waren een waar 
spektakel waarbij er veel gelachen

en aangemoedigd werd, maar ook 
emoties hoog opspeelden. Dit was 
nog maar een voorproe�e van wat
er uiteindelijk plaats vond in de strijd 
om de 3e/4e plaats en 1e/2e plaats.
Na een eerdere succesvolle confron-
tatie in de poule mochten Sabrina en 
Dirk het in de troost�nale opnieuw 
opnemen tegen Damy en Jimmy. 
Met de nodige moeite konden ze 
maar net ook deze partij naar hun 
hand zetten, waardoor ze op het eind 
dolgelukkig de beker voor de derde 
plaats in ontvangst namen. Anders 

verliep het in de �nale. Waren Ben en 
Wout in de poule te sterk voor Kees 
en Irma, draaiden de laatstge-
noemden in de �nale de rollen om. 
Welverdiend namen ze dan ook
hun bekers en de Wisselbokaal in 
ontvangst van Ton (de organisator), 
die vooraf aan het toernooi ook voor 
heerlijke oliebollen had gezorgd.

Nieuwe leden
Overigens heeft T.V.O. nog weer 
plaats voor enkele nieuwe leden. 
T.V.O. staat voor Tafeltennis Voor 
Ontspanning en bestaat al 42 jaar. 
Wij spelen niet in competitieverband 
tegen andere verenigingen. De enige 
competitie is onze eigen interne 
competitie, en dan nog alleen voor 
leden die zich daarvoor opgeven. 
Verder organiseert Ton Donicie
elk seizoen drie toernooien. Onze 
jongste deelnemer is 26 jaar oud, de 
oudste 84. Onze vaste speelavond: 
maandag vanaf 19.30 uur in Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16 in De 
Kwakel.
Onze eerstkomende speelavond is 
op 2 januari a.s. Kom gerust eens 
langs om kennis te maken, je bent 
van harte welkom. Of kijk eens op 
www.tvo-dekwakel of volg ons op 
facebook/
tafeltennisvoorontspanning.

De Kwakel - Op woensdagochtend 
van 09.00 tot 10.00 uur is een 
speciale les voor senioren: Senior Fit. 
Deze les wordt door Henny Aa�es 
gegeven en het is voor mannen en 
vrouwen. Senior Fit is een speciale 
spel- en sportgroep voor 55+-ers. 
KDO biedt nu de mogelijkheid om in 
groepsverband te bewegen met leef-
tijdsgenoten. Dit onder deskundige 
leiding van een gediplomeerde en 
enthousiaste docente.

Wat doen we bij Senior Fit?
Een combinatie van gymnastiek, 
conditietraining, spierversterking en 
ontspanning. Sport & spel. Iedere les 
is een andere mix van deze sportieve 
activiteiten. U verbetert uw lichame-
lijke conditie en kunt nieuwe 
contacten opdoen. Het is niet erg
als u lange tijd niet aan sport heeft 
gedaan; u hoeft niet te presteren. 
Iedereen kan op zijn/haar eigen 
niveau meedoen. Plezier in bewegen 

staat voorop; gezelligheid is ook 
belangrijk!

Belangrijk
Dat gezelligheid een belangrijk 
onderdeel van de les is blijkt wel uit 
het feit dat de groep na a�oop van 
de laatste les voor de kerstvakantie 
gezellig ko�e heeft gedronken met 
elkaar in de KDO kantine. Iedereen 
had een cadootje voor een ander lid 
meegenomen die werden uitge-
deeld.
Heeft u interesse om ook een 
keertje mee te komen doen in deze 
groep, kom dan woensdag 9 januari 
naar KDO voor een vrijblijvende 
proe�es. Wordt u in de actiemaand 
januari lid, betaald u pas vanaf 
februari. Voor € 80,– kunt u de rest 
van het seizoen (is schooljaar) 
meedoen. Als u meekomt met 
iemand die reeds lid is en u 
aanmeldt krijgt dat lid in onze
actiemaand een cadeaubon van
het Fruitpaleis, als dank voor het 
aanbrengen van een nieuw lid.
Voor meer informatie of opgave: 
mail naar aerobics@kdo.nl.

Senior-fit bij KDO viert kerst

Regio - Op vrijdagavond 10 februari 
2023 organiseert Legmeervogels het 
eerste Rinus van Zaal Keez-toernooi 
voor koppels. Het inschrijfgeld is 
€20,– per koppel. Net als in de afge-
lopen jaren spelen de teams deze 
avond drie volle ronden tegen elkaar. 
Maar ben jij alleen omdat je nog 
geen maatje hebt gevonden, dan 
mag jij je ook aanmelden. De organi-
satie koppelt je dan aan een andere 
single. De inschrijving stopt op 4 
februari 2023 of, en let op, eerder als 
het maximale aantal deelnemers is 
bereikt. Het is daarom o zo belangrijk 

dat je je zo spoedig mogelijk gaat 
inschrijven voor dit eerste Rinus van 
Zaal Keeztoernooi. Inschrij�ormulier 
is af te halen in de kantine van 
Legmeervogels (pas weer open op 
zaterdag 7 januari 2023). Maar ook 
op de website van Legmeervogels 
kunt u het inschrij�ormulier vinden. 
Op deze website staan ook de namen 
bij wie u het formulier dan kunt in-
leveren Deze Keez-avond begint om 
20.00 uur. De deelnemers worden 
dan wel verwacht om 19.30 uur en 
kunnen dan genieten van een gratis 
kopje ko�e of thee.

Keez-toernooi bij Legmeervogels

Oliebollentoernooi 
tafeltennisvereniging T.V.O.

De Ronde Venen - In de sport is het 
soms een dubbeltje op zijn kant. Het 
schot wat net op de buitenkant van 
de paal komt, de dartpijl die net in de 
enkele 8 in plaats van in de dubbel 8 
beland of de �nishfoto die de andere 
wielrenner na een spannende sprint 
als winnaar aanwijst. Bij biljarten
is het ook van toepassing; die ene 
carambole die op een haar na gemist 
wordt kan het verschil zijn tussen 
winst en verlies. In dit geval zelfs of
je kampioen wordt of niet. De strijd 
ging tussen koploper Bar Adelhof 1 
en Cens. Het verschil was voor de 
laatste speelronde vier wedstrijd-
punten. Cens behaalde tegen De 
Merel/Richard’s 3 in totaal 42 punten 
door uitstekende winstpartijen van 
Sander Pater en Desmond Driehuis. 
Evert Driehuis en Eric v/d Bosch 
kwamen respectievelijk drie en twee 
caramboles tekort voor een gelijk-
spel. Was 1 van beide dat wel gelukt, 
was Cens kampioen geworden. Bar 
Adelhof 1 moest minimaal 39 halen 
om Cens voor te blijven en dat lukte 
precies. Richard Schreurs en Richard 
van Kolck wonnen overtuigend, Chas 
Jans haalde acht punten tegen Bert 
Fokker en Edwin v/d Schaft zeven 
tegen Walter van Kouwen. Als Edwin 
1 carambole minder had gemaakt 
had hij zes wedstrijdpunten gehad 
en waren beide teams gelijk geëin-
digd. In dat geval is het carambole 
percentage beslissend en ook dat is 
in het voordeel van Bar Adelhof 1. 

Dus is dat team de terechte Winter-
kampioen. De Merel/Richard’s 1 is 
derde geworden. Kortste partij van 
deze speelronde realiseerde Arie 
Kranenburg van De Kromme Mij-
drecht 2 in 18 beurten, Walter van 
Kouwen maakte procentueel de 
hoogste serie (12 van 41 = 29,27%).
In januari start de voorjaarscompe-
titie weer van voren af aan, dus elk 
team heeft weer net zo veel kans op 
de titel. Het seizoen eindigt met een 
wedstrijd tussen de winter- en voor-
jaarskampioen om het algemeen 
kampioenschap.

Eindstand najaarscompetitie
1. Bar Adelhof 1 (12 wed - 513 pnt - 
42,75 gem). 2. Cens (12 wed - 512 pnt - 
42,67 gem). 3. De Merel / Richard’s 
B.V. 1 (12 wed - 496 pnt - 41,33 gem).

Spannend slot biljartcompetitie

Sfeervolle Kerstdrive in Wilnis

Klaverjasavond bij 
Legmeervogels

BVM Kerstdrives

Vinkeveen - Op vrijdag 30 december 
2022 is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café Biljart de Merel in 
Vinkeveen. Er worden vier ronden
van zestien gi�es gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de winnaar of winnares 
bekend. Afgelopen vrijdag was Cees 
Wijngaarden de beste kaarter met 
maar liefst 7524 punten. Tweede
was Egbert Verkerk met 6731 punten, 

derde Gerard Compier met 6491 
punten en de poedel was voor
Wim Hofsteatter met 5521 punten.
De volgende prijsklaverjas-avond zal 
dus zijn op vrijdag 30 december 2022. 
We starten om 20.00 uur dus wees op 
tijd. Aanwezig zijn voor de inschrij-
ving: 19.45 uur. Telefoonnr. van Café 
de Merel is 0297 - 263 562. Arkenpark 
Mur 43, 3645 EH Vinkeveen. E-mail: 
demereldorus3@gmail.com.

Klaverjassen in de Merel





Er is ons gevraagd een nieuwjaarboodschap te 
schrijven die niet politiek is. Dat is voor een politica 
een moeilijke opdracht! Ik heb er lang over nage-
dacht en heb besloten er dan maar een sprookje 
van te maken, met als titel: Het kleine landje aan 
zee. Er was eens een klein landje, midden in Eu-
ropa, aan zee. Een klein landje met 17.749.262 
inwoners op een oppervlakte van 41.543 km². Een 
van de meest dichtbevolkte landen van de wereld. 
Het was een koninkrijk, met een koning en een 
koningin. Een relatief jonge koning, die als kind 
eigenlijk al helemaal geen zin had in het koning-
schap, maar van z’n zeer plichtsgetrouwe moeder 
steeds te horen kreeg. Jongen, je bent onze eerst 
geborene, je moet je je lot aanvaarden en je wordt 
gewoon koning. Bovendien hadden zijn broers 
daar al helemaal geen zin in. Als puber was hij daar-
om heel opstandig en soms zag je daar later nog 
de uitvloeiselen van. Zijn koningin was een heel 
mooie, intelligente vrouw en kwam uit een Zuid-
Amerikaans land, met een dito temperament. Ze 
kregen drie dochters, waarvan de oudste als troon-
opvolger op haar 18e verjaardag zitting nam in de 
Raad van State. In dat kleine landje waren een paar 

zware drugscriminelen actief, die de kans kregen 
vanuit de gevangenis nog van alles te organiseren. 
Zo konden ze ook bedreigingen uitten naar de 
kroonprinses, die daarom zwaar bewaakt moest 
worden. Geen vrij en actief studentenleven, maar 
opgesloten in het paleis. Helaas was zij niet de 
enige die zware beveiliging nodig had, want de cri-
minelen deinsden nergens voor terug om mensen 
die ze tegenwerkten te bedreigen en zelfs te ver-
moorden. Het rechtssysteem in dat kleine landje 
werkte niet helemaal zoals je in een democratie 
zou verwachten. Soms leek het er op dat de wet 
van de sterkste gold. In dat kleine landje met zo-
veel inwoners waren de mensen gastvrij en iedere 
vluchteling werd ruimhartig binnengehaald. Dat 
was wereldwijd bekend en helaas werd daar ook 
misbruik van gemaakt. Vanuit de hele wereld pro-
beerden mensen binnen te komen, ook al hadden 
zij geen recht op asiel. Veel inwoners van dat kleine 
landje waren daar heel verontwaardigd over, juist 
omdat ze altijd zo gastvrij waren geweest en zich 
nu bedonderd voelden. Maar ja, de regering zat 
vast in allerlei internationale afspraken en zeiden 
dat ze geen kant op konden. Met als gevolg, dat 

er steeds maar meer mensen binnenstroomden 
en huisvesting moesten hebben. Huisvesting die 
er niet was, want zelfs voor de eigen inwoners 
waren er niet genoeg huizen. Dus veel onvrede. 
Toen kwam er ook nog een oorlog tussen twee 
andere landen, waardoor er nog meer vluchte-
lingen kwamen, de in� atie torenhoog werd en 
de energiekosten de pan uit vlogen. Veel mensen 
in dat kleine landje kwamen in grote � nanciële 
problemen. Na veel protest kwam er uiteindelijk 
een � nanciële tegemoetkoming. Maar het kwaad 
was geschied. Er zo ontstond er nog meer on-
vrede. Bovendien hadden ze ook nog te maken 
met klimaat- en een stikstofproblemen en een 
energiecrisis. En nu ben ik al lang aan het door mij 
toegestane aantal woorden, dus moet ik een slot 
breien aan mijn sprookje. Een sprookje loopt altijd 
goed af, maar of dit sprookje goed a� oopt hangt af 
van de inwoners van dit kleine landje zelf. Of ze de 
moed en de wil hebben om de juiste beslissingen 
nemen om deze grote problemen op te lossen. 
Zo ja, dan leven ze nog lang en gelukkig. Zo niet... 
We blijven positief! We wensen u allen een heel 
gelukkig en gezond 2023.

 Jan Geijtenbeek 
en Marja Becker

Seniorenpartij
De Ronde Venen

De Ronde Venen - De leden en de 
vrijwilligers van Soos De Cirkel kijken 
weer terug op een zeer geslaagd 
Kerstdiner. Ieder jaar organiseert 
Rotary Mijdrecht zo vlak voor de 
kerstdagen weer een onvergetelijke 

avond, dit jaar wederom uitstekend 
verzorgd door de mensen van De 
Strooppot. De zaal zat bomvol en 
iedereen kon genieten van een heer-
lijk kerstbu� et. Vlak voor het dessert 
was het toneelstuk ‘De Ster van Beth-

LEZERSPOST

Wie kan ons helpen. Het was 2008 op de Braderie in Mijdrecht. Op deze 
gezellige dag liep ook een ‘straatfotograaf’ tussen het publiek om foto’s te 
maken van de winkelende mensen langs de kraampjes. Op een zeker 
moment liepen mijn vrouw en ik met onze toen tweejarige (2 jr.) klein-
zoon op de Hoofdstraat waar van ons drieën de foto werd gemaakt. 
Volgens mijn herinnering kregen wij later ( tegen een vergoeding uiter-
aard) de foto als een pc-bestand toegestuurd. De foto heb ik toen op 
‘normaal’ papier afgedrukt. Fotopapier had ik toen nog niet.Dat bestand 
kan ik ook niet meer terugvinden. Onlangs vonden wij wel de afdruk 
terug maar die was erg ‘vervaagd’ en eigenlijk niet meer om aan te zien. 
Dit moment met onze kleinzoon is ons zeer dierbaar. Nu komt mijn vraag. 
Weet iemand misschien welke fotograaf op die bewuste Braderie in 2008 
foto’s maakte van mensen uit het publiek? Ik zou graag willen proberen 
om deze persoon te benaderen met de vraag of hij dat bestandje nog 
heeft... Een goede ( beroepsfotograaf ) gooit namelijk nooit zijn of haar 
opnames weg. Wij hopen op een reactie die ons verder kan helpen. 
Alvast hartelijk bedankt.

Fam. C.N.H. van Dijck
Ps: Omdat ik gehoorproblemen heb en niet kan bellen, graag uw reactie per 
sms naar: 06-81609449.

Mission Impossible? Ik hoop het niet

Zeer geslaagd Kerstdiner van de 
Soos De Cirkel

lehem’, waar leden van de Soos in 
een speciale editie van het Jeugd-
journaal het publiek meenam op 
zoek naar wie toch bij die schitte-
rende Ster hoorde. Na veel omzwer-
vingen kwamen ze in een eenvou-
dige stal in Bethlehem terecht waar 
ze een kindje in een kribbe vonden. 
Iedereen was zeer onder de indruk 
van het bijzondere geboorteverhaal 
van Jezus. Na a� oop ontvingen de 
acteurs een groot applaus van het 
enthousiaste publiek. Reden genoeg 
om de avond swingend en in polo-
naise af te sluiten. Het was weer een 
fantastische avond! De Cirkel is er 
voor ontspanning en gezelligheid 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Soosavonden worden 
elke dinsdagavond, met uitzondering 
van de maanden juni, juli en 
augustus, van 19.30 tot 21.30 uur 
gehouden in het gebouw van Zideris 
aan de Windmolen in Mijdrecht. 
Meer informatie? Kijk op www.soos-
decirkel.nl of neem contact op met 
Angela van Adrichem: 06-23937815.

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Help met uw 
organisatie 

mee armoede 
in Nederland 
te bestrijden!





V O O R  H E T  N I E U W E  J A A R

Pieter Heiliegers
Burgemeester

Uithoorn

‘Leef vooral in het hier en nu’

Het einde van 2022 nadert. En we verwelkomen 
het jaar 2023. Mijn wens is dat u veel mooie 
momenten zult beleven in het nieuwe jaar. Met 
hopelijk mooie kansen in het verschiet. 

Het leven is te kort om achterover te leunen 
en te denken: had ik maar….Onlangs bracht 
ik een bezoek aan een 60-jarig bruidspaar en 
een mevrouw van 101. Hun advies? Geniet NU. 
Leef ook vooral in het hier en nu. Adviezen die 
ik graag opvolg.

Want de tijd vliegt, vindt u niet? Volgende 
maand (in januari) word ik zelf 60. Een mooie 
leeftijd, al zeg ik het zelf!

Verder wens ik dat de band tussen de overheid 
en de bevolking weer wat nauwer wordt. Er 
speelt momenteel veel in de wereld. Denk aan 

de verschrikkelijke oorlogen en con� icten en 
de toename aan armoede. Door alle stijgende 
prijzen. Als overheid moeten we ons uiterste 
best doen om er voor diegenen te zijn die het 
nodig hebben. 

We kunnen het als overheid niet alleen. We 
hebben elkaar nodig. Blijf aandacht schenken 
aan uw naasten. Maar ook aan uw buren. Ik zeg 
het wel vaker: de samenleving maak je immers 
samen. 

De jaarwisseling staat voor de deur. We zetten 
alles op alles om het veilig te laten verlopen. Ui-
teraard samen met onze partners, zoals de poli-
tie, brandweer, het jongerenwerk, handhavers, 
beveiligers en de buurtvaders. Helaas is het no-
dig om zoveel mensen op de been te hebben. 
Op een avond waar ‘feestvieren’ centraal zou 
moeten staan. Maar het is niet anders. Enorm 
veel waardering heb ik voor alle hulpverleners 

die op Oudejaarsavond op straat te vinden zijn 
om de vrede en veiligheid te bewaren. Laten 
we hen ten alle tijden met respect behandelen. 
En laten we er gewoon een feest van maken. 
Zoals het hoort.

Geniet van al het moois (groot en klein!) wat er 
op uw pad komt in 2023. En wellicht tot ziens!

Kleine gebaren maken het verschil

Toen mij wederom gevraagd werd om een 
nieuwjaarswens te schrijven voor de Nieuwe 
Meerbode, heb ik even snel gespiekt wat ik 
vorig jaar in de wens opschreef. Mijn titel van de 
nieuwjaarswens luidde vorig jaar: ‘De waarde 
van een glimlach’. Ik wenste dat we wat vaker 
naar elkaar zouden glimlachen. Het kost im-
mers niks. Die wens heb ik uiteraard ook voor 
het komende jaar!

In deze periode, eind december, is het ook een 
tijd van terugblikken op het afgelopen jaar. Blij 
en trots ben ik op het feit dat het project Dit zijn 
wij Uithoorn! met kleine stapjes meer bekend-
heid krijgt in het dorp. Doel is om vooroorde-
len en drempels weg te nemen. Door elkaar te 
ontmoeten en met elkaar het gesprek aan te 
gaan. In oktober hebben we in De Kuyper de 

Uithoornse variant ‘Over de Streep’ georgani-
seerd in het kader van dit project. Er deden 
zo’n 25 inwoners mee. Ik stelde alle deelnemers 
vragen als: Wie heeft zich wel eens eenzaam 
gevoeld? Wie had vroeger een poster van zijn 
of haar idool boven zijn bed? En wie heeft wel 
eens een ander gepest? Als de vraag voor hem 
of haar van toepassing was, dan stapte je ‘over 
de streep’. Uiteindelijk kom je erachter dat je 
meer gemeen hebt met een ander dan je in eer-
ste instantie dacht. Maar ook is het niet erg als 
je juist niet zoveel raakvlakken hebt. En anders 
over zaken denkt. Accepteer dat niet iedereen 
hetzelfde is. 

Het was erg leuk om te doen. Uiteraard gaan 
we in 2023 door met het ontmoetingsproject.
Naast mijn wens om wat vaker naar elkaar te 
glimlachen, wens ik dat we in Uithoorn en De 
Kwakel elkaar blijven helpen. Daar waar het 

nodig is. Door af en toe bijvoorbeeld een luis-
terend oor te bieden. Dat kan al veel voor de 
ander betekenen. Kleine gebaren, maken het 
verschil!

Ik wens u een heel mooi, liefdevol en een ge-
zond 2023 toe. Met hopelijk veel mooie ont-
moetingen. 

Kijkend naar het afgelopen jaar en vooruitkij-
kend naar komende jaren kunnen we gerust 
zeggen dat onze gemeente � ink in ontwikke-
ling is. De nieuwe Bibliotheek en de nieuwe 
Scheg zijn geopend. De laatste hand wordt 
gelegd aan de rotonde met de woorden van 
de winnaars van de woordenwedstrijd van Uit-
hoorn 200 jaar. Er worden ook veel woningen 
gebouwd. Met deze ontwikkelingen proberen 
we onder andere een invulling te geven aan 
de enorme woonbehoefte in onze gemeente. 
DUS! vindt het heel belangrijk om hierbij de 
balans tussen groen en bouwen goed in de 
gaten te houden. Ook kijkend naar ons klimaat-
probleem, is een groene leefomgeving essen-
tieel. Afgelopen jaar verbraken we het ene na 
het andere warmterecord. Dat is zorgelijk. We 
zullen dus veel aandacht moeten besteden aan 
voldoende groen en aan het versnellen van 
verduurzaming van woningen en bedrijven. 

Graag willen we met u even stilstaan bij de po-
sitieve en waardevolle reactie van de inwoners 
uit de Europarei op het bericht dat er tijdelijke 
opvang voor asielzoekers wordt gerealiseerd 
in ‘t Buurtnest. Het begrip dat zij tonen voor de 
moeilijke situatie van deze kwetsbare groep 
mensen laat eens te meer zien dat we ons, in 
onze gemeente, verantwoordelijk voelen voor 
elkaars welzijn. Dat is heel mooi om te merken.

We moeten oog hebben voor de kwetsbaar-
heid van mensen om ons heen. Gezien de stij-
gende prijzen van energie en van boodschap-
pen is het voor veel mensen best moeilijk om 
iedere maand rond te komen. Laten we elkaar 
helpen waar we kunnen! Er zijn in Uithoorn 
en De Kwakel veel vrijwilligersorganisaties en 
- initiatieven, die mensen een helpende hand 
bieden. Het is geweldig dat zoveel mensen hun 
steentje bijdragen. 

We kunnen dit jaar natuurlijk niet afsluiten 
voordat we nogmaals al onze kiezers bedan-
ken. 2022 was het jaar van de gemeenteraads-
verkiezingen. Voor het eerst in de historie van 
DUS! hebben we 6 zetels behaald!

Duurzaamheid en Solidariteit - dat zijn de kern-
woorden die ook komend jaar van groot belang 
zijn. Voor ieder van ons geldt: ‘kijk goed om je 
heen of je in je eigen omgeving iets voor men-
sen en de natuur kan betekenen.’

Wij wensen iedereen een heel gezond, harmo-
nieus, groen en duurzaam 2023!

Wat is het toch maar kort geleden dat we in 
onze datum het jaartal 2022 gingen schrijven. 
En wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar. Een 
verschrikkelijke oorlog in Oekraïne waar maar 
geen eind aan lijkt te komen, een in� atie die 
torenhoog is en een wereld die steeds meer lijkt 
te verruwen, waar lontjes steeds korter worden 
en persoonlijke tegenstellingen ons dagelijks 
in de media voor de ogen komen. Is er dan niets 
leuks gebeurd? Jazeker wel. Het jaar 2022 was 
het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen 
waar onze partij een grandioze overwinning 
mocht boeken. Van 5 naar 8 zetels brengt ook 
een grotere verantwoordelijkheid met zich 
mee. De coalitievorming verliep redelijk vlot 
en inmiddels is het gedeeltelijk vernieuwde col-
lege hard aan de slag. 

In de privésfeer zijn er ook een aantal positieve 
zaken te benoemen. Om te beginnen zijn mijn 

partner, mijn en haar kinderen, hun partners en 
mijn 6 kleinkinderen gezond en dat is iets waar 
ik ontzettend dankbaar voor ben en realiseer 
me regelmatig dat dit een enorm groot goed is. 
Daarnaast heb ik een drietal bezoeken aan het 
prachtige land Italië gebracht en deze hebben 
me nog meer doen genieten van dit land als va-
kantiebestemming. En daarvan thuiskomend 
heb ik me, als geboren en getogen Uithoornaar, 
het afgelopen jaar gerealiseerd dat we in een 
gemeente wonen die het zo gek nog niet doet. 
Er zijn prachtige groenvoorzieningen die met 
het planten van extra bomen ook nog eens 
uitgebreid worden. De infrastructuur heeft het 
afgelopen jaar weliswaar op zijn kop gestaan 
(vooral in het dorpscentrum), maar er komt dan 
ook iets prachtigs voor in de plaats. We hebben 
goede sociale voorzieningen en ook de cultuur 
heeft weer de nodige aandacht gekregen het 
afgelopen jaar en dat doet me deugd. Kortom 

redenen om het komende jaar 2023 met ver-
trouwen tegemoet te zien. Ik wens dan ook alle 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel een goed 
en vooral gezond 2023 toe en spreek de wens 
uit dat we allemaal iets verdraagzamer naar 
elkaar zullen zijn. Het iedereen naar de zin ma-
ken zal niet lukken, maar de meeste inwoners 
hebben het goed met elkaar voor en daar blijf 
ik in geloven.

Gelukkig 2023.

José de Robles
Wethouder Zorg en Onderwijs

Uithoorn

Judith Beuse
DUS! 

Uithoorn

Herman Bezuijen
Gemeentebelangen

Uithoorn

hebben elkaar nodig. Blijf aandacht schenken 
aan uw naasten. Maar ook aan uw buren. Ik zeg 
het wel vaker: de samenleving maak je immers 

De jaarwisseling staat voor de deur. We zetten 
alles op alles om het veilig te laten verlopen. Ui-
teraard samen met onze partners, zoals de poli-
tie, brandweer, het jongerenwerk, handhavers, 
beveiligers en de buurtvaders. Helaas is het no-
dig om zoveel mensen op de been te hebben. 
Op een avond waar ‘feestvieren’ centraal zou 
moeten staan. Maar het is niet anders. Enorm 
veel waardering heb ik voor alle hulpverleners 

op uw pad komt in 2023. En wellicht tot ziens!

Op een avond waar ‘feestvieren’ centraal zou 

of haar van toepassing was, dan stapte je ‘over 
de streep’. Uiteindelijk kom je erachter dat je 
meer gemeen hebt met een ander dan je in eer-
ste instantie dacht. Maar ook is het niet erg als 
je juist niet zoveel raakvlakken hebt. En anders 
over zaken denkt. Accepteer dat niet iedereen 

Het was erg leuk om te doen. Uiteraard gaan 
we in 2023 door met het ontmoetingsproject.
Naast mijn wens om wat vaker naar elkaar te 
glimlachen, wens ik dat we in Uithoorn en De 
Kwakel elkaar blijven helpen. Daar waar het 

moetingen. 

Naast mijn wens om wat vaker naar elkaar te 
glimlachen, wens ik dat we in Uithoorn en De 

iedere maand rond te komen. Laten we elkaar 
helpen waar we kunnen! Er zijn in Uithoorn 
en De Kwakel veel vrijwilligersorganisaties en 
- initiatieven, die mensen een helpende hand 
bieden. Het is geweldig dat zoveel mensen hun 
- initiatieven, die mensen een helpende hand 
bieden. Het is geweldig dat zoveel mensen hun 

kantiebestemming. En daarvan thuiskomend 
heb ik me, als geboren en getogen Uithoornaar, 
het afgelopen jaar gerealiseerd dat we in een 
gemeente wonen die het zo gek nog niet doet. 
Er zijn prachtige groenvoorzieningen die met 
het planten van extra bomen ook nog eens 
uitgebreid worden. De infrastructuur heeft het 
afgelopen jaar weliswaar op zijn kop gestaan 
(vooral in het dorpscentrum), maar er komt dan 
ook iets prachtigs voor in de plaats. We hebben 
goede sociale voorzieningen en ook de cultuur 
heeft weer de nodige aandacht gekregen het 
afgelopen jaar en dat doet me deugd. Kortom 

hebben het goed met elkaar voor en daar blijf 
ik in geloven.

Gelukkig 2023.

goede sociale voorzieningen en ook de cultuur 
heeft weer de nodige aandacht gekregen het 
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Jan Hazen
Wethouder

Uithoorn

Positief vooruit!

Het is alweer december en daarmee komt het 
eind van 2022 snel in zicht. Een jaar dat nog 
een hele tijd in onze herinneringen zal blijven. 
De opluchting van iedereen toen bleek dat de 
coronapandemie ten einde kwam, maar tege-
lijk het onthutsende nieuws over de oorlog in 
Oekraïne en alle ellende die dat voor de men-
sen daar meebrengt. Ook onze samenleving 
ervaart de gevolgen hiervan. Hoge prijzen voor 
energie, levensmiddelen en andere goederen, 
zoals bijv. bouwmaterialen. Maar ook het ge-
voel dat we als samenleving zo kwetsbaar zijn 
voor de invloeden van buitenaf. Tegelijk pakken 
we door als het gaat om hulp en ondersteuning 
voor de vluchtelingen die in onze gemeente 
worden opgevangen.

In het afgelopen jaar hebben we gelukkig ook 
positieve dingen meegemaakt. Na de verkie-

zingen en formatie ben ik opnieuw benoemd 
als wethouder en daar ben ik erg blij mee. Het 
is een eervolle baan dat ik me elke dag mag 
inzetten voor de gemeente waar ik al bijna 40 
jaar met veel plezier woon. En binnen mijn por-
tefeuilles is nog genoeg te doen. Er lopen veel 
projecten waar ik als wethouder verantwoor-
delijk voor ben en die Uithoorn en De Kwakel 
ook een ander gezicht en aanzien gaan geven. 
Natuurlijk het centrum van Uithoorn, maar ook 
de tram, de ontwikkeling van nieuwe wonin-
gen en een politiebureau. Ik besef me daarbij 
steeds dat de aanleg van die projecten ook 
heel veel overlast geven voor onze inwoners 
en ondernemers, het is soms echt dramatisch.

Gelukkig ronden we nu ook projecten af. Af-
gelopen jaar heb ik een prachtige nieuwe bi-
bliotheek geopend en onlangs ook de nieuwe 
sporthal De Scheg. Een aanwinst voor onze 
gemeente! De aanleg van de tramlijn gaat 

voorspoedig, met recent het inhijsen van het 
nieuwe viaduct over de N201 als hoogtepunt. 
De aanleg van de nieuwe infrastructuur in het 
centrum van Uithoorn is bijna klaar. Kortom 
een jaar waarin heel veel is gebeurd en bereikt. 
Persoonlijk vond ik het heel � jn om, tijdens die 
lange warme zomer, weer te kunnen kampe-
ren in Frankrijk zonder alle coronabeperkingen. 
Genieten van het weer en de vrijheid. Voor nu, 
eind december, even een weekje vrij om met 
familie en vrienden de feestdagen te kunnen 
vieren. En in januari weer aan de slag!

Ik wens iedereen � jne feestdagen en alle goede 
wensen voor 2023!

Een nieuwe start en mooie ontmoetingen!

Dit wordt voor mij de eerste keer dat ik een 
nieuwjaarswens mag schrijven in de Nieuwe 
Meerbode. 2022 was voor mij een bijzonder 
jaar, want afgelopen mei ben ik voor het eerst 
benoemd tot wethouder voor de gemeente 
Uithoorn. Ik vind het een eervolle baan en ik 
heb zin in de komende jaren. 

Wat nu wel echt anders is, is dat ik werk en woon 
in dezelfde gemeente. Het is best gek dat je tij-
dens ‘het boodschappen doen’ door inwoners 
en ondernemers wordt aangesproken over za-
ken die spelen binnen onze gemeente. Ik was 
dat vanuit mij rol als raadslid al wel een beetje 
gewend, maar dat is nu wel meer geworden. 
Ondanks dat een baan als wethouder druk is, 
is er voor mij toch meer balans tussen werk 
en privé gekomen. Zo heb ik een stuk minder 

reistijd en kan ik � jn iedere dag op de � ets naar 
mijn werk! Ik ervaar dat als erg prettig, zeker 
met een jong gezin.

2022 was niet alleen het jaar van de verkiezin-
gen en mijn nieuwe functie, het was ook het jaar 
dat we niet meer te maken hadden met corona 
beperkingen. Gelukkig konden we vrienden en 
familie weer veel meer zien en konden feest-
jes weer gewoon gevierd worden. Maar je ziet 
ook dat oude gewoontes weer terug komen 
waardoor de agenda snel vol zit. Ik had mij 
voorgenomen om die rust van de afgelopen 
tijd een beetje vast te houden, maar dat is toch 
moeilijker dan gedacht. 

Ook de komende jaren zullen er veel uitda-
gingen op onze lokale samenleving afkomen. 
Ik geloof erin dat wij ook deze uitdagingen 
kunnen door samen te werken met elkaar. 

Bijvoorbeeld door duurzaam om te gaan met 
onze eigen leefomgeving. Niet alleen voor de 
toekomst, maar ook voor nu. Want wat is er nu 
mooier dan te wonen, werken én leven in een 
prettige omgeving? Ik ga daarvoor!

Ik wens iedereen een goed 2023 en ik hoop op 
mooie ontmoetingen met mensen uit Uithoorn 
en De Kwakel. 

En zo zijn ineens de donkere dagen weer aan-
gebroken. Een jaar waarin veel is gebeurd. 
De coronamatregelen werden minder dus we 
konden elkaar weer ontmoeten. Wat is dat � jn!

In maart waren de gemeenteraadsverkiezin-
gen die vooraf gingen met verkiezingsmarkten 
en het ontmoeten van inwoners. 

Door ontwikkelingen in de wereld zijn er stij-
gingen van prijzen en hebben daardoor steeds 
meer mensen moeite met het betalen van de 
rekeningen. Het is belangrijk dat we , ook in 
deze periode van het jaar, elkaar helpen en naar 
elkaar omkijken. Kijkt u mee?

Onlangs hebben wij een bijeenkomst gefaci-
liteerd met als thema ‘Wonen’. Ook voor 2023 
hebben we weer ideeën voor themabijeen-
komsten. We komen graag in verbinding met 

de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. We 
hopen u ook een keer te ontmoeten. 

2022 was een jaar met veel ontwikkelingen. 
We hopen dat 2023 op bepaalde punten een 
positievere wending gaat krijgen. 

We wensen iedereen een warme groet en ge-
niet van het samen kunnen zijn. 

Waar gaat dit naar toe?

Het jaar 2022 zullen we niet gauw vergeten, 
het is het jaar van de crisissen; zelfs van crisis-
sen waarvan we vorig jaar nog nooit van had-
den gehoord: een greep uit ons royale aanbod 
is zo gedaan. Kiest u maar, een energiecrisis? 
Hebben we! En een woningcrisis, ja, is er ook, 
en voorts is er nog een � nanciële crisis, een 
CO2-crisis of misschien wat Pfas? Een perso-
neelscrisis dan? Of toch liever een (verlengde) 
toeslagena� aire? Het zijn barre tijden en het 
einde is nog niet in zicht, het nieuwe pensioen-
stelsel wordt geheid een volgend drama, want 
het kabinet wil de kamer laten instemmen met 
een regeling, de grootste � nanciële klus ooit, 
zonder te vertellen of in begrijpelijke taal uit 
te leggen wat de consequenties voor ons al-
lemaal zullen gaan worden. Hetzelfde kabinet 
dat verantwoordelijk was voor de toeslagenaf-

faire heeft daar in dat opzicht helemaal niets 
van geleerd lijkt nu. Op de valreep in november 
nog de onverkwikkelijke a� aire Arib of moeten 
we zeggen: “de a� aire Bergkamp?”, ons vertrou-
wen in de politiek wordt in ieder geval danig 
op de proef gesteld. En internationaal is het al 
niet veel beter: oorlog in de Oekraïne, een bijna 
escalatie in Polen, toestanden in Qatar en tot 
overmaat van ramp doet Donald Trump weer 
een gooi naar het presidentschap van de USA 
(en we waren juist zo blij dat dit voorbij was). 

In Uithoorn is in het voorjaar van 2022 geko-
zen voor wéér vier jaar met dezelfde coalitie, 
de derde termijn in successie en dus geven 
we opnieuw meer geld uit dan er binnenkomt 
en daarmee slinken onze reserves weer verder. 
Barre tijden, net wat u zegt. Gelukkig draait 
de wereld wel door, zelfs met of zonder van 
Nieuwkerk.

Is er dan helemaal geen goed nieuws? 

Jawel hoor, maar je moet even zoeken: de Irene-
brug doet het weer, je komt Uithoorn van die 
kant ook netjes binnen. De rotonde is eindelijk 
klaar, met een mooie boom in het midden en 
een allee-achtige weg er naartoe. Het centrum 
wordt opgeknapt, de Wilhelminakade ziet er 
tof uit, de zomer van 2022 was super, wat een 
prachtige zomer was dat, zelfs de herfst was 
geweldig! De terrassen puilden uit deze zomer 
en de haven ook. De Reede is opgeleverd, de 
bibliotheek is verhuisd, de trambaan Uithoorn-
Amsterdam schiet al lekker op en ook de wijk 
Allure/Vinckebuurt nadert haar voltooiing. Zou 
het dan toch nog goedkomen? 

De inwoners van Uithoorn mogen er in ieder 
geval op rekenen dat het CDA zich blijvend voor 
hen zal inzetten.

Ferry Hoekstra
Wethouder

Uithoorn

Nick Bergman 
VVD

Uithoorn

André Jansen 
CDA

Uithoorn

de inwoners van Uithoorn en De Kwakel. We 
hopen u ook een keer te ontmoeten. 

2022 was een jaar met veel ontwikkelingen. 
We hopen dat 2023 op bepaalde punten een 
positievere wending gaat krijgen. 

We wensen iedereen een warme groet en ge-
niet van het samen kunnen zijn. 

reistijd en kan ik � jn iedere dag op de � ets naar 
mijn werk! Ik ervaar dat als erg prettig, zeker 

2022 was niet alleen het jaar van de verkiezin-
gen en mijn nieuwe functie, het was ook het jaar 
dat we niet meer te maken hadden met corona 
beperkingen. Gelukkig konden we vrienden en 
familie weer veel meer zien en konden feest-
jes weer gewoon gevierd worden. Maar je ziet 
ook dat oude gewoontes weer terug komen 
waardoor de agenda snel vol zit. Ik had mij 
voorgenomen om die rust van de afgelopen 
tijd een beetje vast te houden, maar dat is toch 

Ook de komende jaren zullen er veel uitda-
gingen op onze lokale samenleving afkomen. 
Ik geloof erin dat wij ook deze uitdagingen 
kunnen door samen te werken met elkaar. 

Bijvoorbeeld door duurzaam om te gaan met 
onze eigen leefomgeving. Niet alleen voor de 
toekomst, maar ook voor nu. Want wat is er nu 
mooier dan te wonen, werken én leven in een 
prettige omgeving? Ik ga daarvoor!

Ik wens iedereen een goed 2023 en ik hoop op 
mooie ontmoetingen met mensen uit Uithoorn 
en De Kwakel. 

gingen op onze lokale samenleving afkomen. 
Ik geloof erin dat wij ook deze uitdagingen 

Gelukkig ronden we nu ook projecten af. Af-
gelopen jaar heb ik een prachtige nieuwe bi-
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gemeente! De aanleg van de tramlijn gaat 
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JAAROVERZICHT2022
Buslijn 130 (Breukelen-Mijdrecht-
Uithoorn) rijdt vanaf half maart 
weer vice versa van de Ronde 
Venen naar busstation Uithoorn.
De actie van de gemeente De 
Ronde Venen om woningen te 
(laten) verduurzamen is ook in 
2021 een groot succes gebleken.
De ChristenUnie in De Ronde 
Venen heeft tijdens de Algemene 
Ledenvergadering Wim Stam 

(weer) gekozen als lijsttrekker voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart dit jaar.
De ledenvergadering van de PvdA/
Groenlinks in De Ronde Venen 
heeft Pieter Kroon als lijsttrekker 
gekozen voor de aanstaande 
gemeenteraadverkiezingen. 
Tevens de kandidaten voor een 
verkiesbare plaats.
Na bijna 20 jaar heeft Mieke Telder 

afscheid genomen als directeur bij 
de Stichting Servicepunt & 
Tympaan-De Baat. Ron Deurloo 
volgt haar voorlopig op interim 
basis op.
Omdat de gemeente vaak 
meldingen krijgt over onveilige 
verkeerssituaties, wil de VVD De 
Ronde Venen een samenhangend 
(totaal) plan om de verkeersveilig-
heid te vergroten.
Wethouder Rein Kroon heeft de 
eerste handeling verricht voor de 
sloop van de voormalige Twist-
vlietschool. Op de t.z.t. vrijge-
komen locatie is het plan om
26 sociale huurwoningen en 24 
betaalbare koopwoningen van
ca. 45 m2 te laten bouwen.
Het CDA De Ronde Venen maakt 
zich ernstig zorgen over de 
Persoons Gebonden Budgetten 
(PGB’s) in de gemeente die de 
afhandeling ervan niet naar 
behoren uitvoert waarvan kwets-
bare kinderen de dupe worden en 
gezinnen in de knel komen.

De VVD De Ronde Venen is veront-
rust over de geringe politiecapaci-
teit waardoor de inzet ervan in de 
gemeente te gering is. Bureaus 
gaan (eerder) dicht, de aanrijtijden 
zijn een stuk langer, er is weinig 
controle op het bedrijventerrein en 
er zijn nauwelijks wijkagenten.
Het chippen van de grijze contai-
ners voor restafval in het kader van 
de toekomstige diftar (betalen 
voor restafval aan de weg te 

zetten), blijkt veel duurder dan 
verwacht.
Aan de Ontspanningsweg in Mij-
drecht - het parkeerterrein naast 
het Veenweidebad - mag vanaf
19 januari niet meer permanent 
met kampeerwagens worden 
geparkeerd.
Lisa Rood uit Abcoude en Brian 
Brocx uit Mijdrecht zijn voor-
gedragen als nieuwe kinder-
burgemeesters.

FEBRUARI

MAART

Wethouder Cees van Uden zet zich 
voor honderd procent in om een 
oplossing voor de ellende bij de 
persoonsgeboden budgetten 
(PGB’s) boven tafel te krijgen.
Kiezers hebben de keuze uit acht 
partijen bij de gemeenteraads-
verkiezingen, t.w. CDA, VVD, D66, 
Ronde Venen Belang (RVB), Senio-
renpartrij De Ronde Venen, Chris-
tenUnie/SGP, PvdA/GroenLinks en 

het InwonersCollectief.
Coos Brouwer (CDA) wil samen 
met de inwoners de verkeersveilig-
heid in de gemeente verbeteren.
De PvdA/GroenLinks wil binnen
de bebouwde kom in alle woon-
kernen een maximum snelheid
van 30 km/u invoeren.
In De Ronde Venen is de criminali-
teit vorig jaar met 10 procent 
gedaald in vergelijking met 2020.

Lijst 8 Kernen wordt Inwoners-
Collectief en gaat onder die naam 
deelnemen aan de gemeenteraads-
verkiezingen.
Bestuurders in De Ronde Venen 
stellen een ontwerp vast voor het 
nieuwe natuur- en recreatiegebied 
‘Marickenland’. Het is gelegen
in het zuidoostelijk deel van de 
polder Groot-Mijdrecht tussen
de N212 en Vinkeveen.
Inwoners met een smalle beurs 
krijgen van de gemeente een
tegemoetkoming van 200 euro
als compensatie voor de hoge 
energierekening.
PvdA/GL voert actie tegen een 
nieuw te ontwikkelen weg, dwars 
door Vinkeveen. De nieuwe weg 
moet het centrum ontsluiten in 
verband met de nieuwbouw van 
240-300 woningen.
De VVD stelt het college vragen 
over mogelijke handhaving bij 
(illegale?) steigers en botenhuisjes 
achter de woningen aan de 
Wilgenlaan in Vinkeveen. Die 

worden al vijftig jaar gedoogd. 
Woningcorporatie GroenWest 
heeft zelfs aan het onderhoud 
ervan bijgedragen... En nu moet 
dat ineens worden afgebroken.
In het Speelwoud in Wilnis komt 
een nieuw speltoestel ter vervan-
ging van de brandweerauto die 
tijdens de jaarwisseling werd 
vernield. Inwoners van Wilnis 
mogen kiezen uit vier verschil-
lende modellen.

Het Kieskompas helpt bij de keuze 
welke politieke partij uw voorkeur 
heeft tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen volgende maand.
Senioren in Abcoude willen een 
eigen wooncomplex realiseren
op een terrein aan de Angstel ter 
hoogte van het Abcoudermeer.
De zware storm Eunice heeft 
behoorlijk huisgehouden in
De Ronde Venen en veel schade 
veroorzaakt.

Wethouder Alberta Schuurs (Mobi-
liteit) heeft de eerste deelauto van 
Mijdrecht in gebruik genomen.
De auto staat op het parkeerterrein 
aan de Rondweg en is bedoeld 
voor inwoners die kort of onregel-
matig een auto nodig hebben.
CU/SGP en PvdA/GL stellen het 
college van B&W vragen over de 
opvang van Oekraïense vluchte-
lingen.
De Seniorenpartij De Ronde Venen 

wil in elk woningbouwproject 
minimaal 20 procent seniorenwo-
ningen. De partij wijst erop dat in 
de gemeente de helft van de inwo-
ners 50 jaar of ouder is. Één op de 
vier inwoners is boven de 65 jaar.
De krant van 2 maart staat in het 
kader van de gemeenteraadsver-
kiezingen boordevol politiek 
nieuws zoals verkiezingsprogram-
ma’s en kandidaat raadsleden van 
de verschillende politieke partijen.

Wethouder Rein Kroon (woning-
bouw) heeft samen met het 
bestuur van SV Argon een intentie-
overeenkomst getekend voor de 
herontwikkeling van drie sport-
velden tot betaalbare woningen 
voor starters en senioren.
Wilnisse kinderen kiezen het 
‘kasteel met de twee torens’ als 
nieuw speeltoestel in het Speel-
woud. Het komt in de plaats van 
de rond de jaarwisseling vernielde 
brandweerauto met glijbaan.
Ronde Venen Belang wil de 
huidige onverstandige en dure 
restafvalplannen in de afvalbak.
Wethouder Rein Kroon (Woning-

bouw) tekent samen met ver-
tegenwoordigers van BPD/Bouw-
fonds Gebiedsontwikkeling en 
Blauwhoed het onderhandelings-
akkoord voor de bouw van 620 
extra woningen in Maricken II.
Het eerste kievietsei in de 
provincie Utrecht is gevonden 
door veehouder Gijsbert Tijsseling 
in de Wilnisse Veldzijdepolder.
Een van de laatste opdrachten van 
de ‘oude’ gemeenteraad aan het 

college van B&W is het opnemen 
van ‘Vaktherapie’ in de lokale 
jeugdzorg.
Minister van Onderwijs (VVD) 
brengt op verzoek van de lokale 
VVD een werkbezoek aan het 
Veenlanden College in Mijdrecht.
Politieke aardverschuiving in De 
Ronde Venen: Ronde Venen Belang 
gaat van 4 naar 10 zetels in de 
raad! Traditionele partijen 
verliezen. 
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Het college van B&W heeft een 
verdere stap gezet voor de her-
ontwikkeling van winkelcentrum 
Amstelplein. Dit in de vorm van 
het ondertekenen van een samen-
werkingsovereenkomst met 
Syntrus Achmea, de eigenaar van 
het winkelcentrum. Tot de plannen 
behoren het verbouwen van de 
leegstaande kantoren tot apparte-
menten en de passage verandert 
in een modern en aantrekkelijk 

winkelcentrum.
De leden van de PvdA Uithoorn/De 
Kwakel hebben voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart een 
kandidatenlijst en verkiezingspro-
gramma vastgesteld. Jeroen Brink 
fungeert als lijsttrekker. Hij is een 
ervaren burgerlid geweest binnen 
de partij voor de fractie.
Tijdens de jaarwisseling is het 
bekende ‘t Buurtnest aan de Arthur 
van Schendellaan door een grote 

uitslaande brand totaal verwoest. 
Veel gebruikers van de diverse 
ruimten en verenigingen zijn
daardoor ernstig gedupeerd.
Inwoner Wim Wahlen vindt het 
nieuwe verkeersplan van de 
gemeente voor het centrum een 
‘horrorinrichting’. Volgens hem zijn 
er aantoonbaar gevaarlijke situa-
ties voor voetgangers en �etsers 
op locaties waar bevoorradings-
vrachtwagens voet- en �etspaden 
kruisen.
Op 1 januari dit jaar is de Wet 
Inburgering ingegaan. Deze wet 
geeft de gemeente Uithoorn de 
taak om inburgeraars te bege-
leiden, zodat deze zo snel mogelijk 
volwaardig en duurzaam meedoen 
in de samenleving.
Jeroen Albers is lijsttrekker voor
de politieke partij Groen Uithoorn.
Gemeentebelangen wil meer geld 
van het rijk om de ‘afgeschoven 
taken’ van het rijk op het gebied 
van o.a. de jeugdzorg te kunnen 
blijven betalen.

De aanleg van de Uithoornlijn 
(Amsteltram) tussen Amstelveen 
Westwijk en Uithoorn centrum vice 
versa is o�cieel van start gegaan. 
In Uithoorn werd aan de Boerlage-
laan door wethouder Jan Hazen 
samen met vertegenwoordigers 
van de Vervoerregio Amsterdam 
en bouwer Dura Vermeer het start-
sein gegeven.
Er is nog geen besluit genomen 
over de verhuizing van de Scou-

ting Admiralengroep naar het 
Libellebos. Omdat de omgeving er 
grote moeite mee heeft is er door 
de PvdA een plan ingediend om 
het clubhuis van de Scouting nu in 
te plannen bij de aanleg van het 
nieuwe Legmeerbos.
Wethouder Jan Hazen is gekozen 
tot lijsttrekker van de VVD 
Uithoorn/De Kwakel bij de 
komende gemeente-
raadsverkiezingen.

FEBRUARI

MAART

Scouting De Admiralengroep krijg 
een nieuw clubhuis nabij de sport-
school Plux aan de rand van het 
Libellebos.
Uithoorn/Aalsmeer krijg ene nieuw 
politiebureau. Dat wordt gevestigd 
aan de Koningin Maximalaan 
tussen de Nieuwe Algemene 
Begraafplaats en het voormalige 
WAPO terrein, wat in plaats van 
industrieterrein straks een mooi 

woongebied wordt.
De gemeenteraad stemt in met
de herontwikkeling van winkel-
centrum Amstelplein.
Jos van den Berg viert het 15-jarige 
bestaan van ‘zijn AH’ in winkel-
centrum Amstelplein.
Er zijn plannen voor de bouw van 
een nieuwe supermarkt van Aldi 
met daarbij extra 36 huurapparte-
menten in de sociale huursector 

voor jongeren bovenop het 
gebouw. De super en de apparte-
menten staan gepland om op 
dezelfde plaats te komen als de 
huidige Aldi aan de Sportlaan
nabij het Burgemeester Kootpark.
Na 27 jaar neemt brandweerman 
in hart en nieren Nico Theuns 
afscheid bij de Uithoornse brand-
weer waar hij laatstelijk als post-
coördinator dienst deed. Als
kazernemanager blijft hij zich 
actief inzetten in een contro-
lerende en adviserende rol en
wil hij zijn kennis en kunde over-
dragen aan de nieuwe generatie 
brandweerlieden.
De gemeente Uithoorn is gestart 

met de voorbereidingen voor een 
nieuwe verdeling van de sociale 
huurwoningen via een puntensys-
teem. Er komt tevens een digitaal 
loket voor de aanvraag van situa-
tiepunten. Bij dit systeem moeten 
mensen met dringende huisves-
tingsvraag beter aan bod komen. 
Het nieuwe systeem is begin 2023 
beschikbaar.
Storm Eunice raasde over Uithoorn 

en liet een spoor van vernielingen 
achter.
Wijkagent Chris van Gool - zeven 
jaar in Uithoorn en de laatste drie 
jaar in De Kwakel - gaat na veertig 
jaar dienst bij de politie met 
pensioen. Zijn taak in De Kwakel 
wordt overgenomen door Ibrahim 
Sencan die al zeventien jaar erva-
ring heeft bij verschillende politie-
bureaus in Amsterdam.

Nadat een uitslaande brand op 31 
december vorig jaar ’t Buurtnest 
vrijwel compleet had verwoest, 
heeft men toch nog kans gezien 
een klein deel daarvan, nr. 59, te 
redden, weer te herstellen en in
te richten voor gebruik.
Winkeliers, organisaties, scholen 
en particulieren in Uithoorn 
hebben een hulpactie gestart
voor Oekraïne.

Voor Uithoorn is in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen 
een aparte verkiezingskrant 
uitgebracht.
De inrichting van de nieuwe biblio-
theek in gebouw De Rede aan de 
Wilhelminakade is van start 
gegaan. Deze zomer zal de nieuwe 
bibliotheek haar deuren kunnen 
openen.
De gemeenteraad van Uithoorn/

De Kwakel heeft unaniem de
Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 
‘Veilig, leefbaar en bereikbaar 
Uithoorn’ vastgesteld.
De gemeente heeft een nieuw 
plan gemaakt voor de (her)inrich-
ting van het Schansgebied en legt 
dit ter informatie voor aan de 
inwoners.
Gemeentebelangen is de grote 

winnaar geworden van de 
gemeenteraadsverkiezingen en 
gaat van vijf naar acht zetels. Zij is 
daarmee de grootste politieke 
partij in de raad. DUS! volgt op de 
voet en gaat van vier naar zes 
zetels. Omdat het inwonersaantal 
in de gemeente Uithoorn is 
gestegen, is het aantal raadsleden 
toegenomen van 21 naar 23.
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V O O R  H E T  N I E U W E  J A A R

Maarten Divendal
Burgemeester

De Ronde Venen

Graag wens ik u als lezers van De Nieuwe Meer-
bode het allerbeste toe voor 2023. Het lijkt erop 
dat de hectiek om ons heen de afgelopen jaren 
alleen maar toeneemt. 

Veel zaken die vanzelfsprekend leken worden 
onvoorspelbaar en dat kan onzekerheid ver-
oorzaken. Dat geldt zeker als je denkt aan toe-
komstige generaties. Het woord crisis zou ik ei-
genlijk willen vermijden, juist omdat dit woord 
achter alles wat ingewikkeld is wordt geplakt. 
We zullen het ermee moeten doen: het leven 
en het samenleven is namelijk niet altijd mak-
kelijk. Er doen zich problemen en uitdagende 
vragen voor de toekomst voor, die we moeten 
oplossen. Ik vind het mooi om te zien hoe bin-
nen De Ronde Venen héél veel mensen daar 
dagelijks mee bezig zijn. Zelf, in klein verband 
binnen hun gezin, familie of de buurt. Maar ook 
in verenigingen, scholen, organisaties, maat-
schappelijke instellingen en bedrijven.

Het is verleidelijk om overal een opvatting over 
te hebben en tegelijk aan de kant te blijven 
staan. De kunst is, hoe moeilijk soms ook, om 
zelf de handen uit de mouwen te steken en een 
positieve bijdrage te leveren. De wereldpro-
blemen, of het nou gaat om de toekomst van 
ons klimaat, de onzekere economie, welvaart 
en welzijn of om de vraag hoe we binnen en 
buiten onze landsgrenzen zorgen dat ieder-
een een plek heeft, kan je als individu niet zelf 
oplossen. Dicht bij huis kan je wél het verschil 
maken, kan je iets laten of juist doen om iemand 
anders perspectief te bieden voor een plezierig 
en veilig leven. Rekening houden met elkaar 
en daarnaar handelen levert een mooiere sa-
menleving op.

Ik ben blij als burgemeester dagelijks te zien dat 
heel veel mensen in onze gemeente dat doen. 
Het geeft mij positieve energie voor 2023 en ik 
hoop ook de mensen om u heen. 

Een heel ander leven. Zo zou ik mijn werk als 
wethouder willen omschrijven. En toch zijn 
er ook weer veel overeenkomsten met mijn 
eerdere werkzaamheden. En wat is er dan zo 
anders binnen een gemeente? Dat begint al 
aan het begin van de dag. Mijn hele carrière 
heb ik landelijk gewerkt met reistijden van 1 
tot 1,5 uur enkele reis. Wat is het heerlijk dat 
ik nu binnen 10 minuten op mijn werk ben. 
Mijn voornemen om dagelijks te gaan � etsen 
is helaas nog niet ingeregeld. Gedurende de 
dag zijn er toch nog vaak overleggen in de 
gemeente of binnen de provincie. Of ligt het 
gewoon aan mijzelf en moet dit één van mijn 
goede voornemens voor 2023 worden?

Toen ik in mei begon als wethouder vertelde 
burgemeester Divendal mij dat een gemeente 
niet te vergelijken is met een bedrijf. De veel-
omvattendheid en diversiteit van taken is zo 

breed, dat zie je eigenlijk nergens in het be-
drijfsleven. Ik moet bekennen dat ik enigszins 
sceptisch naar deze uitspraak luisterde. Maar 
wat heeft hij gelijk! Van sociaal domein gaan 
we naar landschap, naar een water -en riole-
ringsplan, naar veiligheid, toezicht en hand-
having, naar een reconstructie van een weg, 
naar buurthuizen, de zwembaden en dan nog 
de � nanciële stromen binnen een gemeente.
Ondanks dat er een wereld voor mij open ging, 
zijn er ook veel overeenkomsten. Met name de 
gedrevenheid van het ambtelijk apparaat en 
de goede kwaliteit van de stukken die aange-
leverd worden. Een hele gemeente die erop 
gericht is om het voor de inwoner mooier en 
beter te maken binnen de gemeente, dat zijn 
fantastische drijfveren. Door mijn werkzaam-
heden ben ik nog meer gaan houden van de 
gemeente waar ik nu niet alleen woon, maar 
ook werk. 

Mijn grootste drijfveer is de gemeente � nan-
cieel gezond houden, invulling geven aan de 
projecten waar ik verantwoordelijk voor ben 
(N201, bedrijventerrein en het Centrumplan 
Vinkeveen) en faciliterend te zijn naar mijn 
wethouder collega’s om gezamenlijk het coali-
tieakkoord uit te voeren en mooie vooruitgang 
te realiseren voor de inwoners binnen onze 
gemeente. 

Ik wens iedereen een goed, gezond en gelukkig 
nieuw jaar toe en laten we een beetje liever zijn 
voor elkaar in 2023. 

We staan op het punt om 2022 uit te luiden. Een 
tijd van re� ecteren om vervolgens stil te staan 
bij de wensen voor het nieuwe jaar. Als ik in de 
achteruitspiegel kijk komt er van alles langs.
Mijn eigen pad bracht me opnieuw een plek 
in de gemeenteraad en nu als fractievoorzitter 
van D66 De Ronde Venen. Als redelijk onerva-
ren raadslid een uitdaging. Dit jaar trouwde ik 
met mijn lieve man en was ik vooral dankbaar 
voor vele momenten waarin ik weer dichtbij 
lieve vrienden en familie kon zijn. 
In Nederland en de wereld gebeurde er veel. 
Een oorlog in Oekraïne met verstrekkende 
gevolgen. Stijging van prijzen, meer zichtbare 
schade aan het klimaat en dalend vertrouwen 
in de overheid. Ook dichtbij zichtbaar doordat 
de boodschappen en energie duurder zijn ge-
worden, de bus niet altijd rijdt door personeels-
gebrek en door alle omgekeerde vlaggen als 
uiting van onvrede. 

Onze gemeente De Ronde Venen kreeg een 
nieuwe gemeenteraad met een andere zetel-
verdeling en een nieuw college. Allemaal men-
sen met verschillende visies en meningen, die 
weten dat samenwerken essentieel is. Essenti-
eel om te zorgen dat een gemeente er is voor 
de inwoners, om meer woningen te bouwen, 
om het klimaat te verbeteren in plaats van af te 
breken, om kinderen goed onderwijs te bieden, 
om het lokale leven te verrijken met kunst, cul-
tuur en sport, om veiligheid te bieden en om 
elkaar te helpen als dat nodig is. 

Als ik vooruitkijk ben ik aan de ene kant pes-
simistisch over de tijd die voor ons ligt, een 
tijd van onzekerheid, meer onvrede en minder 
welvaart dan we de afgelopen 20 jaren gewend 
waren. 

Aan de ander kant ben ik strijdlustig en hoop-
vol. We kunnen onze creativiteit, doorzettings-
kracht en vermogen tot samenwerken laten 
zien om er het beste van te maken. Het is mijn 
wens voor 2023 dat iedereen die dat kan het 
ook laat zien. Dat we verschillen waarderen en 
samenwerken. Dat we allemaal bijdrage een 
gemeente waar het � jn wonen is. 

Met LEF en hoop naar 2023 ! 

Het is buiten koud geworden. Veel mensen 
zetten de verwarming niet meer hoger dan 
16 graden. Want je huis warm stoken is duur, 
douchen is duur, de boodschappen zijn duur. 
Gewone zaken zijn voor veel mensen niet meer 
vanzelfsprekend. Wie had vorig jaar gedacht 
dat zoveel mensen in Nederland hun huis niet 
meer goed kunnen verwarmen en voor wie ge-
wone boodschappen haast onbetaalbaar zijn.

Geldproblemen, klimaatcrisis, post-coronatijd 
en personeelstekorten, voor velen is het een 
moeilijke tijd. Als nieuwe fractie Lokaal en Fair 
De Ronde Venen (LEFdrv) doen we ons best, 
maar zien we ook dat wij als politiek niet alles 
kunnen oplossen. We moeten het met elkaar 
doen. De sterke schouders moeten het meeste 
dragen en oog houden voor de zwakkeren. Met 

lef keuzes maken voor wat het beste is voor 
onze gemeente, voor onze wijk. 

In deze moeilijke tijd zijn er ook hartverwar-
mende acties van inwoners die hoop geven. 
Bijvoorbeeld de vele Oekraïners die onze ge-
meente zijn opgevangen. Het is hartverwar-
mend om te zien hoeveel inwoners zich be-
langeloos inzetten. Waarbij zeker ook aan de 
ambtelijke organisatie een compliment past. 
Complimenten ook aan de voedselbank die in 
deze tijd zoveel werk verzet en mensen per-
soonlijk advies geeft. De schuldhulpmaatjes, de 
taalcoaches, de mensen die eenzame mensen 
trouw bezoeken. Er zijn zoveel vrijwilligers die 
zich inzetten voor een betere samenleving. 

De vrijwilligers en mantelzorgers zijn in deze 
tijd lichtjes van hoop dat we er voor elkaar 
willen zijn. 2023 ligt voor ons, een heel nieuw 

blanco jaar. Naast een warm hart voor De Ronde 
Venen gunnen wij de inwoners, het college, 
de gemeenteraad en de ambtenaren LEF. Lef 
om voortvarend te zijn, gericht een goede toe-
komst voor alle mensen. 

Wij wensen alle lezers een gelukkig en gezond 
2023! 

Anja Vijselaar
Wethouder Financiën, Economie en mobiliteit

De Ronde Venen

Joanne Freeve
D66 

De Ronde Venen

 Ria de Korte en 
Simone Borgstede

Lokaal en Fair
De Ronde Venen
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tuur en sport, om veiligheid te bieden en om 
elkaar te helpen als dat nodig is. 

Als ik vooruitkijk ben ik aan de ene kant pes-
simistisch over de tijd die voor ons ligt, een 
tijd van onzekerheid, meer onvrede en minder 
welvaart dan we de afgelopen 20 jaren gewend 
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gericht is om het voor de inwoner mooier en 
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staan. De kunst is, hoe moeilijk soms ook, om 
zelf de handen uit de mouwen te steken en een 
positieve bijdrage te leveren. De wereldpro-
blemen, of het nou gaat om de toekomst van 
ons klimaat, de onzekere economie, welvaart 
en welzijn of om de vraag hoe we binnen en 
buiten onze landsgrenzen zorgen dat ieder-
een een plek heeft, kan je als individu niet zelf 
oplossen. Dicht bij huis kan je wél het verschil 
maken, kan je iets laten of juist doen om iemand 
anders perspectief te bieden voor een plezierig 
en veilig leven. Rekening houden met elkaar 
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Ik ben blij als burgemeester dagelijks te zien dat 
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Supermarkt Aldi heeft aan de 
Ondernemingsweg in Mijdrecht 
een nieuwe vestiging geopend. 
Daar is vergunning voor verleend 
omdat de super binnen het raam 
van de ‘small retail’ valt wat juri-
disch mogelijk is op die locatie.
In Mijdrecht is de nieuwe gemeen-
teraad van de Ronde Venen geïn-
stalleerd. Veertien van de zevenen-
twintig raadsleden keren niet 

terug in de raad. Joris Kneppers 
(vm. lijst 8 Kernen), Esther Grondijs 
(PvdA/GL) en Anco Goldhoorn 
(RVB) kregen bij hun afscheid een 
Koninklijke Onderscheiding.
Zij werden benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.
RVB, D66 en VVD hebben na 
gesprekken met de informateur, 
mevrouw Barendse uit Breukelen, 
het voornemen een coalitie te 

vormen. Burgemeester Pieter 
Heiliegers uit Uithoorn zal 
optreden als formateur.
RVB, VVD en D66 zijn begonnen 
aan de formatie.  Er wordt
gezamenlijk gesproken over
een nieuw coalitieakkoord.
Erfgoedinstantie hebben de 

gemeente De Ronde Venen ver-
zocht om de woningen 1, 3, 5 en 7 
aan de Graaf van Solmsstraat te 
beschermen als gemeentelijk 
monument. Maar ze staan als 
sloopwoningen te koop bij een 
Mijdrechtse makelaar...
In de krant van 13 april is een 
bijlage Wonen opgenomen met tal 
van wetenwaardigheden om van 
uw huis een droomhuis te maken.

De formatie is in een volgende
fase beland. De beoogde coalitie-
partijen RVB, VVD en D66 hebben 
gesprekken gevoerd met de 
overige partijen om samen te 
werken aan de vorming van een 
nieuw gemeentebestuur.
Huishoudens met een laag 
inkomen krijgen 800 euro energie-
toeslag om de gestegen energie-
kosten te kunnen betalen.

MEI

JUNI

Koningsdag is in de woonkernen 
van De Ronde Venen bij mooi weer  
uitbundig en gezellig gevierd.
In de Ronde Venen hebben twaalf 
inwoners een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen. Allen zijn 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau.
Op 4 mei is traditiegetrouw in veel 
woonkernen van De Ronde Venen 
bij de diverse monumenten de 

jaarlijkse dodenherdenking 
gehouden.
Cor Mastwijk uit Vinkeveen heeft 
op zes nationale luchthavens een 
manifestatie georganiseerd voor 
krimp van de luchtvaart ten 
faveure van een gezond Nederland 
voor mens, dier en natuur.
De formatie in politiek De Ronde 
Venen is afgerond. De Coalitiepar-
tijen RVB, VVD en D66 zijn er uit. 

RVB levert twee wethouders, de 
VVD en D667 elk een. Donderdag
2 juni wordt de gemeenteraad 
gevraagd hen te benoemen en het 
akkoord vast te stellen.

Het nieuw ingericht schoolplein 
van OBS Willespoort in Wilnis is 
onder grote belangstelling van 
leerkrachten, leerlingen en ouders 
o�cieel en met een feestelijk tintje 
geopend.
Na dertig jaar stoppen Gerard en 
Nicole Veenhof met de exploitatie 
van lunchroom TOF in het centrum 
van Mijdrecht. Zij dragen de lunch-
room over aan de nieuwe uitbater 

Marvin Meeuwig van Family 
Uithoorn.
Bij de Seniorenpartij wordt Francis 
Hendrick beëdigd als fractie-assis-
tent. Francis is 33 jaar en werkzaam 
als ondernemer bij RTV De Ronde 
Venen.
Mijdrecht heeft als eerste plaats in 
de gemeente een regenboogover-
steekplaats aan de Rondweg bij 
het busstation.

De Ronde Venen heeft een nieuwe 
gemeenteraad en een nieuw 
college. Burgemeester Maarten 
Divendal, Huib Zevenhoven (RVB), 
Maarten van der Greft (RVB), Anja 
Vijselaar (VVD) en Cees van Uden 
(D66) gaan samen met de raad de 
komende vier jaar de dienst uit-
maken.
De CDA fractie in De Ronde Venen 
valt uiteen. Wegens verschil van 
inzicht in de bestuurscultuur van 
de partij zijn Simone Borghstede 
en Ria de Korte uit de fractie 

gestapt en gaan zelfstandig verder. 
Een nieuwe naam voor deze 
afscheiding is nog niet bekend.
Tussen de Stationsweg en de Ring-
vaart bij het Wilhelminabankje te 
Mijdrecht is een anjerperk voor 
waardering en erkenning van
veteranen in gebruik genomen.
De gemeente wil winkeliers de vrij-
heid gaan geven om open te gaan 
en te zijn wanneer zij dat willen. 
Het is een onderdeel van het 
coalitieakkoord.
In Mijdrecht is de eerste schop in 

de grond gezet als startsein voor 
de aanleg van een glasvezelnet-
werk in het dorp.
Het coalitieakkoord, ingebracht 
door het nieuwe college, is met 
een grote meerderheid door de 
(nieuwe) gemeenteraad aanvaard.
VVD De Ronde Venen wil dat de 
strekking van de bocht in de N201 
bij Liefkenshoek in Mijdrecht 
wordt doorgezet.
Nel van de Pol viert haar 40-jarig 
werkjubileum bij De Nieuwe Meer-
bode voor de edities De Ronde 
Venen en Uithoorn.
Na de coronaperiode waarin 
weinig tot niets mogelijk was in 
het openbare leven, zijn zowel het 
Straattheater festival en de Taptoe 
Mijdrecht weer in volle glorie terug 
als show en entertainment.
VVD De Ronde Venen roept op tot 
zorgvuldig stikstofbeleid in de 
regio.
Boze boeren demonstreren bij het 
gemeentehuis Mijdrecht vanwege 
de landelijke stikstofplannen en 

maatregelen van het kabinet die 
de landbouwsector extra tre�en.
Het Straattheaterfestival in
Mijdrecht was weer een grandioos 
evenement waarvan onder fraaie 
weersomstandigheden vele 
duizenden bezoekers hebben 
genoten.
De basisschool Antonius in De 
Hoef viert zijn honderdjarig 
bestaan.
Het college van B&W vindt de 
voorgestelde maatregelen voor de 

verbetering van de veiligheid en 
leefbaarheid aangaande de N201 
in de gemeente onvoldoende. De 
gemeente wil zich samen met de 
provincie inzetten op een 
toekomstbestendige N201.
In De Ronde Venen is het aantal 
laadpalen voor elektrische auto’s
in een jaar tijd gestegen met 77 
procent!
De laatste krant van juni bevat 
voor de liefhebbers een Tour de 
France Special.
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Onder grote belangstelling van 
familie en vrienden is in de raads-
zaal van het gemeentehuis de 
nieuwe gemeenteraad geïnstal-
leerd die uit 23 raadsleden zal 
bestaan. Er is echter geen plaats 
genoeg voor dit aantal raadsleden. 
Reden waarom na de laatste
vergadering in juli de ruimte 
verbouwd gaat worden en er
komt een camera-volgsysteem.

Gemeentebelangen, VVD en DUS! 
willen doorgaan met de voor-
gaande coalitie, waarmee in
principe de andere partijen
op voorhand akkoord gaan.
Negen gemeenteraadsleden 
nemen afscheid, te weten Willem 
Körnmann (DUS!), Bo van Borkulo 
(VVD), Michael Bouwmeester 
(VVD), Nahid Alouad Bouchta 
(CDA), Frans Boonman (!DURF), 

Brenda Elgersma (Ons Uithoorn), 
Fieke Otto (DUS!), Rebecca 
Sterrenberg(VVD) en Benno van 
Dam (Ons Uithoorn).
In de krant van 13 april is een 
bijlage Wonen opgenomen met tal 
van wetenwaardigheden om van 
uw huis een droomhuis te maken.
Het is nog niet bekend hoeveel 
huishoudens in Uithoorn een 
compensatie krijgen voor hun 
energierekening.

Kinderen van Oekraïense vluchte-
lingen beleven samen met hun 
moeders een mooie dag bij de 
kinderboerderij De Olievaar in 
Uithoorn.
Het bekende kunstuitleen atelier 
Timeless is na 23 jaargevestigd te 
zijn geweest in het Industriegebied 
Noord te Uithoorn, verhuisd naar 
een nieuwe locatie aan de Ver-
mogenweg in Mijdrecht.

Vrouwenvereniging De Schans 
viert haar 75-jarig bestaan.
Het nieuwe plan voor het Schans-
gebied ontmoet veel bezwaren. 
Tachtig bewoners hebben daartoe 
een petitie ondertekend om de 
bezwaren te ondersteunen. Er
is een alternatief plan door hen 
opgesteld dat zij ter visie en beoor-
deling aan de gemeenteraads-
leden willen aanbieden.

MEI

JUNI

In Uithoorn/De Kwakel zijn
zeven personen Koninklijk Onder-
scheiden. Vijf inwoners tot ‘Lid in 
de Orde van Oranje Nassau’ en 
twee zijn benoemd tot ‘Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau’.
Koningsdag is ook in Uithoorn en 
De Kwakel uitbundig en volop 
gevierd onder fraaie weers-
omstandigheden.
Op 4 mei vonden in De Kwakel en 

Uithoorn de jaarlijkse doden-
herdenking plaats.
Op 5 mei heeft de Uithoornse 
Reddingsbrigade haar laatste les 
gegeven in zwembad De Otter. Het 
zwembad sluit op 9 mei omdat het 
terrein is voorbestemd om er 
nieuwbouwwoningen te realiseren 
in de uitbreiding van de woonwijk.
De imposante fotowand van 
kunstenaar Alex P.  is onlangs 

herplaatst vlakbij Quaker aan de 
Amsterdamseweg in Uithoorn. Het 
stond tot voor kort aan de Wilhel-
minakade om de bouwplaats van 
appartementencomplex De Rede 
te camou�eren. Veel inwoners 
hebben destijds foto’s aangeleverd 
om het kunstwerk te realiseren in 
het kader van Uithoorn 200 jaar.

De Scouting St. Joannes uit De 
Kwakel viert haar 75-jarig bestaan.
De drie grootste partijen in 
Uithoorn hebben een coalitieak-
koord bereikt: Gemeentebelangen, 
DUS! en de VVD. Een continuering 
van het vorige college. Als wethou-
ders treden op Jan Hazen (VVD), 
José de Robles (DUS!) en Ferry 
Hoekstra (Gemeentebelangen). De 
vorige wethouder Hans Bouma 

heeft afscheid genomen.
De winkeliers rond het Amstelplein 
zijn de overlast, de troep en het 
verlies aan klanten door de 
bouwellende van opgebroken 
wegen en straten en het werk op 
het parkeerdek helemaal zat. Ook 
zal de brug van en naar Amstel-
hoek en Mijdrecht nog twee 
maanden buiten gebruik zijn
door werkzaamheden.

De bouw van woonproject Allure 
aan de Amstel in de Vinckebuurt 
verloopt voorspoedig. Zeeman 
Vastgoed en Ooms Bouw reali-
seren het project waarvan alle 
woningen inmiddels zijn verkocht. 
Dat zijn in totaal 47 woningen en 
45 appartementen. Tien grond-
gebonden woningen zijn reeds 
opgeleverd en bewoond, resteren 
nog 37 woningen en de bouw van 
het appartementencomplex 
waarvan de bouw in volle gang is.
Ook in Uithoorn is het nieuwe 

college geïnstalleerd, bestaande 
uit burgemeester Pieter Heiliegers, 
Karin Wegewijs (gemeentesecre-
taris), Jan Hazen (VVD), Ferry Hoek-
stra (GB) en Jose de Robles (DUS!).
Tijdens een bijzondere raadsverga-
dering zijn de ‘nieuwe’ wethouders 
en drie nieuwe raadsleden o�cieel 
beëdigd. Het op hoofdlijnen 
samengestelde coalitieakkoord 
‘Blijvend verbinden’ van het nieuwe 
college is tevens door de gemeen-
teraad in Uithoorn aangenomen. 
Van de afgetreden wethouder Hans 

Bouma werd met lovende woorden 
afscheid genomen. 
In het gemeentehuis is door 
burgemeester Pieter Heiliegers, 
samen met betrokken partijen, het 
Convenant Veiligheid Oude Dorp 
ondertekend. In het convenant 
staan concrete doelstellingen
om de veiligheid in het centrum 
van Uithoorn te vergroten en te 
waarborgen.
De nieuwe multifunctionele sport-
accommodatie De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan die deze 
zomer wordt opgeleverd, zoekt 
een full time horeca-exploitant.
De gemeente Uithoorn wil
vestigingen van �itsbezorgers
in woongebieden voorkomen.
Op 18 juni kunnen belangstel-
lenden tijdens de Dag van de 
Bouw kennis nemen van de in 
aanbouw zijnde Uithoornlijn 
(Amsteltram) en het Verkeersplan 
centrum Uithoorn door locaties
te bezoeken.
Tijdens de Dag van de Bouw zijn 

met name de locaties waar de 
trambaan van de Uithoornlijn 
wordt aangelegd druk bezocht.
De plannen van het kabinet om 
het aantal vliegbewegingen op 
Schiphol terug te dringen is goed 
nieuws voor o.a. de inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel. Het zal de 
leefkwaliteit in de regio ten goede 
komen. Wethouder Ferry Hoekstra 
is er blij mee.
Het gemeentehuis in Uithoorn 
krijgt een nieuwe raadzaal. De 

huidige wordt verbouwd omdat de 
gemeenteraad er twee extra raads-
leden heeft bijgekregen. Daardoor 
moeten er meer zitplaatsen 
komen. Bovendien wordt de zaal 
geschikt gemaakt voor livestreams 
van raadsvergaderingen en krijgt 
het een voor het organiseren van 
bewonersavonden multifunctio-
nele functie.
De laatste krant van juni bevat 
voor de liefhebbers een Tour de 
France Special.
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De Rondeveense gemeenteraad 
wil via een unaniem aangenomen 
motie dat het college meedenkt 
met de boeren in de regio wat 
betreft de stikstofproblematiek
en het door Brussel opgelegde 
mestbeleid.
De tentoonstelling ‘1672 Ramp-
zalig’ is o�cieel geopend. Het
gaat over de betrokkenheid van

de regio bij de verbintenissen aan 
de Oude Hollandse Waterlinie en 
hetgeen er gebeurd is in het ramp-
jaar 1672. Eén en ander gaat de 
hele zomer gepaard met talloze 
interessante activiteiten.
Zonnehuis Zuiderhof in Vinkeveen 
viert zijn 50-jarig bestaan.
De oude woningen met nummers 
1, 3, 5 en 7 aan de Graaf van 

Solmsstraat in Mijdrecht worden 
niet als gemeentelijk monument 
beschouwd en mogen worden 

vervangen. Ze staan nu te koop. 
Een projectontwikkelaar zal zich 
wel melden...
Ondanks de oproep van de 
Provincie dat gemeenten voor
1 december met meer locaties 
voor windturbines moeten komen, 
houdt het college van B&W vast 
aan de uitspraak van de gemeente-
raad dat die er in De Ronde Venen 

niet zullen komen.
PvdA/GL stelt vragen aan het 
college over het gedogen van
de omgekeerde vlaggen in de 
gemeente. De partij vraagt 
waarom het college vooralsnog 
niet wil handhaven. Volgens de 
partij vormen de vlaggen (bij 
harde wind) een risico voor de 
verkeersveiligheid.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Door een samenloop van omstan-
digheden, o.a. vanwege de benoe-
ming van wethouders en de reeds 
geplande vakanties in dit verkie-
zingsjaar, waren zowel de burge-
meester als alle wethouders op 
vakantie. Voor de ‘o�ciële’ gelegen-
heden nam het langst zittende 
raadslid Ernst Schreurs (PvdA/GL) 
voor een korte periode als ‘loco-
burgemeester’ de honneurs waar.

Na twee jaar geen Wilnis Festival 
vanwege de Corona, is het evene-
ment er dit jaar wel weer met het 
oude en vertrouwde programma.
De gemeente gaat ‘omgekeerde 
vlaggen’ verwijderen die aan 
lantaarnpalen en installaties
voor verkeerslichten hangen.
Parkeren in Vinkeveen wordt op 
zonnige en warme dagen steeds 
lastiger. Het parkeerterrein bij 

Zandeiland 4 is snel vol en 
parkeren langs de weg op de 

Baambrugse Zuwe mag niet en 
ook op de Botholsedijk is het een 
probleem aan het worden.
In de krant van deze maand is ook 
weer een omvangrijk programma 
van de Stichting Cursusproject De 
Ronde Venen voor het najaar 2022 
opgenomen.
Het college van B&W stelt de raad 
voor dat winkels in De Ronde 
Venen voortaan zeven dagen in

de week (langer, korter of vaker) 
open mogen zijn wanneer de 
winkeliers dat willen.
Aan de inwoners zal de vraag 
worden gesteld middels een refe-
rendum of het huidige gemeente-
huis gerenoveerd moet worden,
of dat er een nieuw gemeentehuis 
gebouwd moet worden naast het 
Veenweidebad aan de 
Vermogenweg.

Het college van B&W wil een 
eerlijker en eenvoudiger afval-
beleid. Doel van de wijzigingen
is het scheiden van afval te stimu-
leren, het ophalen te vereenvou-
digen en kosten eerlijker te ver-
delen. De zogenoemde ‘diftar’ is 
hiermee van de baan.
De gemeente gaat het mogelijk 
maken de mening van inwoners te 

peilen via een referendum. Hierbij 
kunnen inwoners zich uitspreken 
over voorgenomen besluiten van 
de gemeenteraad.
Het college van B&W zet een 
belangrijke stap naar de ont-
wikkeling van 1.580 woningen
van diverse aard in de gemeente. 
Het gaat om de projecten Ooster-
land (Mijdrecht), ca. 750 woningen, 

De Meijert (Mijdrecht), 200 
woningen en De Maricken II 
(Wilnis), 630 woningen.
De heer Gert Luijer is de nieuwe 
fractievoorzitter van Politieke partij 
Ronde Venen Belang. Hij volgt 
Marcella Buitendam op die het 
fractievoorzitterschap niet meer 
kan combineren met de nieuwe 
uitdaging in haar werk.
Minister Harbers (Infrastructuur en 
Waterstaat) bezoekt de ‘Door-
trappen-Dag’ in De Ronde Venen. 
Een �etsgym waaraan meer dan 
vijftig senioren aan deelnemen.
De Ronde Venen is een nieuwe 
politieke partij rijker: LEFdrv, wat 
staat voor Lokaal en Fair De Ronde 
Venen, opgericht door de dames 
Ria de Korte en Simone Borgstede, 
die zich hebben afgescheiden van 
de lokale CDA. De gemeente telt 
nu negen (!) politieke partijen.
De Sint Antonius school in De Hoef 
viert haar 100-jarig bestaan.
Het moderne verpleeg- en zorg-
centrum Maria-Oord in Vinkeveen 

viert haar 85ste verjaardag.
De Vrijwillige Brandweer in Wilnis 
bestaat dit jaar 75 jaar wat deze 
maand uitgebreid wordt gevierd 
met een fantastische brandweer-
dag.
Tussen de gemeente en de 
provincie is andermaal overleg of 
de bocht in de N201 bij Liefkens-
hoek nu gaat worden gestrekt of 
verbreed.

Het blijkt dat veel sociale huur-
woningen bij Cazas Wonen 
(beter bekend als Groen West)
in De Ronde Venen nog steeds 
niet verduurzaamd zijn en zelfs 
een E-label hebben.
Voormalig wethouder Rein 
Kroon en raadslid van het CDA 
neemt afscheid van de lokale 
politiek en start een eigen 
bedrijf.
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Na een tweejarige periode van 
Corona pandemie waarbij niets 
mogelijk was, wordt in Uithoorn 
door Han Nollen van Drinken & Zo 
weer het gewilde evenement All 
American Sunday georganiseerd 
op het evenemententerrein. Dat 
is ditmaal voor de 23e keer.
De gemeenteraad stemt in met
het voorlopige ontwerp van het 
Legmeerbos in Legmeer-West.

De provincie Noord-Holland wil
1,5 miljoen euro investeren in 
bedrijven en bewonerscollectieven 
die overtollige zonnestroom willen 
opslaan in batterijen.
De Kwakel heeft een ‘eigen lied’ 
gekregen op basis van Het Dorp 
van Wim Sonneveld. Een en ander 
op initiatief van Dirk Plasmeijer
en Cor Onderwater. De tekst is 
geschreven door Daan Bartels.

Het plan voor de aanleg van een 
duurzame jachthaven aan de 
Wilhelminakade, aan de andere 
kant van de busbrug, krijgt 
gestalte door de ondertekening 
van de samenwerkingsovereen-
komst tussen de gemeente, 
ontwikkelaar E-Harbour en bouw-
bedrijf Van Wijnen. Ook de huur 
van de huidige passantenhaven is 
in handen gegeven van E-Harbour.
De luchthal op het evenementen-

terrein die tijdelijk is gebruikt als 
sporthal totdat de nieuwe sport-
accommodatie De Scheg is gereali-
seerd, wordt afgebroken. De MFA 
De Scheg is zo goed als gereed
en na de zomervakantie kunnen
sporters daar weer volop terecht.
Omwonenden van Schiphol, verte-
genwoordigd door Stichting Recht 
op Bescherming tegen Vliegtuig-
hinder (RBV), slepen de Staat voor 

de rechter. Zij eisen dat de minister 
een einde maakt aan de ernstige 
hinder en slaapverstoring door het 
vliegverkeer op Schiphol.
Het All American Sunday weekend 
was weer een groots en geweldig 
geslaagd evenement aan de 
Wilhelminakade voor bar/café 
Drinken & Zo en met name op het 
evenemententerrein in de 
Legmeer.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

De nieuwe bibliotheek in het 
appartementencomplex De Rede 
aan de Wilhelminakade heeft al 
veel belangstelling getrokken. Nu 
de inrichting goeddeels is voltooid, 
zal de nieuwe bieb op 3 en 4 
september o�cieel geopend en
in gebruik worden genomen.
In Uithoorn wordt de Speel Mee 
Week voor het vijftigste jaar 
georganiseerd.
In De Kwakel kan men terugzien 
op een grandioos 45e Polderfeest!

De Kwakelse Kermis is met ingang 
van 1 augustus 2022 toegevoegd 
aan de lijst ‘Cultureel Immaterieel 
Erfgoed’ van Nederland.
De brandweer Amsterdam-Amstel-
land opent een houtgestookt
oefen-object op het voormalige 
Cindu terrein. 
MFA De Scheg aan de Arthur
van Schendelweg in Uithoorn is 
voltooid en opgeleverd, waarbij 
tevens een nieuwe horeca onder-
nemer zijn intrede heeft gedaan.

De gemeente Uithoorn is op zoek 
naar een Klimaatburgemeester.
De nieuwe woonwijk Legmeer-
West (fase 4, 5 en 6) is feestelijk 
geopend. Een woonwijk met 374 
gasloze woningen en een unieke 
voorziening waarbij op een gecon-
troleerde wijze tijdelijk regenwater 
wordt vastgehouden in een onder-
grondse grindko�er en op het 
oppervlak. Na 24 uur vloeit het 

automatisch af naar het opper-
vlakte water. Het systeem voor-
komt o.a. wateroverlast bij hevige 
regenval.
De nieuwe bibliotheek in gebouw 
De Rede op het Marktplein is 
onder grote belangstelling o�cieel 
geopend en in gebruik genomen.
De sloop van de industriecom-
plexen op het voormalige WAPO 
bedrijfsverzamelterrein langs de 

Vuurlijn is gestart. Er wordt plaats 
gemaakt voor woningbouw 
waarna de nieuwe woonwijk
de naam Thamenhof zal krijgen.
De gemeente zet in om kinderen 
zoveel mogelijk zonder auto naar 
school te brengen, maar per �ets, 
step of lopend. Bij het IKC Het Duet 
zijn ze daar al mee begonnen. 
Doel: gezonder en veiliger van
en naar school komen.
In het gemeentehuis is de nieuwe 
raadzaal opgeleverd: duurzaam, 

modern en multifunctioneel.
Negen sportverenigingen bieden 
samen met het Sportakkoord van 
Uithoorn de Sporthopper op 
scholen aan. Daarmee kunnen alle 
basisscholieren in Uithoorn en De 
Kwakel gratis een keer een sport 
beoefenen om die uit te proberen. 
Doel is kinderen weer aan het 
sporten (bewegen) te krijgen op 
het sportveld of in de sportzaal. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
kan bij keuze eventueel 
bijspringen in de kosten
voor contributie.
De gemeente Uithoorn werkt
aan een integrale aanpak voor 
vluchtelingenopvang in de regio.
Vanwege stijgende prijzen voor 
boodschappen en voorzieningen 
wordt het steeds drukker bij de 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel.
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Vanaf 10 december tot en met de 
kerstvakantie wordt er (weer) een 
ijsbaan aangelegd op het Raadhuis-
plein. Is dat wel een goed idee in 
een tijd met torenhoge energie-
tarieven? Sponsors zeggen het te 
gaan betalen.
Na lange tijd van verkeersomlei-
dingen is de Prinses Irenebrug 
tussen Uithoorn en Amstelhoek 

weer geopend voor alle verkeer. 
Maar in het centrum van Uithoorn 
zelf zijn door wegwerkzaamheden 
weer nieuwe omleidingen.
Het gemeentehuis voldoet niet 
meer aan de eisen van deze tijd en 
is niet toekomstbestendig. Het 
college van B&W kiest voor een 
renovatie of nieuwbouw. Verder 
mogen de inwoners meebeslissen 

via een referendum in maart 2023. 
Maar wie gaan de kosten van om en 
nabij de 20 miljoen euro betalen?
Cazas Wonen (vm. GroenWest) wil 
de (sociale) huurwoningen van de 
Midrethstraat in Mijdrecht verduur-
zamen. Echter vanwege de ‘bewo-
ning’ van een dwergvleermuis in
de buurt gaat dit voorlopig niet 
gebeuren en blijven de bewoners in 
een tochtige koude woning zitten. 
Want warm stoken is er met de 
huidige torenhoge energieprijzen 
niet bij.
Vanwege de hoge energierekening 
ontvangen Dorpshuis De Boei en 
De Willisstee eenmalig een acute 
noodsteun van 50.000 euro van de 
gemeente .
Volgens PvdA/GL en het CDA kan 
de gemeente jaarlijks ruim 400.000 
euro aan kosten besparen door een 
beloningssysteem in te voeren bij 
de inzameling van het huishoudelijk 
afval.
Een meerderheid van de gemeente-
raad heeft besloten dat er geen 

algehele renovatie komt van het 
huidige gemeentehuis (de ‘derde 
variant’).
Ondanks dat de gemeenteraad zich 
in 2021 duidelijk heeft uitgesproken 
tegen de plaatsing van windtur-
bines binnen de gemeente wil de 
provincie Utrecht via een dwang-
maatregel dit toch doorzetten
bij afzonderlijke gemeenten. Dat 
betekent een aanslag op de lokale 

democratie.
Muziekvereniging Viribus Unitis uit 
Wilnis viert haar 95-jarig bestaan 
met een verrassend jubileum 
concert.
Het Openbaar Vervoer met o.a. 
busmaatschappij Syntus leidt bij 
talloze inwoners van De Ronde 
Venen tot irritatie. De dienst-
regeling wordt getypeerd als
frustrerend onbetrouwbaar.

NOVEMBER

DECEMBER

De gemeente De Ronde Venen 
gaat een proef uitvoeren met het 
gebruik van kabelgoten in het
trottoir/straat waarbij particulieren 
op veilige en eenvoudige manier 
met een kabel vanuit huis hun 
elektrische auto kunnen opladen.
Sint Nicolaas bezoekt deze maand 
met zijn gevolg weer De Ronde 
Venen. In Mijdrecht, Vinkeveen, 

Amstelhoek, De Hoef, Baambrugge 
en Abcoude kunnen kinderen met 
hun ouders de goedheiligman op 
afgesproken tijden verwelkomen.
Het kleinschalig woon/zorgcen-
trum SeT Residentie aan Bozen-
hoven wordt door de Inspectie
als ‘verpleeghuis’ beschouwd en 
onder verscherpt toezicht gesteld 
omdat het (nog) niet aan de 

gestelde normen voldoet.
De nieuwe OV-regeling van
busonderneming Syntus voor
De Ronde Venen e.o. wordt op 11 
december van kracht. De meeste 
wijzigingen bij Syntus Utrecht 
vinden plaats op de buslijnen in 
De Ronde Venen. Er komt een snel-
lere verbinding met de OV-knoop-
punten Amsterdam Bijlmer, 
Abcoude, Breukelen en Uithoorn.
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
hebben hun voorkeur uitge-
sproken voor de strekking van de 
bocht in de N201 bij Liefkenshoek. 
Met deze uitspraak is de gemeente 
De Ronde Venen erg blij. Na 40 jaar 
wordt dit (misschien) eindelijk 
gerealiseerd.
Een grote meerderheid van de 
inwoners van De Ronde Venen 
geven, via een e-mail-enquête
in deze krant, aan voorstander te 
zijn een nader onderzoek te laten 
uitvoeren voor een renovatie van 
het bestaande gemeentehuis.
Het college wil dit echter niet.

In december neemt Provinciale 
Staten een besluit over te nemen 
maatregelen de N201 aan te 
passen tussen Amstelhoek en 
Vreeland.
VVD De Ronde Venen is kritisch
op de toewijzing van woningen
bij versnelde opvang van asiel-
zoekers/statushouders.
Het beheer van de openbare 

eilanden, toezicht en handhaving 
op de Vinkeveense Plassen gaat 
uitgevoerd worden door 
Staatsbosbeheer.
De gemeente De Ronde Venen 
gaat komend jaar bijna een 
miljoen euro extra uitgeven aan 
het groenonderhoud om het 
onderhoudsniveau omhoog te 
brengen.

De gemeenteraad neemt deze 
maand een besluit over het te 
houden referendum over de 
vernieuwing/renovatie van het 
gemeentehuis.
De gemeente gaat buitensport-
verenigingen helpen met verduur-

zamen om energie te besparen.
‘Paul’s Patatboot’ uit Vinkeveen is 
‘Cafetaria van het jaar 2022’ van
de provincie Uitrecht geworden. 
Tevens won hij de prijs voor
‘Beste Cafetaria in de gemeente
De Ronde Venen’. Daarnaast is hij 

genomineerd voor de 
Originaliteitsprijs.
De gemeente De Ronde Venen
is het niet eens met de nacht-
vluchten die Schiphol via de
Aalsmeerbaan van 2 januari tot
en met 17 oktober 2023 wil laten 
plaatsvinden. De luchthaven gaat 
in die tijd onderhoudswerkzaam-
heden uitvoeren aan de andere 
start/landingsbanen.
Vanaf 10 december tot en met 8 
januari is er volop schaatsplezier 
voor jong en oud, georganiseerd 
op de overdekte ijsbaan op het 
Raadhuisplein in Mijdrecht. Maar 
ook discoschaatsen, G-schaatsen, 
curlingwedstrijden etc. Er worden 
verder tal van activiteiten 
georganiseerd.
Voor reizigers met het OV is er een 
extra bushalte gemaakt op de 
Meibergdreef in Amsterdam. Met 
buslijn 126 (Mijdrecht-Amsterdam/
Bijlmer/Arena) is nu ook het AMC 
goed bereikbaar geworden.
Vanwege de schaatsbaan op het 

Raadhuisplein is de weekmarkt op 
donderdag tijdelijk verplaatst naar 
het Haitsmaplein.
Tijdens de jaarlijkse naturalisatie-
ceremonie heeft de gemeente De 
Ronde Venen ruim tachtig ‘nieuwe 
Nederlanders’ verwelkomd die 

voor de Nederlandse nationaliteit 
hebben gekozen.
Onder de N201 komt een reeds 
lang door de gemeente De Ronde 
Venen gewenst tunneltje voor een 
veilige oversteek van �etsers. Waar 
en wanneer is nog niet bekend. 
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Onder grote belangstelling is in 
het gemeentehuis de vernieuwde 
raadzaal feestelijk in gebruik 
genomen.
Na lange tijd van verkeersomlei-
dingen is de Prinses Irenebrug 
tussen Uithoorn en Amstelhoek 
weer geopend voor alle verkeer. 
Maar in het centrum van Uithoorn 
zelf zijn door wegwerkzaamheden 
weer nieuwe omleidingen.

De Open dag van de Uithoornse 
brandweer is druk bezocht.
De vijfde editie van de lokale
Veteranen dag is weer een
doorslaand succes geworden.
Door verkeershinder zijn er in 
Uithoorn centrum talloze onveilige 
situaties ontstaan, niet in de laatste 
plaats vanwege een te grote 
hoeveelheid aan verkeersborden 
en de omleidingen waaraan niet 

iedereen zich houdt en dus maar 
raak rijdt daar waar het kan. Met 
name �etsers en voetgangers 
worden daar de dupe van. De 
overlast gaat nog tot midden 
december duren.

De gemeente Uithoorn wil 
bijdragen aan het oplossen van 
het probleem in de opvang van 
asielzoekers. Het college stelt de 
gemeenteraad voor ’t Buurtnest’ 
aan de Arthur van Schendellaan 
tijdelijk beschikbaar te stellen
voor de noodopvang van maxi-
maal 30 asielzoekers.
In de krant van deze maand is weer 
een omvangrijke bijlage opge-

nomen van Lijf & Gezondheid.
Inwoners van Uithoorn geven 
wisselende reacties op de komst 
van asielzoekers in het ‘t Buurtnest’. 
Een deel heeft geen bezwaar, maar 
er zijn ook zorgen over mogelijke 
toename van criminaliteit en 
onrust, veiligheidsrisico’s en voor-
rang bij het toewijzen een woning 
waardoor eigen inwoners nog 
langer moeten wachten.

NOVEMBER

DECEMBER

De gemeenteraad van Uithoorn 
heeft met algemene stemmen de 
Omgevingsvisie Uithoorn 2040 
met algemene stemmen aange-
nomen. Het is een visie voor de 
toekomst van Uithoorn e.o op het 
gebied van onder andere milieu, 
wonen, mobiliteit en economie. 
Meer bezoekers dan in andere 
jaren hebben de diverse locaties 
van kunstroute Qua Kunst & 

Ambacht in De Kwakel gevonden 
en bezocht.
Sint Nicolaas met zijn gevolg is 
voor een bezoek aan Uithoorn en 
De Kwakel met de boot via de 
rivier de Amstel aangekomen en 
afgemeerd bij het Marktplein. 
Samen met zijn Pieten is hij groots 
en zonder voorvallen onthaald 
door talloze inwoners.
De gemeenteraad van Uithoorn 

heeft de Programmabegroting 
2023-2026 met unanieme 
stemmen aangenomen.
De traditionele Kwakelse Veiling 
heeft in totaal het recordbedrag 
van 91.387 euro opgebracht.
De gemeenteraad stemt in met ’t 
Buurtnest als opvanglocatie voor 
30 asielzoekers.
Met het inplanten van ‘groen’ 
werken alle partijen samen aan het 

de�nitieve eindresultaat van het 
veelbesproken verkeersplan in het 
centrum van Uithoorn.
Vier ondernemers hebben hun 
krachten gebundeld en een plan 
bedacht voor goede huisvesting 
van 200 arbeidsemigranten die
op hun kwekerij komen werken.
De gemeente gaat extra veilig-
heidsmaatregelen tre�en bij 
Winkelcentrum Zijdelwaard en

op het Zijdelwaardplein om
jeugdoverlast tegen te gaan.
De Multi Functionele Accommo-
datie (MFA) De Scheg aan de 
Arthur van Schendellaan in 
Uithoorn is door wethouder Jan 
Hazen o�cieel geopend. Het 
gebouw met o.a. sporthal, kinder-
opvang Solidoe en andere ruimten 
zijn deze zomer al in gebruik 
genomen.

Uithoorn en De Kwakel hebben te 
maken met een toenemend aantal 
klanten voor de voedselbank.
De gemeente biedt inwoners en 
ondernemers de mogelijkheid
om een openbare laadpaal aan
te vragen voor het opladen van 
elektrische auto’s.
De gemeente Uithoorn breidt
het alcoholverbod uit voor drie 
gebieden, te weten de locaties 

Winkelcentrum Zijdelwaard, park 
de Groen Rode Scheg en het 
busstation. Sinds 2020 gold het 
verbod al voor het Centrum (Oude 
dorp), Skatepark Meerwijk en het 
Stiltemonument. Bij de gebieden 
zijn waarschuwingsborden 
geplaatst.
Het wijkcentrum Bilderdijkhof
in Uithoorn heeft een grondige 
metamorfose ondergaan. Het werd 

onlangs feestelijk heropend 
waarbij talrijke buurtbewoners, 
huurders en gebruikers blijk
gaven van hun aanwezigheid.
De gemeente heeft tijdens de 
Commissie Wonen en Werken een 
plan van aanpak voor de nieuwe 
woonvisie gepresenteerd. Het plan 
moet komende maanden verder 
uitgewerkt worden waarna het 

volgend jaar kan worden vast-
gesteld inclusief een uitvoerings-
programma.
Meer dertigkilometer wegen, 
minder doorgaand verkeer en de 
aanpak van de parkeerproblema-
tiek zijn kenmerkende onderdelen 
in het Uitvoeringsprogramma van 
de Mobiliteitsvisie voor Uithoorn.
Het wonen in de nabijheid van 
Schiphol blijk een negatief e�ect 

te hebben op de nachtrust en op 
de gezondheid ten gevolge van te 
hoge concentraties stikstof en �jn-
stof in de lucht.
Het voormalige gebouw van de 
Rabobank gaat verbouwd worden 
waarin supermarkt Quakel een 
plaats krijgt met daarboven appar-
tementen. Voorts kan de herinrich-
ting van het dorpshart worden 
opgestart.








