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Aalsmeer: Omg. Aalsmeerderweg (140 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zijn met SPOED op zoek naar 
serieuze BEZORGERS/STERS 
voor omg. Van Eerbeeklaan, 

Anton Coolenlaan.

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Iedereen kan 24 uur per dag een MOR 
(Melding Openbare Ruimte) maken. 
Er is een aparte categorie aange-
bracht in de MOR onder het kopje 
‘overlast’ die ‘Coronamaatregelen’ 
heet. Een MOR melding doen gerela-
teerd aan Corona kan alleen via onze 
website. En dus niet via de makkelijk 
melden app.

Bellen om te melden kan ook!
Lukt het niet om online een melding 
te doen, neem contact met de 
gemeente op. Dat kan telefonisch via 
ons algemene nummer: 513-111. 
Langskomen zonder afspraak is echter 
helaas op dit moment niet mogelijk. 
Houd u er wel rekening mee dat niet 
altijd een handhaver direct naar de 
locatie toe kan waar de melding over 
gaat. De handavers nemen de 
meldingen mee in hun rondes. Houd 
u er ook rekening mee dat het in 
sommige gevallen wél toegestaan is 

om met meerdere personen samen te 
zijn buiten? Denk aan (grotere) 
gezinnen en kinderen tot 12 jaar. De 
kinderen moeten wel onder begelei-
ding zijn van een ouder.

Thuis
Thuis, zowel in huis als in de tuin of 
op het balkon, ontvangt u 1 groep 
van maximaal 2 personen per dag 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar). 
Hierbij dient u er altijd voor te zorgen 
dat mensen 1,5 meter afstand tot 
elkaar kunnen houden en ook de 
hygiënemaatregelen naleven. Als een 
samenkomst leidt tot overlast, of een 
gevaar vormt voor de publieke 
gezondheid, kan er gehandhaafd 
worden.

Buiten de woning
Buiten de eigen woning geldt dat 
maximaal 2 personen in groepsver-
band ergens heen mogen gaan of 

iets mogen ondernemen. Kinderen 
tot en met 12 jaar tellen hierbij niet 
mee.
•	 Dit	geldt	voor	alle	voor	publiek	

toegankelijke plaatsen, binnen en 
buiten. Dat wil zeggen: op alle 
openbare plaatsen en in de 
buitenlucht. 

•	 U	mag	dus	met	maximaal	2	
personen, exclusief kinderen, in de 
stationshal staan, naar een winkel-
centrum, de bioscoop, of naar het 
strand.

•	 Er	geldt	een	uitzondering	voor	
mensen die op 1 adres wonen.

Laten we er met elkaar voor gaan 
zorgen dat het een rustig en vreed-
zaam oud en nieuw wordt voor 
iedereen. Blijf zoveel mogelijk thuis. 
Steek geen vuurwerk af. Gebruik je 
verstand. Je bent niet alleen op deze 
wereld. Er is niks stoers aan als de 
boel vernield, agenten, brandweer-
mensen en/of andere hulpverleners 
dwars zit. Denk eraan dat het je vader, 
moeder, opa of oma kan zijn die hulp 
nodig hebben en dit niet krijgen 
omdat jij zo nodig met je vrienden rel 
moet gaan schoppen. Kom op... met 
elkaar moet het lukken. 

Uithoorn-De Kwakel - Inmiddels weten we maar al te goed dat we niet 
met grote groepen bij elkaar mogen komen en dat we anderhalve meter 
afstand moeten houden. Toch houdt niet iedereen zich hier aan. 
Bezorgde inwoners hebben aan de gemeente gevraagd waar ze dit 
kunnen melden.

Laten we ons met elkaar aan de 
regels houden

Foto: JWAC

Uithoorn - De dag waarop de heer en 
mevrouw Visser-Van Ojen 60 jaar 
geleden in het huwelijksbootje stapte, 
begon met veel felicitaties van familie 
en vrienden, bloemen en taart. Aan 
het einde van de middag belde burge-
meester Pieter Heiliegers via beeld-
bellen op. Hij feliciteerde het echtpaar 
met deze mijlpaal in deze toch wel 
bijzondere tijd. De heer en mevrouw 
Visser-van Ojen vertelden dat zij volop 
genoten van deze dag. Tijdens het 
gesprek kwamen zij erachter dat ze 

een gemeenschappelijke factor 
hadden. De burgemeester, die vroeger 
in Haarlem heeft gewoond, kende de 
collega van mevrouw Visser-van Ojen 
toen zij werkte als verpleegster in het 
Diakonessehuis in Haarlem. Dat was 
toch wel een bijzondere ontdekking. 
Meneer vertelde dat hij is opgegroeid 
aan de Westeinderplassen en houdt 
erg van zeilen, wat hij met zijn boot 
tot afgelopen zomer heeft gedaan. De 
zeilboot hebben ze inmiddels verruild 
voor een sloep.

60 jarig huwelijk de heer en 
mevrouw Visser-van Ojen

De Kwakel - Een inzamelingsactie voor 
Voedselbank	Uithoorn-	De	Kwakel,	dat	
leek Maaike Pouw en Bente Den Haan 
uit De Kwakel wel wat. Vol enthousi-
asme zijn ze zondag (door weer en 
wind) de wijk De Oker in De Kwakel 
rond gegaan om spullen op te halen. 
Er werd zo leuk gereageerd dat de 
meiden besloten om de volgende dag 
weer door te gaan met verzamelen. 

Het resultaat mag er zijn, ze hebben 
meerdere dozen vol met levensmid-
delen opgehaald. Ook haalden ze nog 
vele statiegeld�essen op. Van die 
opbrengsten hebben ze nog extra 
producten gekocht. Alle producten 
zijn inmiddels afgeleverd bij de Voed-
selbank. Dhr. van der Peet van De 
Voedselbank was er erg blij mee en gaf 
de meiden een dikke pluim!

Maaike en Bente in actie voor 
Voedselbank Uithoorn-De Kwakel
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DE RONDE VENEN, MIJDRECHT, 
WILNIS, AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

133e jaargang

Oplage: 31.650

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

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

AMIVEDI

Meldpunt Mijdrecht/Ronde Venen | Tel: 088-0064673
rondevenen@amivedi.com | www.amivedi.nl
facebook.com/Amivedi-MijdrechtRonde-Venen

Stichting Amivedi is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor vermiste 
en gevonden huisdieren in Nederland. Dit door middel van de kosteloze regis-
tratie van deze dieren. We zijn het landelijk meldpunt voor huisdier eigenaren. 
Onze enthousiaste vrijwilligers werken nauw samen met politie, dierenartsen, 
dierenambulances en dierenasielen, wat er voor zorgt dat vele huisdieren 
weer thuiskomen! Voor registratie, vragen en/of andere zaken binnen uw 
regio, kunt u telefonisch contact opnemen met het meldpunt Mijdrecht/
Ronde Venen, of met het centraal meldpunt van Amivedi 0900-2648334.

Vermist
1681432, 25-12-2020, Kat, Sky, europese korthaar of huiskat, Wit met 
cypers bruin/zwart gestreept rond het rechteroog, op de kop, rond de 
oren, en op de rug. Kenmerkend is het donkere vlekje rechts op de 
bovenlip. Scheprad , Mijdrecht.

Uithoorn/De Kwakel - In verband 
met de coronamaatregelen had de 
werkgroep Uithoorn/De Kwakel van 
Amnesty International de jaarlijkse 
groetenkaartactie en de actie Write 
for Rights aangepast. Bij beide staat 
het thema mensenrechten centraal. 
De groetenkaarten worden gestuurd 
naar slachtoffers van mensenrech-
tenschendingen en de brieven van 
Write for Rights gaan naar de autori-
teiten die zich aan deze schendingen 
schuldig maken. De aanpassing van 
de actie bestond eruit dat de kaarten 
en brieven digitaal of schriftelijk 
besteld moesten worden in plaats 
van dat de kaarten gekocht konden 
worden winkelcentrum Zijdelwaard 
en de brieven geschreven zouden 
worden in het gemeentehuis. 
In Uithoorn/De Kwakel  werden 305 
groetenkaarten besteld en 

verzonden en via het VeenLanden 
College 132 stuks, een totaal van 437 
kaarten. Voor Write for Rights zijn 
totaal  264  brieven en kaarten inge-
leverd, een recordaantal. Al met al 
dus een prachtig resultaat!
De werkgroep Uithoorn/De Kwakel 
van Amnesty International dankt 
iedereen die de decemberacties 
heeft gesteund.

Aangepaste acties Amnesty 
succesvol

IN MEMORIAM

Op maandag 21 december is Sjaak 
Verhaar, lid van de gemeenteraad in 
Uithoorn – De Kwakel, thuis in zijn 
vertrouwde omgeving overleden. 
sinds enkele maanden worstelde hij 
tegen een ongeneeslijke ziekte, waar 
het in de laatste dagen wel heel snel 
achteruit ging. Voor de meesten 
kwam zijn dood dan ook 
onverwacht. 

Sjaak, een Kwakelaar in hart en nieren, was een bijzonder plezierig mens 
om mee te werken. Altijd de positieve kant van dingen inzien. Hij was 
wars van pracht en praal en altijd recht door zee. Iedereen wist wat hij aan 
hem had. Wij leerden Sjaak kennen als langst zittend medelid van onze 
fractie en steunden volop op zijn ervaringen. Sjaak was voor onze fractie 
een heel belangrijk contact naar de Kwakelse inwoners, ondernemers en 
verenigingen. Iedereen kende hem en wist hem te vinden. 

Sjaak was al actief in de lokale politiek voordat hij naar De Kwakel 
verhuisde. Hij was jaren lid van de gemeenteraad in Nieuwveen (dat toen 
nog een eigen raad had) voor de VVD. Na zijn verhuizing naar de Kwakel 
begon Sjaak zijn politieke loopbaan in onze gemeente en koos voor 
Gemeentebelangen, waar hij als schaduw fractielid meedraaide. Hij werd 
in 2006 fractie-assistent en wist zich al heel snel in te werken en draaide 
volledig mee in de fractie. 

Als lid van de commissie Wonen en Werken hield hij zich bezig met ruim-
telijke ordening zoals bestemmingsplannen, omgevingswet en ontwik-
kelingen in de Greenport Aalsmeer. De sierteelt sector lag hem na aan het 
hart en hij wist daar in de politieke debatten dan ook vaak hartstochtelijk 
over te praten. Hij wist als geen ander wat er speelde in deze sector. 

Als hij woordvoerder was op een bepaald onderwerp, las hij zich niet 
alleen helemaal in, maar ging ook altijd ter plaatse kijken hoe de situatie 
zich voordeed. Vaak kwam hij daarbij met ideeën, die middels een motie 
of amendement ook door het college werden overgenomen. In zijn tijd 
als fractielid vanaf 2006 tot nu toe heeft hij zich altijd heel duidelijk gema-
nifesteerd. Legendarisch is de trek in zijn gezicht als er weer eens een 
buitenlandse term over de tafel ging. “Spreek maar gewoon Nederlands” 
was zijn motto.

Sjaak was een man van contacten. Tot aan de corona maatregelen was hij 
dan ook regelmatig bij organisaties, verengingen en bedrijven in 
Uithoorn en De Kwakel te vinden om werkbezoeken af te leggen. Dit 
vond hij zelf niet alleen belangrijk, maar had daar ook plezier in. Sjaak 
voelde zich met recht een echte vertegenwoordiger van de achterban, 
die hem dan ook tijdens de laatste 3 gemeenteraadsverkiezingen met 
voorkeursstemmen in de raad wist te krijgen.

Vanaf 2009 heb ik hem persoonlijk mee mogen maken en heb 11 hele 
fijne jaren beleefd met een collega die ik meer als “maatje” zag dan als 
collega-fractielid. Alles was met hem bespreekbaar en we kunnen ons 
dan ook niet voorstellen dat er iemand is waarmee hij ruzie zou kunnen 
krijgen. 

Met het overlijden van Sjaak, verliezen wij binnen onze fractie een zeer 
gewaardeerde collega en vriend. Wij zullen hem missen, maar nooit 
vergeten. 

Wij wensen Birgit, Marloes, Jasper en Loes en hun dochter Nine, Koen en 
Maria heel veel sterkte met het verwerken van dit onvoorstelbare verlies.

Namens de fractie Gemeentebelangen Uithoorn – De Kwakel
Herman Bezuijen – Fractievoorzitter

Sjaak Verhaar

De Ronde Venen - In december legt 
de gemeente De Ronde Venen in 
natuurgebied Demmerik 4 ecopas-
sages aan. In de Demmerikse kade, 
de Ter Aase zuwe, de Veldhuisweg en 
de Korenmolenweg maakt de 
gemeente aanpassingen. Verschil-
lende diersoorten kunnen zo het 
natuurgebied beter en op een veili-
gere manier bereiken. Dit geldt zeker 
ook voor de otter die al in de buurt 
van onze gemeente wordt gesigna-
leerd. De aanpassingen zijn verschil-
lend. Denk aan het verlagen van de 
berm, verwijderen van een gedeelte 
van de beplanting, aanleggen van 
een vooroever of een looprichel. Bij 
de Demmerikse kade plant de 
gemeente bovendien 5 nieuwe 
eiken. Bij de Ter Aase Zuwe komt een 
buis onder de weg. Dit combineert 
de gemeente met een drempel in de 
rijweg om de snelheid van het 
verkeer te remmen. De gemeente 

maakt de aanpassingen zichtbaar 
met markeringen aan beide kanten. 
Wethouder Rein Kroon: “De Demme-
rikse polder is de afgelopen jaren 
heringericht met als doel het veen-
weidelandschap van Groot Wilnis-
Vinkeveen te behouden en verder te 
ontwikkelen. Dit waterrijke veenwei-
degebied is een paradijs voor weide-
vogels. Het is daarnaast een belang-
rijke vebindingszone in het Natuur 
Netwerk Nederland. Een netwerk dat 
essentieel is voor het behoud van 
diverse planten en diersoorten, zoals 
ook de otter. Natuurgebied 
Demmerik verbindt onder meer de 
Vinkeveense Plassen met de Nieuw-
koopse Plassen. Ecopassages maken 
deze gebieden beter bereikbaar voor 
dieren als de otter.” Het natuurgebied 
Demmerik  is toegankelijk voor het 
publiek, behalve in het broedseizoen. 
Het natuurgebied is te bereiken 
vanaf het Bellopad bij Vinkeveen. 

Vier ecopassages voor de otter 
in Groot Wilnis-Vinkeveen

Mijdrecht - Zondagavond is op het 
Waverveensepad in Mijdrecht een 
auto te water geraakt. De chauffeur 
kon zelf de auto verlaten. Het 
ongeluk gebeurde in de bocht 
Waverveensepad - Poeldijk. De man 

zag de bocht niet en reed rechtdoor  
de sloot in. Vrienden van het slacht-
offer hebben nog geprobeerd de 
auto uit het water te slepen, maar dat 
lukte niet. Uiteindelijk heeft een 
takelwagen het klusje geklaard.

Auto te water in Mijdrecht
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HOE GAAT HET NU MET

Claudia van der Meijden van Slimness
Geboren:  12 september 1970
Getrouwd:  Ja. 
  Met Ingmar v.d. Meijden
Eigenaar van:  Gewichtsconsulenten  
  praktijk SLIMNESS
Houdt van:  Reizen en Netflixen
Hekel aan:  Kou en liegen
Ontspant door:  Wandelen 

Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
“Het was geen makkelijk jaar. Als onder-
nemer waren en zijn het nog steeds onzekere 
tijden. Maar je moet door en je probeert er 
het beste van te maken. Nu had ik natuurlijk 
al lang in de planning om een boek te 
schrijven en was ik daar in 2019 al mee begonnen. Corona heeft alles wel 
versneld. Ik had nu meer tijd om aan mijn boek te werken, want wat gaat 
daar veel tijd in zitten! In oktober bestond mijn praktijk 10 jaar en was 
mijn boek ook helemaal klaar om gedrukt te worden. Tijd voor een feestje 
dus! Alle voorbereidingen waren getroffen, de uitnodigingen waren de 
deur al uit voor een leuke boekpresentatie. Zelf heb ik het toen afge-
blazen. Ik vond het niet verantwoord ondanks alle voorzorgmaatregelen. 
Nu probeer ik mijn boek via social media aan de man te brengen. Binnen 
1 maand heb ik al meer dan 100 boeken verkocht! Dat had ik wel gehoopt 
maar niet gedacht.”

Heb je al veel reacties op je boek gehad?
“Ja héél veel. Erg leuk om te horen. Van zowel van personen die al eens bij 
mij in de praktijk zijn geweest als onbekende personen. Zo leuk als er s 
’morgens een super positief bericht met betrekking tot mijn boek in je 
mailbox zit! Of foto’s dat er al verschil te zien is. En worden er positieve 
reviews over mijn boek geschreven.” 

Wat waren jouw hoogtepunten in 2020?
“Mijn boek! Toch bijzonder wanneer je dan het eerste exemplaar in 
handen hebt. En altijd spannend wat andere ervan vinden. Of het in de 
smaak valt en of het allemaal duidelijk genoeg is. Normaal kan ik in de 
praktijk zo nodig aanwijzingen geven en nu natuurlijk helemaal niet. 
Maar tot nu toe heb ik daar geen klachten over gehoord. Toch had ik ook 
nog een ander hoogtepunt. Namelijk Ben Veenhof. Ben is in 2015 met de 
SLIMNESS-methode ruim 21 kilo afgevallen. Ben is toen aardig lang op 
gewicht gebleven. Eind mei kwam Ben weer in mijn praktijk met wat 
extra kilo’s. Meteen zijn wij de cursus Eerste Hulp Bij Terugval gestart. En 
inmiddels heeft Ben nu een gezond BMI en is hij maar liefst 27 kilo afge-
vallen. Dan zie je iemand in positieve zin echt veranderen. Zoveel gezond-
heidsvoordeel. Daar word ik echt blij van. Respect!”

Eet, snoep en drink jij wel eens ongezonde producten 
oftewel hoe blijf jij op gezicht?
“Tuurlijk eet, snoep en drink ik wel eens ongezonde producten! Alleen 
beperk ik dat tot het weekend. Doordeweeks heb ik ook geen behoefde 
aan koek, snoep of een glaasje alcohol. In het weekend kan ik daar dan 
ook extra van genieten. Ik heb hier een balans in gevonden, want ook ik 
moet opletten! Maar ik doe natuurlijk ook veel aan beweging. En dat 
helpt. Al is op je eten letten het allerbelangrijkste. Elke dag zet ik mini-
maal 10.000 stappen, waarvan 5x per week meer dan 15.000. Doe ik 4x 
per week 15 minuten krachtoefeningen, train ik mijn buikspieren en zit ik 
geregeld op de hometrainer voor een goede conditie. Het lijkt veel maar 
als je het telkens iets uitbreidt valt het echt mee! Het geeft je zoveel 
gezondheidsvoordeel. Er zijn ruim 20 voordelen te noemen met betrek-
king tot voldoende bewegen. Dit geeft mij de motivatie om dit vol te 
houden.” 

Heb je alweer een nieuwe uitdaging in gedachten?
“Niet echt! Wat ik eigenlijk in 2020 had willen doen ga ik nu hopelijk in 
2021 uitvoeren. Dat is het land in gaan en lezingen geven met betrekking 
tot gezonde voeding en bewegen. Maar ook de boekenwinkels langs 
gaan om mijn boek te signeren. Nu eerst wachten tot corona onder 
controle is. En stiekem denk ik al aan een 2e boek, mocht mijn boek 
afvallen zonder poespas! een succes worden. Hier komen dan weer 
nieuwe handvaten in om op gewicht te blijven, tips over bewegen en 
natuurlijk héérlijke, slanke en makkelijke recepten. Ik heb mijn koksdi-
ploma dus dat gaat helemaal goedkomen!”

LEZERSPOST

Uithoorn - In de slag Ik had ook niet zo’n behoefte om 
wat te schrijven. Maar misschien stuur ik een stukje in 
over de nieuwe afvalkalender. Wat een puzzel! ” Een 
meneer naast mij voor de toonbank mengt zich in het 
gesprek. “Ja, u heeft gelijk. In onze wijk snappen we er 
ook niks van. Dat zie ik in onze buurtapp”. Het zetje om 
toch wat over die vermaledijde nieuwe afvalkalender te 
zeggen.

Hoe het was
Daar hing hij, die goede oude kalender. In de keuken 
vastgeplakt op de binnenkant van een kastdeurtje. Een 
handzaam A-viertje. In vijf kolommen de straatnamen 
overzichtelijk per wijk onder elkaar. Inclusief een aparte 
smalle kolom met informatie over de data waarop de 
grijze minicontainers worden geleegd. Per wijk aan de 
onderkant in gekleurde kolommen “PMD”en”Papier”, 
plus “maandag”en “woensdag”, alles in letters. Maar ook 
begrijpelijk als je kleurenblind bent. Duidelijk. Wat is 
daar mis mee?

De gratis kerstpuzzel
Nu de nieuwe kalender. “Uit onderzoek blijkt dat heel 
veel mensen moeite hebben met lezen”. Aldus het 
Gemeentenieuws in de Nieuw Meerbode van 9 
december. En vervolgens: “Door symbolen te gebruiken 
wordt er geen tekst meer gelezen, maar herkent men 
de symbolen”. Hoera! Nu verder lezen. Een twee keer zo 
groot document als de oude kalender. Dubbelzijdig 
ook nog. Worden de mensen die moeite hebben met 
lezen nu beter bediend? Neen. Want om te weten te 
komen in welke wijk jouw straat ligt, moet je toch eerst 
de informatie over de wijkindeling lezen: “Vindt uw 
straat in de wijkindeling”. Maar dat moest je toch ook 
op de oude kalender? Immers pas als je weet dat 
bijvoorbeeld Knautia niet in Legmeer-West ligt, maar in 
De Legmeer 1, kun je op de andere zijde van de 
kalender de gekleurde plattegrond van jouw wijk 
zoeken. Je zult dus toch eerst dezelfde stratenlijst 
moeten lezen die ook op de oude kalender was afge-
drukt. Wat is dan de winst voor wie moeite heeft met 
lezen?

We puzzelen verder
De soorten op te halen afval zijn met symbolen aange-
duid. Maar ook de leesgehandicapte moet uit de 
toelichting wel eerst kunnen begrijpen waar die 
symbolen voor staan. Toch weer lezen dus: “Kijk op 

welke dag het afval bij u wordt opgehaald”. Je moet 
onder die tekst ook kunnen lezen welke vier stappen 
nodig zijn om bij stap vier te komen: “De betekenis van 
de iconen vindt u in de legenda”. Moeilijke woorden 
hoor,“iconen”en“legenda”. Maar goed, we gaan verder. 
De gebruiker van de kalender heeft met uitleg van een 
gymnasiaal gevormde buurtgenoot inmiddels 
begrepen wat “legenda” betekent. En dat met “ïconen” 
geen beelden van heiligen zijn bedoeld. Dan verder 
puzzelen met de gekleurde bolletjes, driehoekjes, vier-
kantjes en boompjes. Je hebt, als je niet kleurenblind 
bent, je wijk gevonden. Maar wanneer wordt nu in 
januari 2021 je PMD-bak geleegd? Dus nu door naar de 
onderkant van de opengeklapte puzzelplaat. Moeten 
we het oranje blokje zònder dun rood randje hebben, 
of het blokje mèt zo’n randje. Warempel, mèt randje, we 
zijn er: 14 en 28 januari!!

Ik treur om het verlies van de oude afvalkalender. De 
ontwerper van de nieuwe kalender is blij. Het was een 
mooie opdracht, het ontwerpen van deze kleurige 
kerstpuzzel voor de inwoners van Uithoorn en De 
Kwakel.

Bob Berkemeier

Afvalkalender gemeentelijk 
kerstcadeau voor puzzelaars

Mijdrecht-Wilnis - De Traditionele 
Lions Kerst Inn kan dit jaar niet plaats 
vinden. De deelnemers worden 
echter niet vergeten. Al bijna 30 jaar 
verzorgt de Lionsclub Mijdrecht-
Wilnis een Kerst-Inn, een brunch, op 
de eerste kerstdag. Helaas kon dat dit 
jaar wegens corona niet op de traditi-

onele manier plaatsvinden. Nu 
komen de deelnemers niet naar de 
Lions, maar gaan de Lions naar de 
deelnemers. In samenwerking met 
het Ronde Venen Fonds, Het Choco-
ladehuisje en van der Wilt gerbera’s 
brachten de Lions een kerstpresentje 
bij de deelnemers van voorgaande 

jaren. Ook gingen de Lions, met een 
kerstpresentje, langs bij de zorgverle-
ners van Zonnehuis Majella zij 
verdienen in deze corona tijd een 
extra pluim. Bijgaande foto tonen de 
symbolische overhandiging in 
Zonnehuis Majella en wooncentrum 
De Kom aan de deelnemers.

Lions brengen Kerst verrassing

Mijdrecht – Dankzij het blaffen van 
de hond en de alerte reactie van de 
buren zijn twee inbrekers gestoord in 
hun ‘werk’ en gingen zij er zonder 
buit vandoor. Tweede Kerstdag rond 
21.00 uur werden buren gealarmeerd 
door voortdurend geblaf van de 
hond van buren en zij gingen eens 
polshoogte nemen. De ene buurman 
via de achterkant en de andere 
buurman via de voorkant. Twee 
inbrekers waren bezig zich toegang 

te verschaffen tot de woning aan de 
Brunel. De buren zorgde voor veel 
kabaal, waardoor de inbrekers het 
hazenpad kozen, waarbij er een nog 
tegen een van de buren opbotsten. 
De twee vluchten weg in een donker-
kleurige jaguar. De direct gealar-
meerde politie stelde een onderzoek, 
maar heeft de verdachten nog niet 
kunnen aanhouden. Heeft u iets 
gezien? Neem dan contact op met de 
politie via 0900 - 8844.

Met dank aan hond en buren
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 Het college van burgemeester en 
wethouders wenst alle inwoners 
een voorspoedig en gezond 2020.

 Het kunstwerk ‘Levenslicht’ van 
Daan Roosegaarde, waarin de 
Holocaust wordt herdacht, heeft 
de gestalte van een tijdelijk monu-
ment in de vorm van steentjes, die 
landelijk worden verspreid onder 
de gemeenten. De gemeente De 
Ronde Venen heeft het monument 
eveneens geadopteerd. Kinderen 
van de basisscholen in de woon-
kernen gaan een steen bij een 

herdenkingsmonument neer-
leggen als symbool voor de 
slachtoffers,

 Brandweer en politie hadden het 
druk tijdens de Oud- en Nieuwvie-
ring in De Ronde Venen. Diverse 
auto’s gingen in vlammen op 
evenals afvalbakken en containers.

 De eerste uitgave van deze krant 
omvat weer een overzicht van een 
breed opgezet cursusprogramma, 
opgezet door de stichting cursus-
project De Ronde Venen. Tevens is 
er een schoolbijlage waarin 

scholen uit de regio zich presen-
teren voor het nieuwe studiejaar.

 De aanwezigheid van de otter 
heeft zich duidelijke gemanifes-
teerd in de hele gemeente De 
Ronde Venen.

 De aankoop van de nieuwe veer-
pont Nessersluis is vertraagd. Dit 
vanwege de risico’s en de 
complexiteit van de aanbesteding, 
waarvoor de gemeenteraad in 
februari 2019 toestemming had 
gegeven. Voor de opdracht is een 
gespecialiseerde inkoper bij het 
inkoopbureau noodzaklelijk 
gebleken en die is niet direct 
beschikbaar bij het inkoopsamen-
werkingsbureau RIJK die de 
gemeentelijke aankoopprocessen 
begeleidt.

 De 634 leden van de Belangenver-
eniging Vinkeveense Legakkers 
(BVVL) willen dat de gemeente nu 
eens knopen doorhakt voor het 
nieuwe bestemmingsplan Vinke-
veense Plassen waar men al sinds 
2011 me bezig is dit vorm te 

geven. Natuurt, recreatie, onderne-
mers en eigenaren van de legak-
kers krijg hierbij richtlijnen. Maar 
tot op heden is daar niets van 
terecht gekomen. Man wil nu wel 
eens weten waar men aan toe is.

 De eerste uitreiking Rondeveense 
Toppers is een groot succes. Dit 
keer kregen 22 kinderen een 
welverdiend jeugdlintje omdat zijn 
vanwege hun maatschappelijke 
inzet een inspirerend voorbeeld 
zijn voor anderen.

 Paulien Burgering is de nieuwe 
directeur van de Jozefschool in 
Vinkeveen. 

 De gemeente De Ronde Venen laat 
bij de presentatie van de criminali-
teitscijfers 2019 een opvallende 
stijging van online fraude zien. Dit 
in tegenstelling tot een daling van 
woning- en auto-inbraken. In 
totaal is het aantal geregistreerde 
misdrijven in 2019 met 4 procent 
gestegen ten opzichte van 2018.

 De gemeenteraad neemt een 
beslissing over de openstelling van 

de Veenman in het kader van de 
ontsluiting van de nieuwe woon-
wijk De Maricken. Bewoners van 
de Veenman zijn tegen de open-
stelling voor autoverkeer.

 Sinds kort bestaat er in De Ronde 
Venen een Cirkelteam Palliatieve 
zorg. Professionals die ondersteu-
ning kunnen bieden aan mensen 
in hun laatste levensfase.

 In het kader van 75 jaar herdenken 
dat de Tweede Wereldoorlog werd 
beëindigd, worden Rondeveners 
gezocht om deel te nemen aan de 
bevrijdingsvuurestafette om het 
Bevrijdingsvuur van Wageningen 
naar de gemeente De Ronde 
Venen te brengen.

FEBRUARI

MAART

 Door een maas in de wet mag de 
Aldi een supermarktvestiging 
inclusief parkeervoorzieningen 
bouwen aan de Onderne-
mingsweg 7 en 9 te Mijdrecht. Het 
college van B&W heeft de winkel-
keten daarvoor een omgevingsver-
gunning verleend.

 Lucas Koorn is de nieuwe kinder-
burgemeester voor 2020 
geworden en Sanne Wigt werd 
benoemd tot loco-burgemeester.

 De gemeenteraad stemt in met het 
herinrichtingsplan van natuurge-
bied Marickenland en de aanpak 
van het recreatieve knelpunt De 
Heul. Bij laatstgenoemde is sprake 
van een doorsteek voor de recrea-
tievaart naar de Geuzensloot 
(Vinkeveense Plassen) buiten het 
bestaande nauwe vaarwater 
tussen de huizen door achter café 
De Kruijf in Vinkeveen.

 De meerderheid in de gemeente-
raad (coalitie) besluit dat de 
Veenman een van de ontsluitingen 
wordt voor het verkeer van en naar 

de nieuwe woonwijk De Maricken. 
Een tweede ontsluiting wordt de 
Wethouder van Damlaan, terwijl 
nu ook ontsloten wordt via de 
rotonde op de Mijdrechtse 
Dwarsweg. Het valt nog te bezien 
of de geplande ontsluiting via de 
Veenman doorgang vindt aange-
zien de omwonenden er faliekant 
tegen zijn en vrezen voor verkeers-
onveilige situaties.

 De Seniorenpartij stelt vragen over 
de fietsenrekken bij het busstation 
en dat ondanks de uitbreiding van 
de stalling het nog steeds een 
zooitje is met overal geplaatste 
losse fietsen in plaats van in de 
rekken. De her en der geplaatste 
fietsen blokkeren nog steeds de 
trap die toegang naar de brug en 
het centrum biedt vice versa.

 Binnenkort stelt de gemeente het 
Woningbouwbeleid tot 2040 vast. 
Feit is dat er een overweldigende 
vraag is naar allerlei soorten 
woningen in De Ronde Venen. 
Bekeken zal worden welke 

inbreilocaties er zijn voor woning-
bouw en of er elders grond is waar 
woningen kunnen worden 
gebouwd (buiten de rode 
contouren?).

 De vier brandweerposten van de 
gemeente De Ronde Venen 
voldoen niet meer aan de eisen 
van deze tijd en vergen naast een 
renovatie een verdere update.

 In Baambrugge vieren inwoners 
het feit dat op postcode 1396 
KT(Wethouder van Oostveen-
straat) de postcode straatprijs van 
de Postcodeloterij is gevallen. 
Onder de bewoners werd 275.000 
euro verdeeld.

 Alvorens er rond Fort Abcoude 
verdere ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden moet eerst het 
bestemmingsplan worden aange-
past. Niettemin heeft de gemeente 
nu al vergunning verleend voort 
de kap van 12 bomen voor de 
aanleg van een parkeerterrein bij 
de Jeu de Boules Vereniging 
Abcoude. De omgekeerde wereld, 

zo vindt PvdA/Groenlinks.
 Het college van B&W gaat de over-
last door foutgestalde fietsen bij 
de verschillende busstations 
aanpakken. Fietswrakken en 
achtergelaten fietsen worden 
weggehaald; verkeerd geplaatste 
fietsen worden verwijderd. Doel is 
een opgeruimde aanblik bij de fiet-
senstallingen en de omgeving 
toegankelijker maken voor 

mindervaliden.
 Bij sterrenschool Driehuis is het 
groene schoolplein officieel 
geopend.

 Inwoners van De Ronde Venen 
moeten volgens het IVI (Inwoners 
Voor Inwoners) veel meer 
betrokken worden bij de woon-
plannen in de gemeente. IVI orga-
niseert in maart ene bijeenkomst 
voor inwoners over woonwensen.

 Na 44 jaar trouwe dienst bij de 
gemeente De Ronde Venen, 
waarvan ruim 30 jaar als bode, 
gaat Jos Roeleveld met welver-
diend pensioen. Hij was voorna-
melijk een bekend figuur tijdens 
de talrijke raadsvergaderingen 
onder leiding van oud-burgemees-
ters Dirk Haitsma, Dick Boogaard 
en Marianne Burgman en recent 
Maarten Divendal.

 De gemeente lanceert een nieuw 
verkeersplan voor een betere 
afwikkeling van het verkeer in 
Vinkeveen. Met name een verbe-
terde aansluiting op de N201. 
Daartoe worden diverse inloop- en 
informatieavonden voor de inwo-
ners georganiseerd.

 De gemeente wordt geconfronteerd 
met een tekort op de jeugdzorg van 
maar liefst 1,5 miljoen euro.

 De gemeente De Ronde Venen 
(wethouder Rein Kroon) heeft de 
ambitie om tot 2040 minimaal 
2.800 plus nog een 2.000 extra 
woningen voor de eigen inwoners 

te (laten) bouwen. Waar dat zal 
gebeuren is nog in nevelen 
gehuld. Binnen of buiten de rode 
contouren? Voor het laatste zal de 
Provincie toestemming moeten 
geven.

 Woningbouw op het huidige 
bedrijventerrein in Amstelhoek is 
weer een stap dichterbij. 
Wethouder Rein Kroon tekende 
met drie projectontwikkelaars een 
intentieovereenkomst voor de 
herontwikkeling van het bedrij-
venterrein ‘Engel’. 

 Op 14 maart is er opeen perceel bij 
de familie Schreurs in Vinkeveen 
het eerste Kievitsei gevonden in 
De Utrechtse Venen.

 In Abcoude en Baambrugge wordt 
nu ook de Nieuwe Meerbode 
bezorgd. Inwoners kunnen de 
krant op vaste adressen afhalen 
en/of vrijwilligers brengen de krant 
rond.

 Het Coronavirus krijgt nu ook grip 
op De Ronde Venen. Een (klein)
aantal inwoners is besmet, horeca, 

sportscholen en accommodaties, 
scholen en soortgelijke locaties 
worden gesloten. Inwoners 
worden geacht zoveel mogelijk 
binnen te blijven, raads- en 
commissievergadering worden 
opgeschort en iedereen moet 1,5 
meter bij elkaar vandaan blijven. Er 
wordt zovele mogelijk thuis 
gewerkt. Niet alleen de landelijke, 
maar ook lokale economie en de 
HAH-bladen gaan zware tijden 
tegemoet.

 De gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, 
Westland en Katwijk luiden de 
noodklok over de crisis in de 
sierteeltsector.

 Het eerste plan van een particu-
liere organisatie voor 480 tijdelijke 
woningen op het terrein achter het 
Veenweidebad is bij de gemeente 
binnen gekomen. De planlocatie is 
gelegen binnen de rode contour 
en kan snel gerealiseerd worden. 
Het initiatief is passend binnen het 
ruimtelijk beleid van de provincie 
Utrecht.

 De gemeente wil per 1 januari 
2021 het betalen voor restafval 
(diftar) gaan invoeren waarbij het 
restafval bovendien niet eens per 2 
weken maar om de vier weken 
wordt opgehaald.

 Door de situatie die is ontstaan 
door het Coronavirus zijn de 
uitgaven van Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen noodge-
dwongen samengevoegd tot een 

krant voor de hele regio.
 Huisartsen roepen de bevolking 
op om indien in bezit mondmas-
kers, beschermpakken, bescherm-
brillen, handschoenen e.d. te 
doneren aan de lokale huisartsen.

 De Voedselbank De Ronde Venen 
gaat tot 16 april dicht. Eerder werd 
er aan cliënten al een dubbele 
portie boodschappen verstrekt om 
de periode te overbruggen.
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 Tijdens een speciale raadsbijeen-
komst begin januari is het geweld, 
de talloze vernielingen en brand-
stichting, aanvallen van hulpverle-
ners en brandweerpersoneel, 
vandalisme op grote schaal en het 
opblazen van de geldautomaat bij 
winkelcentrum Zijdelwaardplein 
aan de orde gekomen onder het 
motto: ‘Het is genoeg geweest’. 
Uithoorn wil een algemeen vuur-
werkverbod en meer blauw op 
straat.

 De Kerstboom Wens Actie van 
winkeliersvoorzitter Dion van Tol 

(Duoplant) was weer een groot 
succes. Tientallen inwoners van 
Uithoorn konden hun kerstwens 
en die voor 2020 in de grootste 
kerstboom van Uithoorn hangen 
in de hoop dat hun wens uitkomt. 
De kerstboom stond er voor het 
tweede achtereenvolgende jaar.

 Brandweer en politie hadden het 
druk tijdens de Oud- en Nieuwvie-
ring in Uithoorn. Diverse auto’s 
gingen in vlammen op evenals 
afvalbakken en containers. Ook 
werden nagenoeg alle bushokjes 
in de woonwijken vernield.

 De voorbereiding van de Kinder-
conferentie die op 6 februari a.s.in 
het gemeentehuis worden 
gehouden, zijn in volle gang. 

 Het onderzoek naar de schade die 
de ‘viering’ van Oud en Nieuw met 
zich heeft meegebracht in 
Uithoorn, is nog in volle gang.

 Ondernemers in Uithoorn en 
Ouder-Amstel die financiële 
problemen hebben, kunnen hulp 
en begeleiding krijgen van de 

gemeente Uithoorn. Zij doen dat 
in samenwerking met het bureau 
Zuidweg & Partners.

 De Kinderboerderij De Olievaar 
krijgt van het Schiphol Leefbaar-
heidsfonds een subsidie van 
260.000 euro om een nieuw hoof-
gebouw te realiseren. Het ligt ten 
grondslag aan een burgerinitiatief 
van de Stichting Kinderboerderij 
De Olievaar. De gemeente wordt in 
samenspraak met de stichting 
eigenaar van het nieuwe gebouw. 
Namens wethouder Bouma zegde 
de gemeente haar volledige mede-
werking toe aan het project.

 De gemeente Uithoorn neemt 
maatregelen ter bescherming van 
de betaalbare woningvoorraad. 
Een verordening zorgt er bijvoor-
beeld voor dat betaalbare midden-
huur woningen bovendien 20 jaar 
betaalbaar blijven. Speculanten op 
de woningmarkt krijgen daardoor 
geen kans meer.

 Ultima Vastgoed die de belangen 
behartigt van de Aldi, vraagt zich 

af wat nu de plannen van de 
gemeente zijn als op papier de Aldi 
zou moeten verhuizen naar het 
centrum van Uithoorn - op de 
hoek van de Prinses Irenelaan en 
Prins Bernhardlaan - maar dit 
volgens het laatste besluit van het 
college nu niet doorgaat. Aldi 
moet zelf maar naar een geschikte 
locatie uitkijken, waarmee de 
gemeente regie verliest.

 De voorbereiding van Amstel-
Proms 2020 is in volle gang. De 

bedoeling is om het evenement 
weer op de kade langs de Amstel 
te laten plaatsvinden.

 Allure aan de Amstel gaat eindelijk 
vorm krijgen. De verkoop van 55 
woningen door Koop Lenstra en 
EKZ-Makelaars gaat in opdracht 
van Zeeman Vastgoed van start. 
De nieuwe woningen worden 
gebouwd in de bekende Vincke-
buurt, het terrein langs de 
busbaan wat jarenlang braak heeft 
gelegen.
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 Na jaren wachten kunnen kopers 
van woningen nu bij Koop Lenstra 
Makelaars en EKZ Makelaars een 
woning kopen in de nieuwbouw-
wijk die onder de naam Allure aan 
de Amstel zal verrijzen in de Vinc-
kebuurt. Een en ander in opdracht 
van projectontwikkelaar Zeeman 
Vastgoed die de woningen laat 
bouwen.

 In het kader van het 200 jarig 
bestaan van de gemeente 
Uithoorn wordt er in de Schutse 
een korenfestival gehouden, 
waaraan alle Uithoornse en 
Kwakelse zangkoren deelnemen.

 De gemeente Uithoorn besluit tot 
de verkoop van Eneco aandelen, 
wat een mooi bedrag oplevert van 
27 miljoen euro. Kassa!

 De Hoge Raad van Adel gaat 
akkoord met wapenvermeerdering 
in het gemeentewapen van 
Uithoorn. Het idee is om op 
symbolische wijze de sierteelt en 
de rivier De Amstel aan het 
gemeentewapen toe te voegen en 

dus ook te verwerken in de 
ambtsketen.

 De gemeente gaat het ‘rode asfalt ‘ 
laten opruwen om verdere onge-
vallen te voorkomen. Het rode 
asfalt is met name voor veel fiet-
sers en brommers een bijzonder 
gevaarlijk (glad) asfalt aangezien er 
bij natte weersomstandigheden 
reeds meerdere verkeersonge-
vallen door slippartijen - waarvan 
zelfs met dodelijke afloop - op 
gebeurd zijn.

 Buurtbeheer Uithoorn Centrum 
organiseert een bewonersavond in 
de Thamerkerk waar talrijke onder-
werpen aan de orde komen zoals 
de nieuwbouw in het centrum, 
voldoende parkeerplaatsen, het 
groene verkeersplan, ruime fiets-
paden, veilige oversteekplaatsen, 
leefbaarheid, veiligheid, het 
Schansgebied, de Amsteltram etc, 
etc. Het loopt storm met 
bewoners!

 Het toenemend geweld in 
Uithoorn, zoals tijdens de oud- en 

nieuwviering, maar ook recentelijk 
weer, is voor burgemeester Pieter 
Heiliegers aanleiding te stellen dat 
dit soort hufterig gedrag niet zal 
worden getolereerd. Goed gezegd, 
maar nu de maatregelen die zullen 
worden getroffen met daaraan 
vastgeknoopt de handhaving… 
Wat gaat het worden? Als er niet 
gauw maatregelen worden 
getroffen verloedert Uithoorn in 
snel tempo.

 Inwoners van Uithoorn zijn in 
gesprek gegaan met Schipholdi-
recteur Dick Benschop over de 
overlast di Schiphol op diverse 
fronten veroorzaakt, met name het 
vliegtuiglawaai. Na afloop van het 
gesprek beloonden de bewoners 
hem nog niet met hun vertrouwen.

 Zo’n honderd basisscholieren 
zorgden met burgemeester Pieter 
Heiliegers en wethouder Ria Zijl-
stra (Onderwijs) voor een uiterst 
succesvol verlopen kinderconfe-
rentie in het gemeentehuis. De 
kinderconferentie is een van de 

activiteiten in het kader van 
Uithoorn 200 jaar.

 In het kader van het stimuleren 
voor het gebruik van meer ‘circu-
laire’ producten staan in gemeen-
telijke gebouwen van Uithoorn en 
Ouder-Amstel nu afvalbakken die 
op hun beurt vervaardigd zijn van 
gerecycled afval.

 De Vervoerregio Amsterdam gunt 
de bouw van de Uithoornlijn 
(Amsteltram) aan Dura Vermeer. 
Deze aannemer wordt verantwoor-
delijk voor het verder uitwerken en 

de daadwerklelijke bouw van de 
nieuwe tramverbinding tussen 
Amstelveen-Zuid en Uithoorn 
Centrum. De verwachting is dat in 
2024 de eerste passagiers met de 
tram van en naar Uithoorn kunnen 
reizen.

 VMB0-leerlingen van het Veen-
landen College, Wellantcollege 
Westplas, Vakcollege Thamen, 
Praktijkschooll Uithoorn en 
bedrijven in de regio staan weer 
klaar voor het organiseren van het 
Beroepenfeest On Stage 2020.

 De negen basisscholen en 
gemeente slaan de handen ineen 
om leraren te werven om het 
groeiend tekort aan te pakken. 
Want elk kind verdient het om een 
goede ‘Juf’ of ‘meester’ te hebben 
voor de klas.

 Stichting Promotie Uithoorn & De 
Kwakel (SPUK) heeft op feestelijke 
wijze de vierde editie gepresen-
teerd van het ‘Ontdek Het! 

Uithoorn en De Kwakel gids.
 Op de Bovenboog in Uithoorn 
heeft de derde Kick-Off plaatsge-
vonden met een nieuwe groep 
leerlingen voor fietslessen.

 Cafetaria Eethuis Family, gevestigd 
bij het busstation, heeft daar op 
eigen initiatief bewakingscamera’s 
laten plaatsen die gericht zijn op 
het buisstation.

 Het was een bruisende 2e editie 

van Beroepenfeest Veen- en 
Amstelland On Stage.

 Het contract voor de aanleg van 
het tracé voor de Amsteltram 
(Uithoornlijn) is door de deelne-
mende partijen ondertekend. Dura 
Vermeer is de aannemer die de 
bouw en aanleg gaat verzorgen.

 Er worden nieuwe maatregelen 
genomen om de geluidshinder 
van het vliegverkeer van en naar 
Schiphol zoveel mogelijk te 
beperken.

 De gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, 
Westland en Katwijk luiden de 
noodklok over de situatie van de 
sierteeltsector waarin die terecht is 
gekomen door het uitbreken van 
de Coronapandemie.

 Het Coronavirus krijgt nu ook grip 
op Uithoorn en De Kwakel. Een 
(klein)aantal inwoners is besmet, 
horeca, sportscholen en accom-
modaties, scholen en soortgelijke 
locaties worden gesloten. Inwo-
ners worden geacht zoveel moge-
lijk binnen te blijven, raads- en 

commissievergadering worden in 
‘quarantaine’ gehouden zonder 
publiek en iedereen moet 1,5 
meter bij elkaar vandaan blijven. Er 
wordt zovele mogelijk thuis 
gewerkt. Niet alleen de landelijke, 
maar ook lokale economie en de 
HAH-bladen gaan zware tijden 
tegemoet.

 De politie houdt toezicht en 
strenge controles op samenscho-
ling en het bewaren van de afstand 
tussen personen van 1,5 meter.

 Door de situatie die is ontstaan 
door het Coronavirus zijn de 
uitgaven van Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen van De 
Nieuwe Meerbode noodge-
dwongen samengevoegd tot een 
krant voor de hele regio.

 De burgemeesters van Aalsmeer 
en Uithoorn vragen via een brief 
aan kinderen een kaartje te of een 
mooie zelfgemaakte) tekening te 
sturen aan (eenzame) ouderen, 
zieken of zij die het in deze tijd 
moeilijk hebben zonder menselijk 

contact.
 De Voedselbank Uithoorn/De 
Kwakel vraagt om voedsel en 
donaties om het verstrekken van 
voedselpakketten aan hen die het 
in deze tijd nog moeilijker hebben 
blijvend mogelijk te maken.

 Bakkerij Vooges begint met een 
uniek initiatief door het bezorgen 
van brood en banket per drone in 
de regio Aalsmeer, Amstelveen, 
Uithoorn, Kudelstaart en 
Mijdrecht. 
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JAAROVERZICHT2020
 Vanwege de beperkende maatre-
gelen als gevolg van het Corona-
virus is het luchtverkeer ook goed-
deels stil gevallen op de wereld. Zo 
ook bij Schiphol. In dat licht gezien 
wordt de Aalsmeerbaan de 
komende tijd gebruikt als parkeer-
plaats voor vliegtuigen in plaats 
van start- en landingsbaan.

 De Mijdrechtse weekmarkt is 
onder omstandigheden tijdelijk 
een ‘foodmarkt’ geworden waar 
consumenten op gepaste afstand 
boodschappen kunnen doen.

 Burgemeester Maarten Divendal 
vertrouwt erop dat we als inwo-
ners van De Ronde Venen tijdens 
de Coronacrisis goed op elkaar 
letten en voor elkaar zorgen. 
Volgens de burgemeester wordt er 
tot nu toe heel goed rekening 
gehouden met alle regels.

 Winkelcentrum De Lindeboom 
bestaat 44 jaar en hoopt volgend 
jaar onder normale omstandig-
heden het 45-jarig jubileum feeste-
lijk te kunnen vieren.

 De gemeente adviseert mensen in 
verband met de Corona crisis om 
met de Paasdagen thuis te blijven 
of dicht bij huis te recreëren. Niet-
temin was het druk op het water 
met bootjes recreanten en daar-
door ook druk in supermarkten 
met mensen die inkopen deden 
om aan boord voor een gezellig 
hapje en drankje te zorgen.

 Atelier De Kromme Mijdrecht viert 
dit jaar haar 40 jarig jubileum, en 
doet dat in verban d met de Coro-
navirus uitbraak digitaal. Dat geldt 
ook voor de lessen.

 De Buurtkamers van Wilnis en 
Mijdrecht gaan maaltijden 
verstrekken aan degenen die daar-
voor belangstelling hebben. Voor 
wie ze niet kan afhalen (zieken, 
gehandicapten) worden de maal-
tijden aan huis bezorgd.

 Huisartsenzorg is en blijft beschik-
baar voor mensen met klachten 
die niet direct aan een Corona 
infectie doen denken. Dat geldt 
ook voor de spoedeisende hulp.

 Er worden controles door politie te 
water en op land uitgevoerd of 
mensen zich in een recreatieve 
situatie ook aan de overheidsre-
gels voor de verspreiding van het 
Coronavirus houden.

 Vanaf 16 april gelden er in het 
kader van de Corona pandemie tot 
nadere berichtgeving in De Ronde 
Venen aangepaste bedienings-
tijden voor bruggen en sluizen.

 Gemeente De Ronde Venen hijst 
ook de ‘Berenvlag’. De vlag speelt 
in op de populaire ‘berenjacht’ 
(zoeken van beertjespoppen 
achter de ramen bij woningen) die 
kinderen houden.

 De CDA fractie De Ronde Venen 
maakt zich zorgen over de 
verkeerssituatie op de Hoef-Oost-
zijde langs de Kromme Mijdrecht. 
De weg op de dijk is smal en er 
gebeuren regelmatig ongelukken. 
Helemaal als het mooi weer is en 
motorrijders, automobilisten, 
recreatieve fietsers, wielrenners, 
skeelers en wandelaars van deze 

mooie weg langs de Kromme Mijd-
recht gebruik maken om een 
‘ommetje’ te maken.

 Het traditionele Straattheater 
festival dat jaarlijks duizenden 
mensen trekt naar het centrum 
van Mijdrecht, gaat dit jaar (ook) 
niet door als gevolgd van de 
Corona pandemie.

 De datum van 27 april zal de 
geschiedenisboeken ingaan als de 
meeste vreemde maar ook bijzon-
dere Koningsdag aller tijden. Die 
werd overwegend thuis gevierd 
met een beetje activiteit in de tuin 

of op straat (+1,5 m afstand). Het 
kreeg de naam de naam 
Woningsdag.

 In De Ronde Venen krijgen 11 inwo-
ners een Koninklijke Onderschei-
ding. De gedecoreerden zijn telefo-
nisch op de hoogte gesteld door 
burgemeester Maarten Divendal.

 Inwoners van Vinkeveen willen in 
het kader van een burgerinitiatief 
achter de Herenweg een 6,5 ha 
groot zonnepark met zonnepa-
nelen realiseren op grond naast 
het parkeerterrein van Proosdij 
Haven die niet in gebruik is.

MEI

JUNI

 Kinderen tot 12 jaar mogen weer 
buiten sporten en trainen, maar 
geen wedstrijden spelen. Ouders 
om dat te bekijken is niet toege-
staan. Er zijn geen faciliteiten om 
te verkleden en te douchen. Dat 
moeten ze thuis doen.

 Het college van B&W ziet het plan 
voor 480 tijdelijke woningen nabij 
het Veenweidebad (nog) niet 
zitten. Volgens de gemeente past 
het initiatief niet binnen het 
geldende bestemmingsplan. 
Voorts zou de betreffende locatie 
op termijn kunnen worden 
bestemd om het bedrijventerrein 
van Mijdrecht uit te breiden.

 Het schoolbestuur gaat (met 
instemming van de gemeente) 
leerlingen van de groepen zeven 
en acht van de Pijlstaartschool in 
Vinkeveen onderbrengen in 
lokalen van het Veenlanden 
College aan de Bonkestekersweg. 
Dit tot ongenoegen en verzet hier-
tegen van de ouders.

 Dodenherdenking in De Ronde 

Venen is dit jaar op 4 mei anders 
dan anders en wordt in ‘gepaste 
vorm’ beleden zonder de aanwe-
zigheid van inwoners en andere 
betrokkenen.

 In tegenstelling tot negatieve reac-
ties dat de groepen 7 en 8 van de 
Pijlstaartschool moeten verhuizen 
naar lokaliteiten in het VLC aan de 
Bonkestekersweg, blijkt toch een 
meerderheid van de ouders blij te 
zijn met deze verhuizing. Ook de 
rector van het VLC is zeer enthou-
siast met de komst van de leer-
lingen van de Pijlstaartschool.

 In het kader van de 1,5 meter 
afstand, ook tijdens recreatieve 
activiteiten, rijst de vraag of 
Rondeveners straks nog wel veilig 
de plassen op kunnen om te recre-
eren. Ook als er van buiten de 
Ronde Venen gebruik gemaakt 
gaat worden van het Plassenge-
bied en omgeving.

 Het college van B&W wil het idee 
van de nieuwe verkeersstructuur 
rond de N201 en in het kader van 

de Dorpsvisie Vinkeveen onder-
zoeken op wat de mogelijkheden 
zijn.

 Inwoners van De Hoef maken zich 
zorgen over de toenemende 
verkeersonveiligheid op de dijk-
wegen langs met name de 
Kromme Mijdrecht. Zij willen dat 
de gemeente maatregelen gaat 
nemen om met name de snelheid 
en geluidsoverlast van teveel 
motoren en auto’s, alsook de 
aanwezigheid van groepen race-
fietsers in te perken. Een en ander 
om de veiligheid te vergroten van 
langzaam verkeer als recreatieve 
fietsers en wandelkaars, maar ook 
voor spelende kinderen.

 Het Recreatieschap Stichtse Groen-
landen heeft het ontwikkelplan 
voor de Vinkeveense Plassen vast-
gesteld. Het eerste besluit voor de 
verbetering van het recreatiege-
bied is daarmee genomen. In het 
plan staat beschreven hoe het 
recreatiegebied in de komende 
jaren verbeterd kan worden en 

onder welke voorwaarden. De 
gemeente DRV en betrokken 
partijen zijn hiervan in kennis 
gesteld.

 De ChristenUnie/SGP in De Ronde 
Venen is teleurgesteld over de 
teleurstellende reactie van het 
college betreffende het plan van 
de 480 tijdelijke woningen achter 
het Veenweidebad. Het college ziet 
er niets in en stelt dat er in de 
gemeente voldoende woningen 
worden gebouwd. Maar ja, geen 
betaalbare voor starters en daar 
zitten we volgens de partij nu juist 
om te springen. Volgens de partij 
lijkt het college de noodkreet van 
jongeren niet serieus te nemen.

 In het kader van de Coronapan-
demie blijkt het parkeerterrein bij 
Abcoude zo goed als leeg te zijn. 
Het bewijs is hiermee geleverd dat 
er voordien dagelijks veel auto’s 
werden geparkeerd die er niet 
horen. Immers er zijn geen 
vluchten van Schiphol meer, geen 
evenementen en veel mensen die 

thuis werken, terwijl er wel treinen 
rijden.

 De gemeente De Ronde Venen wil 
aan de slag met inwonerjury’s om 
inwoners te betrekken bij belang-
rijke besluiten. Een inwonerjury 
bestaat uit een groep willekeurig 
geselecteerde inwoners die de 
raad adviseert bij belangrijke 
besluiten.

 De gemeenten in de regio Groot-
Amsterdam, waaronder ook De 
Ronde Venen, gaan samenwerken 
met sociale partners, het UWV en 
private partijen om mensen en 
werkt te matchen en zo de werk-
loosheid door Coronamaatregelen 
tegen te gaan.

 De gemeente organiseert in samen-
werking met ‘Winst uit je woning’ 
voor huiseigenaren een grootscha-
lige inkoopactie voor isolatiemaat-
regelen en zonnepanelen. Een en 
ander in et kader van de verduurza-
ming en verlaging van het 
energieverbruik.

 Het Rechthuis Eten en Drinken uit 
Mijdrecht ontvangt van de VIB de 
‘Uit de mouwen Award’ voor de 
wijze waarop her restaurant zich 
manifesteert tijdens de sluiting 
door de Corona maatregelen. Door 

met een mobiele keuken langs 
klanten te gaan worden gerechten 
voor de deur bereid en ‘op afstand’ 
uitgeserveerd.

 De gemeenteraad heeft het afval-
plan van wethouder Kiki Hagen om 
per 1 januari 2021 het restafval eens 
per drie weken te laten ophalen en 
een jaar later de burger ervoor te 
laten betalen, goedgekeurd. Zo is 
de ‘diftar’ (het systeem van gediffe-
rentieerde tarieven) er na jaren toch 
doorgekomen. Het is pas bij de 
derde wethouder op rij bij wie dit is 

gelukt.
 Politieke partij Ronde Venen Belang 
verwijt het college allerlei projecten 
te financieren met geld dat er niet 
is. Zoals bijvoorbeeld de invoering 
van het nieuwe afvalplan dat 1,4 
miljoen euro kost en een nieuwe 
veerpont bij Nessersluis (1 miljoen 
euro). En de gemeente kampt al 
met aanzienlijke tekorten vanwege 
de Corona crisis.

 Her raadsbesluit om de nieuwe 
woonwijk De Maricken ook via de 
Veenman te ontsluiten, is van de 
baan. De bewoners hebben met 
succes bij de bestuursrechter hun 
bezwaren kenbaar gemaakt en het 
proces gewonnen. De gemeente 
kan niet in beroep gaan tegen het 
besluit van de rechter.

 De oude veerpont bij Nessersluis is 
nodig aan vervanging toe. Een 
meerderheid van de gemeenteraad 
kiest voor een nieuwe elektrisch 
aangedreven veerpont.

 De gemeente breidt parkeergele-
genheid aan de Rondweg uit. 

Tevens is een begin gemaakt met 
de herinrichting van het Burge-
meester Haitsmaplein, waar even-
eens een extra aantal parkeer-
plaatsen zal worden gerealiseerd.

 Door verkeerde planningen, slechte 
communicatie, onnadenkendheid 
en geen rekening houdend met het 
wel en wee van de (bejaarde) soms 
gehandicapte bewoners van De 
Kom blijkt de verbouwing van het 
seniorencomplex een grote ellende.

 De gemeente gaat samen met SC 
Johnson de cultuursector in De Ron 

de Venen (financieel) ondersteunen.
 De verwachting is dat de afvalver-
werkingskosten het komend jaar zal 
stijgen. Alleen door het afval goed 
te scheiden kunnen de kosten 
beperkt worden.

 De gemeente De Ronde Venen gaat 
met 15 andere Utrechtse 
gemeenten nauwer samenwerken 
bij de opvang en begeleiding van 
statushouders. Om sneller de 
Nederlandse taal te leren, een oplei-
ding kunnen volgen en meer kans 
maken op de arbeidsmarkt.
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 Vanwege de beperkende maatre-
gelen als gevolg van het Corona-
virus is het luchtverkeer ook goed-
deels stil gevallen op de wereld. Zo 
ook bij Schiphol. In dat licht gezien 
wordt de Aalsmeerbaan de 
komende tijd gebruikt als parkeer-
plaats voor vliegtuigen in plaats 
van start- en landingsbaan. Elk 
nadeel heeft zo z’n voordeel voor 
inwoners van Uithoorn, De Kwakel 
en Aalsmeer.

 Het college van burgemeester en 
wethouders zegt trots te zijn op de 
veerkracht die iedereen toont bij 

het rekening houden met elkaar in 
het kader van de Coronacrisis.

 Jongerenwerk Uithoorn lanceert 
op Instagram een online platform 
‘Young Uithoorn’ met als kern-
boodschap ‘Blijf binnen’. 

 Leerlingen van OBS De Kajuit 
hebben op initiatief van een leraar 
een project uitgevoerd met als 
motto ‘hart voor de zorg’. Daarbij 
hebben de kinderen ieder op zijn/
haar eigen manier een rood hart 
op een T-shirt gemaakt. Op die 
manier willen zij hun dank en 
medeleven betuigen aan alle zorg-
medewerkers in Nederland.

 De gemeente zorgt in het kader 
van de Coronaproblematiek voor 
hulp op maat voor ondernemers 
en organisaties, zoals bijvoorbeeld 
financiële hulp.

 In de gemeente Uithoorn is per 7 
april bij 24 inwoners corona vast-
gesteld. Daarvan liggen er 12 in 
het ziekenhuis. Dat is nog relatief 
weinig voor de gemeente met 
27.000 inwoners.

 De uitbraak van het Coronavirus 
raakt ook het culturele leven in 
Uithoorn en De Kwakel. Voor 
artiesten en musici is dat triest 
omdat hun inkomsten opdrogen.

 Huisartsenzorg is en blijft beschik-
baar voor mensen met klachten 
die niet direct aan een Corona 
infectie doen denken. Dat geldt 
ook voor de spoedeisende hulp.

 De mooie en historische fietstocht 
in het kader van 200 jaar Uithoorn 
is op voorhand verschoven naar 30 
augustus.

 Na negen maanden bouwtijd is 
deze maand de eerste woning 
opgeleverd in het nieuwbouwpro-
ject Wijdelande in Uithoorn.

 Radio Rick verzorgt een speciaal 
Koningsdag programma omdat 
Koningsdag dit jaar voornamelijk 
thuis wordt gevierd 
(‘Woningsdag’). Op de radio zijn de 
hele dag speciaal samengestelde 
programma’s te horen.

 Burgemeester Pieter Heiliegers 
bezoekt de ondernemers in 

winkelcentrum Amstelplein om 
zich te laten informeren hoe het de 
winkeliers vergaat in deze tijd. Veel 
ondernemers hebben het zwaar 
als gevolg van minder bezoek van 
consumenten en derhalve een 
(flink) mindere omzet. De burge-
meester gaat de komende tijd nog 
meer bezoeken afleggen aan 
winkelcentra en andere sectoren 
die die getroffen worden door de 
coronacrisis.

 In De Kwakel is Konings-/

woningsdag gevierd zoals het 
bedoeld was. Het is voor jong en 
oud toch een prachtig en 
succesvol feest geworden dat 
totaal anders was dan gebruikelijk.

 In Uithoorn en De Kwakel hebben 
negen personen een Koninklijke 
Onderscheiding gekregen. Zij 
werden daarvan telefonisch op de 
hoogste gesteld en op deze 
manier tevens persoonlijk gefelici-
teerd door burgemeester Pieter 
Heiliegers.

MEI

JUNI

 De plannen voor Energieregio 
Noord-Holland Zuid liggen klaar. 
Het gaat hierbij om het Concept 
RES (Regionale Energiestrategie) 
waarin de resultaten staan van de 
talkrijke onderzoeken, gesprekken 
en bijeenkomsten waarbij 1.500 
personen hebben meegepraat 
over de opwekking van duurzame 
energie in de regio.

 Burgemeester en wethouders 
brengen de komende tijd diverse 
bezoeken aan sectoren die waren 
getroffen door de Coronacrisis. Dit 

keer was winkelcentrum Zijdel-
waard aan de beurt waar men in 
gespreken ging met de aldaar 
gevestigde ondernemers en 
winkeliers.

 Dodenherdenking in Uithoorn en 
De Kwakel is dit jaar op 4 mei 
anders dan anders en wordt in 
‘gepaste vorm’ beleden zonder de 
aanwezigheid van inwoners en 
andere betrokkenen.

 De gemeente Uithoorn sluit zich 
aan bij de landelijke campagne 
tegen toenemend huiselijk 

geweld.
 De Coronacrisis is nog niet voorbij, 
maar toch is het college van B&W 
bezig met de nazorgfase, ofwel 
herstelfase van het normale dage-
lijkse leven, de economie, het 
culturele leven, evenementen, 
sport en andere georganiseerde 
activiteiten.

 Er mag door kinderen tot 12 jaar 
bij Qui Vive weer gehockeyd 
worden, met inachtneming van de 
bekende regels en de voorge-
schreven maatregelen.

 Van de verscheidene ongevallen 
– waaronder een met dodelijke 
afloop - op de Vuurlijn in De 
Kwakel als gevolg van glad rood 
asfalt tijdens en na regenbuien, is 
een rapport verschenen Het 
college van B&W heeft dit naar de 
raad gestuurd. Hoe men het ook 
wendt of keert, het rapport dien 
geen basis te zijn voor afwijzing 
van de schadeclaims die zijn inge-
diend door slachtoffers en/of de 
nabestaanden.

 Het college van B&W heeft 
besloten om cameratoezicht in te 
stellen op het busstation in 
Uithoorn. Het is onderdeel van het 
plan van aanpak van de jeugdover-
last en de veiligheid in het alge-
meen maar met name tijdens de 
jaarwisseling.

 Sinds 11 mei mogen de biblio-
theken hun deuren weer openen 
voor bezoekers mits zij ‘coronap-
roef’ zijn gemaakt.

 De gemeenten in de regio Groot-
Amsterdam, waaronder ook 

Uithoorn, gaan samenwerken met 
sociale partners, het UWV en 
private partijen om mensen en 
werkt te matchen en zo de werk-
loosheid door Coronamaatregelen 
tegen te gaan.

 Voor 24 starterswoningen aan De 
Kleine Weelde bleek veel belang-
stelling. Er waren liefst 1.700 
belangstellenden waarvan uitein-
delijk 750 inschrijvingen over-
bleven! Hieruit blijkt maar weer dat 
er een grote behoefte bestaan aan 
dit soort woningen.

 Leerlingen van het Alwin Kollege 
hebben een onderwijsprijs van de 
Koninklijke Nederlandse Academie 
voor Wetenschappen gewonnen. 
Het winnende werkstuk van Natuur 
en Techniek werd door leerlingen 
van het Alkwin Kollege in de wacht 
gesleept. Het betreft hier de prijs 
voor het ontwikkelen en ontwerpen 
van een autonoom functionerend 
voertuig met kunstmatige intelli-
gentie. De leerlingen realiseerden 
dit met de zelfbouw van een speel-
goed auto die zij aan de hand van 

kunstmatige intelligentie leerden 
rijden in ene gecontroleerde 
omgeving.

 De bouw van het appartementen-
complex De Rede aan de Wilhelmi-
nakade in Uithoorn gaat dit najaar 
eindelijk van start en duurt onge-
veer 18 maanden. Dit houdt in dat 
de geplande bibliotheek op de 
begane grond ook gerealiseerd gaat 
worden. De bieb is sinds 2017 (tijde-
lijk) gevestigd in een voormalige 
winkel in de Dorpsstraat. Daarvoor 
in de bekende Hoeksteen aan de 

Alfons Ariênslaan. Ergens in 2022 
kan de bibliotheek dan naar haar 
vaste onderkomen verhuizen.

 De bouwmarkt Multimate aan de 
Wiegerbruinlaan is opgegaan in de 
Praxis en heet nu Praxis Uithoorn. 
Onder de nieuwe naam zijn er veel 
uitbreidingen gerealiseerd en is het 
assortiment vergroot.

 Na 45 jaar komt er een einde aan 
het tijdperk ‘Colijn’, het dansinstituut 
annex partycentrum aan de Indus-
trieweg in Uithoorn, tegenover de 
kringloopwinkel van Ceres. Axel en 
Heleen Colijn hebben besloten 
ermee te stoppen en hebben de 
sleutels overgedragen aan een 
nieuwe eigenaar. Sinds medio 
maart zijn er vanwege het Corona-
virus geen activiteiten meer 
geweest in het centrum.

 De gemeente heeft een volgende 
stap gezet in de actualisering van 
het bestemmingsplan voor het 
bedrijventerrein in Uithoorn.

 De voormalige burgemeester van 
Aalsmeer Pieter Litjens wordt de 

nieuwe voorzitter van hockeyclub 
Qui Vive.

 De gemeente Uithoorn gaat samen 
met andere gemeenten en corpora-
ties in de regio Amstelland-Meer-
landen, Amsterdam en Zaanstreek-
Waterland een samenwerkingsver-
band aan voor een nieuwe 
verdeling van sociale huurwo-
ningen. Hierbij gaan een puntensys-
teem, inschrijftijd, actief zoeken en 
specifieke omstandigheden een rol 
spelen.

 Stedin gaat in samenwerking met 
energieconsultant DNV GL, Eigen 
Haard en de gemeente Uithoorn 
een woonblok van 14 woningen 
tijdelijk gereed maken voor verwar-
ming met waterstof. Het project is 
uniek in Nederland, maar ook inter-
nationaal een noviteit!

 Eetcafé Herbergh 1883 aan de 
Schans in Uithoorn maakt een door-
start met de eerste exploitanten (uit 
1983) die de bekende horecalocatie 
nieuwe leven inblazen.
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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.

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.

De IVI pagina

Onrechtvaardigheid ten top 
De toeslagenaffaire liet ons zien dat 
veel onschuldige mensen in de 
problemen kunnen komen door de 
bureaucratie en systeemfouten bij 
instanties. Dat was landelijk groot 
nieuws. In onze eigen gemeente bleek 
een aantal kinderen in de problemen 
te komen door het verlies van hun 
ouders. Je beide ouders verliezen op 
jonge leeftijd is al zo onrechtvaardig, 
maar om dan door de bureaucratie 

ook je onderkomen te verliezen en in 
de financiële problemen te komen is 
de onrechtvaardigheid ten top

Inwoners Voor Inwoners in actie 
Door bestaande regelgeving dreigden 
de kinderen hun ouderlijk huis te 
moeten verlaten ‘Dit moet niet 
kunnen’ vonden enkele inwoners die 
dicht bij het gezin stonden. Zij bena-
derde IVI. De naam IVI staat immers 
niet voor niets voor Inwoners Voor 

U kent misschien het spreekwoord als Pasen en Pinksteren op één dag 
vallen dat dan iets nooit zal gebeuren. Dat zal zeker zo zijn, want waar-
schijnlijk zullen Pasen en Pinksteren wel nooit op één dag gaan vallen. 
Maar als Sinterklaas, de Kerstman, ondernemers en inwoners de handen 
in één slaan blijkt dat er zeker dingen kunnen gebeuren waar we vrolijk 
van worden. Het motto van Inwoners Voor Inwoners (IVI) is “samen kom 
je verder”. Dat dit geen onzin is onderstreept het mooie resultaat wat is 
bereikt met de kerstactie ‘Hart onder de riem’. Lees hier wat er kan 
gebeuren als mensen samen de handen in één slaan. Een mooi voorbeeld 
om in 2021 veel meer samen te gaan oplossen. 

Succesvolle samenwerking Kerstman, Sinterklaas, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners 

Positief en met vol vertrouwen gaan we 2021 in

Wethouder Rein Kroon over 
wonen in De Ronde Venen
IVI krijgt veel vragen over wonen in De Ronde Venen. Wat doet de 
gemeente voor inwoners met een woningwens? Wat is de visie en de 
ambitie van de gemeente? Wat doet de gemeente nu? En wat is de daad-
werkelijke invloed van de gemeente op uw wens voor een woning? 
Antwoorden op deze en andere vragen leggen we voor aan wethouder 
Ruimtelijke ordening Rein Kroon. De wethouder heeft aangegeven open 
te staan om vragen van inwoners te beantwoorden en zo transparant 
mogelijk te zijn. Op deze IVI-pagina zullen we dan ook geregeld wat 
vragen stellen en antwoorden krijgen van de wethouder Rein Kroon. Een 
mooi stukje samenwerking. 

IVI spreekt veel starters die graag een 
betaalbare woning willen. En grond-
eigenaren met mooie woningbouw-
plannen. IVI zoekt met hen naar 
oplossingen. We stellen wethouder 
Rein Kroon de volgende vragen.

Hoe zit het met het plan voor starters-
woningen op de zwembadlocatie?
“Dat deze vraag leeft, begrijp ik. Het 
is een idee voor de bouw van ruim 
400 tijdelijke starterswoningen. Op 
starterswoningen zitten jongeren die 
in de gemeente willen gaan of 
blijven wonen met smart op te 
wachten.” 

Wat doet de gemeente met dit plan?
“ In onze gemeente is veel vraag naar 
woningen. Dus goede plannen zijn 
welkom. We hebben nauw overleg 

Inwoners. IVI gaf de inwoners een 
podium en in deze krant werd een 
oproep geplaatst om de handen in 
één te slaan. Samen de kerst wat 
dragelijker maken en 2021 positief te 
laten starten voor deze kinderen was 
de insteek.

Sinterklaas en de Kerstman
Uit alle hoeken kwam spontaan hulp. 
Inwoners gingen aan de slag, een 
advocaat ging kosteloos aan het werk 
en ging in overleg met de woning-
bouwvereniging. Hoewel het de kerst-
tijd was stelde Sinterklaas voor om 
samen met de kerstman in dit dossier 
op te trekken. Door tussenkomst van 
de Stichting Sinterklaasaktie uit 
Uithoorn en het netwerk van deze 
organisatie, die ten doel hebben om 
de minder bedeelde onder ons te 
helpen, werden er een aantal bood-
schappentassen gevuld om er in ieder 
geval voor te zorgen dat het geen 
armzalige kerst voor het gezin zou 
worden. De tassen werden afgeleverd 
bij IVI die voor Kerstman en Sinter-
klaas tegelijk mocht spelen en de 
spulletjes stilletjes bij de kinderen 
heeft bezorgd. 

Niet alleen een kerstverhaal
De kinderen waren overdonderd en 
dankbaar. Dat is natuurlijk fijn, maar 
wat IVI eigenlijk veel mooier vindt is 
dat we zien als we de handen in één 
slaan we samen verder komen. Dat 
geeft niet alleen de ontvanger een 
goed gevoel maar ook de gevers. Een 

met de initiatiefnemers. Ze hebben 
onlangs gevraagd of ze tijdelijke star-
terswoningen kunnen bouwen naast 
het zwembad bij bedrijventerrein 
Mijdrecht. We onderzoeken met de 
initiatiefnemers of de locatie geschikt 
is. En zo ja, onder welke 
voorwaarden”. 

Wat vindt u van dit plan 
voor starterswoningen?
“Het is een mooi idee. Maar voordat 
de gemeente een afgewogen 
oordeel geeft, moeten de initiatief-
nemers hun plan verder uitwerken. 
Daar zijn ze nu mee bezig. Ik ben 
heel benieuwd naar hun uitgewerkte 
plan.” “Is het plan binnen,” vervolgt de 
wethouder, “dan toetst de gemeente 
het aan alle regelgeving. Dat moeten 

prachtig kerstverhaal toch! Maar het 
bleef niet bij een paar tassen en een 
mooi kerstverhaal. 

Ze mogen blijven wonen
Het mooiste nieuws kwam van 
woningbouwvereniging GroenWest 
die na overleg met de advocaat liet 
weten dat dat de kinderen in 2021 in 
hun ouderlijk huis mogen blijven 
wonen. Vervolgens wordt er samen 
naar een gepaste oplossing gezocht 
voor de toekomst. IVI is zo blij met dit 
geslaagde kerstverhaal. En nog geluk-
kiger worden we dat we horen dat de 
hulp niet stopt. Er is al aangeboden 
door enkele ondernemers om de 
woning een opknapbeurt te geven. 
Hoe mooi is dat! En zeker weten dat 
deze kinderen er nu niet alleen voor 
staan. Een mooi verhaal wat nog lang 
niet stopt. 

Nog meer mooie verhalen maken
Wat IVI betreft gaan we nog veel meer 
mooie verhalen samen schrijven in De 
Ronde Venen. Verhalen waar inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke orga-
nisaties, lokale overheid de handen 
ineen slaan en samen oplossingen 
vinden om het leven leuker te maken. 
We denken dan bijvoorbeeld aan 
zaken waar we nu al mee bezig zijn en 
die we 2021 willen oppakken. Zo 
denken we aan het bankjesproject 
waar we voor eenzame ouderen 
allerlei activiteiten willen gaan organi-
seren. Een regenton voor alle inwo-
ners om zo een bijdrage te leveren 
aan het milieu. En hoe mooi zou het 
zijn als onze eigen inwoners een 
passende woning kunnen vinden in 
De Ronde Venen. En wat IVI betreft 

samen nog veel meer mooie sociale 
dingen met elkaar oppakken.

In gesprek met IVI
Allerlei zaken waar we de inwoners en 
lokale overheid bij nodig hebben. IVI 
wil in dit soort projecten dan ook het 
liefst samen optrekken. Geen geklaag 
en elkaar negatief bekritiseren maar 
samen naar positieve oplossingen 
zoeken. Het is dan ook goed om te 
weten dat Wethouder Rein Kroon 
vragen van inwoners wil beant-
woorden met betrekking tot woning-
bouw. Deze week leest u zijn eerste 
bijdrage op de IVI-pagina. Ook staat er 
een afspraak met Burgemeester 
Divendal en Wethouder Kiki Hagen 
ingepland om bij IVI op de koffie te 
komen alwaar we aan de keukentafel 
nader tot elkaar hopen te komen. Ook 
steeds meer inwoners melden zich bij 
IVI als vriend(in). Dit zijn toch mooie 
ontwikkelingen en voortuitzichten 
voor 2021! 

Bent u ook een betrokken inwoner 
en wilt u gratis en vrijblijvend 
vriend(in) worden van IVI (Inwoners 
Voor Inwoners) ga naar de website 
www.inwonersvoorinwoners.nl of 
stuur een e-mail naar: 
info@inwonersvoorinwoners.nl

we doen bij alle plannen. We kijken 
naar zaken als bereikbaarheid, mili-
euhinder van omliggende bedrijven, 
benodigde parkeerruimte en de 
flora- en faunawetgeving. Dat je hier 
rekening mee moet houden, hebben 
we onlangs gezien bij de Maricken. 
De rugstreeppad heeft daar voor een 
half jaar bouwvertraging gezorgd. Na 
toetsing leg ik het plan voor aan de 
gemeenteraad. Die heeft het laatste 
woord.”

Meer informatie over bouwplannen 
kunt u vinden op de website van de 
gemeente De Ronde Venen 
www.derondevenen.nl/
bouwplannen

Reactie Inwoners Voor Inwoners: 
We zijn blij dat Wethouder Rein 
Kroon mee wil werken aan het 
beantwoorden van vragen die er 
onder de inwoners leven. Natuurlijk 
zal het niet altijd een positief verhaal 
voor de inwoners zijn, maar transpa-
rantie is ook heel belangrijk. We 
moeten ons bewust zijn dat de 
wethouder rekening moet houden 

met de wet en regelgeving. Hij zal 
ons niet altijd de gewenste 
antwoorden kunnen geven. Toch 
zullen de antwoorden op vragen 
waar wij als inwoners mee zitten vaak 
ook al een hoop duidelijkheid geven 
en daarmee krijgen we een goed 
beeld wat er allemaal speelt op het 
gebied van de woningbouw in De 
Ronde Venen. 

Samenwerken 
Inwoners Voor Inwoners draagt 
graag zijn steentje bij om de woning-
nood in De Ronde Venen op te lossen 
en zoekt daarom samen met inwo-
ners en grondeigenaren naar oplos-
singen. Het zou mooi zijn als de 
wethouder aanhaakt en we samen 
kijken en optrekken waar de moge-
lijkheden en kansen zijn. 
Samen komen we verder! 

Heeft u ook vragen over de woning-
bouw voor de wethouder stuur dan 
een e-mail naar:
info@inwonersvoorinwoners.nl
Wij stellen ze graag aan de 
wethouder.
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 Het college van B&W heeft een 
kaderbrief 2021 opgesteld waarin 
wordt geschertst wat de gevolgen 
zijn van de Coronacrisis en wat dat 
gaat betekenen voor het beleid en 
het huishoudboekje van de 
gemeente.

 Na bijna 15 jaar raadslid te zijn 
geweest voor de VVD neemt 
Rudolf van Olden afscheid van de 
politiek in De Ronde Venen. Hij 
verhuist van Abcoude naar Loenen 
aan de Vecht. Voor zijn inzet kreeg 
hij een Koninklijke Onderscheiding 

waarbij hij werd benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau.

 De Rondeveense gemeenteraad 
heeft de voorwaarden voor de 
plaatsing van zonnepaneelvelden 
en windmolens in de gemeente 
vastgesteld.

 De gemeenteraad in De Ronde 
Venen heeft schoorvoetend de 
Kaderbrief voor de begroting 2021 
aangenomen. Volgens partij Ronde 
Venen Belang heeft de gemeente 
hiermee financiële zelfmoord 
gepleegd. Er is nu al een tekort van 
ruim anderhalf miljoen euro.

 Er komt een nieuw natuurgebied 
bij Wilnis: Marickenland. Het wordt 
een rietland-natuurgebied dat 
onder meer de biodiversiteit 
vergroot.

 De gemeenteraad geeft groen licht 
voor uitbreiding met 12 hectare 
van het bedrijventerrein aan de 
oost- en/of noordzijde in 
Mijdrecht.

 Het college stelt een strategisch 
OV-plan op dat de uitgangspunten 

bevat waaraan het toekomstig OV 
in de gemeente vanaf 2023 moet 
voldoen.

 Het bestuur van de winkeliersver-
eniging Shopping Mijdrecht heeft 
de (verkoop)naam van de vereni-

ging veranderd in ‘Mijdrecht Dorp’.
 Ook het college van de gemeente 
De Ronde Venen reageert op de 
luchtvaartnota. Gesteld wordt dat 
groei en leefbaarheid een onmo-
gelijke combinatie is.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

 Een aantal bewoners in Vinkeveen 
heeft een petitie aangeleverd 
tegen de aanleg van het omvang-
rijk zonneveld op gronden achter 
de Herenweg. Daar moeten 28.000 
zonnepanelen worden geïnstal-
leerd in het kader van het klimaat-
doelen van de gemeente. Initia-
tiefnemers van het project zijn de 

raadsleden René Bultena en Anco 
Goldhoorn van de politieke partij 
Ronde Venen Belang. Bewoners 
zijn bang dat mooie natuur wordt 
opgeofferd voor het project en 
zijn daarom tegen.

 Wethouder Rein Kroon begrijpt de 
noodsituatie op de woningmarkt 
in De Ronde Venen., Hij wil 

daarom een goed beeld schetsen 
van de huidige en toekomstige 
situatie.

 De herinrichting van het Burge-
meester Haitsmaplein in Mijdrecht 
is in volle gang.

 De Provincie gaat 13 miljoen euro 
investeren om de bodemdaling in 
het Veenweidegebied tegen te 
gaan.

 Met de aanleg en realisatie van het 
zonneveld in Vinkeveen bieden de 
initiatiefnemers René Bultena en 
Anco Goldhoorn van Veenergie.nu 
een ‘goedkope alternatieve stroom 
voor elke beurs’. Dat kan volgens 
deze initiatiefnemers zonder te 
investeren en daarmee bovendien 
de energietransitie mogelijk te 
maken. Een aantal inwoners vraagt 
zich af of het hier gaat om weldoe-
ners of slimme zakenmannen.

 De Seniorenpartij in De Ronde 
Venen vraagt aandacht voor de 
onveilige voetgangersoversteek-
plaatsen in de woonkernen.

 De voetgangersoversteekplaats op 

de Kerklaan in Vinkeveen wordt 
binnenkort aangepast.

 De weg is vrij voor de bouw van 
het appartementencomplex met 
21 sociale huurwoningen aan de 
Prins Bernhardlaan in Mijdrecht nu 
het bestemmingsplan onherroe-
pelijk is geworden na uitspraak 

van de Raad van State. Het beroep 
dat een aantal omwonenden had 
aangespannen tegen de bouw is 
ongegrond verklaard.

 De gemeente De Ronde Venen 
laat een ondergronds (seismisch) 
onderzoek plaatsvinden naar her 
mogelijk gebruik van aardwarmte.

 T Het burgerinitiatief Veenergie.nu, 
waarbij initiatiefnemers een 
zonnepanelenveld van 6,5 ha 
willen aanleggen achter de 
Herenweg in Vinkeveen, kent nog 
te veel haken en ogen. Het college 
van B&W heeft de raad geadvi-
seerd nog niet in te stemmen met 
het plan en de uitvoering.

 De gemeente De Ronde Venen 
sluit zich aan bij Meld Misdaad 
Anoniem. Doel is de veiligheid in 
de gemeente te vergroten door 
een samenwerkingsverband aan te 
gaan met de provincie Utrecht en 
de stichting Meld Misdaad 
Anoniem. De stichting is een onaf-
hankelijk meldpunt waar iedereen 
anoniem melding kan maken van 
misdaad en criminaliteit.

 De organisatie Inwoners voor 
Inwoners (IVI) roept inwoners van 
De Ronde Venen op zich in te 
schrijven als woningzoekende. IVI 
wil hiermee de aandacht van de 
woningnood onder de aandacht 
blijven brengen bij de gemeente.

 Stichting Zwembad Abcoude vindt 
een exploitant voor het Sporthuis 
Abcoude. Calypso Sport zal vanaf 1 
januari de exploitatie op zich 
nemen.

 De financiële gevolgen van de 
coronacrisis voor sportvereni-
gingen worden uitgebreid onder 
de loep genomen en vooral wat de 
gevolgen zullen zijn.

 De 480 starterswoningen waarvan 
een plan is ingediend om die 
achter het Veenweidebad te zullen 
bouwen als een nieuwe woonwijk, 
gaat toch op de agenda om door 
de commissie Ruimtelijke Zaken te 
worden besproken.

 Na jaren van voorbereiding heeft 
het kerkplein bij de Janskerk in 
Mijdrecht een ware metamorfose 
ondergaan en is het voor iedereen 
een inspirerende plek in hartje 
Mijdrecht geworden. Op 12 
september werd het nieuwe kerk-
plein officieel in gebruik genomen.

 De gemeente De Ronde Venen 
zoekt nieuwe monumenten om 

naast de bestaande deze voor het 
nageslacht te behouden.

 De gemeente wil inwoners helpen 
hun energierekening omlaag te 
brengen en geeft aan woningeige-
naren een waardebon van 70 euro 
om energiebesparende producten 
te kopen of te besteden aan 
middelen om energie te besparen.

 De raad vindt het idee van de 
aanleg van 6,5 ha zonnepanelen in 
Vinkeveen weliswaar een mooi 
initiatief, maar de fracties van de 
politieke partijen zien dit burgeri-
nitiatief onder de naam Veenergie.
nu niet zitten Een raadslid twijfelt 
zelfs aan de integriteit van de initi-
atiefnemers Anco Goldhoorn en 
René Bultena.

 Tijdens de presentatie van de 
plannen van initiatiefnemers een 
paar maanden geleden om 480 
starterswoningen te realiseren 
achter het Veenweidebad, werd dit 
nog lachend afgedaan. Nu staan de 
zaken er anders voor en is de raad 
enthousiast over het plan dit zo 

snel mogelijk te realiseren en moet 
wethouder Rein Kroon met de initi-
atiefnemers om tafel gaan zitten.

 De Rondeveense ondernemers zijn 
woedend over de door de 
gemeente geplande fikse verho-
ging van de OZB. In één jaar tijd 
gaat het over een verdubbeling 
van het tarief.

 Het college van B&W biedt de 
gemeenteraad de programmabe-
groting 2021 aan. Het gaat daarbij 
om een reële begroting om inkom-
sten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht te brengen.

 Simone Borgstede is de nieuwe 
fractievoorzitter van de Ronde-
veense CDA door het terugtreden 

van de huidige fractievoorzitter 
Jan Rouwenhorst, die wel raadslid 
blijft.

 De basisschool Hofland in Mijd-
recht is dicht vanwege de bestem-
ming van een docent.

 Het brengen van grof vuil door 
inwoners kan volgens wethouder 
Kiki Hagen voor degenen die geen 
auto (met aanhanger) hebben, ook 
met een geleende bakfiets van de 
gemeente. Maar die heeft er 
geen...

 De gemeen te De Ronde Venen is 
gedwongen zwaar te bezuinigen. 
Vooral de kosten voor de jeugd-
zorg vallen fors hoger uit, maar 
liefst 2,5 miljoen euro!





 De gemeente Uithoorn is nog 
altijd bezig de plannen gestalte te 
geven die staan voor de herinrich-
ting van het dorpshart. Onderdeel 
daarvan is de nieuwe groene 
verkeersstructuur door het 

centrum. De bedoeling is dat de 
realisatie van het nieuwe verkeers-
plan op 1 december 2020 van start 
gaat. Als alles goed gaat is de 
nieuwe verkeersstructuur tussen 1 
mei en 1 november 2022 gereed.

 De wijk Zijdelwaard en het nabij 
gelegen park ‘Groen rode scheg’ 
heeft veel last van vandalisme en 
overlast door hangjongeren. De 
gemeente zet extra handhavers in, 
voornamelijk tijdens de avond- en 

nachtelijke uren.
 Op het laatste weekend van deze 
maand is de mooiste fietstocht in 
het teken van Uithoorn 200 jaar 
van start gegaan Met afstanden 
van 15, 20 en 45 km.

 Het foodtruck festival ‘Tjoeke 
Tjoeke Food Food’ op het evene-
mententerrein was een groot 
succes, waarbij de maatregelen in 
het kader van Corona uitstekend in 
acht zijn genomen.
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 Na jaren van beloften komt het er 
nu misschien van: E-Harbour wil de 
Wilhelminakade tussen de passan-
tenhaven en de Thamerkerk (achter 
de busbrug) een jachthaven reali-
seren. Het gaat hier om een duur-
zame haven waar bezoekers met 
voornamelijk elektrische aange-

dreven boten kunnen aanmeren.
 Burgemeester Pieter Heiliegers 
kijkt terug op 100 dagen Corona-
crisis en hoopt dat de inwoners 
met elkaar de saamhorigheid 
willen vasthouden.

 De concept luchtvaartnota 
Schiphol is door de gemeenteraad 

van tafel geveegd. Ondanks alle 
bezwaren van omwonenden en 
beloften van de overheid heeft het 
groeimodel nog steeds prioriteit 
boven alle bezwaren en aantasting 
van het (leef )milieu. Eerst mag 
Schiphol groeien en daarna pas de 
voorwaarden... De raad is daarin 
erg teleurgesteld en ging niet 
akkoord met de Concept Nota die 
is opgesteld door de minister in 
samenspraak met de luchthaven 
Schiphol. Inbreng van omwo-
nenden en gemeenten die zich 
hard maken voor een betere leef-
omgeving is nog steeds ver te 
zoeken.

 De voorbereidende werkzaam-
heden voor de Amsteltram 
(Uithoornlijn) zijn gestart. Bodem-
onderzoeken, metingen en kabels 
en leidingen verleggen maken 
daarvan deel uit. Dat zal duren tot 
december 2020.

 De negen personen die in april dit 
jaar in aanmerking kwamen voor 
een Koninklijke Onderscheiding, 

hebben alsnog hun lintje uitge-
reikt gekregen van burgemeester 
Pieter Heiliegers. Door het Corona-
virus konden zij dit eerbetoon op 
de dag van de lintjesregen niet 
ontvangen.

 De Kwakel krijgt een geheel nieuw 
dorpscentrum. Het krijgt o.a. een 

multifunctioneel plein met een 
demontabel podium en een 
muziektent. Alle Kwakelaars 
mochten reageren en ideeën 
inbrengen op het door land-
schapsarchitectenbureau Bosch-
Slabbers vervaardigde 
schetsontwerp.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

 Vereniging Buurtbeheer Zijdel-
waard houdt op te bestaan 
wegens gebrek aan bestuursleden 
en vrijwilligers. Buurt beheer 
neemt afscheid met een gift van 
260 euro aan kinderboerderij de 
Olievaar. Het geld bestaat uit reste-
rende kasgeld en dat wat tijdens 
de kerstactie 2019 is opgehaald.

 Het busstation is met drie camera’s 
voorzien van cameratoezicht. Het 

is onderdeel van het plan van de 
gemeente voor de aanpak van 
jeugdoverlast en veiligheid met 
name rond de jaarwisseling.

 Kinderboerderij De Olievaar 
ontvangt het keurmerk ‘Diervrien-
delijke kinderboerderijen’.

 Op de locatie aan de Drechtdijk 
waar tot voor kort Business & 
Partycentrum Leenders en Bistro 9 
waren gesitueerd, worden nu 16 

appartementen gebouwd onder 
de naam Leendershof.

 Burgemeester :Pieter Heiliegers en 
wethouder Ria Zijlstra hebben hun 
Plan van Aanpak Jaarwisseling en 
Jeugdoverlast toegelicht aan de 
commissieleden van de gemeente-
raad. Het plan is erop gericht de 
veiligheid rond de komende jaar-
wisseling te verbeteren en de alge-

mene jeugdoverlast in Uithoorn te 
verminderen.

 De bekende damesmodezaak De 
Boet (Esprit) in winkelcentrum 
Zijdelwaard sluit na 37 jaar bestaan 
per 31 december haar deuren. 
Eigenaresse Mary de Vries gaat 
met pensioen en haar collega 
Miriam Rosekrans heeft per 1 
oktober elders emplooi gevonden.

 De bouw van de nieuwe accom-
modatie van kinderboerderij De 
Olievaar is op feestelijke wijze 
gestart.

 Installatiebedrijf Van Walraven 
Uithoorn viert zijn tachtigjarig 
bestaan. Het bedrijf is door de 
jaren heen en blauwdruk geweest 
(en nog) voor plezier in 
installatiewerk.
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 Ondernemersverenigingen in De 
Ronde Venen zijn woest over de 
verdubbeling va de OZB, waarmee 
het college volgens hen een gele 
kaart verdient.

 Na een moeizame raadsvergade-
ring stemt de gemeenteraad in 
met de Regionale Energie Strategie 
(RES), opgesteld door de rijksover-
heid waar niet iedereen in kan 
meegaan. Het gaat hierbij over het 
aanwijzen van regio’s in diverse 
gemeenten, waaronder DRV, waar 
velden met zonnepanelen en 
windmolens geplaatst kunnen 
worden. Dit is het kader van het 

behalen van de klimaatdoelen in 
2040.

 De gemeenteraad van De Ronde 
Venen geeft met een amendement 
het college opdracht om ervoor te 
zorgen dat met het verstrekken 
door de provincie van een nieuwe 
concessie bij het OV buslijn 120 
ook station Abcoude als halte 
heeft.

 De gemeente nodigt inwoners en 
ondernemers uit om ene bankje in 
het park, op een plein of in een 
straat te sponsoren.

 Politieke partij Ronde Venen 
Belang is van mening dat het 
begrotingstekort niet alleen door 
de gemeente op inwoners en 
bedrijven moet verhalen, maar dat 
provincie en rijk ook een duit in 
het zakje kunnen doen, door 
bijvoorbeeld meer geld uit Den 
Haag over te maken vanwege de 
tekorten in het sociaal domein 
(jeugdzorg!). Het rijk schuift veel 
verantwoordelijkheden tegen-
woordig af op de gemeenten, 

zonder voldoende financiële 
dekking. RVB stelt voor een niet-
sluitende begroting in te leveren 
bij de provincie als een signaal dat 
dit het gevolg is.

 Er komt toch geen nieuwe ontslui-
tingsweg ten westen van Vinke-
veen. Lees: het doortrekken van de 
Bonkestekersweg via (het natuur-
gebied) Marickenland naar de 
N201. De Provincie heeft er een 
verbod op gelegd. Andere vari-
anten om de kern van Vinkeveen 
verkeersluw te maken worden nu 
onderzocht.

 Het hertenkamp aan de Johannes 
van Lochemstraat in Mijdrecht 
bestaat 50 jaar!

 De politieke partij Ronde Venen 
Belang lanceert een actie om ‘nee’ 
te zeggen tegen windmolens in De 
Ronde Venen. Inwoners kunnen via 
de website www.tegenwndmo-
lens.nl hun stem uitbrengen.

 De tweede ‘lockdown’ is de 
volgende klap voor de Ronde-
veense horeca. ‘Hoe nu verder’, zo 

wordt alom door de ondernemers 
uitgedragen.

 Een deel van het bouwterrein in de 
woonwijk De Maricken (Fase V) 
wordt tijdelijk gesloten omdat daar 
de beschermde rugstreeppad is 
gesignaleerd. Er mag voorlopig 
niet gebouwd worden. Letterlijk 
een streep door de rekening van 
degenen die er een nieuwbouw-
huis hebben gepland.

 De gemeenteraad debatteert drie 
avonden over de gemeentelijke 
begroting, want de gemeente 

verkeert financieel in zwaar weer 
en er moet een sluitende begro-
ting komen.

 Er wordt op de locatie van de vroe-
gere Hoflandschool aan de 
Eendracht in Mijdrecht een nieuwe 
school gebouwd waarvoor Studio 
110 Architectuur een nieuw onder-
wijsgebouw heeft ontworpen. Het 
biedt t.z.t onderdak aan twee 
samenwerken de basisscholen en 
een kinderopvang. Het scholen-
complex krijgt de naam Kindercen-
trum Hofland.

NOVEMBER

DECEMBER

 De GGD regio Utrecht opent een 
tekstplek met een speciale wagen 
naast het Veenweidebad voor 
Corona in De Ronde Venen.

 De Rondeveense raad heeft de 
gemeentelijke begroting 2021 
aangenomen, waarbij o.a. de OZB 
verhoging voor ondernemers is 
aangepast. Er waren twintig amen-
dementen en meer dan tien 
moties ingediend.

 Op de N201 is tussen de Legmeer-
dijk en de Amsterdamseweg een 

trajectcontrole ingesteld. De 
trajectcontrole moet de N201 voor 
weggebruikers veiliger maken. Er 
wordt doorgaans op dat 
weggedeelte veel te had gereden. 
Er geldt een maximum snelheid 
van 80 km/uur.

 Er is een eerste DNA-spoor van een 
ottervrouwtje in De Ronde Venen 
gevonden.

 De rugstreeppad is in de woonwijk 
Maricken (‘manueel’) verhuisd naar 
een andere plek. De bouw van 

woningen in Fase V kan nu 
doorgaan.

 Raadslid René Bultena van de poli-
tieke partij Ronde Venen Belang 
verlaat de raad. Hij verhuist naar 
Terschelling. Zijn financiële kennis 
zal gemist worden.

 Gemeente De Ronde Venen peilt 
aan de hand van een tweejaarlijks 
onderzoek van MKB Nederland de 
dienstverlening aan ondernemers 
om die te verbeteren.

 De oppositiepartijen in De Ronde 
Venen hebben geen vertrouwen in 
de collegeplannen waar het de 
programmabegroting van 2021 
betreft.

 Vijf ondernemers uit De Ronde 
Venen winnen een (besprekings)
lunch met staatssecretaris Mona 
Keijzer (EZ).

 De Ronde Venen wil de verblijfsre-
creatie gematigd laten groeien. 
Dat wil zeggen de balans bewaren 
tussen inwoner, verblijfsrecreant 
en ondernemer.

 Het recreatieschap wil snelvaren 

op de Vinkeveense plassen regu-
leren. Er is daartoe een concept 
voorstel aan de gemeenteraad 
voorgelegd.

 Sportvereniging Veenland viert 
haar vijftigjarige bestaan.

 Het inwonersplatform Vinkeveen 
zet een aantal kanttekeningen bij 
de planvorming rond de Vinke-
veense plassen wat betreft het 
beleid rond het toestaan van ille-
gale bouwsels op de legakkers. Het 

nagenoeg ontbreken van het 
toezicht, naleving van de regels en 
de handhaving heeft geleid tot 
een sfeer dat alles maar kan en 
mag. Daarin moet verandering 
komen.

 Het college van B&W wil op dikt 
moment niets aan de bestaande 
verkeersstructuur Vinkeveen 
veranderen, maar zo houden. 
Daardoor kan de Dorpsvisie Vinke-
veen niet worden uitgevoerd.

 Burgemeester Maarten Divendal is 
onzeker over de voortgang 
waarmee het Corona-virus zich 
handhaaft en verspreidt. De daling 
van de besmetting zet zich in de 
gemeente niet door.

 In Mijdrecht is bij een vogelhob-
bylocatie met diverse vogels 
vogelgriep (HS) vastgesteld. Om 
verspreiding van het virus te voor-

komen zijn 300 vogels op de 
locatie geruimd.

 Het voorstel van B&W voor sponso-
ring van zitbankjes in de gemeente 
zorgt voor veel kritiek van de 
Seniorenpartij. 

 D66 in De Ronde Venen heeft een 
nieuwe fractievoorzitter: Meindert 
Brunia heeft het stokje overge-
dragen aan Cees van Uden.

 De woningbouw op de stationslo-
catie in Mijdrecht is weer een 
stapje dichterbij. Met de bezwaar-
makers tegen het (bestemmings)
plan wordt bekeken in hoeverre de 
bezwaren onderling op te lossen 
zijn waardoor de realisatie van de 
woningbouw op die locatie weer 
een stap verder kan komen.

 Er zijn al 100 deelnemers voor 
‘Veen en Amstelland On Stage’. 
Voornaamste doel van de actie is 
dat bedrijven vmbo-leerlingen-
willen ondersteunen in hun 
beroepskeuze.

 De voorgestelde woningbouw op 
de Voorbij locatie aan de 
Herenweg in Wilnis is weer een 
stap terug. Er zijn nog te veel onze-
kerheden en ook bezwaren tegen 
het plan waar 15 sociale huurwo-
ningen en 34 koopwoningen zijn 
gepland.

 De Commissie Ruimtelijk Zaken en 
Publieke Werken fluit het college 
van B&W terug over het project 
van de verkeersstructuur in Vinke-

veen. Het college wil er niets meer 
mee doen omdat er geen draag-
vlak voor is en laat de verkeersaf-
wikkeling in het dorp voor wat het 
is. Daar neemt de Commissie geen 
genoegen mee en wil de zaak 
opnieuw op de agenda zetten.

 Wethouder Rein Kroon slaat 
symbolisch de eerste paal voor 

woningen in Fase V van de woon-
wijk de Maricken in Wilnis. Het is 
de start van de laatste fase van de 
Maricken, de bouw van honderd 
koopwoningen.

 Vleermuizen (een beschermde 
diersoort) nvertragen de renovatie 
van de brandweerkazerne aan de 
Pieter Joostenlaan in Wilnis.
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 In de Uithoornse gemeenteraad is 
bij Gemeentebelangen de maat vol 
als het gaat over de openbare 
veiligheid in de gemeente Uithoorn. 
Het recente Plan van Aanpak 
voldoet volgens de partij niet aan 
de mate van handhaving aangezien 
er inmiddels structureel overlast is 
van een kleine, hardnekkige groep 
jongeren. De overlast beperkt zich 
hierbij niet langer tot uitsluitend 
baldadigheid en vandalisme, maar 
gaat verder.

 Burgemeester Pieter Heiliegers en 

wethouder Ria Zijlstra (Zorg) nodige 
inwoners van de gemeente 
Uithoorn uit om met hen te praten 
over de gevolgen van Corona.

 De gemeente Uithoorn gaat de 
wijze van samenwerken met inwo-
ners en ondernemers vastleggen in 
een plan. Nu was er al een ‘partici-
patienota’ waarin een en ander was 
vastgelegd, maar die moet vanwege 
nieuwe wetgeving en andere maat-
schappelijke wensen worden 
aangepast. De gemeenteraad stelt 
het nieuwe plan uiteindelijk vast.

 Het heeft even geduurd, maar de 
historische genieloods bij Fort aan 
de Drecht wordt herontwikkeld en 
omgebouwd tot een bijzonder en 
duurzaam woonhuis. Oplevering 
zal volgens plan in 2021 zijn.

 Bewoners van de wijk Zijdelwaard 
zijn blij met het behoud van het 
gebouw De Hoeksteen. Het door 
architect Gerrit Rietveld oorspron-
kelijke unieke kerkgebouw gaat 
verbouwd worden. Het wordt van 
binnen en buiten geheel gereno-
veerd en er komt een hippe hore-
cagelegenheid in met een eigen 
brouwerij. Doel is een ontmoe-
tingsplek te worden voor inwoners 
en bezoekers van de gemeente 
Uithoorn.

 De gemeente Uithoorn heeft het 
jaar 2019 financieel met een posi-
tief saldo afgesloten en begint 
2020 met een goede uitgangspo-
sitie. Wethouder Hans Bouma wijst 
erop dat er ook uitdagingen zijn 
die de balans zomaar kunnen 
omslaan naar een tekort. De slui-

tende begroting komt tot stand 
door inning van de precariobelas-
ting van 1,5 miljoen euro. Maar dat 
is een aflopende zaak…

 Aan de Amstel is eindelijk gestart 
met de bouw van het appartemen-
tencomplex De Rede waarin ook 
de nieuwe bibliotheek wordt 
gehuisvest.

 De komst van het Legmeerbos, 
met subsidie van het SLS Fonds, 
dat zo gewenst is door inwoners 
van de Legmeer als groene zone 

tussen het toekomstige industrie-
gebied aan de Noordzijde van de 
N201(Bedrijven Terrein Amstelveen 
Zuid) en als tegenhanger van het 
vliegverkeer op Schiphol, dreigt 
misschien te worden opgeofferd 
aan de drift van de gemeente om 
overal waar het kan woningbouw 
te realiseren. Het wachten is op het 
haalbaarheidsonderzoek voor bos 
en woningen. Ook de raad zal zich 
er t.z.t nog over moeten buigen en 
uitspreken. 44_ED3_PAG01
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DECEMBER

 Op de N201 is tussen de Legmeer-
dijk en de Amsterdamseweg een 
trajectcontrole ingesteld. De 
trajectcontrole moet de N201 voor 
weggebruikers veiliger maken. Er 
wordt doorgaans op dat 
weggedeelte veel te had gereden. 
Er geldt een maximum snelheid 

van 80 km/uur.
 De wijk Zijdelwaard krijgt een 
nieuwe sporthal, buurtcentrum en 
kinderopvang op de locatie van de 
huidige sporthal De Scheg. De 
nieuwbouw vindt plaats in maart 
2021, oplevering staat gepland in 
mei 2022.

 Geostick in Uithoorn heeft aan de 
Amsterdamse weg de meest 
moderne digitale etikettenfabriek 
van Europa in gebruik genomen: 
het Digital Printing Centre.

 VakantieXperts Zijdelwaard en 
D-reizen bundelen hun krachten 
en gaan door onder de naam 
D-reizen Uithoorn.

 De gemeenteraad van Uithoorn 
heeft unaniem de programmabe-
groting 2021 goedgekeurd. Het 
college heeft kans gezien een slui-
tende begroting te presenteren.

 De bouw van 42 nieuwbouwwo-
ningen in De Kwakel onder de 
naam ‘De Rietkraag’ gaat van start. 
Naar verwachting worden de 
eerste woningen in het tweede 
kwartaal van 2021 opgeleverd.

 Tijdens de sloop en bouw van de 
nieuwe sporthal in de wijk Zijdel-
waard komt er op het evenemen-
tenterrein in Legmeer-West een 
tijdelijke sporthal: Luchthal De 
Scheg.

 De gemeente Uithoorn neemt deel 

aan de Nieuwe Regionale Aanpak 
Huiselijk geweld en Kindermishan-
deling ‘Veiligheid voor Elkaar 2020-
2024, die is goedgekeurd door de 
gemeenten Uithoorn, Aalsmeer, 
Amsterdam, Amstelveen, Diemen 
en Ouder-Amstel.

 De gemeente Uithoorn en de 
Soroptimistenclub Uithoorn/De 
Ronde Venen steunen de internati-
onale campagne Orange the World 
van de United Nations. Er wordt 
‘nee’ gezegd tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes.

 Een motie van het CDA om vuur-
werk en carbid-schieten met oud- 
en nieuw in Uithoorn en De 
Kwakel voor altijd definitief te 
verbieden vindt geen genade bij 
de raad. De motie werd niet 
aangenomen.

 Deze maand start de verkoop van 
kluswoningen op de locatie De 
Bovenboog aan de Johan de Witt-
laan in Uithoorn. Het gebouw 
wordt momenteel nog verhuurd 

aan diverse maatschappelijke 
ondernemingen, maar komende 
zomer krijgt de projectontwikke-
laar het gebouw officieel overge-
dragen van de gemeente.

 Volgens burgemeester Pieter 
Heiliegers blijft het Corona virus 
op ‘signaalwaarden’ zeer ernstig, 
ook al is het aantal positief geteste 
personen iets gedaald.

 Cliënten van de Voedselbank 
krijgen van de gemeente energie-

vouchers met een waarde van 44 
euro waarmee ze duurzame 
producten kunnen kopen om hun 
woning te verduurzamen. 

 Ook dit jaar staat traditiegetrouw 
weer een Kerstwensboom voor 
restaurant Geniet aan de Amstel 
op het Marktplein in Uithoorn. De 
actie is mogelijk gemaakt door 
ondersteuning van de Stichting 
Promotie Uithoorn & De Kwakel.

 De vernieuwing van het dorpscen-

trum in De Kwakel kan van start 
gaan. De ontwerpfase is afgerond 
en er zijn voldoende financiële 
middelen, o.a. van de gemeente en 
de Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Het dorpscentrum krijgt 
een mooie facelift.

 De Kwakelse Veiling verdeelt 
40.000 euro onder het verenigings-
leven. Twaalf verenigen hebben 
ervan geprofiteerd. Andere vereni-
gingen hadden aangegeven er 

geen gebruik van de willen maken 
omdat hun activiteiten vanwege 
de Coronacrisis op een laag pitje 
stonden of volledig waren stil 
gevallen.

 Het college van B&W heeft inge-
stemd met het definitieve ontwerp 
van het (groene) verkeersplan voor 
het dorpscentrum van Uithoorn. 
Als alles volgens plan verloopt 
starten de werkzaamheden in het 
eerste kwartaal; van 2021.
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Het jaar 2020, een heel bijzonder jaar, maar 
niet zoals gehoopt. Vorig jaar gaf ik in mijn 
nieuwjaarswens in deze krant aan dat 2020 
een bijzonder jaar zou worden, bijzonder 
omdat we 75 jaar vrijheid te vieren hebben. Nu 
een jaar later is duidelijk dat het een bijzonder 
jaar geworden is, maar in hele andere zin dan 
verwacht. Corona heeft ieders leven totaal op 
z’n kop gezet. Het heeft veel leed gebracht, 
voor veel beperkingen gezorgd, veel onderne-
mers en hun personeel geraakt en ga zo maar 
door. Het heeft mij ook persoonlijk intens 
geraakt. Ondanks alles heb ik ook mooie 
dingen zien gebeuren. We stonden stil bij onze 
vrijheid, er was meer aandacht voor elkaar, er 
werd onderling steun geboden en er 
ontstonden allerlei initiatieven en creatieve 
oplossingen, om er toch het beste van te 
maken. Dat is mooi om te zien en ik hoop van 
harte dat we dit vasthouden. Voorlopig zullen 
we ons in afwachting van het vaccin nog 
moeten houden aan de noodzakelijke regels, 
waarbij ik persoonlijk hoop dat de regels in 
goede balans zullen worden bepaald. 

Bijzonder
Politiek gezien was het eveneens een 
bijzonder jaar. De financiële positie van onze 
gemeente maakt dat er nog meer dan normaal 
gekeken moet worden naar mogelijkheden 
om te bezuinigen. Dit om te zorgen dat lasten 
voor inwoners en ondernemers zo laag moge-
lijk kunnen blijven. Natuurlijk zijn bezuini-
gingen nooit leuk zijn en raken ze direct aan 
het voorzieningenniveau. Dit vraagt om een 
constante monitoring en afweging, waar wij 
scherp op zijn en blijven. Gelukkig hebben we 
hier als fractie, ondanks Corona, veel 
gesprekken over kunnen voeren met inwoners, 
verenigingen, belangengroepen en onderne-
mers. Veel ging dit online of op gepaste 
afstand wat best even wennen was, maar 

dankzij de technieken goed te doen. 
Inzetten
Voor komend jaar zetten wij ons als VVD-
fractie ook weer volop in voor onze inwoners 
en ondernemers! Specifiek zullen we extra 
aandacht geven aan woningbouw voor 
jongeren en senioren, realistische en betaal-
bare duurzaamheidsplannen, een veilige 
gemeente, toegankelijke en goed passende 
zorg en een gunstig ondernemersklimaat.   
Voor nu hoop ik dat iedereen, ondanks de 
beperkingen, toch mooie feestdagen zal 
hebben en tijd om elkaar aandacht te geven. 
Hopelijk is het vaccin snel beschikbaar, 
waarna we vrienden en familie weer een 
knuffel kunnen geven en we elkaar weer meer 
fysiek kunnen ontmoeten. Tot die tijd moeten 
we volhouden! Ik wens iedereen een mooi, 
succesvol en gezond 2021.

Bart Richter, fractievoorzitter VVD 
De Ronde Venen

Bart Richter, fractievoorzitter 

VVD De Ronde Venen

Traditiegetrouw is dit de periode waarin uitge-
breid wordt teruggekeken op het afgelopen 
jaar. Daar is dit jaar misschien nog wel meer 
aanleiding voor dan andere jaren. Tegelijkertijd 
weten we nu al dat 2020 een jaar is dat we 
nooit zullen vergeten. Wat is het dan fijn om nu 
in deze Nieuwe Meerbode vooral vooruit te 
mogen kijken. Het is een mooie traditie dat 
raadsleden, wethouders en de burgemeester 
van De Ronde Venen via de Nieuwe Meerbode 
alle inwoners van de gemeente een goed 
nieuw jaar kunnen toewensen. Graag doe ik 
dat ook dit jaar: ik wens u het allerbeste voor 
2021. Een gezond en gelukkig nieuw jaar. Dat 
we in de loop van 2021 geleidelijk aan weer 
meer en meer ons normale leven kunnen 
oppakken. Dat mensen die in 2020 getroffen 
zijn door persoonlijk leed, kracht en steun 
vinden om in het nieuwe jaar met hun verdriet 
om te gaan. Dat we elkaar weer fysiek kunnen 
ontmoeten, dat we weer in grotere groepen bij 
elkaar kunnen komen. Dat bedrijven en organi-
saties die hun activiteiten en werkzaamheden 
hebben zien wegvallen, weer aan de gang 
kunnen met het opbouwen hiervan. Dat 
jongeren niet alleen kunnen dromen van wat 
ze willen, maar ook perspectief zien om hieraan 
te kunnen werken.

Traditie
Ik schreef al hoe mooi de traditie is dat in 
deze Nieuwe Meerbode ook raadsleden en 
wethouders hun goede wensen uitspreken. 
Van mijn kant wil ik daar nog wat aan 
toevoegen. 
Het is vanzelfsprekend dat in allerlei discus-
sies binnen de gemeente met elkaar het 
debat wordt gevoerd over wat de beste 
oplossingen zijn. Het uitvergroten van 
meningsverschillen lijkt altijd interessanter 
dan het benoemen van de overeenstemming. 
Binnen het gemeentebestuur is de positieve 
ervaring dat je het uiteindelijk altijd mét 
elkaar doet. Dat je altijd moet zoeken naar 
mensen die het met elkaar eens kunnen 
worden, die met elkaar verder kunnen. Dat 
geldt nadrukkelijk ook voor andere plekken 
en in andere situaties binnen de gemeente. 
Hoe ideaal zou het zijn als in 2020 het samen 
met elkaar oplossen van problemen altijd 
uitgangspunt is. 
De korte lontjes even achterwege laten, soms 
wat relativeren en er vooral van genieten als 
je samen met anderen optrekt in het mooier, 
veiliger en plezieriger maken van onze 
gemeente. En dat begint in het nieuwe jaar 
bij de jaarwisseling!

Burgemeester van De Ronde Venen, 
Maarten Divendal

Burgemeester van De Ronde Venen: Maarten Divendal

We kijken terug op een jaar waarin Corona alles 
domineerde. Met grote effecten op onze bewo-
ners, onze jongeren, zelfstandigen, bedrijven, 
winkels en onze horeca. Velen van ons ervaren 
financiële zorgen, gezondheidszorgen en 
zorgen om onze naasten. Achter het woord 
Corona gaat veel verdriet schuil. DUS! wenst u 
in 2021 een ommekeer toe. Het lijkt erop dat 
Corona een ommekeer teweegbrengt. De 
landelijke politiek schuift op naar links. DUS! 
wenst u toe dat deze ontwikkeling beklijft, 
waardoor welzijn meer centraal komt te staan. 
Welzijn in plaats van continue groei die de 
ongelijkheid vergroot, het milieu schaadt en 
geld centraal stelt in plaats van ons mensen.
Met dat duwtje in de rug willen wij dat 
Uithoorn meer gaat inzetten op betaalbaar 
wonen voor iedereen. Vooral voor jongeren, 
middeninkomens en ouderen. Wij willen dat er 
voor deze groepen woningen worden 
gebouwd.

Vliegtuigen
DUS! is een groene partij en stimuleert al jaren 

dat het milieu in Uithoorn hoog op de politieke 
agenda staat. We zijn blij dat hier flink op wordt 
ingezet en bewoners hun steentje bijdragen. 
We zien meer zonnepanelen op daken, elektri-
sche auto’s en afvalscheiding. DUS! wenst, voor 
onze kwetsbare aarde en alles wat leeft, dat 
iedereen zich hiervoor blijft inzetten.
Een ander voordeel van Corona is de daling van 
het aantal vliegtuigen. We hoorden de vogels 
en de stilte. Maar dit is tijdelijk. Na Corona zal 
de overlast van Schiphol weer schrikbarend 
toenemen met alle gevolgen voor de veiligheid 
en gezondheid van onze inwoners. 
Alle reden om ons als Uithoorn in te blijven 
zetten om deze te beperken. DUS! wenst u een 
sociale gemeenten. Tijdens Corona zien we dat 
organisaties, vrijwilligers, buren en kennissen 
echt naar elkaar omkijken. Dat is waardevol! 
Ook de gemeente Uithoorn biedt op sociaal 
gebied steeds meer maatwerk; de vraag van 
inwoners staat centraal en niet de regels. Inwo-
ners voelen zich daarmee echt geholpen! Maar 
dit blijft niet vanzelfsprekend zo. We kennen 
allemaal de discussies rondom de tekorten in 

de jeugdzorg. Als DUS! zullen 
we ons tot het uiterste in 
blijven zetten om de juiste 
zorg te bieden. Werkloosheid 
en schuldenproblematiek 
dreigt in 2021. DUS! wil dat 
Uithoorn inzet op ondersteu-
ning naar werk van werkzoe-
kenden en zelfstandigen, 
wiens bedrijf niet langer 
levensvatbaar is. Tot slot wenst 
DUS! alle inwoners van 
Uithoorn en De Kwakel toe, dat 
we nog even vol houden om 
Corona het land uit te werken 
en daarna een heel gezond, 
harmonieus en groen 2021!!

De fractie van DUS Uithoorn

De fractie van DUS

Frans Boonman

Fractievoorzitter !DURF

Wie had aan het begin van het jaar 2020 
kunnen voorspellen dat het jaar zo zou 
verlopen?
Wat voor Uithoorn een feestelijk jaar moest 
worden dat in het teken stond van “200 jaar 
samen” is het uiteindelijk niet geworden. De 
Coronapandemie heeft ons allen geraakt en 
we hebben onszelf in zekere zin opnieuw 
moeten uitvinden op weg naar het zoge-
naamde “nieuwe normaal”. Niet alleen ieder 
voor zich maar ook als samenleving.
Wat mij in positieve zin opviel dit afgelopen 
jaar is de veer- en de wilskracht die we als 
Uithoornse samenleving hebben getoond 

om er ondanks alles wat van te maken. Het 
omkijken naar, en begrip hebben voor 
elkaar, is wat dat betreft een mooi gegeven 
en iets om straks na herstel in het “nieuwe 
normaal” vast te houden. 
2020 is daarmee dan toch een “onvergete-
lijk” jaar geworden en is dat jubileumthema 
“200 jaar samen” toch van toepassing 
geweest.
Voor 2021 wensen wij iedereen toe dat het 
ons gegund is om met elkaar vorm te geven 
aan het “post-coronatijdperk”. We zullen, 
zeker in de eerste helft van het jaar, nog te 
maken hebben met het nog in ons midden 
dwalende virus, en de uiteindelijke effecten 
ervan op onszelf, binnen ons gezin en voor 
allen die we liefhebben, en niet het minst op 
ons maatschappelijk leven.
Ik hoop, maar geloof oprecht, dat we aan 
het eind van volgend jaar een stuk posi-
tiever terugkijken op 2021 en een nieuw jaar 
van verder herstel in zullen gaan, waarin het 
elkaar ontmoeten en “vieren van het leven” 
eerder regel dan uitzondering zal zijn. Dat 
wens ik u allemaal van harte toe. 
Sluit ik af met een “geleende oproep” die ik 
pas geleden tegenkwam op de internetsite 
van een jongerencommunity: “Wees een 
beetje lief voor elkaar en daarmee ook voor 
jezelf”
Een oproep waar ik mij volledig achter kan 
scharen!!

Frans Boonman fractievoorzitter 
van !DURF Uithoorn
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Een terugblik op 2020 is voor ons allemaal 
heel bijzonder, dus ook voor mij.
In een jaar waarin ik afscheid moest nemen 
van mijn dierbare echtgenote, gooide ook 
Corona flink roet in het eten. Mijn leven zal 
voor altijd anders zijn, maar ik ben ondanks 
dit enorme verlies optimistisch over de 
toekomst. Waar we in het begin van het jaar 
allemaal geen goed raad met de nieuwe situ-
atie wisten, veranderde dat in een “wij” gevoel. 
“Samen zouden we het wel redden” en er was 
een groot gevoel van gezamenlijkheid. Op het 
moment dat de I/C opnamen tegen hun 
plafond liepen kwam er verlichting. Mogelijk 
ingegeven door de zomerperiode. Daarna 
kwam de tweede golf en momenteel (we 
spreken midden december) zitten we midden 
in deze tweede golf en dreigt er zelfs een 
derde golf. De Corona-crisis zorgde voor veel 
positieve, maar ook negatieve uitwassen. Veel 
mensen gaven vooral de schuld aan anderen. 
Waren het niet de kroegtijgers, dan was het 
wel de jeugd of het winkelend publiek dat de 
schuld van oplopende besmettingsaantallen 
kreeg. Ik vergelijk dat altijd met de man die 
zijn vrouw belt met de mededeling dat hij 
later thuiskomt, want hij staat in de file. Dan 
denk ik waarom geef je de file de schuld? Die 
file ben je zelf. Als iedereen echt heel kritisch 
naar zichzelf kijkt, krijgen we echt dit Covid-19 
virus er wel onder. Het virus heeft heel veel 
leed gebracht bij ondernemers. 

Kwakelse veiling
Organisatoren van evenementen zijn, net als 
horecaondernemers en cultuurorganisaties 
bijzonder hard getroffen. Ik wil dan ook een 
oproep doen om met name onze lokale 
ondernemers zo veel mogelijk te steunen. Dit 
geldt uiteraard voor de horeca, maar ook 
andere ondernemers zouden het voordeel 
moeten krijgen boven internet aankopen. 

Gelukkig zijn een heleboel ondernemers 
inventief genoeg geweest om te overleven. 
Daar heb ik bijzondere waardering voor. 
Diezelfde ondernemers waren er b.v. ook voor 
de alternatieve Kwakelse Veiling. Terecht met 
hoofdletters geschreven, want een bedrag 
van 40.000 Euro ophalen zonder de gezellige 
sfeer van de KDO-kantine is een formidabele 
prestatie van formaat. Het 200 jarig bestaan in 
het kader van het ontstaan van onze huidige 
gemeente na het samengaan van De Kwakel, 
Thamen en Uithoorn viel jammer genoeg in 
het water. Hopelijk kunnen we rond de afslui-
ting van dit jaarfeest, in februari 2021 daar 
nog wat van maken. Ik zou dan ook iedereen 
hele fijne feestdagen willen wensen. Probeer 
waar mogelijk het een familiefeest te laten 
zijn, al is het dan soms in etappes vanwege de 
corona regels. Voor het nieuwe jaar wens ik 
iedereen een hele goede gezondheid en een 
heel gelukkig nieuwjaar. Let op jezelf en 
elkaar en wees vooral VERDRAAGZAAM!

Herman Bezuijen, fractievoorzitter 
Gemeentebelangen Uithoorn

Overal in Uithoorn en De Kwakel zien we 
kerstverlichting in de tuinen en aan de 
huizen. Teken dat het einde van het jaar 
nadert. En tijd om terug te kijken op 2020. Het 
beloofde een mooi jaar te worden, de feeste-
lijke viering van 200 jaar Uithoorn. Het is alle-
maal anders gelopen. 
Er is al veel gezegd en geschreven over het 
Covid-19 virus en de gevolgen voor onze 
samenleving. 

Over het persoonlijke leed van inwoners die 
ziek werden of hun dierbaren verloren. Over 
de isolatie van ouderen en alleenstaanden in 
een maatschappij die maanden op slot zat. 
Over mensen die hun baan verloren, 
bedrijven die moesten sluiten of nog steeds 
in grote onzekerheid verkeren. Verenigingen 
en instellingen die hun cliënten geen hulp 
meer konden bieden. En het is helaas nog 
niet ten einde. Integendeel!
In de loop van het jaar kwamen er gelukkig 
ook lichtpunten. Een groot deel van de 
economische sector heeft zich verrassend 
hersteld, zoals onze sierteelt, maar ook de 
klusbedrijven, aannemers en hoveniers. Ook 
de detailhandel sluit, helaas niet voor alle 
sectoren, over het algemeen een goed jaar af. 
En de bouw- en ontwikkelprojecten in de 

gemeente konden, soms met wat vertraging, 
gewoon doorgaan.

Waarderen
Daarbij zijn we weer dingen gaan waarderen 
die we voorheen zo vanzelfsprekend vonden. 
Naar school gaan, vakantie vieren in eigen 
land, sporten, op een terrasje zitten of uit 
eten gaan. Vooral met de prachtige zomer die 
we hadden. Maar ook dat onze dagelijkse 
boodschappen steeds beschikbaar bleven. 
Hooguit met een klein dipje in het toiletpa-
pier. Verder een pluim voor de techniek, die 
het mogelijk maakt dat veel mensen goed 
hebben kunnen doorwerken vanuit huis. En 
een grote pluim voor de enorme inzet van 
onze medische zorgprofessionals, waar we al 
die tijd op konden blijven rekenen!
Kerst en Oud & Nieuw zullen dit jaar anders 
zijn dan anders. We vieren het met minimaal 
bezoek, thuis eten en zonder vuurwerk. We 
zullen het ermee moeten doen. Ik hoop dat 
het in 2021 snel beter wordt door de juiste 
maatregelen en de toepassing van goede 
vaccins.
Voor nu wens ik iedereen toch fijne kerst-
dagen en alle goede wensen voor het nieuwe 
jaar.
Blijf gezond en pas goed op elkaar!

Jan Hazen, wethouder van Uithoorn 
 Jan Hazen, wethouder gemeente Uithoorn 

Onze wens voor 2021 is, net als vorig jaar, dat 
we een beetje op elkaar zullen letten.
Het afgelopen jaar was natuurlijk een waarde-
loos jaar. Allereerst voor de slachtoffers van het 
virus en hun naaste omgeving. Ook voor 
iedereen die hun sociale leven zag verdwijnen, 

vooral voor de jongeren. Voor de ondernemers 
met omzetderving. 
Voor wie eigenlijk niet?  Voor het komende jaar 
wensen we (en denken we ook) dat we snel 
weer terug kunnen naar het nieuwe normaal, 
maar dan nog beter!

De fractie van ‘Ons Uithoorn’

De fractie van ‘Ons Uithoorn’

2020 is niet het jaar geworden zoals ik dat 
verwacht had, en dat zal ongetwijfeld voor 
iedereen gelden. Corona heeft het leven in 
korte tijd volledig veranderd. Mensen die ziek 
worden in je omgeving, soms nog lang 
klachten hebben en in het ergste geval over-
lijden. Niet het soort 2020 waar ik naar uit 
keek, maar wel het 2020 waar we het mee 
moesten doen. Gelukkig lijkt het erop dat 
2021 het jaar wordt waarin de coronacrisis 
ten einde komt en dat biedt dan ook positie-
vere vooruitzichten. 

Rustig
Crisis is een kans om dingen anders en beter 
te doen, zo wordt weleens beweerd. En ik 
denk dat dat ook zo is, zo hebben veel 
mensen ervaring opgedaan met thuiswerken 
en lijkt dat ook na de coronacrisis voor meer-
dere dagen in de week de standaard te 
worden. Daardoor is het minder druk op de 
wegen, zijn er minder files en dat is winst 
voor zowel klimaat, de natuur als de lucht-
kwaliteit. Maar ook hebben we aan het begin 
van de crisis kunnen ervaren hoe rustig het is 
als er minder gevlogen wordt. Dat vraagt het 
opnieuw evalueren van de dingen die we 
doen: hoe nodig is dat en is het niet beter als 
we dat niet of anders doen? Een persoonlijke 
maar belangrijke vraag om te stellen. 

Niet stilgestaan
Ondanks de coronacrisis heeft de politiek in 
De Ronde Venen niet stilgestaan. Zo zijn er 
inmiddels randvoorwaarden voor zonne-
velden en windmolens vastgesteld en wordt 
er volgend jaar een besluit genomen over de 
zoekgebieden. Belangrijke stappen om in 

2040 klimaatneutraal te worden, en voor het 
aanpakken van die andere crisis waar we mee 
te maken hebben, de klimaatcrisis. De 
urgentie blijft onverminderd hoog, en ook als 
gemeente moeten we daar vol op in blijven 
zetten. 

Bezuinigingen
En ook zijn we blij dat we bij de begroting 
voor 2021 aardig wat bezuinigingen terug 
hebben weten te draaien op organisaties als 
Centrum voor Jeugd en Gezin, welzijnsorga-
nisatie Tympaan de Baat, Servicepunten en 
deels op kunst en cultuur. Voor volgend jaar 
hopen we dat we de geplande bezuiniging 
op de Bibliotheek ook van tafel kunnen 
krijgen en de lasten nog eerlijker kunnen 
verdelen. Wat 2021 brengt is onzeker, dat 
heeft 2020 wel laten zien. In ieder geval 
pakken we alle uitdagingen ook komend jaar 
weer graag op en maken we samen met de 
inwoners onze mooie gemeente weer een 
beetje mooier. We wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2021 toe!

Pieter Kroon, fractievoorzitter 
PvdA/GroenLinks

Herman Bezuijen

Fractievoorzitter Gemeentebelangen

Pieter Kroon, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks
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Het jaar 2020,
Het jaar 2020 is een schrikkeljaar,
Het jaar 2020 is het jaar dat we 75 jaar Vrijheid 
zouden vieren,
Het jaar 2020 is het jaar dat corona zijn 
intrede deed in ons land,
Het jaar 2020 is het jaar dat onze zorg ‘piept 
en kraakt’ in verband met COVID,
Het jaar 2020 is het jaar dat we onze verjaar-
dagen anders zijn gaan vieren,
Het jaar 2020 is het jaar dat we elkaar geen 
welkomszoen of afscheidskus geven,
Het jaar 2020 is het jaar dat jubileums & diplo-
ma’s andere aandacht krijgen dan normaal,
Het jaar 2020 is het jaar dat de gezamenlijk de 
kwetsbaarheid van het leven ervaren!

Gelukkig zijn er nog veel mooie zaken, 
zoals:
•	 We	hebben	dagelijks	nog	te	eten;
•	 Onze	artsen	en	verpleegkundigen	werken	

keihard	voor	onze	gezondheid;	
•	 Onderwijzers	brengen	onze	kinderen	

kennis	bij;
•	 Ondernemers	werken	hard	om	onze	

producten	te	maken;	
•	 Vrijwilligers	helpen	met	man	en	macht	in	

en om de verpleeghuizen om onze ouderen 
te	plezieren;	

•	 Vrijwilligersorganisatie	zoals:	Voedselbank,	
Riki Stichting, Tympaan-De Baat, 

Voor het jaar 2021 wens ik u een gezond en 
een ‘betekenisvol leven’ toe.

Ik bedoel dat jezelf het verschil maakt, 
door bijvoorbeeld:
•	 Een	alleenstaande	moeder	met	kinderen	te	

helpen op woensdagmiddag, 
•	 Het	team	van	je	zoon	of	dochter	te	trainen,	
•	 Een	kop	koffie	te	drinken	met	de	alleen-

staande buurman,
•	 Een	rondje	te	wandelen	met	iemand	uit	de	

straat, 

In 2021 zijn we nog niet van het virus af. 
Ik wens en hoop dat we het met elkaar 
volhouden en soms onze tong even afbijten, 
Het is niet makkelijk maar hou vol! 

Het zijn de kleine dingen die het grote 
verschil maken? Doet u mee?

Drs. Rein Kroon, wethouder gemeente 
De Ronde Venen

Op 10 maart gaf ik als raadslid een gastles op 
de Piusschool in Abcoude, dat is een van de 
leukste dingen om te doen. Vooral als je ze dan 
ook	di-lemma’s	gaat	voorleggen.	Want	hoe	kom	
je dan samen weer tot een goede oplossing? 
Samen blijkt een uitdaging. Je hebt kinderen 
die gelijk enthou-siast met allerlei ideeën en 
suggesties komen, sommigen kijken ongeïnte-
resseerd de andere kant op en dan heb je de 
denkers. Die moeten het even laten bezinken 
en komen dan, vaak heel verlegen, met een 
suggestie.	Een	schoolklas	is	de	maatschappij	in	
het klein, verschillende achtergronden die het 
samen	moeten	zien	te	rooien.	Een	van	de	
denkers kwam met een goed idee en daarover 
werd met elkaar gesproken, het idee werd een 
beetje aangepast en de oplossing was geboren. 
Ze hadden het samen opgelost. 

Op slot
Toen een paar dagen later de wereld op slot 
ging werd gelijk duidelijk dat we er alleen 
samen doorheen zouden komen. Later die 
week mijn jongste dochter jarig. Ze bakte een 
taart en zette twee stukken voor de deur bij 
opa en oma. De computer ging aan en de 
eerste video-call was een feit. Samen lang zal ze 
leven zingen via zoom is een uitdaging, maar 
de pret was er niet minder om. Zo werden er bij 
ons thuis en bij vele andere families allerlei 
creatieve oplossingen bedacht. Vele tiendui-
zenden stappen gezet door de gemeente om in 
beweging te blijven, berenroutes aangelegd en 
heel wat boodschappen gedaan voor oudere 
buurtjes.

Toekomst
En	we	zijn	er	nog	niet.	Tegen	het	einde	van	het	
jaar maak je vaak de balans op en kijk je naar 

de	toekomst.	Wanneer	kunnen	we	weer	
gezellig een ter-rasje pakken, naar een concert 
of festival of heel gewoon een feestje vieren 
met	je	familie	en	vrienden?	We	snakken	er	alle-
maal naar maar alleen sa-men kunnen we dat 
bereiken. Zelf heb ik gemerkt dat een rondje 
buiten wandelen, soms in de stromende regen, 
heerlijk kan opluchten. Maar voor-al met het 
hele gezin een scala aan spelletjes doen zonder 
telefoon in de buurt blijkt heel gezellig te zijn. 
In het nieuwe jaar start men met vaccineren, 
tot die tijd zullen we het samen moeten 
volhouden. Dat gaat lukken als we het samen 
doen.	Dan	wacht	ons	een	beter	jaar.	Een	
gezond 2021!

Simone Borgstede, fractievoorzitter 
CDA De Ronde Venen

De fractie van de PvdA Uithoorn De Kwakel

De fractie van de Partij van de Arbeid 
Uithoorn De Kwakel wenst u een mooi, 
gezond en vredig nieuwjaar.
Wij	hopen	dat	er	in	2021	een	einde	komt	aan	
de Corona pandemie, en dat wij weer - letter-
lijk en figuurlijk- dicht bij elkaar kunnen 
komen. Het afgelopen jaar was vaak zwaar, 
maar bracht ook veel solidariteit en waarde-

ring voor de zorg en andere mensen die 
belangrijk werk doen dat niet altijd wordt 
gezien. Laten we de goede dingen vast-
houden en hulp en steun blijven bieden aan 
de mensen die het moeilijk hebben.

Vast fijne feestdagen gewenst, en een goed 
nieuwjaar.

Els Gasseling PvdA Uithoorn De Kwakel

De wereld heeft het afgelopen jaar een 
ongekende crisis meegemaakt. De corona-
pandemie is in de eerste plaats een gezond-
heidscrisis, met grote gevolgen voor de 
direct getroffenen en hun naasten. De soci-
aaleconomische en maatschappelijke 
gevolgen zijn misschien nog wel vele malen 
erger. De gevolgen van de coronacrisis 
voelen we nu al en zal straks nog meer 
lokaal merkbaar zijn. Ondernemers hebben 
het zwaar, maatschappelijke organisaties, 
verenigingen en stichtingen komen geld te 
kort en iedereen kijkt naar de overheid om 
dit op te lossen. 2021 zal voor het lokaal 
bestuur dan ook geen gemakkelijk jaar 
worden. Politiek gezien ligt er ook een ener-
verend jaar achter ons. De landelijke over-
heid schuift problemen door naar de lokale 
politiek, die moet het dan maar oplossen. 
Door tekorten op de jeugdzorg en het niet 
in control zijn van ons gemeentebestuur 
komt onze gemeente jaar in jaar uit 
miljoenen tekort. Met als absoluut diepte-
punt dat dit tekort wordt verhaald op onze 
ondernemers door hun OZB gigantisch te 
verhogen. Ronde Venen Belang heeft alter-
natieven aangedragen m.b.t. hoe het beter 
kan, maar hier wordt niet naar geluisterd. 
Als grootste oppositiepartij blijven wij ons 
inzetten voor onze inwoners en onderne-
mers.	Wij	doen	dit	altijd	vol	energie,	met	
veel	kennis	en	constructief.	Wij	bedrijven	
politiek op een begrijpelijke manier en 
inwoners weten ons dan ook steeds volop te 
vinden. Het afgelopen jaar is onze partij 
wederom flink gegroeid in leden. Voor 2021 
heb ik voor onze inwoners een aantal 
wensen. 
Hoe mooi zou het zijn!

Als de landelijke overheid stopt om de 
wereldwijde klimaatproblematiek lokaal te 
laten oplossen. Niet van het gas af en zeker 
geen windmolens in onze mooie gemeente! 
Als	inwoners	ECHT	mogen	meepraten	en	
niet alleen worden gehoord als je het eens 
bent met de plannen van het 
gemeentebestuur. 

Als er meer duurzaam betaalbare woningen 
komen voor jong en oud.
Als de gemeente eindelijk eens een finan-
cieel solide beleid gaat voeren. 
Als de overheid dienstbaar is aan haar 
inwoners. 

Ook In het nieuwe jaar gaan wij aan de slag 
met zaken die voor de inwoners belangrijk 
zijn. Ronde Venen Belang houdt van 
aanpakken. Ronde Venen Belang is een 
inwonerpartij	voor	en	door	inwoners.	Wij	
blijven	strijden	tegen	onrecht.	Wil	je	
meepraten en met ons in gesprek? Neem 
contact met ons op en hopelijk kunnen we 
in 2021 elkaar snel weer fysiek ontmoeten. 
2021 wordt een jaar waarbij voor Ronde 
Venen Belang misschien nog wel meer 
geldt:	jij	mag	het	zeggen!

Tot slot wens ik namens Ronde Venen 
Belang alle inwoners van onze gemeente 
een heel gelukkig, maar bovenal gezond 
2021! Ik wens dat we de kracht hebben om 
de hopelijk laatste staart van deze bijzon-
dere tijd samen te doorstaan en we weer 
snel terug kunnen keren naar het oude 
normaal! 

Maarten van der Greft, 
fractievoorzitter Ronde Venen Belang

Simone Borgstede, fractievoorzitter CDA De 

Ronde Venen

Maarten van der Greft, fractievoorzitter Ronde 

Venen Belang

Drs. Rein Kroon, 

wethouder gemeente De Ronde Venen





Wat valt er te zeggen als je moet terugkijken 
op 2020? Een jaar waarin alles anders ging 
dan we hadden gepland en dat we ooit 
hadden kunnen bedenken. Zoveel mensen 
die zo hard geraakt zijn door corona, 
doordat zij of hun naasten ziek werden, 
zorgmedewerkers die veel te verduren 
kregen en mensen die in hun werk en bedrijf 
geraakt zijn. En naast iedereen die ik noem 
zijn er nog tallozen die ik niet noem maar 
ook de gevolgen hebben ondervonden.
Zelf heb ik maanden mijn moeder en 
schoonouders niet gezien, dat doen we nu 
wel weer maar wel voorzichtig. Privé liep 
alles heel anders zonder de gezelligheid van 
vrienden, feestjes en etentjes. Mijn man en 
ik zijn aan het Waterliniepad begonnen. 
Wandelen van Volendam naar Dordrecht, 
350 km. Volgende week lopen we de laatste 
etappe. We hadden niet gedacht dit af te 
krijgen terwijl corona er nog steeds is.

Wennen
Ook op het werk ging alles anders. Digitaal 
werken en vergaderen, het was even 
wennen maar het is allemaal normaal 
geworden. Ondanks alles hebben we toch 
nog veel zaken kunnen realiseren. Er is hard 
gewerkt aan het aan het werk krijgen van 
mensen die in de bijstand zitten. Er is een 
mooi project met statushouders geweest die 
een vak konden leren en tegelijk hun Neder-
lands verbeterden. Samen met ondernemers 
zijn hier stappen in gezet, ook voor andere 
werkzoekenden. De fietsenstalling bij de 
Rondweg is aangepakt, we hebben ook 
meerdere malen acties gevoerd zodat de 
stalling beter gebruikt wordt. Ook is de 

parkeerplaats bij de Rondweg uitgebreid. 
Voor het project dementievriendelijke 
gemeente is onder andere een documen-
taire gemaakt en een koffertje met infor-
matie samengesteld voor inwoners die met 
dementie te maken hebben. We hebben met 
de raad gezamenlijk een strategisch OV plan 
gemaakt. Dit zijn een paar voorbeelden van 
wat er toch is gerealiseerd.

En 2021? 
Het is allemaal nog onzeker maar ik 
verwacht dat het vaccin uitkomst gaat 
bieden. Ik hoop dat het een beter jaar wordt, 
dat mensen weer kunnen doen wat ze willen 
doen en dat ondernemers weer kunnen 
ondernemen. In ieder geval wens ik 
iedereen een mooi, positief en gezond 2021.

Afgelopen jaar was misschien wel het 
vreemdste jaar dat we meemaken en het 
uitzicht op ons ‘normale’ leven is er nog niet. 
Waar wonen in een dorp in onze mooie 
gemeente normaliter zo gemoedelijk is, houd 
je nu continu afstand van elkaar. Het blijft gek 
om elkaar op 1,5 meter te passeren op de 
stoep of in de winkelstraat. Ik mis het echte 
contact met mijn familie en vrienden. Ik mis 
het knuffelen met pasgeboren kindjes van 
vrienden. Maar ik houd me voor het allemaal 
in te halen, als dat eindelijk weer veilig kan. 
Nog even volhouden.

Veel gebeurd
Toch, als ik terugkijk op dit jaar, is er heel veel 
gebeurd. In de buitenruimte zijn grote 
stappen gemaakt; wegen zijn aangepakt, 
maar liefst 600 nieuwe bomen zijn geplant en 
veel vakken groen staan nu vol met vaste 
planten. Dat belooft wat dit voorjaar! Na vele 
jaren debatteren in de raad, heeft de gemeen-
teraad het uitvoeringsplan grondstoffen 
aangenomen. Dit zorgt voor maatregelen die 
er aan bijdragen dat we minder restafval 
veroorzaken in onze gemeente en meer 
stromen zoals: papier, groente, fruit, tuin en 
etensresten (GFTE) opnieuw kunnen 
gebruiken. De gedachte van een circulaire 
economie. Per 1 januari wordt het restafval 
driewekelijks opgehaald en toegang tot de 
gemeentewerf wordt alleen nog verleend aan 
onze inwoners met de pas (met spelvout). 
Ook het jeugdbeleidsplan is aangenomen, 
gericht op het versterken van het netwerk 
rondom het kind. Het zou een mooie 
verschuiving zijn als kinderen niet door 
instanties in instellingen worden geplaatst. 
Maar dat we als samenleving, met het onder-
wijs als belangrijke spil, omkijken naar- en ons 
bekommeren om die kinderen die net dat 

duwtje in de rug nodig hebben. Zodat ook zij 
gezond en gelukkig kunnen opgroeien. 

Komend jaar
Komend jaar maakt de gemeenteraad een 
belangrijke stap in de overgang naar duur-
zame energie. In onze gemeente worden de 
zoekgebieden aangewezen waar wind, zon of 
een combinatie kan worden neerget. Een 
ingewikkelde stap, want het is een keuze die 
nodig is voor onze toekomst en die van onze 
kinderen, maar wel eentje die zichtbaar wordt 
in het door ons zo geliefde polderlandschap. 
Nog iets wat merkbaar is in onze gemeente is 
de nieuwe luchtruimherindeling; krijgt 
Schiphol een extra aanvliegroute over onze 
gemeente heen? Wat betekenen de Tweede 
Kamer verkiezingen voor ons als gemeente? 
2021 bestaat uit veel plannen, maar eerst 
genieten in klein gezelschap van kerst en oud 
en nieuw. Ik wens jullie allemaal gezellige 
kerstdagen en een gezond en gelukkig 
nieuwjaar! 

2020 is een bijzonder jaar geworden met een 
situatie die voor iedereen nieuw was en wat 
ook veel ongemakken veroorzaakte. Mijn 
gedachte gaan vooral uit naar mensen die één 
of meerdere dierbaren hebben verloren of 
waarbij dierbaren blijvend letsel hebben opge-
lopen. Deze situatie heeft er voor gezorgd dat 
alledaagse dingen opeens heel anders zijn. We 
zijn massaal gaan thuiswerken, meer gaan 
videobellen en we moesten creatief omgaan 
met feestjes vieren zoals verjaardagen. Een 
hele omschakeling, maar je realiseert in deze 
tijd meer dan ooit dat samen zijn met dier-
baren heel belangrijk is. In 2020 is er druk 
gebouwd en er zijn diverse nieuwbouwpro-
jecten opgestart. Er is hard gewerkt aan een 
nieuwe woonruimteverdeling, waardoor er 
voor meer groepen inwoners grotere kansen 
ontstaan op een (sociale) huurwoning. Op het 
gebied van duurzaamheid, een onderwerp wat 
maatschappelijk steeds meer aandacht krijgt, 
zijn veel stappen gezet. Denk hierbij aan 
thema’s zoals de Regionale Energie 
Strategie(RES), warmtetransitie en klimaat-
adaptie. Ten aanzien van het afvalbeleid is een 
vervolgplan gepresenteerd aan de gemeente-
raad, waarbij er meer inspanning wordt 
gevraagd wordt van ons allemaal. Dat realiseer 
ik mij goed en we zullen dat veel aandacht 
geven in 2021. Hou onze communicatiekanalen 
zoals bijvoorbeeld de website en social media 
in de gaten. De gemeentelijke begroting is 
onder grote druk komen te staan door de 
onverwachte uitgaven door Covid-19. Ik ben 
dan ook blij dat we de begroting voor het 
komende jaar sluitend hebben afgerond. Ik zie 
uit naar het vervolgproces om samen met de 
raad te kijken naar de langere termijn van onze 
gemeente en bijbehorende financiële opgaven. 
Het is dit jaar nog nooit zo stil geweest boven 
Uithoorn en De Kwakel. De reden daarvoor was 

niet zo fijn, maar het feit op zich is door veel 
inwoners als een verademing en prettig 
ervaren. Toch gaan onze activiteiten op het 
Schiphol-dossier onverminderd verder. We 
zullen de betrokken partijen en Den Haag 
constant blijven attenderen op de hinder in 
Uithoorn en De Kwakel. Genoeg is genoeg, 
blijft ons uitgangspunt. Er is een steeds grotere 
behoefte aan goede participatie, informatie en 
communicatie over wat er in onze gemeente 
allemaal gebeurd. Wij realiseren ons dit zeker 
en blijven ons als gemeente constant door 
ontwikkelen op dit vlak. Dit jaar zijn we met z’n 
alle digitaler dan ooit. Ook wij leren hiervan als 
gemeente en nemen dit mee naar 2021. Veel 
mensen hebben dit jaar meer thuis gezeten dat 
hun lief is. Dit door het vele thuiswerken, maar 
ook door het feit dat sociale activiteiten 
beperkt waren. We zijn ons nog meer bewust 
geworden van een goede leefomgeving. 
Binnen onze gemeente is er volop aandacht 
voor het tegen gaan van zwerfafval en wordt er 
gewerkt aan een goed onderhoudsplan voor 
onze openbare ruimte. Uiteindelijk willen we 
toch allemaal wonen in een mooi leefomge-
ving om daar met elkaar van te genieten. 

Het jaar 2020 is een jaar dat de geschiedenis-
boekjes in zal gaan als het jaar van HET VIRUS. 
Bijna iedereen heeft er mee te maken gehad. 
Velen omdat ze het virus zelf kregen, of 
doordat mensen in hun omgeving besmet 
raakten. Maar ook door de vele maatregelen 
die nodig waren om het virus de kop in te 
drukken, bv. door plotseling thuis te moeten 
werken, of omdat de zaak moest worden 
gesloten, niet kunnen reizen of zelfs je baan 
te verliezen. Het virus heeft vooral veel impact 
gehad onder ouderen. Er zijn mensen die 
maanden hun dierbaren niet hebben kunnen 
zien, laat staan vasthouden. Velen zijn ziek 
geworden en hebben het virus niet overleefd.
Ook voor jonge gezinnen was het een heftige 
periode. Ouders die plotseling thuis moesten 
werken, terwijl tegelijkertijd ook de opvang 
en scholen sloten. Dat betekende werken en 
tegelijkertijd op de kinderen passen.
Gelukkig is het vaccin in aantocht. In januari 
hoopt Minister de Jonge dat er gestart kan 
worden met inenten. Wat ik wel heel 
bijzonder vindt, is dat er een aantal mensen 
zeggen, dat ze nog niet weten of ze zich laten 
inenten! Ze denken dat het niet veilig is 
omdat de ontwikkeling van het vaccin zo snel 
heeft plaats gevonden. Het vaccin is versneld 
ontwikkeld kunnen worden, omdat de onder-
zoekers konden voortborduren op eerdere 
ervaringen en kennis over vaccinontwikke-
ling. Ze hoefden het wiel niet opnieuw uit te 
vinden en konden verschillende onderzoeken 
samenvoegen. Dat scheelde veel tijd. Dat 
betekent niet dat er belangrijke stappen zijn 
overgeslagen, of dat er ingeleverd is op veilig-
heid. Dus gewoon vaccineren! Kunnen we 
eindelijk weer ‘back to normal’!
Met onze partij gaat het gelukkig goed. 
Ondergetekende heeft het fractievoorzitter-
schap over genomen van Fons Luijben, die 
het rustiger aan wilde doen. Hij is wel in 

oktober weer aangeschoven als raadslid, 
aangezien Carla Keijzer langdurig ziek is. We 
zijn na 8 maanden dus weer compleet in de 
raad. Gelukkig had ik hulp van onze fractie 
assistent Jan Geijtenbeek, die heel hard heeft 
meegeholpen. Komend jaar gaan we er weer 
flink tegenaan. We hopen mensen te enthou-
siasmeren om onze partij te steunen. We 
willen graag een sterke lijst hebben voor de 
volgende Gemeenteraadsverkiezingen. Dus 
mensen, heb je interesse in de politiek en wil 
je ons helpen de belangen van senioren te 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Ook 
voor de versterking van ons bestuur zijn we 
op zoek naar enthousiastelingen. Er moet de 
komende tijd veel gebeuren. Zoals 
meedenken over het nieuwe Verkiezingspro-
gramma. Meld je aan!
Wij wensen iedereen een goede jaarwisseling 
toe, met de beperkte toegestane hoeveelheid 
familie, vrienden en kennissen. Maak er iets 
moois van. Volgend jaar is alles weer beter en 
een gezond en een fantastisch nieuw jaar 
toegewenst. Laten we 2020 zo snel mogelijk 
vergeten en met een positieve blik 2021 
ingaan.
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Hans Bouma, Wethouder gemeente Uithoorn

Kiki Hagen, wethouder van 
De Ronde Venen

Hans Bouma, wethouder van Uithoorn

Marja Becker, fractievoorzitter Seniorenpartij DRV
Kiki Hagen, Wethouder van De Ronde Venen, 

Alberta Schuurs, wethouder van De Ronde 

Venen



We hebben een bijzonder jaar achter 
de rug. En het nieuwe jaar zal nog 
wel even bijzonder blijven. Wat wel 
heel duidelijk is geworden, is dat we 
elkaar nodig hebben. Dat we 
behoefte hebben aan dezelfde 
dingen. We willen ons thuis voelen in 
Uithoorn en De Kwakel, we willen 
zinvol bezig zijn, we willen leuke 
dingen doen, iets nieuws leren en 
genieten van het leven. Soms heb je 
geluk en soms heb je pech. Veel 
mensen kunnen een beetje tegen-
slag aan en komen daar dan 
bovenop. Maar als de tegenslag te 
groot wordt, is een duwtje in de rug 
nodig. Bijvoorbeeld van de 

gemeente. We proberen u dan zo 
goed mogelijk te helpen met oog 
voor uw specifieke situatie. Ook 
andere organisaties staan voor u 
klaar, zoals Vluchtelingenwerk of 
Uithoorn voor Elkaar. En natuurlijk 
zijn er veel inwoners die een luiste-
rend oor bieden, een klusje willen 
doen, samen iets willen ondernemen. 
Laten we in deze bijzondere tijd een 
beetje extra op elkaar letten, reke-
ning houden met elkaar en 
bedenken wat er wel mogelijk is: 
wandelen, een goed boek lezen, naar 
de Top 2000 luisteren, om maar wat 
te noemen. Fijne dagen en tot in het 
nieuwe jaar!

Een jaar geleden waren de 
verwachtingen hoog gespannen 
over het jaar 2020, maar al snel 
werd duidelijk dat het geen jaar als 
vele andere zou worden. Corona 
heeft dagelijks het nieuws en leven 
beïnvloed vanaf maart, voor de één 
met grote gevolgen, voor de ander 
wat minder. Ik denk dat we ons dit 
jaar nog lang zullen herinneren en 
zullen praten over deze tijd waar 
we zoveel beperkingen of verande-
ringen hebben ervaren. We zitten 
er nog middenin, de kerstdagen 
vieren we in kleine kring en hope-
lijk gaan we snel daarna een 
periode in dat het snel beter wordt. 
Toch denk ik dat het corona tijd-
perk voor lange tijd sporen nalaat 

in onze manier van leven. We 
hebben afgeleerd om elkaar de 
handen te schudden, houden 
afstand omdat we bewust zijn 
gemaakt van virusinfecties, dus ik 
vrees dat het nog wel even gaat 
duren voordat we elkaar weer in de 
armen vliegen. Persoonlijk zou ik 
dit effect erg betreuren, een mens 
is een sociaal wezen en daar hoort 
ook een vorm van contact bij. 
Daarom hoop ik dat we stand 
houden met afstand houden 
zolang het nodig is, maar snel 
daarna weer het gewone mense-
lijke contact kunnen terugvinden. 
Als onze samenleving iets nodig 
heeft is het meer warmte en inter-
menselijk contact, welvaart is meer 

dan economie en individueel 
geluk. Welzijn en samenzijn is 
wellicht een belangrijkere graad-
meter voor ons geluk dan econo-
mische vooruitgang alleen. 
Mensen die voor ons zorgen en de 
samenleving laten functioneren 
verdienen een extra pluim en waar-
dering. Zorgmedewerkers, politie, 
brandweer, leraren, mensen die 
onze straten netjes houden en 
iedereen die ik in dit verband 
vergeet te vermelden, zijn belang-
rijke pijlers voor onze samenleving. 
De afgelopen decennia zijn we 
wellicht iets te vaak vergeten hoe 
belangrijk zij zijn voor ons welzijn. 
Mijn voornemen is om daar in het 
nieuwe jaar vaker bij stil te staan, ik 
hoop dat u dat ook doet!
Namens de gehele VVD fractie 
wens ik u een ontspannen en 
gedenkwaardige kerst- en nieuw-
jaarsperiode. We hopen u in 2021 
weer vaker persoonlijk te kunnen 
ontmoeten.

Marcel van Haren
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VVD Uithoorn: De pijlers van ons welzijn

Wethouder Ria Zijlstra

Wethouder Ria Zijlstra: 
‘Extra op elkaar letten’

De VVD fractie Uithoorn

Regio - Omdat we met z’n allen 
grotendeels thuisblijven de komende 
weken, moet het daar extra gezellig 
zijn. In het AD spreekt men van een 
echte kerstkoorts met een verdubbe-
ling van de omzet voor kerstversie-
ring en een stijging van 75 procent 
voor kerstverlichting. En als deze 
cijfers nog niet tot de verbeelding 
spreken, maakt een ommetje door de 
buurt mogelijk meer los. Echt donker 
zal het niet worden deze kerstpe-
riode. Naast de gebruikelijke kerstver-
lichting voor buiten zoals licht-
snoeren en netten om de struiken of 
dakranden, zijn sommige tuinen 
omgetoverd tot een ware kermis. 

Want als de kat thuis in quarantaine 
zit, zullen de muizen toch tot dansen 
worden aangezet. Flitsende lampjes 
in allerlei bonte kleuren zijn trendy in 
2020, maar de trendsetters gaan voor 
levensgrote lichtgevende dieren in de 
tuin. Voor de echte dieren in winter-
slaap of op trektocht zal het een 
verwarrende indruk maken, wellicht 
ook voor menig mens.
De verlichting aansluiten op een 
timer tijdens de nachtelijke uren kan 
wat meer rust in de omgeving 
brengen. 
Evenals rust op de energierekening, 
mocht de overstap op LED-verlichting 
nog niet zijn gemaakt.

Een ‘lichte(n)’ verslaving
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