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Jan Rouwenhorst (CDA) maakt 
zich ernstig zorgen over PGB’s

En dat alles omdat deze ouders 
kinderen hebben die extra zorg nodig 
hebben en waar de gemeente via 
PGB’s (Persoons Gebonden Budgetten) 
of hulp in natura voor dient te zorgen. 
Hiervoor is een speciale afdeling 
(sociaal domein), maar ze maken er 
daar een zooitje van. Woensdagavond 
jl. kwam het CDA- raadslid Jan 
Rouwenhorst hiermee in de commis-
sievergadering en hij legde de verant-
woordelijk wethouder Cees van Uden 
(D66) het vuur aan de schenen. 
Rouwenhorst was teleurgesteld en 
boos en dat was te merken: “Ik maak 
mij zorgen over de berichten in de 
Nieuwe Meerbode over mensen die in 
de clinch liggen met de gemeente 
over PGB’s voor hun kinderen en dat 
dit niet allemaal soepel verloopt. Ik 
begreep uit een reactie vanuit het 
gemeentehuis dat er sprake is van een 
achterstand in het sociaal domein wat 
betreft het behandelen van de 
aanvragen en dat zou komen door 
hoog ziekteverzuim. Ik zou graag 
willen weten of dit ziekteverzuim 
veroorzaakt wordt door de arbeidssitu-
atie, want dan wordt het nog zorge-
lijker”, aldus Rouwenhorst.

Haagse uitstraling
“Ik krijg het gevoel dat er hier een 
Haagse uitstraling is van hooghartig-
heid naar mensen die in grote 
problemen zijn. Ik vind het schandalig 
als dit waar is. Ik hoop dat alle mensen 
liegen die in de krant schrijven, want 
dan kun je je als gemeente vrijpleiten, 
maar ik heb toch echt de indruk dat 
het waar is. Het is zelfs al zo lees ik, dat 
er ouders zijn die dwangsommen van 
de gemeente eisen omdat de 
gemeente in gebreke blijft en zich niet 
houdt aan wettelijke termijnen. En wat 
doet de gemeente? Die probeert zich 
te verschuilen als een struisvogel. Dit 
moest mij even van het hart en ik wil 
in ieder geval nu vast aankondigen 
namens het CDA dat we hierover 

vragen gaan stellen en ik nodig alle 
fracties uit om mee te doen”, aldus 
Rouwenhorst. Wethouder Cees van 
Uden (D66) had het er even moeilijk 
mee, om hierop in te gaan. Deze zaken 
zijn natuurlijk allemaal uit de hand 
gelopen onder leiding en verantwoor-
delijkheid van oud-wethouder Kiki 
Hagen (D66). Dit was haar portefeuille, 
maar zij is waarschijnlijk meer bezig 
geweest met een plaatsje te bemach-
tigen in de Tweede Kamer, hetgeen 
ook gelukt is. Nu zit wethouder Van 
Uden met de brokken. “Bij de PGB’s zijn 
er veel misverstanden”, zo begon hij 
voorzichtig. “In de krant hebben 
stukken gestaan wat ingewikkeld is. 
Want kijk PGB’s is niet een geldelijk 
bestand. Het is niet zo dat je bij de 
gemeente een PGB kan indienen en 
dat je dan automatisch je geld krijgt 
voor de zorg. Er moet ten eerste een 
behoefte zijn aan jeugdzorg en dat 
bepaalt in de meeste gevallen een 
huisarts. In tweede instantie moet het 
zorg zijn die voldoet aan alle 
kerenkwaliteiten en daar gaat het 
meestal fout omdat de meeste 
klachten die we krijgen gaan over 
vaktherapie. Er gaan eigenlijk twee 
dingen fout”, zo vervolgde Van Uden, 
“1: mensen moeten te lang wachten, 
termijnen dier in de krant genoemd 
zijn van 6 maanden, dat hoort niet. Het 
moet binnen 6 weken. En we gaan 
ervoor zorgen dat er contact gemaakt 
gaat worden met de huisartsen. Dat 
moet weer opnieuw opgestart 
worden. Dit is ontstaan door verloop in 
onze organisatie. We moeten de huis-
artsen gaan uitleggen dat niet alle 
zorg, automatisch vergoed wordt. Ik 
hoop dat dit een goede inleiding is op 
al uw vragen. Er is duidelijk een sterker 
verbetering nodig”, aldus Van Uden.

Hooghartig
Rouwenhorst: “Het gaat mij vooral om 
de schijnbare hooghartigheid vanuit 
het gemeentehuis, waarmee de 

Jan Rouwenhorst 
(CDA)”Struisvogelpolitiek”

mensen die problemen hebben met 
hun kinderen, kinderen waarvan is 
vastgesteld dat ze extra zorg nodig 
hebben, dan moeten wij daarvoor 
zorgen. Dan moeten we passende 
maatregelen nemen. Maar als er dan 
geen reactie uit het gemeentehuis 
komt, of belachelijke reacties, dan 
vraag ik me af wethouder of u wel op 
de hoogte bent van deze antwoorden 
van de ambtenaren, die ze namens u 
geven en dan nu doen alsof je neus 
bloedt. Ik vind het echt schandalig. Ik 
las vandaag weer een brief van een 
ouder die zei: ’Er zullen best gekwali�-
ceerde medewerkers zijn op het 
gemeentehuis, maar ik heb ze nog niet 
ontmoet’. Dat is toch erg. Ik hoop dat u 
mij kunt vertellen dat u op de hoogte 
bent van de inhoud van deze brieven 
die ambtenaren schrijven en dat u op 
de hoogte bent van de grove termijn-
overschrijdingen en er ook geheel niet 
op gereageerd wordt. Het wordt lang-
zamerhand tijd om als raadslid een 
beroep te doen op de wet openbaar-
heid van bestuur, hetgeen wel heel 
uitzonderlijk zou zijn, maar gezien 
deze situatie is het wel nodig. Ik kan 
het niet over mijn hart verkrijgen om 
toe te kijken, als ouders met kinderen 
die hulp nodig hebben, gewoon het 
bos in worden gestuurd”, aldus 
Rouwenhorst.

Termijnen
Wethouder Van Uden: “Waar wij elkaar 
echt vinden is dat de termijnoverschrij-
dingen niet moeten plaatsvinden. We 
hebben wettelijk zes weken en na die 
zes weken kunnen de ouders een inge-
breke procedure starten met dwang-
sommen. In een aantal gevallen zal dat 
ook zeker gaan plaatsvinden en die 
zullen we dan ook zeker moeten 
uitkeren. Die dwangsommen zijn het 
probleem niet. Het probleem is dat de 
mensen te lang moeten wachten. Dat 
moeten we oplossen. Dat ben ik hele-
maal met u eens. Wel wil ik ervoor 
waken dat ik niet ga promoten dat een 
PGB een automatisch recht is. We 
hebben er nu speci�ek extra mensen 
opgezet die het nu binnen zes weken 
gaan doen, dat moet gehaald worden. 
Iedereen verdient een antwoord 
binnen de termijn die er wettelijk voor 
staat. Uw zorgen meneer Rouwenhorst, 
deel ik met u”, aldus de wethouder.

Bemoedigend
“Dit zijn bemoedigende woorden”, 
aldus Rouwenhorst, “Ik hoop dat het 
ook omgezet wordt in daden. Maar 
wat ik nog niet begrijp, is dat als de 
wethouder zegt ‘heel ernstig termijn-
overschrijding enz.’ dan zeg ik, schrijf 
ze even een brief met dat het de 
gemeente bijzonder spijt en leg het 
uit. Maar nee de gemeente past de 
struisvogelpolitiek toe”, zo besloot 
Rouwenhorst. Het college kan binnen-
kort schriftelijke raadsvragen 
verwachten. In deze krant zullen we er 
dan over berichten.

Bart Richter (VVD) verontrust 
over politie inzet
De Ronde Venen – Tijdens een 
openbare commissievergadering van 
de Rondeveense gemeenteraad 
bracht VVD’er Bart Richter naar 
buiten dat er een brief was 
ontvangen van burgemeester 
Dijkstal van de veiligheidscoalitie, 
waar ook gemeente De Ronde Venen 
onder valt, waar hij nogal van 
geschrokken was: Richter: “Wij 
vinden dat nogal een zorgelijke brief. 
Hier gaat het namelijk over de poli-
tiecapaciteit en in die brief lezen wij 
dat er op dit moment een kort is in 
onze regio van 265 agenten en er 
worden er ook nog eens 45 ingezet 
voor andere taken. Dus al met al 
hebben we op dit moment ruim 300 
agenten te kort. Dan lezen we dat dit 
leidt tot pijnlijke keuzes. Bureaus 
dicht of eerder dicht, langere aanrijd-
tijden, minder ogen en oren in de 
wijk en ga zo maar door. Vervolgens 
lees je dan dat we beter moeten 
omgaan met deze schaarste en we 
scherpe keuzes moeten maken met 
betrekking van inzet, slimmer 
werken en meer binding met de 
boa’s en jongerenwerkers”, aldus 
Richter

Watertrappelen
“Ik zal niet alles inbrengen, maar 
deze brief klinkt bons als dat we 
watertrappelen, ons nu en dan 
onderdompelen om weer net op tijd 
boven te komen. En de verwachting 
is dat dat we pas in 2025 weer in 
balans komen. Wij vinden dit zeer 
zorgelijk en vragen ons dan ook af 
wat dit betekent voor onze 
gemeente? Onze portefeuillehouder, 
burgemeester Divendal schrijft, dat 
we zeker nog de basiszorg hebben 
maar eigenlijk is er geen enkele 
garantie meer. Hoe maken wij dan de 
keuzes Zijn er zaken die wij als raad 
op zeer korte termijn zouden 
moeten ondernemen om te zorgen 

dat er in ieder geval voldoende 
toezicht en handhavers hebben en 
geen veiligheidsrisico’s lopen”, aldus 
Richter

Het is krap
Burgemeester Divendal gaf toe dat 
het krap was: “Maar de basispolitie-
zorg blijft gehandhaafd. 
Maar ik ben het eens dat het natuur-
lijk zorgelijk is. Maar we moeten wel 
begrijpen dat deze aantallen gelden 
voor het hele district Midden- Neder-
land, dus ook de Vechtstreek en 
Flevoland. We zullen meer moeten 
gaan werken met partners zoals 
boa’s, zorgverleners, jeugdzorg enz. 
De politie kan niet alles meer”, aldus 
Divendal. Anco Goldhoorn (RVB) 
vroeg zich al wat de politie dan niet 
meer kan doen nu: “Bijvoorbeeld 
verkeerscontroles”, aldus Divendal. 
Dat wordt minder dan. Controles op 
het bedrijventerrein niet meer door 
de politie, maar door beveiligers. 
Politiebureau vaker of eerder dicht. 
We zullen als gemeente meer zelf 
moeten gaan regelen. De politie 
moet ontlast worden. Ik wil hier 
graag binnenkort eens uitgebreid 
met de raad over willen spreken”, 
aldus Divendal

 Bart Richter (VVD) zeer ongerust over te weinig politie
De Ronde Venen – De afgelopen weken heeft u in deze krant al vele arti-
kelen en vooral brieven kunnen lezers van ongeruste en vaak zelfs boze 
ouders die zich �ink in de kou voelen gezet door de gemeente De Ronde 
Venen en dan drukken we ons nog netjes uit.

 Wethouder Cees van Uden (D66) 
moet gaan puinruimen
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Door Roos Uithol

Mijdrecht - De ene betrouwbare 
naam verdwijnt waar de andere weer 
verschijnt. Na 17 mooie jaren komt 
het pensioen eraan voor John en Nel 
Zwart van juwelier Van Beek aan 
Dorpsstraat 36 te Mijdrecht. Zij 
dragen aan het einde van deze 
maand de zaak over aan Koek, die 
zijn juwelenwereld en goudsmederij 
uit Vinkeveen terugbrengt naar Mijd-
recht. Met het sluiten van de deuren 
van juwelier Van Beek, sluit ook het 
hoofdstuk van het werkzame leven 
van John en Nel. Of dat door hen als 
een groot gemis zal worden ervaren 
is nog gissen, want dat pensioen is 
pas net begonnen. De strakke 
openingstijden zullen in ieder geval 

niet gemist worden. En hoe dat 
pensioen precies allemaal wordt 
opgevuld is net zo goed de vraag 
voor het echtpaar. Zo brengt corona 
nog altijd onzekerheden mee. Grote 
plannen maken is daarom voorlopig 
nog niet aan orde. Teleurstelling 
ervaren zij daar niet bij, want het 
komt zoals het komt. “Toch is het wel 
jammer dat je op deze manier 
afscheid moet nemen. Dat je dit niet 
uitgebreid samen met je klanten 
kunt doen. Aan de andere kant 
hebben we voor de pandemie 
ontzettend veel lol gehad. Dan is 
deze periode kort in verhouding tot 
al die andere jaren.”  

Miste de drukte
Koek mistte de reuring van een 

Juwelier Koek neemt het stokje 
over van juwelier Van Beek

drukke dorpsstraat en is blij om weer 
“thuis te komen”. Het vak heeft hij 
tijdens zijn jeugdjaren afgekeken van 
zijn vader. Begonnen als diamant-
slijper in een kelder te Amsterdam, 
verhuisde de familie Koek uiteindelijk 
naar Mijdrecht waar zij decennialang 
velen hebben blij gemaakt met hun 
prachtige juwelen. Het vak van juwe-
lier is dan ook echt een vak waarbij 
vele emoties komen kijken volgens 
Koek. Gelukkig draait het dan vaak 
om vreugde, maar soms moet er ook 
getroost worden, bijvoorbeeld 
rondom het erfstuk van een fami-
lielid. John sluit zich aan bij de 
opmerking van Koek en zegt: “Als het 
puur om het verhandelen van 
producten gaat, is dit vak waarschijn-
lijk ongeschikt voor een aantal. 
Mensen vertrouwen je hun persoon-
lijke verhalen en wensen toe. Daarbij 
geldt hetzelfde, dat men erop moet 
kunnen vertrouwen waar voor hun 
geld te krijgen en eerlijke prijzen bij 
het inruilen van goud. Je maakt daar-
naast geen onderscheid in leeftijd of 
de grootte van de portemonnee. 
Een jongen van 15 die een relatiege-
schenk voor zijn eerste vriendin 
koopt of een oudere man die een 
sieraad regelt voor een jubileum in 
het huwelijk. Het draait bij allebei om 
liefde en daar moet een passend 
geschenk voor worden gevonden”. 
Zijn vrouw Nel gaat daar verder op 
in: “Je hebt altijd direct contact met 
de klant. Je gaat samen zitten en 
praten over wat men graag zou 
willen hebben”.

Overname
Over vertrouwen gesproken, dat zit 
helemaal goed met de overname van 
Koek. Jarenlang hebben John en Nel 
al samengewerkt met Koek. Op het 
gebied van trouwringen heeft Koek 
prachtige exemplaren voor Van Beek 
verzorgt met zijn Dora collectie. Dat 
zijn persoonlijk op maat gemaakte 
ringen van ouderwets vakmanschap 
gecombineerd met de nieuwste 
technieken. John: “Het grappige is 
toen Koek hier 8 jaar geleden vertrok, 
hebben wij veel van zijn klanten hier 
kunnen overnemen. Dat ging naad-
loos en nu verwachten wij dat zij 
weer naadloos terug naar Koek 
zullen gaan. Wij wensen hem in elk 
geval al die lieve klanten die ons 
jaren plezier hebben bezorgd!”
Koek: “Onze service en diensten 
komen goed overeen met elkaar. We 
zitten ook hetzelfde in elkaar. Dat wij 
een best algemene juwelier zijn 
waarbij de deur voor iedereen open 
staat. Dat er een gezellig bezoek kan 
worden gebracht en zelfs voor de 
kleinste verdienste, zoals het 
vervangen van een batterijtje in een 
horloge. De schoen (Van Beek) staat 
er en die kan ik zo aantrekken! 
Hoewel, John heeft wel wat grotere 
voeten dan ik…” grapt de goudsmid.
Tot eind januari kan er nog gepro�-
teerd worden van mooie 
ophe�ngsaanbiedingen. 

Openingstijden: dinsdag t/m 
zaterdag van 10:00 - 17.00 uur.
Adres: Dorpsstraat 36 in Mijdrecht.

Regio - Samen in lockdown, betekent 
ook samen uit de lockdown, want we 
doen het tenslotte samen! Dat is het 
statement dat 140 afdelingen van 
Koninklijk Horeca Nederland naar 
buiten brengen, voordat het kabinet 
later vandaag met de diverse overleg-
organen in gesprek gaat naar aanlei-
ding van het OMT advies. Voor de 
horeca is de derde lockdown in twee 
jaar tijd een enorme dreun, los van 
alle overige beperkingen die de 
branche zijn opgelegd. Volgens de 
afdelingen staan horecaondernemers 
al twee jaar voor de grootste uitda-
gingen van hun bestaan en worden 
deze alsmaar groter. Nu duidelijk is 
dat Omikron veel minder ziekmakend 
is dan eerder verwacht, is dit het 

moment horeca en winkels uit de 
lockdown te halen en weer langzaam 
terug te gaan naar het oude normaal! 
Naast eventuele versoepelingen 
verwachten we ook dat het kabinet 
komt met een visie voor zowel de 
korte als de lange termijn, zodat 
ondernemers zich daar op kunnen 
voorbereiden. De routekaart die KHN 
onlangs presenteerde kan daarbij als 
uitgangspunt gelden. 

Gitzwart
Op 19 december zijn we in lockdown 
gegaan om een gitzwart scenario te 
voorkomen en de boostercampagne 
haar werk te laten doen. Gelukkig 
kwam het gitzwarte scenario dat door 
het OMT werd voorspeld niet uit en is 

Horeca roept nieuwe kabinet 
op: winkels open = horeca open

de boostercampagne in volle gang. 
De horeca roept het nieuwe kabinet 
daarom op om niet voor haar verant-
woordelijkheid richting de samenle-
ving weg te lopen, maar verantwoor-
delijkheid te nemen. Haal de samen-
leving weer van het slot.
Afdeling die deze brief onderschrijven 
zijn ervan overtuigd dat, vanaf 15 
januari, zowel de horeca als de detail-
handel op een veilige manier open 
kunnen!

Lijst van afdelingen die deze brief 
onderschrijven
Den Haag, Utrecht Stad, Stichtse 
Vecht, Z-O Utrecht, Bunschoten 
Spakenburg, IJsselstein, Vijfheeren-
landen, Woerden, Oudewater, 
Rosmalen Nuland en Vinkel, Meijerij-
stad, Steenbergen, Amstelland, Eind-
hoven, Someren, Krimpenerwaard, 
Zundert, Groot Nijmegen, Breda, 

Edam-Volendam, Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt, Gemert Bakel, Rheden, 
Liemers, Bernheze, Waterland, 
Heusden, Bergen op Zoom, Reusel-De 
Mierden Bladel, Winterswijk, Uden, 
Nederweert, Peel & Maas, Leiden, 
Alkmaar, Arnhem /Renkum, Schagen, 
Oirschot - de Beerzen, Bergeijk, 
Venray, Aalten Dinxperl, Maastricht en 
Heuvelland, Amersfoort, Montferland, 
Epe, Gelderland, Rhenen, Sint 
Michielsgestel, Haarlemmermeer, 
Haarlem, Zaanstreek, Purmerend, 
Oisterwijk, Moergestel Haren, 
’s-Hertogenbosch, Sudwest Fryslân, 
Hilversum, Venlo, Wijchen, Ede, 
Cranendonck, Vlaardingen, Heeze-
Leende, Maassluis, Gouda, Wassenaar, 
Doetinchem, Westland & Midden-
Del�and, Horst aan de Maas, Betuwe 
Oost, Land van Cuijk, Roermond, 
Montferland, Harderwijk, Oost Gerle, 
Gorinchem, Berkelland, Hattem/ 

Heerde, Laarbeek, Zwolle, Staphorst 
en Dalfsen, Oisterwijk, De Ronde 
Venen, Leidschendam-Voorburg 
Stompwijk, Bronckhorst, Harlingen, 
Noord-Oost Friesland, Landerd, Vlie-
land, Purmerend, Den helder, Zand-
voort, Velsen, Bloemendaal 
Heemstede, Hengelo, Dinkelland, 
Asten, Heerhugowaard, Enkhuizen, 
Medemblik, Hollands Kroon, West-
Friesland, Opmeer, Stede Broec, 
Koggenland, Beverwijk, Wageningen, 
Bergen-Egmond-Schoor, Hoorn, West-
Veluwe, Roosendaal, Oss, Hof van 
Twente, Wierden, Baarn, Soest, 
Eemnes, Castricum, Deventer, Haaks-
bergen, Leeuwarden, Weert, Goeree-
Over�akkee, Veldhoven, Dordrecht, 
Schiermonnikoog, Zeeuws Vlaan-
deren, Lansingerland, Noordwijk, 
Beesel, De Bollenstreek, Tubbergen, 
Oldenzaal, Nunspeet, Rivierenland, 
Veldhoven en Apeldoorn.

Regio - Fietsmaatjes.NL en Stichting 
Zorg en Zekerheid gaan samen-
werken om Fietsmaatjes voor 
iedereen in de regio bereikbaar te 
maken. Zorg en Zekerheid �nanciert 
een groot deel van de opstartkosten 
van nieuwe Fietsmaatjes-gemeenten. 
Fietsmaatjes.NL zorgt voor de bege-
leiding. Want waarom zou je het wiel 
opnieuw uitvinden? Fietsmaatjes 
�etst met mensen die er graag op uit 
gaan maar dat niet meer zelfstandig 
kunnen. Bijvoorbeeld ouderen, 
mensen met een verstandelijke 
beperking of mensen die revalideren 
na een herseninfarct. De gasten 
worden gekoppeld aan vrijwilligers 
die net zo graag op de �ets stappen. 
Gasten en vrijwilligers �etsen met 
elkaar in vaste duo’s. Samen trekken 

ze er op uit op een duo�ets met elek-
trische trapondersteuning: een 
e-bike waarbij je naast elkaar zit. 
Wellicht heeft u een van de 
duo�etsen al eens rond zien rijden?
De visie achter Fietsmaatjes is even 
simpel als helder: ieder mens heeft 
behoefte aan én recht op beweging, 
frisse lucht en contact met mede-
mensen. Door Fietsmaatjes hebben 
onze gasten meer sociale contacten, 
zijn vaker buiten in hun eigen omge-
ving en zijn meer in beweging. 

Al jaren
Zorg en Zekerheid ondersteunt Fiets-
maatjes al jaren. “Bijna de helft van 
alle Nederlanders voelt zich wel eens 
eenzaam en mist aansluiting”, vertelt 
bestuursvoorzitter Ton van Houten. 

Fietsmaatjes voor iedereen 
in de regio!

“Dat kan serieuze gezondheids-
klachten tot gevolg hebben. Daarom 
zet regionale zorgverzekeraar Zorg 
en Zekerheid zich in voor sociale acti-
viteiten die verbinden en inspireren 
in jouw buurt. Wij vinden Fiets-
maatjes een prachtig initiatief: het 
zorgt voor meer beweging en sociale 
contacten en maakt ons dus 
gezonder. Daarom willen wij Fiets-
maatjes graag binnen onze regio 
voor iedereen bereikbaar maken. 
Nieuwe initiatiefnemers krijgen van 
ons de middelen en van Fietsmaatjes.
NL de begeleiding om van start te 
gaan.” Woont u in een gemeente 
zonder Fietsmaatjes? Om te kunnen 
starten met Fietsmaatjes is Fiets-
maatjes.NL op zoek naar een groepje 
van 6 – 10 initiatiefnemers. Enthousi-
aste mensen die een rol willen 
vervullen in de lokale Fietsmaatjes 
organisatie in jouw gemeente. Lijkt 
dit je wat? Op woensdagavond 26 

januari is er een online informatie-
bijeenkomst van Fietsmaatjes.NL. 
Aanmelden kan via info@�ets-
maatjes.nl of via de website www.
�etsmaatjes.nl
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Mijdrecht – Deze vraag stelde 
raadslid Jan Rouwenhorst (CDA) 
afgelopen week tijdens een open-
bare commissievergadering aan de 
portefeuillehouder en verantwoorde-
lijke voor o.a. de Openbare orde en 
integrale veiligheid en integrale 
handhaving, burgemeester Maarten 
Divendal. “Ik krijg signalen dat daar 
veel gebeurt wat het daglicht niet 
kan velen. Ik noem een paar concrete 
voorbeelden: Tijdens de corona 
periode zouden er grootschalige 
feesten zijn gehouden. Ik ben 
benieuwd of dat klopt. Het zou zelfs 
zo zijn dat er bijeenkomsten 
gehouden werden waar �lms werden 
gedraaid en dat de politie daar zelfs 
van de hoogte was en niets deed. 
Dat bevreemdt mij nog het aller-
meest. Ik zou graag van onze burge-

meester alle feiten die er deze peri-
oden zijn geconstateerd op papier 
zien en wat de optredens zijn 
geweest. Want nu weten we niets. We 
krijgen signalen dat er erg veel 
gebeurt dat niet pluis is”, aldus 
Rouwenhorst

Geef het door
De burgemeester vroeg zich af 
waarom deze signalen dan niet aan 
hem werden doorgegeven. Dan had 
hij er op dat moment iets mee 
kunnen doen. Ik weet ook dat er 
grootschalige feesten zijn geweest, 
maar ik weet ook dat de personen 
die dit zouden hebben georgani-
seerd en de locaties. Actief door de 
politie worden onderzocht. Zover wij 
weten zijn ze er ook niet meer 
geweest. Van �lmavonden weet ik 

Is er nog wel controle op het 
bedrijventerrein?

Burgemeester Divendal: “Flauw dat ik nu wordt neergezet alsof er niets aan de hand is”

niets. Ik wil echt alles serieus nemen 
en daar ook naar handelen, maar ik 
heb wel nodig dat ik word ingeseind 
als er iets speelt en daar niet mee 
wachten tot er een commissiebijeen-
komst is,” aldus Divendal

Ko�edrinken
Rouwenhorst was niet tevreden met 
het antwoord: “Ik krijg berichten dat 
de politie het wisten niets deed en 
de burgemeester zegt dat dat niet 
waar is. Dus wil ik maar even voor-
stellen om binnenkort eens samen te 
gaan zitten en een aantal zaken met 
elkaar door te nemen. Laat duidelijk 
zijn, ik heb heel veel vertrouwen on 
onze politie, maar wat ik de burge-
meester ook heb horen zeggen dat 
als er overtredingen worden gecon-
stateerd deze doorgaan naar het 
Openbaar Ministerie en dat daar in 
een of ander kamer wordt besluit of 
er wel of niet iets mee gebeurt. Dat 
doet mij met grote vreze vervullen. 
Het zal toch niet zo zijn dat het 
Openbaar Ministerie denkt vanuit 
een leefwereld vanaf een andere 
planeet”. Dit ging de burgemeester 
iets te ver: “U zult schrikken als u 
hoorde hoeveel mensen uit onze 
gemeente op dit moment gedeti-
neerd zijn. Ik heb niet gezegd dat het 
OM niets doet ik heb gezegd dat zij 
besluiten ja of nee”. Rouwenhorst: 
“dus meestal nee”. Divendal: “Nee, dat 
heeft u mij niet horen zeggen. Maar 
ik wil graag met u een kopje ko�e-
drinken met de lijst erbij, dan kunnen 
we die even doorlopen. Ik vind het 
�auw dat u mij door uw stelling nu in 
de positie zet dat ik doe alsof er niets 
aan de hand is. Natuurlijk zijn er 
dingen aan de hand, maar niet alles 
kan gedeeld worden. Ik ga met u de 
lijst doornemen”. 

De Ronde Venen - Mantelzorgers 
zijn onmisbaar in de zorg. Ze zorgen 
ervoor dat geliefden of bekenden in 
hun vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen en moeten daar zelf 
energie en tijd voor opo�eren. De 
zorg voor een naaste vergt veel, 
zeker in coronatijd. Dat blijkt ook uit 
het verhaal van mantelzorger Netty 
Verbeek uit Abcoude. Gemeente De 
Ronde Venen en Tympaan-de Baat 
tekenden haar ervaringen op in een 
boekje, in de hoop dat collega-
mantelzorgers zich herkennen en 
gesteund voelen. Ook geeft ze tips. 
Haar belangrijkste: durf hulp te 
vragen. ‘Dat gevoel van liefde 
verdwijnt nooit’ is de titel van het 
ontroerende verhaal van Netty 

Verbeek over de mantelzorg voor 
haar partner Jan Luttikhuis. Nadat 
Jan al enkele jaren geheugenpro-
blemen had, volgde in 2017 de diag-
nose ziekte van Alzheimer. Dat 
leverde de nodige beperkingen op. 
Voor Jan én voor Netty. Maar het 
echtpaar richtte zich vooral op de 
dingen die ze nog wel konden doen. 
Zo genoten ze van de dagelijkse 
wandeling over de Voordijk in 
Abcoude.

Aanpassen aan de beperkingen
Alzheimer is een progressieve ziekte. 
Dat betekent steeds aanpassen aan 
nieuwe beperkingen. Daar kwamen 
de afgelopen jaren de coronamaatre-
gelen bij. Jan ging 4 dagen per week 

Tips voor mantelzorgers in 
ontroerend verhaal

Wethouder Alberta Schuurs en Netty Verbeek bij de overhandiging van het eerste 
exemplaar van ‘Dat gevoel van liefde verdwijnt nooit’

naar de dagopvang. Toen deze sloot 
kwam alle zorg op Netty neer. 
Gelukkig stonden buren en vrienden 
klaar om haar te helpen. Een van 
haar tips aan andere mantelzorgers 
is dan ook: “Durf buren, bekenden en 
minder bekenden om hulp te 
vragen.” Door hulp te vragen wordt 
het werk van de mantelzorger 
verlicht. Een andere belangrijke tip 
van Netty: “Blijf goed voor jezelf 
zorgen. Als je niet goed in je vel zit, 
kun je niet goed voor de ander 
zorgen.” Sinds voorjaar 2020 woont 
Jan in een verzorgingshuis. Toch 
genieten Jan en Netty nog van 
elkaars gezelschap. Want, zo zegt 
Netty: “Dat gevoel van liefde 
verdwijnt nooit.”

Steun voor andere mantelzorgers
Wethouder Alberta Schuurs 
(Ouderen en Gezondheid) was 
ontroerd om te lezen over de liefde-
volle band tussen Jan en Netty, die 
ondanks de dementie sterk blijft.. “Bij 
Mantelzorg De Ronde Venen en 
stichting Tympaan-de Baat staan 
medewerkers klaar om mensen met 
dementie en hun mantelzorgers te 
helpen. Maar het blijft een zware 
weg om af te leggen. Ik hoop dat dit 
verhaal mensen in vergelijkbare situ-
aties troost en steun biedt.”

Het boekje ‘Dat gevoel van liefde 
verdwijnt nooit’ is gratis verkrijgbaar 
op het gemeentehuis en op het 
kantoor van Tympaan-de Baat, Kerk-
vaart 2 in Mijdrecht. RTV Ronde 
Venen zendt vanaf woensdag 19 
januari een interview uit met Netty 
Verbeek, aansluitend aan het 
programma Nieuwsronde.

RVB: Alle sportverenigingen 
gelijk behandelen!
De Ronde Venen - In de (lokale) media zijn berichten verschenen dat de 
gemeente van plan is om sportverenigingen die velden inleveren of op 
een andere manier meewerken aan het leveren van bouwlocaties �nan-
cieel ondersteunt worden bij nieuwbouw of verbouw van clubgebouwen 
of aanleg van padelbanen. Ronde Venen Belang ondersteunt initiatieven 
voor woningbouw en op het oog creatieve oplossingen zouden goed 
kunnen werken, maar de gemeente moet voorkomen dat alleen sportver-
enigingen waar woningbouw mogelijk is hiervan (�nancieel) meepro�-
teren. De grond is immers van de hele gemeente en sport is voor 
iedereen belangrijk. Mogelijk moet daarom het accommodatiebeleid 
worden aangepast. 

Bij drie verenigingen woningbouw
Zoals de plannen er nu uitzien gaat er op drie plaatsen gebouwd worden 
en worden de betrokken verenigingen �nancieel ondersteund. Woning-
bouw wordt mogelijk gemaakt omdat de betrokken verenigingen deel 
uitmaken van de zogeheten rode contour. Dat is het gebied waarvan de 
provincie heeft bepaald dat daar woningbouw mag plaatsvinden. Het 
betreft de tennisverenigingen in Mijdrecht en de voetbalverenigingen 
Argon en CSW. Ronde Venen Belang raadslid Anco Goldhoorn: “De 
gemeente heeft de tennisverenigingen in Mijdrecht € 75.000 uitbetaald 
als bijdrage voor de aanleg van drie padelbanen. Na de fusie komt er 
grond vrij om daar woningbouw mogelijk te maken. Er zijn echter geen 
bindende voorwaarden hieraan verbonden. De tennisverenigingen is 
padelbanen in het vooruitzicht gesteld zodat zij akkoord zouden gaan 
met een verhuizing, maar krijgen andere tennisverenigingen nu ook 
padelbanen?”

Argon
\Argon levert velden in en krijgt in de plannen die door het college 
worden voorgesteld een �nanciële bijdrage voor de renovatie van de 
clubgebouwen. Anco Goldhoorn: “Door het inleveren van velden 
bespaart Argon geld, doordat er minder huur betaald hoeft te worden. 
Een goede win-win situatie zo lijkt het, maar geheel tegen het geldende 
accommodatiebeleid in krijgt Argon ook nog een bijdrage voor haar 
gebouwen. En afgesproken is dat gebouwen geheel voor rekening en 
risico van de vereniging zouden komen.” In Wilnis wil supermarkt Jumbo 
graag verhuizen om een grotere winkel te realiseren. Anco Goldhoorn: 
“Op zich een heel logische vraag van Jumbo. De keuze is gevallen op de 
locatie van de clubgebouwen van CSW. Jumbo heeft de verplichting op 
zich genomen om CSW te voorzien van een nieuwe clubaccommodatie. 
Jumbo daartegenover hoeft minder parkeerplaatsen te realiseren en 
hoeft daar ook geen grond voor te verwerven. Zij zijn veel goedkoper uit 
en er kunnen woningen gebouwd worden op de plaats waar nu Jumbo 
gevestigd is.” 

Alleen deze verenigingen pro�teren 
Argon, CSW en de tennisverenigingen pro�teren van geplande woning-
bouw. Anco Goldhoorn: “Feitelijk gaat het om �nanciële steun vanuit de 
gemeente aan de betrokken verenigingen. De tennisverenigingen krijgen 
€ 75.000, Argon een �nanciële bijdrage voor haar gebouwen, betaald uit 
de grondopbrengst (geld van de gemeenschap dus) en CSW krijgt een 
clubgebouw van Jumbo, waarbij de gemeente indirect via Jumbo meebe-
taalt aan de clubgebouwen van CSW. Jumbo krijgt namelijk op een heel 
goedkope manier het gebruik van de grond in handen en hoeft geen 
grond aan te kopen om parkeerplaatsen aan te leggen.” 

Sportverenigingen gelijk behandelen
Ronde Venen Belang begrijpt dat wethouder Kroon (CDA) op een crea-
tieve manier probeert om woningbouw voor elkaar te krijgen. Deze 
woningbouw is hard nodig voor onze eigen inwoners die op zoek zijn 
naar een woning, maar op deze manier pro�teren alleen de verenigingen 
die “iets in te leveren” hebben en blijven de andere sportverenigingen 
met lege handen achter. De wethouder gebruikt gemeenschapsgeld om 
bepaalde verenigingen als het ware af te kopen om daar woningbouw te 
kunnen realiseren. De plannen zoals ze nu worden voorgesteld zijn 
volgens Ronde Venen Belang niet in overeenstemming met het accom-
modatiebeleid en kunnen zelfs leiden tot een ongelijke behandeling van 
verenigingen. 

Anco Goldhoorn: “Als je als vereniging in een gebied ligt waar woningen 
gebouwd mogen worden, kan je van de gemeente �nanciële steun 
krijgen voor je gebouwen. Als er op jouw terrein geen woningbouw 
mogelijk is trek je aan het kortste eind. Wij willen dat anders regelen. 
Indien er op een sportterrein gebouwd mag en gaat worden gaat dit de 
hele sportsector aan en zou de hele sportsector moeten pro�teren en 
niet alleen de “gelukkige” verenigingen die “iets te bieden hebben.” 
Ronde Venen Belang heeft schriftelijke vragen over dit onderwerp aan 
het college gesteld. Daarnaast heeft Ronde Venen Belang gevraagd naar 
de mogelijkheid van de instelling van een fonds, waarin gelden uit de 
grondopbrengsten worden gestort, waar ALLE verenigingen een beroep 
op mogen en kunnen doen. Wat Ronde Venen Belang betreft zijn alle 
sportverenigingen in onze mooie gemeente even belangrijk, daarom 
moeten ze ook gelijk behandeld worden. Als het nodig is moet daarom 
ook het accommodatiebeleid worden aangepast.
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Regio - Bijna tweeduizend leerlingen 
uit Uithoorn, Nieuwkoop, Aalsmeer 
en De Ronde Venen buigen zich de 
komende weken over technische 
vraagstukken die zijn uitgeschreven 
in de techniekwedstrijd van TechNet 
Amstel & Venen.
Leerlingen van groep 7 gaan aan de 
slag met het ontwerpen en bouwen 
van een huis dat zelfvoorzienend is in 
energie. Hoe kun je ervoor zorgen 
dat het huis op een duurzame 
manier verwarmd wordt? En hoe 
zorg je voor elektriciteit en licht? 
Daar verzinnen zij een oplossing 
voor. De leerlingen uit groep 8 staan 
voor een andere uitdaging: zij dienen 
een vervoermiddel te  bouwen dat 
zonder elektrische aandrijving kan 
voortbewegen. Gaan zij aan de slag 
met het ontwerp en de bouw van 
een boot? Of wordt het een vliegtuig, 
een trein en auto of een ander 

vervoermiddel? Dat staat hen vrij. 
Brugklassers gaan aan de slag met 
het ontwerp en de bouw van een 
bewegende kermisattractie. Ook 
hierin staan techniek, creativiteit en 
inventiviteit centraal.
Deelname aan deze techniekwed-
strijd sluit naadloos aan op het curri-
culum Wetenschap & Techniek. In dit 
vak oefenen de leerlingen in hun 
technische vaardigheden en 
ontdekken zij het plezier en de veel-
zijdigheid van de techniek. Tot en 
met half april hebben de leerlingen 
de tijd aan deze opdracht te werken. 
Een vakjury zal de resultaten beoor-
delen. De winnaars krijgen een work-
shop vloggen onder leiding van 
Romy Ende uit De Hoef. Zij studeert 
luchtvaarttechniek en is ook bekend 
van het programma Checkpoint op 
Zapp. Meer informatie: 
www.technetamstelenvenen.nl

Techniekwedstrijd van start!

Gemeente spreekt gedupeerden 
brand buurthuis
Uithoorn –Vorige week organiseerde 
de gemeente een online-avond voor 
omwonenden van ’t Buurnest, waar 
op Ouderjaaravond een grote brand 
woedde. Eerder was er een online-
gesprek met zo’n 40 huurders en 
gebruikers. Wethouder zorg José de 
Robles was bij beide sessies 
aanwezig. “Wij realiseren ons dat de 
impact van de brand groot is. Met 
deze online-bijeenkomsten wilden 
wij als gemeente laten weten dat we 
niemand in de kou laten staan. Dat 
we luisteren en helpen waar we 
kunnen.” De wethouder was blij met 
de hoge opkomst op beide avonden. 
“Ik heb gemerkt dat er behoefte is 
aan een luisterend oor en dat er 
natuurlijk nog veel vragen zijn. Op 

veel ervan hebben we antwoord 
kunnen geven. Maar er zullen de 
komende tijd nog veel meer vragen 
komen. Daarom nemen we ook met 
iedereen persoonlijk contact op om 
te horen waar hun behoeftes liggen.”

Onderzoek naar oorzaak
Naast de gemeente was ook de 
brandweer en de politie aanwezig. 
Nico Theuns van de brandweer gaf 
een terugblik op de avond en 
vertelde dat er zorgvuldig onderzoek 
gedaan wordt naar de toedracht. 
Ook wijkagent Radjin ging in op het 
lopende onderzoek. Hij gaf aan dat 
de politie nog steeds op zoek is naar 
mensen die meer kunnen vertellen 
over de oorzaak van de brand op 

oudejaarsavond. Getuigen kunnen 
zich ook gratis en anoniem melden 
via Meld Misdaad Anoniem: 
0800-7000.

Vrijgegeven
Een gedeelte van het pand is inmid-
dels weer vrijgegeven. Dat betekent 
dat huurders op afspraak het 
gebouw kunnen betreden om te 
kijken wat er over is van hun ruimte 
en spullen in de locatie. De 
gemeente heeft ter beveiliging 
camera’s en hekken om ’t Buurtnest 
gezet. Ook zijn beveiligers aanwezig.

Meer informatie
Op de website uithoorn.nl/brand-
buurtnest staat meer informatie over 
de brand. Deze website wordt regel-
matig geactualiseerd. Ook is er een 
lijst met vragen en antwoorden te 
vinden.

Uithoorn - Door corona was er geen 
gezamenlijk tekenmoment met taart. 
Maar het gevoel was er niet minder 
feestelijk om toen Marga Moeijes en 
Gerard van Lent van Buurtbeheer De 
Legmeer en wethouder Hans Bouma 
de samenwerkingsovereenkomst 
voor het Legmeerbos onderte-
kenden. In deze overeenkomst staat 
hoe de Gemeente samen met Buurt-
beheer De Legmeer aan de slag gaat 
met het Legmeerbos. 

Aan de slag met een droom
Marga Moeijes: “Dit is voor ons een 
belangrijk moment. Al jaren dromen 
we als Buurtbeheer De Legmeer van 
een Legmeerbos. Een bos van en 
voor de buurt, waarin bewoners in 

het groen kunnen wandelen, recre-
eren en elkaar kunnen ontmoeten. 
We zien een aantrekkelijk groen 
wandelgebied voor ons met onder 
andere bomen en struiken, waterele-
menten, natuurvriendelijke oevers 
en bloemen en kruiden.” Wethouder 
Hans Bouma: “Een mooie droom, 
waar we samen de schouders onder 
gaan zetten. Deze overeenkomst is 
dan ook het eerste product van een 
intensieve samenwerking.” Op 3 
februari zal de gemeenteraad een 
besluit nemen over de samenwer-
kingsovereenkomst. Wethouder 
Bouma: “Dan wordt ook duidelijk 
welke gronden we mogen gebruiken 
in de planvorming. En daarmee hoe 
groot we kunnen denken. Zodra hier-

Inburgering voortaan in handen 
gemeente
Uithoorn - Op 1 januari 2022 is de 
Wet inburgering ingegaan. De 
nieuwe wet geeft gemeenten de 
taak om inburgeraars te begeleiden 
zodat deze zo snel mogelijk 
volwaardig en duurzaam meedoen 
in de samenleving. Nieuwkomers 
gaan zo sneller aan het werk en leren 
ondertussen de taal. Dit geldt voor 
zowel asielstatushouders als voor 
gezinsmigranten met een Neder-
landse partner die vanaf 2022 in ons 
land inburgeren.
Tot nu toe was het Rijk verantwoor-
delijk voor de inburgering van 
nieuwkomers. Wethouder José de 
Robles (sociaal domein): ”Enerzijds 
betekent deze decentralisatie een 
extra taak voor de gemeente. Ander-
zijds biedt het ons de mogelijkheid 
om nieuwkomers beter te bege-

leiden. We kunnen onze taken rond 
maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdhulp en participatie, die al 
eerder zijn gedecentraliseerd, 
combineren tot een integrale 
aanpak. We bieden persoonlijk maat-
werk én kunnen beter toezien op 
een succesvolle inburgering.”

Taal, zelfredzaamheid, werk
De persoonlijke begeleiding van de 
inburgeraar begint al in het asielzoe-
kerscentrum, de eerste opvang in 
ons land. Daar krijgt zij of hij een 
vaste contactpersoon van de 
gemeente. Deze bereidt de eerste 
kennismaking met de nieuwe woon-
plaats voor en stelt samen met de 
inburgeraar een persoonlijk Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) op. 
Daarbij gaan de eisen rond de 

Samen aan de slag met het 
Legmeerbos

over duidelijkheid is, gaan we aan 
een eerste ontwerp voor het 
Legmeerbos beginnen.”

Een haalbare droom?
Marga Moeijes: “Daarbij borduren we 
voort op het ontwerp uit het Master-
plan Legmeerbos dat we samen met 
bewoners hebben gemaakt. En 
natuurlijk betrekken we ook bij dit 
nieuwe ontwerp de inwoners van De 
Legmeer”. “Naast een ontwerp 
brengen we de kosten in beeld”, vult 
wethouder Hans Bouma aan. Wat 
kost het om het bos aan te leggen en 
te onderhouden? Zo kan de gemeen-
teraad beslissen of het Legmeerbos 
een haalbare kaart is. We verwachten 
dat de gemeenteraad in juni van dit 
jaar een besluit kan nemen.” Is dat 
besluit positief, dan breekt de 
volgende fase van het project aan: de 
fase waarin we het plan de�nitief 
maken en de aanleg gaan voorbe-
reiden. Marga Moeijes: “wanneer de 
aanleg start weten we nog niet. Maar 
we zetten alles op alles om daar nog 
in 2022 mee aan de slag te gaan.”

Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS)
Het Masterplan Legmeerbos is mede 
mogelijk gemaakt door Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS). SLS 
wordt ge�nancierd door het Rijk, de 
provincie Noord-Holland en Schiphol 
en heeft tot doel het verbeteren van 
de leefomgeving en sociale cohesie 
in de Schipholregio. 

beheersing van de Nederlandse taal 
omhoog. De Robles: ”Het taalniveau 
van de inburgeraars moet voldoende 
zijn om hier te kunnen participeren. 
De weg weten voor zichzelf en voor 
hun gezin om mee te draaien in de 
maatschappij, op school en op de 
arbeidsmarkt.” Daarom gaan inbur-
geraars al tijdens de inburgering zo 
veel mogelijk aan de slag in een 
baan of stage, of met vrijwilligers-
werk. Inburgeraars die in Nederland 
een opleiding willen doen, krijgen 
van de gemeente hulp bij de voor-
bereiding. De gemeente zorgt bij 
asielstatushouders voor intensievere 
begeleiding en ondersteuning, 
onder meer door �nanciering van 
hun inburgeringscursus en -examen. 
Gezinsmigranten betalen die zelf.

Meer informatie 
Meer Informatie over de nieuwe 
gemeentelijke taken bij inburgering 
vindt u op uithoorn.nl/inburgering.

Mantelzorger in Uithoorn; 
je bent niet de enige!
In 2021 is er berekend dat er ongeveer 5 
miljoen mantelzorgers zijn in Nederland. 
Vijf miljoen! Dat betekent dat de 
gemeente Uithoorn ongeveer 8500 
mantelzorgers heeft. Er is dus een grote 
kans dat jij dat ook bent. Daarnaast is er 
ook nog een kleine kans dat je vanwege 
het mantelzorgen overbelast bent, want 
bijna 1 op de 10 mantelzorgers overkomt 
dit. Gelukkig geeft Uithoorn voor Elkaar 
ondersteuning of advies en sta je er niet 
alleen voor. Maak daar ook gebruik van, 
want ‘op tijd hulp zoeken’ is het eerste 
advies dat ex-mantelzorgers geven aan 
anderen die in eenzelfde positie komen.

Wat is nu precies mantelzorg?
Je bent mantelzorger als je minimaal 8 
uur per week en minimaal 3 maanden 
lang zorg verleent aan een naaste. 
Denk bijvoorbeeld aan de zorg voor je 
moeder met dementie, je vader met 
een beroerte, een kind met autisme of 
je partner met Parkinson. Het kan ook 
gaan om een vriend met psychische 
klachten of een buur die door een 
ongeluk beperkt is. Gelukkig lukt het een 
groot deel van de mantelzorgers om 
‘het zorgen’ goed te combineren met 
werk en andere bezigheden. Maar soms 
is het lastig om ‘alle ballen in de lucht 
te houden’. Bij Uithoorn voor Elkaar 
werken dan mantelzorgconsulenten, 
mantelzorgmakelaars en 
vrijwilligerscoördinatoren waar je terecht 
kunt voor ondersteuning, hulp en advies. 

Hoe geeft Uithoorn voor Elkaar 
ondersteuning?
Het palet waarmee we kunnen 
ondersteunen is groot: zo kun je 
bijvoorbeeld gebruik maken van 
individuele gesprekken met een 
consulent. De consulent ondersteunt 
vooral op het sociaal-emotionele vlak. 
Denk daarbij aan vragen als: 

Nieuws van 

• Hoe blijf ik zorg geven op mijn 
eigen manier? 

• Hoe ga ik om met mijn 
veranderende naaste? 

• Hoe versterk ik mijn eigen 
sociale netwerk? 

Een Mantelzorgmakelaar gaat samen 
met jou op zoek naar praktische 
oplossingen zodat jij je handen vrij 
houdt om goed te blijven functioneren. 
De makelaar heeft veel kennis van 
regelingen rond zorg, wonen, inkomen 
en werk. Schakel hem of haar dus in als 
je wilt weten van welke regelingen jij 
gebruik kunt maken.

Gespreksgroepen en cursussen
Soms is het fijn om (h)erkenning te 
vinden in een cursus of gespreksgroep. 
Denk bijvoorbeeld aan gespreksgroepen 
voor kinderen of partners van iemand 
met dementie, Niet Aangeboren 
Hersenletsel, Psychische problemen 
of Parkinson. Ervaringen delen kan 
al enorm veel lucht geven. Naast 
gespreksgroepen zijn er ook cursussen 
waarin je bijvoorbeeld leert herkennen 
wanneer je overbelast raakt of waarin je 
leert omgaan met dementie. 

De zorg even uit handen geven?
Vaak geven we het advies ‘om genoeg 
tijd voor jezelf vrij te maken’. Dat is soms 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Weet 
dan dat je via Uithoorn voor Elkaar kunt 
vragen om een vrijwilliger die even bij 
je naaste blijft zodat jij even tijd voor 
jezelf hebt. Genoeg mogelijkheden 
dus waardoor je er niet alleen voor 
staat. Het aantal mantelzorgers zal 
in de toekomst waarschijnlijk alleen 
maar toenemen, maar door op tijd 
hulp te vragen via Uithoorn voor Elkaar 
kunnen we er hopelijk voor zorgen dat 
het aantal overbelaste mantelzorgers 
niet toeneemt. De medewerkers van 
Uithoorn voor Elkaar staan voor je klaar 
om je daarvoor te behoeden!

0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu
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De Ronde venen - Voedselbank De 
Ronde Venen is er voor alle inwoners 
in de gemeente De Ronde Venen die 
door welke oorzaak dan ook tijdelijk 
�nancieel niet kunnen rondkomen 
van hun inkomen en daardoor voed-
selhulp nodig hebben. Zij krijgen, als 
zij voldoen aan onderstaande 
criteria, elke week een gratis pakket 
met voedsel (brood, groente, e.d.) ter 
aanvulling op datgene wat zij zelf 
kunnen doen. Per huishouden wordt 
elke week 1 pakket verstrekt waarvan 
de grootte is afgestemd op het 
aantal huisgenoten. Men komt met 
ingang van 2022 in aanmerking voor 
een voedselpakket als het maande-
lijkse netto maandinkomen minder is 
dan de uitkomst van de navolgende 
berekening: een basisbedrag per 
huishouden ten bedrage van € 150,- 
plus nog eens per €100,- per inwo-
nend persoon. Er wordt geen onder-
scheid gemaakt tussen volwassenen 
en kinderen. Elk mens telt. Met netto 
bedoelen we natuurlijk: na aftrek van 
alle lasten zoals huur, energie, zorg-
verzekering etc. Als een huishouden 
bestaat uit 1 persoon dan krijgt hij of 
zij dus wekelijks een voedselpakket 
als het netto maandinkomen minder 
is dan €250 (= €150 + €100). En bij 4 
personen krijgt een huishouden een 
voedselpakket als het netto maand-
inkomen minder is dan €650 (= €150 
+ 4 x €100).
Om de gang naar de Voedselbank 
makkelijk te maken, wordt in prin-
cipe iedereen die zich meldt, voor 
een periode van tenminste 1 maand 
sowieso met een voedselpakket 
geholpen! Makkelijker kunnen wij 
het niet maken. Gewoon doen als je 
denkt dat het nodig is. Pas na een 
maand wordt het netto-inkomen 
getoetst. De Voedselbank helpt je 
daarbij.

Komt men in aanmerking voor voed-
selhulp dan wordt met de cliënt 
onderzocht op welke wijze een 
permanente oplossing kan worden 
verkregen om binnen een periode 
van 3 jaar ook zonder voedselpak-
ketten rond te kunnen komen. Met 
andere woorden: Geen pakket 
zonder traject!

Hoe meld je je aan voor een 
voedselpakket?
Ga naar www.voedselbankderonde-
venen.nl en klik op ‘Ik wil een pakket’. 
Vul je gegevens in en de Voedsel-
bank neemt zelf contact met je op. 
Zo eenvoudig is het. Dus aarzel niet.

Overige informatie
Wilt u meer informatie zie website: 
www.voedselbankderondevenen.nl.
Het e-mailadres van Stichting Voed-
selbank De Ronde Venen is: 
info@voedselbankderondevenen.nl.
De voedselpakketten worden op 
onderstaande adressen uitgedeeld.
Uitgifte locatie Mijdrecht: 
De Trekvogel, Karekiet 49, 
3641 ZE Mijdrecht. Open op 
donderdag van 14.00-18.00 uur.
Uitgifte locatie Vinkeveen: 
De Morgenster, Herenweg 253, 
3646 DM Vinkeveen. Open op 
donderdag van 15.30-16.15 uur.
Uitgifte locatie Abcoude: 
Gebouw Angstelborgh 22, 
1391 LX Abcoude. Open op 
woensdag van 17.00-18.00 uur.

Wilt u vrijwilliger worden bij de 
Voedselbank kijk dan op de website 
www.voedselbankderondevenen.nl 
voor vacatures en neem dan contact 
op met Lisette Spoelder, coördinator 
vrijwilligers, via vrijwilligers@
voedselbankderondevenen.nl. 
Zij neemt dan met u contact op.

Wanneer kom je in aanmerking 
voor een voedselpakket?

De Ronde Venen - In december 
meldden we dat Wim Stam door de 
ChristenUnie is aangewezen als lijst-
trekker voor de gemeenteraadsver-
kiezingen dit jaar. Na de ChristenUnie 
heeft nu ook de SGP van harte inge-
stemd met het lijsttrekkerschap van 
Wim Stam. Daarnaast hebben beide 
partijen hun de�nitieve kandidaten-
lijst vastgesteld. Ton van Sligtenhorst, 
lid van de selectiecommissie van de 
SGP geeft aan: “Ik ben erg dankbaar 
dat Wim het lijsttrekkerschap weer 
op zich wil nemen. Vanuit de 
achterban van de SGP is daar ook 
van harte mee ingestemd”. Naast de 
lijsttrekker is hiermee ook de volle-
dige kandidatenlijst vastgesteld. Op 
deze lijst staan er voor de Christen-
Unie-SGP in de Ronde Venen in 
totaal 19 vrouwen en mannen. “Het is 
een mooie mix geworden van kandi-

daten met diverse achtergronden, 
maar ook uit de diverse kernen 
binnen onze gemeente”, aldus Henk 
Jan Kroese, lid van de selectiecom-
missie van de ChristenUnie. Het lijst-
trekkerschap wordt ingevuld door 
Wim Stam, woonachtig in Mijdrecht. 
Wim is in het dagelijks leven Proces 
Consultant bij een grote multinati-
onal en in de afgelopen jaren het 
boegbeeld van de ChristenUnie-SGP 
geweest. Nummer 2 is Ton van Slig-
tenhorst, een bekende in de lokale 
politiek. Ton is woonachtig in Vinke-
veen en heeft daar een eigen onder-
neming in machineonderhoud. Daar-
naast is Ton van 2014-2018 raadslid 
geweest voor de ChristenUnie-SGP. 
De derde plaats op de lijst wordt 
ingevuld door Floris Kater, een nieuw 
gezicht binnen de partij. Floris woont 
in Mijdrecht en is in het dagelijks 

Wilnis - Op de Koningin Julianaschool 
in Wilnis hebben belangrijke verkie-
zingen plaatsgevonden, namelijk de 
verkiezingen voor de leerlingenraad. 
De leerlingen die belangstelling 
hadden, hebben zich moeten presen-
teren in de klas. Zij moesten aangeven 
waarom zij hun klas het beste zouden 
kunnen vertegenwoordigen. De raad 
bestaat uit acht vertegenwoordigers 
uit de midden- en bovenbouw-
groepen. Sophie, Twan, Maren, Marc, 
Zoë, Naomi, Coen en Coert zijn demo-
cratisch gekozen door hun klasge-
noten en vormen nu samen de eerste 
leerlingenraad van de Kon. Juliana-
school. Deze groep leerlingen gaat de 

school dit jaar helpen door advies te 
geven over het onderwijs op school. 
Dat kan over van alles en nog wat 
gaan, zoals bijvoorbeeld: bewegend 
leren, kanjerlessen, huiswerk, 
afspraken en regels op school of 
inrichting van het plein. Dit gaan ze 
onder andere doen door met elkaar te 
vergaderen. De leerlingenraad biedt 
de kinderen van de school ruimte om 
hun stem te laten horen en zo maken 
zij spelenderwijs kennis met demo-
cratische beginselen. De school is 
ontzettend blij met deze enthousiaste 
en betrokken leerlingen en weet 
zeker dat zij veel van de leerlingen-
raad gaat horen.

ChristenUnie-SGP maakt top 6 
kandidatenlijst bekend

Leerlingenraad op de 
Julianaschool

leven actief als Digital Applications 
Consultant. Tijdens zijn studie heeft 
hij onder andere een minor politico-
logie gevolgd aan de VU. Nummer 4 
op de lijst is Martien Simons. Martien 
woont in De Hoef en heeft een eigen 
onderneming in het groenonder-
houd. Martien is al een aantal jaren 
actief als fractie assistent. De 5e plek 
wordt ingenomen door Je�rey 
Timmer, eveneens een nieuw gezicht 
bij de ChristenUnie-SGP. Je�rey 
woont in Mijdrecht en is in het dage-
lijks leven actief als Klantmanager 
Werk bij de gemeente de Ronde 
Venen. Op de 6e plaats staat Kees 
Lee�ang, uit Waverveen. Kees is 
actief als accountant en vervult al 
geruime tijd een directiefunctie bij 
een grote landelijke keten van 
accountancy kantoren. 

Tevreden
Wim Stam geeft aan zeer tevreden te 
zijn met bovenstaande kandidaten. 
De laatste tijd horen we steeds meer 
geluiden, dat inwoners en bedrijven 
het vertrouwen in de overheid 
verliezen. De ChristenUnie-SGP is 
zich dat bewust en wil dat terug-
winnen van vertrouwen als topprio-
riteit op de agenda krijgen in de 
nieuwe bestuursperiode. “Met dit 
team heb ik er het volste vertrouwen 
is dat we een mooi campagne 
kunnen voeren, maar dat we ook de 
benodigde kennis in huis hebben 
om in de gemeenteraad een waarde-
volle bijdrage te leveren aan het 
gemeentebestuur en aan dat terug-
winnen van vertrouwen” is zijn 
conclusie. 

De Ronde Venen - Seniorenpartij De 
Ronde Venen presenteert met trots 
de kandidatenlijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 16 maart 
2022. Als lijsttrekker is Marja Becker 
gekozen (rechts op de foto). Van 
1998 tot en met 2011 raadslid 
geweest voor de VVD in De Ronde 
Venen. In 2017 Seniorenpartij De 
Ronde Venen opgericht en in 2018 
meegedaan met de Gemeenteraads-
verkiezingen. Tijdens de verkiezingen 
waardeerden de inwoners hen met 

drie zetels. Helaas nam één van onze 
raadsleden een zetel mee naar het 
CDA. De afgelopen drie jaar zijn zij 
dus met twee zetels vertegenwoor-
digd geweest in de gemeenteraad.  
De nummer 2 is Jan Geijtenbeek, na 
zijn civiel-technische opleiding is hij 
wegbeheerder geweest bij Rijkswa-
terstaat Directie Noord-Holland 
waarbij hij verantwoordelijk was voor 
het onderhoud aan de autosnel-
wegen rondom Amsterdam. Vanaf 
januari 2000 is hij in dienst gekomen 

Marja Becker lijsttrekker 
Seniorenpartij De Ronde Venen

bij de gemeente Liemeer waar hij na 
een periode als hoofd Openbare 
Werken te zijn geweest na de herin-
deling met de gemeente Nieuwkoop 
verantwoordelijk was voor zowel de 
ontwikkeling van nieuwe woon-
wijken alsmede grote reconstructies 
van wegen inclusief toekomstige 
ontwikkelingen in het kader van 
duurzaamheid en klimaatverande-
ring. Sinds 4 jaar zet hij zich samen 
met de Seniorenpartij DRV speci�ek 
in voor een veilige, duurzame en 
goed onderhouden buitenruimte 
waarbij speci�eke aandacht is voor 
de oudere gebruikers.

Sietske Bierens 
Nummer drie is Sietske Bierens (links 
op de foto) Zij woont met haar gezin 
in het buitengebied van Abcoude. Zij 
nis  opgeleid als jurist en daarna 
heeft zijn diverse coachings en trai-
nersopleidingen gedaan. Momenteel 
werkt zij als trainer voornamelijk op 
het gebied van Leiderschap en 
Communicatie trainingen. Al een 
aantal jaren is zij mantelzorger voor 
haar moeder en van daaruit heeft zij 
ervaren hoe belangrijk het is dat er 
vanuit de gemeente ook aan de seni-
oren wordt gedacht . Daar wil zij zich 
graag voor inzetten.

Mijdrecht - Het universele autobedrijf 
van eigenaren Ed en Sophie van Schie, 
gelegen aan de Oosterlandweg 29a, is 
een begrip in de regio. Al 45 jaar 
kunnen zowel particulieren als 
bedrijven er terecht voor onder meer 
reparatie en onderhoud van alle 
merken personenauto’s en lichte 

bestelwagens. Ed en Sophie zijn beiden 
inmiddels de 70 jaar gepasseerd, maar 
weten van geen ophouden. Elke dag 
stellen ze alles in het werk om alle 
klanten zo optimaal mogelijk te 
bedienen, waarbij service hoog in het 
vaandel staat. Kijk voor meer infor-
matie op www.edvanschie.nl.

Autobedrijf Ed van Schie 
45 jaar ‘jong’
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LEZERSPOST

Vinkeveen is een recreatie dorp en je weet wanneer je hier komt wonen dat 
we omringd zijn door water. Maar ja wat doen we nog meer met dat water? 
Varen ja met bootjes en genieten van onze plassen en eilanden. Daar waar 
we ook recreëren en mensen uitnodigen. Op diverse plekken aan de 
Herenweg in Vinkeveen verschijnen er balken in sloten waardoor je niet 
meer aan de Herenweg kunt aanleggen om oa boodschappen te doen, 
hiermee steunen we tevens de lokale middenstand. Ook pikken we 
vrienden ergens op. Zo van de straat in een bootje. Blijkbaar beschouwen 
mensen het water als hun privé bezit en willen ze geen bootjes- behalve 
die van henzelf en hun vrienden - voor de deur. Op de gemeentepagina in 
de krant verschijnt regelmatig een aanvraag om een sloot met een balk af 
te sluiten. Hiertegen bezwaar maken heeft vooralsnog weinig zin. Je wordt 
niet beschouwd als belanghebbende. Geen belanghebbende? Als Vinke-
vener met een bootje? Waar is die wet gebleven die zei dat niet zomaar 
sloten en vaarten mochten worden afgesloten. Vroeger was het vlot en 
bevaarbaar water. Waar is de gemeente om de toegang tot de plassen, hoe 
klein ook, te beschermen? Triest dat een aantal inwoners nu voor eigen 
rechter gaat spelen en 
vaarwater afsluit, 
waarbij niemand 
ingrijpt. Als je geen 
bootje door je sloot 
wilt waarom ga je dan 
wonen aan het water? 

Lyône van Vliet

Paal en perk in het water!

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur, herhaling elk uur
Nieuwsronde - wekelijks
Wekelijks lokaal nieuws- en actualiteitenprogramma met daarin deze 
week de volgende lokale onderwerpen: Tansu uit Mijdrecht heeft een 
huis - Kerstbomen hakselen - Panna toernooi jongerenwerk - Aandacht 
voor 22q11 deletiesyndroom en Start sloop Twistvliedschool 

Overige TV-programma’s : 
Ma. t/m za. 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30: 

BlijFFit bewegingsprogramma voor senioren 
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos 

In het weekend Het lokale weerbericht met Mees Weststrate

Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
Dagelijkse reguliere programmering 
00.00-07.00 Nacht van De Ronde Venen
07.00-12.00 Ochtendronde
12.00-14.00 Tussen Twaalf en Twee
14.00-18.00 Middag Venen
18.00-00.00 Avond Venen

Lokale Radioprogramma’s deze week:
Maandag 20.00-22.00 2generaties1geluid
Dinsdag 19.00-21.00  Echoes
Woensdag 20.00-22.00 HERRIESCHOPPERS
 22.00-23.00 Boundless
Donderdag  19.00-21.00 Eindeloos
Zaterdag 10.00-12.00 Amigos da Musica
Zondag 10.00-12.00 Zondag met Zorg

12.00-14.00 Amigos da Musica (herhaling)
15.00-17.00 Echoes (herhaling) 
17.00-18.00  Paperback Radio

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen 

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen.
Maak eens een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er 
mogelijk is. e-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Ira Rost

Homi Koedam

Mijdrecht - De door kunstenaarsver-
eniging KunstRondeVenen ingerichte 
expositie ‘Winter’ kon door de lock-
down helaas slechts kort worden 
bezocht. In het afgelopen weekend is 
deze expositie ontmanteld en is een 
nieuwe duo-expositie ingericht. In 
deze tentoonstelling is werk te zien 

van Homi Koedam en Ira Rost. Beide 
kunstenaressen maken schilderijen 
en zij zullen op 20,21,22 en 27,28 en 
29 januari van 12 tot 16 uur persoon-
lijk aanwezig zijn in de galerie aan de 
Lindeboom 7 in Mijdrecht om over 
hun werk te vertellen. In de huidige, 
door corona veroorzaakte situatie 
wordt er aan cultuur nog weinig 
ruimte geboden, maar een bezoek 
aan de galerie is, met inachtneming 
van de regels, toegestaan.

Homi Koedam
Homi Koedam-Aslani is geboren in 
Iran, wat toen nog Perzië heette. In 
1974 is zij uit Iran vertrokken om in 
Engeland Industrial Design te gaan 
studeren. Deze studie sloot zij in 

KunstRondeVenen heropent 
galerie

1979 af en zij is toen naar Nederland 
verhuisd en is gra� sche vormgeving 
en architectuur gaan studeren aan 
de Gerrit Rietveld Academie in 
Amsterdam. Na haar afstuderen is zij 
jarenlang als binnenhuisarchitect, in 
een eigen onderneming, werkzaam 
geweest. De afgelopen tien jaar heeft 
zij zich verdiept in de schilderkunst. 
Door tal van cursussen te volgen 
heeft zij de technische kant van deze 
kunstvorm onder de knie gekregen. 
Dat dit haar is gelukt, bewijst zij in 
deze expositie.

Ira Rost
Voor Ira Rost is de liefde voor het schil-
deren al als kind ontstaan. 
Op tienjarige leeftijd schilderde zij al 
een kop van een herdershond, die zo 
goed was gelukt, dat zij deze met enige 
tegenzin afstond aan haar liefste groot-
moeder. Er is een periode geweest dat 
zij ook van klei poppen maakte en de 
kleertjes hiervoor. Ook ontwierp zij 
haar eigen kleding en die voor de 
kinderen. Zij volgde cursussen in het 
raku stoken van keramiek, het werken 
met powertex en het maken van 
sieraden. Na haar prepensionering 
heeft zij het schilderen serieus opge-
pakt. Zij is sinds drie jaar lid van Atelier 
de Kromme Mijdrecht en ze volgt 
lessen bij een Amstelveense 
kunstenares. Haar voorkeur ligt bij het 
portretschilderen.Meer informatie over 
de expositie en over KunstRondeVenen 
vindt u op www.kunstrondevenen.nl 
en op de Facebook-pagina van de 
kunstenaarsvereniging. In februari en 
de maanden daarna, worden telkens 
nieuwe exposities ingericht.

De Ronde Venen - Misbruik door 
inwoners die nu meerdere grijze 
afvalcontainers aan de weg zetten en 
daar niet voor betalen, moet door 
het chippen van die containers voor-
komen worden. 
In oktober van het afgelopen jaar 
berichtte de Nieuwe Meerbode al 
over chaos in de administratie van de 
gemeente. Er was al lang geen goed 
zicht op het totale aantal uitgegeven 
containers. 
Vervolgens bleek het chippen 
problematisch te verlopen. 
In de commissievergadering van de 
gemeenteraad van afgelopen week 
kwam het chippen van de grijze 
containers opnieuw aan de orde. 

“Laatste ronde”
Wethouder Cees Van Uden: “Het 
chippen is nog niet afgerond. 
We zijn inmiddels op 95 procent van 
alle containers er wordt nog laatste 
ronde gedaan, waar de inwoners 
volgende week weer stapsgewijs 
over geïnformeerd worden. We 
verwachten dat proces ergens eind 
van deze maand af te ronden. 
Daarna checken we bij de ophaal-
dienst, die elke maandag restafval in 
een ander gebied van de gemeente 
ophaalt, een maand lang hoeveel 
containers er nog zijn zonder chip.”

Hogere kosten?
Raadslid Coos Brouwer (CDA) vroeg 
na deze uitleg van wethouder Van 
Uden naar de kosten die daarmee 
gemoeid zijn. 
“Is bij de aanbesteding van het 
chippen van de containers een vaste 
prijs afgesproken of wordt het nu 
door alle extra werkzaamheden die 

uitgevoerd moeten worden allemaal 
veel duurder worden of gaan we daar 
veel meer geld aan spenderen? “

Veel duurder
Wethouder Cees van Uden: “Bij de 
aanbesteding is een vast tarief afge-
sproken per container, waarbij wel 
per handeling ook extra betaald zou 
worden. 
Het bedrijf DBI heeft in de eerste 
ronde heel veel extra kosten moeten 
maken door de vertraging en 
doordat ze het gebied verkeerd 
hadden ingeschat. 
Die extra kosten komen voor reke-
ning van dat bedrijf.” Uit het 
antwoord van de wethouder bleek 
dat ook de gemeente duurder uit zal 
zijn.

Verkeerde inschatting gemeente
Wethouder Van Uden: ”We hebben 
als gemeente echter een verkeerde 
inschatting gemaakt over het aantal 
containers dat ingefreesd moest 
worden. In de aanbesteding staat 
een tarief per container die gefreesd 
moet worden. Dat zijn er veel meer 
gebleken. Die meerkosten en de 
meerkosten van het aantal mensen 
dat in de tweede ronde de container 
niet aan de weg heeft gezet komen 
wel voor rekening van de gemeente. 
Het wordt dus duurder voor de 
gemeente. Maar het is nog veel 
duurder geworden voor het bedrijf 
dat het voor ons doet. Dat is het 
complete antwoord.”

Niet het complete antwoord
Raadslid Jan Rouwenhorst (CDA) 
stoorde zich aan het antwoord van 
de wethouder. Volgens hem had het 

Het chippen van de containers 
veel duurder dan verwacht

antwoord van de wethouder veel 
weg van een ‘lekker puh’ verhaal. Hij 
vond dat de wethouder vooral bena-
drukte dat het betrokken bedrijf 
meer kosten moet maken dan de 
gemeente. “Dat is geen antwoord en 
geeft geen pas. Ik zou willen weten 
wat het ons duurder gaat worden.” 

Minstens 35.000 euro meerkosten
Wethouder van Uden: “Zoals de heer 
Rouwenhorst mijn woorden uitlegt, 
zo bedoelde ik het niet. We hebben 
duidelijke contractuele afspraken 
gemaakt over de kosten. De 
gemeente heeft ingeschat dat het 
aantal containers dat gefreesd moest 
worden lager was, dan het aantal 
containers dat daadwerkelijk 
gefreesd moet worden. Omdat de 
inschattingsfout aan de kant van de 
gemeente ligt, komen de meer-
kosten voor de gemeente. Daarnaast 
zijn er meer dan anders containers 
niet aan de weg gezet en de kosten 
voor de extra brieven komen ook 
voor rekening van de gemeente.” 
Vervolgens ging Van Uden in op de 
vraag van Rouwenhorst (CDA) over 
het concreet benoemen van 
meerkosten.

Toezegging
Wethouder Cees van Uden: “Natuur-
lijk wil ik u informeren over wat dat 
extra gekost heeft. Dat lijkt me ook 
passend. Die toezegging doe ik 
hierbij. Mijn voorstel is wel om dat te 
doen na a� oop van het hele traject 
want dan weten we ook in het totaal 
wat het extra gekost heeft. 
Per extra gefreesde container is het 
uit mijn hoofd ergens rond de zeven 
euro extra en we hebben ongeveer 
5.000 containers extra gefreesd. Dus 
u kunt in ieder geval al uitrekenen 
dat het niet om een heel klein 
bedrag gaat.”



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

De IVI pagina

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

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

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

Handbike
Bij bereikbaarheid voor rolstoelge-
bruikers denk je al snel over het 
verkeer. Is het verkeer veilig voor 
rolstoelgebruikers? Hoe zijn over-
steekpaden aangelegd?
“Ik heb een handbike, het is een 
aankoppelstuk van een �ets, die je 
aan de rolstoel vast kan koppelen. Zo 
�ets ik met mijn handen. Ik kan deze 
makkelijk afkoppelen als ik een 
winkel in ga”, aldus Versteeg. 
Wanneer je een handbike gebruikt, 
word je als �etser gezien, dus gelden 
ook de verkeersregels als �etser.

Ongelijke bestrating en drempels
“Ik doe bijna alles met de handbike, 
omdat de bestrating hier ongelijk is. 
Met de handbike kan je beter je 
koers vasthouden. Zeker de dorps-
straat in Mijdrecht is ongelijk, als die 
wel gelijk zou zijn zou ik de handbike 
vaker opbergen.”Bij winkels naar 
binnen gaan, valt ook niet altijd mee. 
Veel winkels hebben een drempel, 
soms zelfs een dubbele drempel. 
Daardoor moet je als rolstoelge-
bruiker achterop je rolstoel leunen, 
wat veel energie kost. 

Simpele oplossing 
“Sommige winkels hebben een lange 
deurmat, die ligt half in de winkel en 
half op het trottoir, daar kan je gelijk-
matig overheen gaan waardoor je 
makkelijker naar binnen kan.” Zo’n 
lange deurmat lijkt dus een goede, 
simpele oplossing voor de korte 
termijn, zodat ook rolstoelgebruikers 
goed naar binnen kunnen.

Dicht bij de grond
Het winkelen in smalle gangpaden 
kan lastig zijn, gezien je de rolstoel 
dan niet kan keren, of je kan niet 
overal bij. Gelukkig is daar een 

simpele oplossing voor; “ik vraag aan 
personeel of aan andere klanten of 
ze iets aan mij willen geven, eigenlijk 
wordt daar nooit moeilijk om 
gedaan, ik leef gewoon dicht bij de 
grond.”

Afstand
Momenteel is er al twee jaar corona 
en al bijna twee jaar een anderhalve-
metersamenleving. “Corona vind ik 
een verademing, ik heb eindelijk wat 
meer rijruimte in de winkel. Voor mij 
mag die afstand wel blijven. Het 
gebeurt wel vaker dat mensen achter 
mij staan en over mij heen reiken om 
ergens bij te kunnen, dat is verve-
lend. Mensen bese�en dat niet als ze 
zelf niet in een rolstoel zitten, al gun 
ik het niemand”. Eerlijk toegegeven is 
dat niet iets waar je snel over 
nadenkt, als je alleen maar iets wil 
pakken, maar het is zeker iets om op 
te letten. “Ik ga gericht bood-
schappen doen, zodat ik zo kort 
mogelijk in de winkel ben. Thuis zoek 
ik op apps wat ik wil halen en kan ik 
producten vergelijken. Daardoor is 
het hobbywinkelen een beetje 
weggezakt, omdat het te veel moeite 
kost.”

Knelpunten van een rolstoelgebruiker

Rolstoelgebruiker in
gemeente De Ronde Venen?!
Stichting Inwoners Voor Inwoners (IVI) streeft naar een inclusieve samen-
leving. Hieronder vallen verschillende onderwerpen, deze week een 
artikel over de bereikbaarheid voor rolstoelgebruikers. Hiervoor is 
rolstoelgebruiker Cora Versteeg (53) uit Mijdrecht geïnterviewd door 
onze IVI-journaliste Bo de Kuyer. Cora is volledig rolstoelafhankelijk. Het 
gesprek ging onder andere over inzichten waar je als niet-rolstoelge-
bruiker niet zo snel over nadenkt.

De Lindeboom
Als we het dan toch over de toegan-
kelijkheid van winkels hebben, is de 
Action in De Lindeboom in Mijdrecht 
natuurlijk een prachtig voorbeeld. 
Wanneer je De Lindeboom googelt, 
krijg je al snel resultaten die 
aangeven dat het een aantrekkelijk, 
compact, eenduidig én toegankelijk 
winkelcentrum is. Hoewel de meeste 
winkels zich bevinden op de begane 
grond, zit de Action op de eerste 
etage, welke alleen bereikbaar is met 
de roltrap. “Ik heb nog aangekaart te 
helpen met ideeën voor bereikbaar-
heid, toen ze met de bouw bezig 
waren, maar daar is niet naar 
geluisterd.” 

Hulp vragen
Bij de action zit een belsysteem 
onderaan de roltrap. Zodra je belt, 
komt er een medewerker naar 
beneden om te helpen en waar nodig 
de roltrap stil te zetten. “Je moet maar 
hopen dat er een medewerker gelijk 
tijd heeft, adequaat handelt en 
begrijpt wat er moet gebeuren. Het 
vergt enigszins uitleg, desnoods 
vraag ik een klant om mij te helpen. 
Mensen willen dat vaak wel. Dat is 
het voordeel met een rolstoel, je 
hoeft niet uit te leggen dat je slecht 
ter been bent en af en toe wat hulp 
nodig hebt. Mensen zijn echt wel 
behulpzaam.” Hoewel dit bij Versteeg 
lukt, zal dat niet bij iedereen lukken. 
Ze geeft zelf aan dat wanneer er een 
lift is ze vaker naar de Action zal gaan. 
De Lindeboom is dus niet helemaal 
toegankelijk en draagt niet gelijk bij 
aan inclusiviteit, dat is jammer. 

Autorijden, één van iedereen
“Ik kan autorijden met handbedie-
ning, de pedalen kan ik opklappen 
en heb handbesturing bij het stuur, 

zo kan ik rijden met mijn handen. 
Tijdens het autorijden ben ik één van 
iedereen, niet meer iemand met een 
beperking. Het is een geweldig, vrij 
gevoel.” 

Parkeren
Autorijden is goed mogelijk met 
handbediening. Een belangrijk punt 
bij autorijden is het parkeren, in dit 
geval invalideparkeerplaatsen. Afme-
tingen hiervan zijn niet in de wet vast-
gelegd, maar er zijn wel richtlijnen om 
het parkeren, maar ook het in- en 
uitstappen makkelijker te maken. 
Wanneer de invalideparkeerplaats 
voldoet aan deze richtlijnen, is deze 
3,5 meter breed en 6 tot 8 meter lang, 
kunnen de deuren van een auto hele-
maal open zonder 
een stoeprand of 
paal te raken en 
ligt deze parkeer-
plaats op maximaal 
100 meter van de 
ingang van het 
betre�ende 
gebouw of gebied. 

Gevaarlijke situaties 
Echter voldoen niet alle invalidepar-
keerplaatsen aan deze richtlijnen, 
waardoor er gevaarlijke situaties 
kunnen ontstaan. Het in-en 
uitstappen gebeurt dan op de weg, 
waar andere auto’s rijden, gezien de 
deur vaak helemaal open moet om 
uit de auto te komen. “Bij de oude 
parkeerplaats bij De Lindeboom 
zaten de invalideparkeerplaatsen 
naast de glasbak, dat is natuurlijk 
niet handig als je met een rolstoel 
door glas heen gaat. Daar heb ik in 
het verleden meerdere meldingen 
van gedaan, waar toen niet naar is 
geluisterd. Inmiddels is het bij de 
nieuwe parkeerplaats een stuk beter 
geregeld.” Op het vlak van invalide-
parkeerplaatsen valt dus nog genoeg 
te verbeteren. 

Openbare gebouwen
Bij openbare (feest)locaties is het van 
belang dat er invalidetoiletten zijn. 
“Toen er werd verbouwd bij mijn 
fysiotherapeut, wilde ik graag een 
invalidetoilet. Men stelde verder 
geen vragen over bepaalde wensen. 
Na de verbouwing ging ik kijken, het 
toilet zag er goed uit, maar de 
wastafel stond op stahoogte, daar 

heb je weinig aan als je in de rolstoel 
zit.” Hieruit kwam naar voren dat het 
handig zou zijn een rolstoelgebruiker 
mee te laten denken in het ontwerp 
van gebouwen, zodat over de 
toegankelijkheid en bijvoorbeeld 
toiletten nagedacht kan worden en 
er niks over het hoofd wordt gezien. 

Toilet gebruikt als magazijn
“Het gebeurt regelmatig dat er bij 
openbare gebouwen het invalidetoilet 
volstaat met attributen, het wordt een 
magazijnopslag. Dan moet ik iemand 
vragen alles weg te halen en duurt het 
voordat ik naar het toilet kan.” Bij 
toegankelijkheid bij openbare 
gebouwen gaat het uiteraard niet 
alleen om invalidetoiletten. “Ik wilde 
zwemmen bij het zwembad in Mijd-
recht, dus moest bellen of ze een 
tilsysteem voor in het zwembad 
hadden. Het was aanwezig, maar ik 
moest het wel navragen. Dat is niet 
transparant, het staat 
niet op de website. 
Het is zonde dat ze 
zo’n dure voorzienig 
hebben en dat niet 
vermelden.” 

Vermeldt het op de website
Een extra voorziening staat vaker 
niet aangegeven op een website, 
waardoor een klant het moet 
navragen en er niet spontaan heen 
kan. Voor werknemers kosten deze 
telefoontjes extra tijd. Het is heel 
goed dat bepaalde gebouwen en 
bedrijven dit soort extra voorzie-
ningen hebben, het zorgt voor inclu-
siviteit en dat mag zeker gemeld 
worden, maar dan zou het júist iets 
zijn om mee te prijken op de website. 

Verbeter- en leerpunten 
Met alle punten die in dit artikel zijn 
besproken kan je als rolstoelge-
bruiker te maken krijgen. De 
genoemde punten zijn enkele voor-
beelden. Dat wil niet zeggen dat het 
nooit goed kan gaan, maar het zijn 
verbeter- en leerpunten, niet alleen 
voor u als individu, ook voor de 
gemeente De Ronde Venen en 
andere gemeenten.
Heeft u ook een verhaal wat te 
maken heeft met een inclusieve 
samenleving en wilt u dit delen dan 
horen wij dat graag. Stuur een email 
naar info@inwonersvoorinwoners.nl
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Vinkeveen – Als wethouders Schuurs 
(VVD) geen sprookjes vertelde afge-
lopen week tijdens de commissiever-
gadering, ziet het er naar uit dat de 
clandestiene afsluiting van het 
Bellopad in Vinkeveen toch weer 

geopend gaat worden. Wanneer is 
nog een groot vraagteken, maar 
dankzij het regelmatig vragen aan 
deze wethouder hoe het ver nu 
meezit, kan ze het bijna niet meer 
maken om dit te blijven gedogen. 

Eerste stap naar (her)opening 
Bellopad gezet

Afgelopen week was het raadslid Rob 
Evers (VVD)die er weer over begon. 
De aanleiding was nu dat er binnen-
kort weer een paar maanden een 
extra obstakel bij komt daar. De 
spoorbrug wordt afgesloten voor 
zeker twee maanden. Rob Evers: 
“Zeker in deze coronatijd wandelen 
daar heel veel mensen en nu komt er 
weer een obstakel bij. Hoe zit het met 

dat andere obstakel bij de VOBI. We 
horen steeds dat er een juridische 
procedure loopt, is er al uitzicht dat 
deze spoorbaan vrijgemaakt wordt?”, 
aldus Evers.

Mogen handhaven
Wethouder Schuurs: “Die twee 
maanden afsluiten van de spoorbrug, 
kan helaas niet anders. Zou te 

gevaarlijk zijn om het open te 
houden en die twee maanden zijn 
wel nodig, er is heel veel werk te 
verrichten. De andere afsluiting, de 
procedure loopt wel, maar er is er 
een gewonnen. We mogen hand-
haven, ziet er dus goed uit”, aldus 
Schuurs. Klinkt goed, maar wanneer 
het weer open is blijft nog een 
vraagteken.
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Uithoorn - Het KerkCafé van 28 
januari over “Overwinnen van kanker, 
tot (w)elke prijs” gaat vanwege de 
geldende coronamaatregelen helaas 
niet door. In dit KerkCafé avond zou 
Uithoornaar Gert Ossenkoppele, 
emeritus hoogleraar bij voormalig VU 
Medisch Centrum en gespecialiseerd 
in de behandeling van leukemie, stil-
staan bij wat is bereikt en wat we op 
korte termijn aan nieuwe ontwikke-
lingen kunnen verwachten m.b.t. de 

strijd tegen kanker. Tevens zou hij ons 
daarbij meenemen in de dilemma’s 
die in onderzoek en behandelingen 
spelen. Het is een thema actueler dan 
ooit, zeker nu door de Coronacrisis er 
zoveel keuzes moeten worden 
gemaakt m.b.t. de overige zorg. Kerk-
Café blijft u op de hoogte houden! 
Het volgende KerkCafé organiseert 
het lijsttrekkersdebat voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het 
staat gepland voor vrijdag 11 maart. 

KerkCafé gaat niet door

Uithoorn - Ook in Uithoorn heeft de 
horeca actie gevoerd om een signaal 
af te geven dat de sector open moet. 
Zaterdag waren mensen voor een 
paar uur welkom. Niet iedereen deed 
mee. Sommige gelegenheden 
hadden geen personeel, anderen 
wilden geen voorraad inslaan voor 
één dag. Bij Sjiek aan de Amstel zaten 
mensen buiten op het verwarmde 
terras of knus binnen aan de tafels. 
Namens de winkeliersvereniging 
konden klanten een gratis kopje 
ko�e of thee komen drinken. Twee 
vriendinnen waren blij dat ze weer 
een ko�e-afspraak konden maken 
en een echtpaar zat te genieten van 
een gebakje. Eigenaresse Evelien 
Verkerk waardeerde het dat de 
gemeente voor deze actie open-
stond. “Maar het is wel een vreemde 
situatie. We luisteren al twee jaar 
naar de overheid en nu mogen 
gemeenten bepalen of ze meedoen 
en tot hoe laat de horeca open mag 
blijven.” Deze zaterdag waren klanten 
van tien tot drie uur welkom. Ook bij 
Drinken en Zo konden mensen 
terecht voor een drankje en was het 
gezellig aan de bar. Eigenaar Mickel 

Spieringhs van Plein 57 is blij dat hij 
zaterdag weer mensen welkom 
mocht heten in zijn restaurant. “Het is 
�jn om weer onder de mensen te 
zijn”, vertelde hij tussendoor. Klanten 
konden hier eveneens een gratis 
kopje ko�e of thee drinken aange-
boden door de winkeliersvereniging, 
maar er was ook een beperkte kaart 
voor de lunch. “We zijn er vandaag 
niet om winst te maken. Ik wil laten 
zien dat we vertrouwen hebben in de 
toekomst.” Hij was blij dat de 
gemeente deze actie steunde, want 
hij was erg teleurgesteld na de pers-
conferentie vrijdagavond. “We 
worden weer achter in de rij gezet. 
We krijgen wel steun van de over-
heid, maar dat is voor de huur en het 
personeel. Zelf ontvang ik geen 
salaris.” Van de drie jaar dat Mickel 
eigenaar is van het restaurant is het 
in totaal ruim een jaar dicht geweest. 
“Het is pittig. Mensen mogen wel 
met z’n allen naar de Ikea, terwijl ik 
denk dat het veiliger is in het restau-
rant.” Hij was blij met de steun van 
zijn klanten. “Mensen gunnen het 
ons.” Zondag bleven de deuren weer 
dicht in afwachting van beter nieuws. 

Horeca actie slaat goed aan

Uithoorn - Aan de Wilhelminakade 
in Uithoorn is in de nacht van 
donderdag op vrijdag een bouw-
container in brand gestoken. De 
brand werd omstreeks 1.30 uur 
ontdekt door een passerende bevei-

ligster die de brandweer heeft inge-
schakeld. De brandweer was snel ter 
plaatse en heeft de brand geblust. 
Na ongeveer een half uur kon de 
brandweer weer retour naar de 
kazerne.

Bouwcontainer in de fik
Foto: VLN Nieuws - Vivian Tusveld

LEZERSPOST

Zondag 15 januari rond 17.30 uur is er een �ets in 
de �k gestoken. De �ets lag al een tijdje in de 
bosjes ter hoogte van de bus sluis bij de Oude 
Spoorbaan. De laatste tijd gebeuren er vaker verve-
lende dingen in deze buurt. Hierdoor voel ik me 
niet meer zo veilig in deze wijk. Dit geldt misschien 
ook voor andere kinderen. Als de brand langer dan 
een kwartier had geduurd was er misschien brand-
weer nodig geweest. Dit vanwege de giftige lucht 
die er van de banden afkomt. Ook kon de brand 
overspringen op de struiken en de tuinen. Gelukkig 
is dat niet gebeurd. Om 17.55 uur was de brand uit.
Olivier Couzijn, 10 jaar

Nutteloos fietsbrandje

Uithoorn - Kinderboerderij De Olievaar 
in Uithoorn wordt beheerd door vrijwil-
ligers. Bij de kinderboerderij staat het 
welzijn van de dieren op de eerste 
plaats. De Olievaar heeft het keurmerk 
diervriendelijke kinderboerderij, dit 
betekent dat alle dieren oud mogen 
worden en er wordt niet gefokt. Dieren-
arts Annemieke Calis uit Uithoorn vindt 
het belangrijk dat er dit soort voorzie-

ningen zijn en dat zij behouden blijven 
voor de toekomst en zij draagt hun 
doelstelling een warm hart toe. Sinds 
enige jaren ondersteunt de praktijk van 
Annemieke de kinderboerderij door de 
kosten van de veterinaire zorg voor de 
dieren voor haar rekening te nemen. 
Op deze manier kan zij de kinderboer-
derij ondersteunen en zijn de dieren 
verzekerd van medische zorg, vlak bij 

Dierenarts Calis steunt 
Kinderboerderij De Olievaar

Uithoorn - DUS! De lokale Uithoornse 
en Kwakelse politieke partij DUS! orga-
niseert in februari in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen een foto-
wedstrijd. Het thema van de wedstrijd 
is ‘Groen in onze gemeente’. DUS! 
pretendeert ‘groener dan groen’ te zijn 
als het gaat om het milieu in het alge-
meen en het behoud en onderhoud 
van ‘het groen’ in de gemeente 
Uithoorn in het bijzonder. Dat is ook 
de reden geweest om deze fotowed-
strijd te organiseren. Alle inwoners van 

Uithoorn en De Kwakel kunnen tot 
eind februari een foto aanleveren. Dit 
kan een foto zijn van een mooi stukje 
groen in onze gemeente, maar ook 
een foto van een plek waar het groen 
te weinig of geen aandacht heeft 
gekregen. De foto moet een zelfge-
maakte foto zijn, zwart/wit of kleur, 
bewerkt of onbewerkt, gemaakt met 
camera of telefoon. U kunt de foto 
opsturen naar smask2018@gmail.
com. Vermeld daarbij uw naam en 
e-mailadres en geef daarbij aan waar 

DUS! organiseert fotowedstrijd 
over groen in de gemeente

de foto is genomen. Natuurlijk is het 
ook leuk als er bij de foto een tekstje 
geleverd wordt. Een jury zal een drietal 
winnende foto’s aanwijzen.
DUS! zal de foto’s na ontvangst direct 
op haar website en facebookpagina 
plaatsen. Voor de drie winnende foto’s 
ligt een prijs klaar in de vorm van 
boekenbonnen. De winnaars worden 
half maart bekendgemaakt en Judith 
Beuse, de lijsttrekker van DUS!, zal de 
prijsuitreiking verrichten. Behoud en 
versterking van het groene karakter 
van onze gemeente is een speerpunt 
van DUS! in de komende verkiezings-
campagne. Meer informatie: 
www.dus-uithoorn.nl.

huis. Het afgelopen jaar heeft de 
kinderboerderij het zwaar gehad, 
vanwege de coronamaatregelen was de 
boerderij in 2021 maar beperkt open 
voor bezoekers. De zorg voor de dieren 
gaat natuurlijk wel gewoon door. Een 
extra opsteker dus dat dierenarts Anne-
mieke Calis in 2021 de medische kosten 
voor de dieren voor haar rekening heeft 
genomen. De vrijwilligers zijn enorm 
dankbaar dat Annemieke Calis heeft 
toegezegd dat kinderboerderij De Olie-
vaar ook in 2022 weer op haar steun 
kunnen rekenen.

Groen Uithoorn, ja natuurlijk! kandidaat raadsleden van Groen 
Uithoorn zijn bereikbaar en toeganke-
lijk voor de inwoners en zij willen 
daarmee de afstand tussen politiek en 
de inwoners overbruggen. Lees meer 
over hun plannen op 
www.groenuithoorn.nl

Andere routes Buurtbus 
Uithoorn - Vanwege de werkzaam-
heden aan de busbaan in Uithoorn 
kan Buurtbus 526 niet meer door-
rijden naar het busstation en eindigt 
de route nu in Uithoorn Centrum. 
Met ingang van 18 januari verlengt 
Buurtbus 526 zijn route in Uithoorn 

tot de rotonde Achterberglaan/ 
Guido Gezellelaan. Bij de halte 
Guido Gezellelaan kunnen passa-
giers elke 8 minuten overstappen op 
buslijn 347 of 348 richting Uithoorn 
Busstation en Amsterdam. Deze 
nieuwe route betekent een betere 

dienstverlening voor onze passa-
giers. Vanaf 1 augustus is de 
busbaan weer toegankelijk voor 
bussen en rijden we weer naar 
Uithoorn Busstation. Voor meer 
informatie over de buurtbus: bezoek 
onze website www.buurtbus526.nl 
of stuur een email naar 
info@buurtbus526.nl

Uithoorn - Groen Uithoorn stelt graag 
haar kandidaten voor de gemeente-
raadsverkiezingen in maart 2022 aan 
u voor. V.l.n.r. Joke de Wolde, Jeroen 
Albers (lijstrekker) Jacinta Güppertz en 

Willem Körnmann en Nicolien van de 
Kar. Met een combinatie van politieke 
ervaring en vrijwilligerswerk staan 
onze kandidaten midden in de samen-
leving van Uithoorn en de Kwakel. De 
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Door Roos Uithol

“Hoera we mogen eindelijk weer 
open!”. Dergelijke kreten zijn sinds 
afgelopen zaterdag op de stoep-
borden in winkelcentra te zien. De 
corona maatregelen zijn opnieuw 
versoepeld tot grote blijdschap van 
de winkeliers. Het water stond 
intussen namelijk aan de lippen voor 
menigeen. Daardoor waren in het 
hele land acties aangekondigd om 
zaterdag 16 januari de deuren van 
hun zaken te openen tegen de 
maatregelen in. Ook De Loods in 
Mijdrecht had plannen om zich aan 
te sluiten bij de landelijk acties. De 
winkel was positief verrast dat zij 
toch ineens open mochten. Echt tot 
volledige stilstand was het niet 
gekomen, de afgelopen lockdown 
voor De Loods eigenaar Ron Wijburg 
en zijn team. Altijd vol met creatieve 
ideeën, waren er nu ook weer acties 
en initiatieven bedacht om de 
binding met zijn klanten te 
behouden. Zo is de pasbox bedacht. 
Via een formulier kan thuis worden 
aangegeven welke modestijl 
iemand heeft. Eén van de medewer-
kers in de winkel gaat aan de hand 
van het formulier kleding uitzoeken. 

Dit kan een klant vervolgens bij de 
winkel ophalen. Een idee dat tijdens 
de lockdown werd toegepast, maar 
zo’n succes bleek te zijn dat het ook 
met de winkel geopend zal blijven 
bestaan. Ron: “Mensen kunnen dat 
vervolgens thuis op hun gemak 
passen. Niet iedereen houdt name-
lijk van winkelen op locatie of vindt 
het allemaal toch nog spannend 
door corona, dus op deze manier 
komen wij aan de wensen van deze 
klanten tegemoet.” 

Op de markt
Ron: “We zijn bijna een maand dicht 
geweest. Er moet ruimte worden 
gemaakt voor de nieuwe collectie, 
dus op deze manier kunnen we 
versneld de oude collectie verkopen. 
Een super leuke manier ook om 
mensen weer te verwelkomen in de 
winkel!” Buiten voor de winkel stond 
een kraam opgesteld, waar sieraden 
eveneens met korting werden 
verkocht. Deze kraam, samen met 
een kraam voor herenkleding uit De 
Loods, stond afgelopen donderdag 
nog tussen de marktkramen op het 
Raadhuisplein. Ron vond het eigen-
lijk wel bijzonder dat er buiten op de 
markt kleding verkocht werd, terwijl 

zijn zaak dicht was. Een week later 
werden er twee kramen gehuurd. 
Ron en zijn personeel werden vrien-
delijk verwelkomd door marktleider 
Peter Vermeij en de andere markt-
kooplui. Voor Ron is de markt een 
vertrouwde omgeving. In een ver 
verleden heeft hij namelijk in 
Utrecht op de markt gestaan met 
postzegels. “Het was echt �jn om 
daar te staan. We ontvingen zoveel 
complimenten voor deze actie en 
steunbetuigingen. Onze winkel, 
maar ook alle andere winkels hier in 
het dorp, zijn echt gemist in de lock-
down,” vertelt hij nog over afge-
lopen donderdag.
Tot slot steekt Ron nog een hart 
onder de riem voor de sectoren die 
nog altijd met de lockdown te 
maken hebben. “Wij zitten nog niet 
op onze oorspronkelijke sluitings-
tijd, maar eerst is het echt tijd dat 
o.a. de horeca en cultuursectoren 
weer opengaan. Zij hebben net als 
wij de nodige maatregelen 
genomen tegen corona. Het voelde 
daarom vanochtend eigenlijk gek 
aan om vol vreugde richting mijn 
zaak te wandelen. Je passeert dan 
namelijk eerst nog een aantal 
gesloten horecazaken.” 

Coronamaatregelen versoepelt: 
winkels weer open!

Het was de gehele dag druk aan de marktkraam van de Loods

Mijdrecht - Het nieuwe jaar is van 
begonnen en bij de SeT Residentie 
en zij kijken terug op een mooie start 
van hun woon-zorgcombinatie. In 
april 2021 kwamen de eerste huisge-
noten en ondertussen zitten ze bijna 
vol. En wat is er al veel gebeurd: drie 
brandweeroefeningen, 2 ontrui-
mingsoefeningen en 1 duikoefening 
voor vermist persoon. De o�ciële 
opening die druk bezocht werd en 
veel bezichtigingen en nieuwe 
bewoners opleverden. Een gezellige 
BBQ met de huisgenoten, familie en 
zorgverleners. Het prachtige terras 
aan het water werd druk bezocht 
deze zomer. Door buurtbewoners, 
dorpsgenoten maar ook vrienden en 
kennissen van de huisgenoten.
Helaas heeft de Residentie ook al 
afscheid moeten nemen van enkele 
bewoners. Dit tot groot verdriet van 
naasten, maar ook van de zorgverle-
ners en huisgenoten. In dit jaar vindt 
er een o�cieel herdenkingsmoment 
plaats wat een jaarlijks terugkerend 

ritueel gaat worden. Opdat wij niet 
vergeten…

Corona
Helaas was de evenementenafdeling 
van de Residentie ook beperkt met 
het organiseren van leuke activi-
teiten. Zo kon de kerstmarkt geen 
doorgang vinden i.v.m Corona. 
Gingen diverse live- optredens niet 
door en ook thema-avonden waarbij 
er steeds een land qua eten en 
muziek centraal staat en zij graag 
gasten van buitenaf wilden 
ontvangen konden niet doorgaan. 
Maar wat in het vat zit verzuurd niet 
dus alles is zoveel mogelijk doorge-
schoven naar 2022! Voor 2022 
hebben zij de volgende activiteiten 
op de planning die voor iedereen 
toegankelijk zijn: Surinaamse avond, 
Italiaanse avond, BBQ achter op het 
terras aan het water, Jeu de boules 
competitie, live- optredens van plaat-
selijke artiesten, zomermarkt in de 
tuin en nog vele extra’s.

Er zijn veel plannen bij de SeT 
Residentie: als het mag

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Uithoorn - “Wij vinden dat alle inwo-
ners de zorg moeten krijgen die ze 
nodig hebben.” Aan het woord is Iris 
Boor – Theijssen, van Gemeentebe-
langen. Een aantal jaren terug heeft 
het Rijk de zorgtaken voor onder 
meer Jeugdzorg naar de gemeente 
overgeheveld. Deze overgang is 
zonder grote problemen verlopen, 
maar de structurele bezuinigingen 
op het gemeentelijke budget gaan 
hier nu wel voor zorgen. “Daarom 

blijven wij erop aandringen dat er 
meer geld beschikbaar moet komen, 
zodat gemeenten de zorg naar 
behoren en met aandacht kunnen 
geven”, vervolgt Boor. 

“We hebben helaas gezien dat rege-
ringspartijen VVD, CDA, D66 en CU 
geen haast maken met het oplossen 
van deze structurele tekorten. De 
nieuwe verdeling van het gemeente-
fonds is op de lange baan geschoven 

Uithoorn - Begin februari 2020 
verzoekt een bewoner aan het Zijdel-
veld de gemeente Uithoorn te 
controleren omdat de garage naast 
zijn perceel gevaarlijk asbest zou 
bevatten in de plafondbeplating. Van 
oudsher was dit volgens hem al 
aanwezig maar zolang er niets mee 
gebeurd of gesloopt werd was er 
geen noodzaak dit te melden. Nu er 
wel van alles in de garage gebeurt en 
ook nog wat verbouwd wordt wil de 
bewoner zekerheid v.w.b. zijn 
gezondheid omdat de garage op 
enkele meters van zijn woning staat 
en hij schakelt de gemeente in. 
Vanwege de Corona perikelen stelt 
de gemeente het toch wel dringend 
nood zakelijke onderzoek maanden-
lang uit hoewel een controle met 
voldoende afstand en zonder aanwe-
zigheid van andere personen makke-
lijk plaats kan vinden, desnoods met 
mondkapjes. Uiteindelijk op 29 juli 
2020 eind van de middag, en later 
ook nog op 4 augustus 2020 gaat de 
controleur van de gemeente op 
onderzoek uit. Wat volgt is een 

rapport van zowel de gemeente 
Uithoorn als de samenwerkingsorga-
nisatie DUO plus waarbij de vraag 
rijst welk (bestuurs)orgaan de uitein-
delijke verantwoordelijke instantie is. 
De controleur van de gemeente 
Uithoorn en/of DUO+ constateert dat 
er slechts “gipsplaten” in het plafond 
van de garage aanwezig zijn. Dit 
blijkt uit zijn o�ciële rapport dat in 
een Wob-verzoek is opgevraagd.

Het onderzoeksrapport vermeld 
exclusief gipsplaat in garage!
De melder is niet echt gerustgesteld 
maar heeft op dat moment weinig 
keuze en moet op de deskundigheid 
van de gemeentecontroleur 
vertrouwen. Eind 2020 stuurt de 
gemeente Uithoorn hem zelfs bericht 
dat zijn verzoek om handhaving 
n.a.v. zijn asbestmelding wordt afge-
wezen !

Interne emails
Uit interne emails binnen de 
gemeente/DUO+ blijkt zelfs dat een 
leidinggevende expliciet vraagt: Hoe 

weten we zeker dat het geen asbest 
is? De controleur antwoord aan zijn 
leidinggevende: “Omdat er geen 
asbest te zien. Alleen gipsplaten”. 
Ruim een jaar later, 1 november jl., 
wordt de woning verkocht en over-
gedragen aan de nieuwe eigenaar. 
Deze heeft inmiddels kennisge-
nomen van het gemeentelijk onder-
zoek dat er géén asbest aanwezig 
zou zijn, maar neemt de melding van 
zijn nieuwe buurman serieus en 
verwijderd zelf het asbest, haalt het 
los en verpakt het in daarvoor 
bestemde veilige zakken verpakt.

Wonderlijks
En dan gebeurt er iets wonderlijks. 
De omgevingsdienst is getipt over de 
aanwezigheid van gevaarlijk asbest 
en zelfs binnen een uur ter plaatse. 
De omgevingsdienst laat tevens de 
politie ter plaatse komen en het 
gehele perceel wordt direct verze-
geld en afgesloten. Tegen de nieuwe 
eigenaar en de persoon die het 
(volgens de gemeente) plafond van 
“gips” aan het verwijderen was wordt 

Blundert Gemeente Uithoorn 
met asbest?

Foto Jan Uithol

proces-verbaal opgemaakt inzake 
een ernstig milieu delict... De dagen 
erna komt de politie meerdere keren 
per dag controleren of er niet verder 
wordt gewerkt. Dat de eigenaar ter 
goeder trouw is en ondanks de 
gemeentelijke constatering van geen 
aanwezig asbest toch extra voor-
zorgsmaatregelen heeft genomen 
heeft men op dat moment even 
geen boodschap aan.

Veiligheid
Na diverse onderzoeken en 
rapporten wordt vanwege het gevaar 
voor de omgeving besloten dat het 
asbestmateriaal snel moet worden 
verwijderd. Met spoed geeft men 
een sloop/ saneringsvergunning af, 
en zaterdag 6 november krijgt een 
gespecialiseerd verwijderingsbedrijf 
opdracht het gevaarlijke goedje weg 
te halen en af te voeren. Onder-
staande foto laat zien dat de verwij-
dering nu ineens met alle denkbare 
veiligheidsmaatregelen plaats 
diende te vinden. Mannen in witte 
pakken en maskers, een passage sluis 
en zelfs een complete vacuüm instal-
latie die van vroeg in de ochtend tot 
eind van de middag de lucht staat te 
zuiveren. Speciale afvoer van de 
zakken met asbesthoudend mate-
riaal, en tot slot een rijdend laborato-
rium wat de aanwezige microvezels 
in de lucht kwam meten alvorens de 
locatie schoon werd bevonden en 
uiteindelijk kon worden vrijgegeven. 
De nieuwe eigenaar moet zich 
binnenkort voor de strafrechter 
verantwoorden. Maar in hoeverre 
draagt de gemeente Uithoorn hierin 
verantwoordelijkheid met de 
blunder gipsplaten te constateren 
i.p.v. asbest en de inwoners die op 
hierop moeten kunnen vertrouwen 
bloot te stellen aan gevaarlijke 
omstandigheden? En komt de 
gemeente en/of DUO+ met gespeci-
aliseerde controleurs in dienst hier 
zomaar mee weg ?

Bronnen
O�cieel besluit handhavingsverzoek 
gemeente Uithoorn, zaaknr. 2020-
017843. O�cieel rapport gemeente 
Uithoorn n.a.v. wob verzoek, zaaknr. 
is weggelakt.

Reactie
Wij vroegen de gemeente om een 
reactie hierop. Zij reageerde hierop 
schriftelijk. Deze was als volgt:
“Toezichthouders van de gemeente 
Uithoorn hebben op 29 juli 2020 en 4 
augustus 2020 een bezoek gebracht 
aan de betre�ende locatie te 
Uithoorn. Voor zover relevant 
hebben de toezichthouder en bouw-
inspecteur geconstateerd dat het 
gebouw, inclusief dak in redelijke is 
en dat het niet gesloopt hoeft te 
worden. Zij hebben geen asbest 
geconstateerd. Mogelijk zat achter 
zichtbare gipsplaten asbesthoudend 
materiaal, maar dit kon niet worden 
vastgesteld. Toezichthouders verwij-
deren niets om te onderzoeken of er 
asbesthoudend materiaal aanwezig 
is. Particulier eigendom wordt niet 
beschadigd”, aldus de reactie. 

Verheldering
“Ter verheldering het navolgende”, zo 
vervolgde de gemeente. “Hoewel het 
sinds 1 juli 1993 verboden is asbest 
toe te passen in gebouwen, geldt in 
Nederland vooralsnog geen verbod 
op rechtmatig toegepast asbest. Dus 
zolang het ter plaatse rechtmatig is 
toegepast kan en mag het asbest in 
beginsel blijven liggen. Dit geldt 
echter niet voor asbest dat een 
gevaar oplevert voor de gezondheid, 
bijvoorbeeld als het materiaal 
beschadigd is waardoor (mogelijk) 
vezels vrijkomen in de lucht. Op dat 
moment kunnen wij op basis van 
onder andere de Woningwet en het 
onderliggende Bouwbesluit 2012 
handhavend optreden. De eigenaar 
van een gebouw of perceel moet er 
voor zorgen dat deze geen gevaar 
opleveren voor de gezondheid en 
veiligheid. De toezichthouder heeft 
het gebouw hierop gecontroleerd en 
heeft aangegeven dat er geen sprake 
was van een situatie die gevaar ople-
vert voor de gezondheid en veilig-
heid. Het staat een eigenaar vrij om 
bijvoorbeeld zijn asbestdak te verwij-
deren. Dit mag in sommige gevallen 
door de eigenaar zelf worden 
gedaan, maar in veel gevallen door 
een gecerti�ceerd asbestverwijde-
ringsbedrijf. In alle gevallen dient wel 
de wet- en regelgeving gevolgd te 
worden. Op 1 november 2021 
hebben toezichthouders van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal-
gebied die handelen namens de 
gemeente Uithoorn, geconstateerd 
dat op de betre�ende locatie asbest-
verwijdering plaats vond. De verwij-
dering van het asbest gebeurde 
echter niet onder de wet- en regelge-
ving die daarop van toepassing zijn. 
De sloop is stilgelegd en de eigenaar 
heeft de juiste maatregelen moeten 
tre�en om het sloopwerk af te 
maken”, aldus de gemeente.

Wordt vervolgd.

Gemeentebelangen: meer geld 
nodig voor zorg

en het terugdraaien van bezuini-
gingen is afgewezen. Hierdoor 
worden wij op gemeentelijk niveau 
voor het blok gezet: zorg verlenen en 
bezuinigen op voorzieningen of 
geen zorg meer verlenen.”

Andere inzichten
Net als andere gemeenten heeft 
Uithoorn daarom het standpunt 
ingenomen om geen taken vanuit 
het Rijk meer te accepteren zonder 
budget. Boor vertelt hierover: “De 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) voert overleg met de minister, 
maar helaas zonder het gewenste 

resultaat. Onze fractie heeft daarom 
ingestemd met de motie die de VNG 
oproept om namens alle gemeenten 
dit standpunt uit te dragen.”
Boor hoopt dat het nieuwe kabinet 
tot andere inzichten komt: “Door de 
coronacrisis is er een duidelijke en 
zorgwekkende stijging van het aantal 
jongeren met een hulpvraag. In de 
laatste persconferentie heeft het 
kabinet dit erkent en op basis 
daarvan versoepelingen doorge-
voerd voor het hoger onderwijs. Het 
is nu zaak dat Den Haag over de brug 
komt zodat gemeenten de zorg 
kunnen verlenen die nodig is!”
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Uithoorn - Zondagavond jl. kwam er 
rond 18.00 uur een melding binnen 
bij de brandweer over een brand in 
het rieten dak van een woning aan 
de Amsteldijk in Uithoorn. 
Zowel eenheden uit Uithoorn als 
Mijdrecht waren snel ter plaatse. Zij 

schaalde op naar grote brand zodat 
nog meer voertuigen gealarmeerd 
werden. Vanuit Kamerik en 
Kockengen kwamen teams die 
gespecialiseerd zijn in het blussen 
van rieten daken. Al vrij snel was de 
brand onder controle. Wel kostten 

het nog even tijd om de brand te 
blussen. Bij de brand raakte niemand 
gewond. 
Wel is er aanzienlijke rook- en water-
schade in het huis. Naar de oorzaak 
van de brand, wordt nog onderzoek 
gedaan.

Grote brand in rietenkap 
Amsteldijk Zuid

Foto’s Jan Uithol








