
De sluis gezien vanaf de Dubbele Wiericke.

’De IJsselbode’ verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:
Driebruggen, Haastrecht, Hekendorp, Linschoten, Montfoort, 
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.
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Diede de Groot 
‘demonstreert’ bij  
De Heksenmeppers
‘Australien Open, Wimbledon, 
Roland Garros, US Open, 
Paralympische Spelen’.  
Dat alles werd als een strotvloed 
uitgestrooid over de hoofden van 
Daniek en Estelle. De beide 
jeugdige tennissters mochten als 
sluitstuk van de demonstratie van 
Diede de Groot een balletje slaan 
met de rolstoeltennisster.
Ze leken gezien hun beduusde blik onder 
de indruk van het gebeuren. 
Ze realiseerden zich vanzelfsprekend 
niet dat zij ongeveer dezelfde leeftijd 
hadden als die waarop Diede de Groot 
de eerste schreden zette binnen haar 
loopbaan. Bij toeval had de Oudewaterse 
kennis gemaakt met de tennissport en 
aan de hand van Gerard van Leusden en 
trainer Amanda Hopmans haar eerste 
successen geoogst. We schrijven het jaar 

2009 en Utrecht is de plaats waar het 
Mercedes Open wordt gewonnen. 
De succesreeks was vanaf dat moment 
schier ononderbroken en wordt breed 
uitgemeten in de media. Behalve echter 
in dit Corona-tijdperk waarin de 
activiteiten voor het rondtrekkende 
‘tenniscircuit’ op een meer dan laag 
pitje staan. Voor Diede zijn dat vreemde 
tijden. Niet alleen is het moeilijker om 
de motivatie vast te houden, maar het 
leven buiten de tennisbubble is ook van 
een andere orde. Gelukkig biedt het 
Nationaal Trainingscentrum in 
Amstelveen mogelijkheden voldoende 
om conditie en vaardigheden te 
onderhouden. Een handbike is daarbij 
een nuttig attribuut. 

Schoolverlaters

Drukkerij ’Heno’
OUDEWATER

0348-561478
www.ijsselbode.nl

Oplage: 15.000 ex.
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door Aad Kuiper

door Gerard van Hooff

door Ellen van Leeuwen

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort

www.vankootenadvocaten.nl

Van Kooten 
Advocaten
Montfoort

advocaten voor
het MKB

Wij zijn geopend volgens 
de RIVM-richtlijnen.

bouwmaterialenmontfoort.nl

0348-471246

Alles van het beste soort!

IN VERBAND MET DE VAKANTIEPERIODE 
VERSCHIJNT ER GEEN IJSSELBODE OP

DINSDAG 21 JULI EN OP 4 EN 18 AUGUSTUS
WIJ WENSEN U EEN ZONNIGE ZOMER!

ALS BIJLAGEALS BIJLAGE

Uit in de IJsselstreek

® Drukkerij Heno - Oudewater

14 juli 2020

VrijUIT in het Groene Hart

Wilt u uw bedrijf, museum, winkel 

of product promoten via deze 

bijlage neem dan nu contact op 

met Ben of Melissa Overbeek

0348-561478 
of stuur een mail naar

advertentie @ijsselbode.nl

tip

 lees verder op 2

® Dit is een uitgave van Drukkerij Heno

uitgever van o.a. De IJsselbode

Van sterrenrestaurant tot afhaalchinees

De horeca-keuze is reuze!
Of je er nu woont of recreërt......in de IJsselstreek zorgt de horeca ervoor dat je volledig aan je 

trekken komt. Restaurants met of zonder een Michelinster of ‘Bib Gourmand’-aanbeveling, 

eetcafé’s, uitspanningen en plekken voor een snelle hap of snack; je vindt het allemaal en in 

ruime mate in de IJsselstreek. En dan natuurlijk, niet te vergeten, de geweldige terrassen in de 

historische kernen van de dorpen en stadjes in de IJsselstreek.

Restaurants met een ‘ster’ of ‘bib gourmand’

Restaurant De Schans

De Schans dankt haar naam aan ‘de pleit’. Een verdedigingsonderdeel van de Hollandse Waterlinie. 

Heel vroeger was het een uitspanning langs een zandweg (wat nu de Provincialeweg is tussen 

Montfoort en Oudewater). De nieuwe eigenaars Mike en Wesley de Leeuw (geen familie) zijn trots 

op hun ‘Bib Gourmand’-aanbeveling.

Die aanbeveling kan je verdienen als je een driegangenkeuzemenu van een goede kwaliteit voor een 

maximale prijs van 39 euro biedt. Per gang moet een restaurant minimaal twee keuzegerechten 

aanbieden en het moet voldoen aan een aantal ‘Michelin’-kwaliteitscriteria. 

Het menu moet beschreven zijn voor de gast en op alle openingsdagen worden aangeboden. 

Een ‘Bib Gourmand’ wordt door velen gezien als een ‘bijna ster’ of opmaat naar een ster.

Tijdens de periode dat de coronamaatregelen golden is de zaak compleet verbouwd. Het interieur is 

aangepast om meer gasten te kunnen ontvangen en heeft een modernisatieslag ondergaan. 

Ook het terras achter het restaurant is opgefrist.

De nieuwe eigenaren willen naast de vaste clientèle ook een jonger publiek aanspreken. 

Dezelfde kwaliteit bieden als voorheen tegen een iets vriendelijker prijs.

Bij ‘De Schans wordt uitsluitend gewerkt met verse producten, liefst uit eigen streek, 

waarbij de seizoenen waar producten bij horen worden gerespecteerd. 

Gerechten worden op een ambachtelijke manier bereid met natuurzuivere ingrediënten.

Op Tripadviser scoort ‘De Schans’ een 9,4. Er staat: ‘met een nieuwe chef in de keuken moet je altijd 

maar afwachten of de kwaliteit gelijk blijft. Gelukkig komt er met de chefs/eigenaren een heerlijk 

gerecht uit de keuken. Het restaurant is meer dan een bezoekje waard’.

De Schans, Willeskop 87, 3417 MC Montfoort.

Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u er 

terecht van 12.00 tot 16.00

en van 18.00 tot 21.30 uur.

Op zaterdag van 18.00 tot 21.30 uur

en op zondag van 12.00 tot 21.30 uur.

Mailen kan via algemeen@restdeschans.nl

Meer informatie is te vinden op

Y restaurantdeschans.nl

Culinair Linschoten
‘Bij Mette’ kunt u vinden in de dorpskern van 

Linschoten (Dorpsstraat 41) rechts naast 

‘de rooster’. Naast het restaurantgedeelte op de 

begane grond is er ook een ‘chambre séparée’ 

op de eerste verdieping.

Bij Mette wordt gekookt op een ambachtelijk en 

folkloristisch manier die past bij de ambiance 

van Linschoten en de sfeer van het pand.

Restaurant ‘De Burgemeester’ bevindt zich 

in het voormalige raadhuis van Linschoten.

Sinds 2010 heeft ‘De Burgemeester’ een 

Michelinster. De Burgemeester levert 

topkwaliteit en laat gasten genieten van een 

persoonlijke benadering en ongebruikelijke 

combinaties van ingrediënten en manieren van 

bereiden.

ulinair

Restaurant ‘De Burgemeester’ in Linschoten 

heeft een Michelinster. ‘Bij Mette’ in Linschoten 

en ‘De Schans” in Montfoort hebben een 

‘Bib Gourmand’-aanbeveling van Michelin. 

Ze zijn de parels van culinair Montfoort en 

Linschoten.

door Siem van der Burg

Dorpsvisie Hekendorp  
helder en betrokken

Het was een schooljaar om niet snel te vergeten. Ineens kregen de  
kinderen thuis les en zagen ze hun juf of meester alleen nog via de 
computer. Gelukkig lijkt het gewone leven enigszins te zijn teruggekeerd. 
Zelfs de musicals worden opgevoerd, maar wel anders dan anders, en hoe 
zit dat met het kamp? 

Mariaschool, Oudewater
Theo de Goeij, meester groep 8:
“Omdat de kinderen niet op kamp zijn 
geweest, hebben we een mini-kamp 
georganiseerd. Op vrijdagmiddag hebben 
we samen spelletjes gedaan en bleef de 
hele klas slapen in de gymzaal. 
De volgende ochtend hebben we samen 
ontbeten. Een voordeel: groep 8 bestaat 
dit jaar maar uit elf kinderen, dat kan dus 
gemakkelijk! Voor elf kinderen is het 
beste even zoeken naar een passende 
musical (zie foto).  

Ze spelen: ‘De geheime gympies’.  
Vier kinderen hebben een dubbelrol en 
iedereen heeft lekker veel tekst.  
We zijn vroeg begonnen met   maken, 
hebben we de kinderen beloofd.  
Met elf kinderen, passen alle ouders in  
de zaal, natuurlijk op anderhalve meter 
afstand. Binnen spreek ik  nog een 
woordje en buiten drinken we samen  
nog een drankje.” 

St. Jozefschool, Oudewater
Nika Morsink, juf groep 8:
“Voor de voorjaarsvakantie waren de 
rollen in de musical al verdeeld.  
In de thuisperiode konden de kinderen 
hun teksten leren. Dat was ons geluk! 
Via Google Meet hebben we de musical 
met elkaar geoefend. Eenmaal weer op 
school zijn we iedere dag keihard gaan 
oefenen in de speelzaal.  
Normaal beginnen we in mei met het 
aan elkaar plakken van de scènes.  
Nu kon dat pas begin juni. 
Waar normaal een hele musical stond, 
hadden we nu nog niets aan elkaar 
gespeeld. De kinderen hebben echt 
keihard gewerkt!

Eind 2017 kwam wethouder  
Bob Duindam naar Hekendorp om 
met de bewoners van gedachte te 
wisselen over wat die inwoners 
dachten over de woningbouw. 
Op die vraag reageerde een aantal 
mensen dat zij hierover wel wilden 
meedenken, maar dit groeide uit tot 
veel meer dan willen meedenken 
over alleen maar het huizenbestand 
in dit bijzondere dorp. Een later 
opgericht dorpsplatform stelde  
met wat hulp een enquête op,  
waar maar liefst 70% van de 
ondervraagden op reageerde en  
het breed gedragen resultaat werd 
afgelopen dinsdag aangeboden aan 
het college. “Maar nu moeten we de 
plannen, samen met de gemeente 
concreet gaan maken”, vertelt 
voorzitter Jacques van der Horst. 
“Wie gaat wat wanneer doen? 
Er ligt nog heel wat werk op ons  
te wachten.”
“Toen wethouder Bob Duindam in 
november 2017 naar De Boezem in 
Hekendorp kwam lag de focus vooral op 
woningbouw. En toen hij vroeg wie er 
mee wilden werken om een dorpsvisie 
tot stand te brengen reageerde er flink 
wat mensen. Later is er een soort 
dorpsplatform ontstaan dat uit zes 
mensen bestaat. En het bleek dat het om 
meer dan wonen zou moeten gaan. 
Met behulp van stagiair van de Universiteit 
van Utrecht, die sociale geografie 
studeerde, Tim Stiggelbout, hebben we 
een enquête samengesteld. We hebben 
vertegenwoordigers van alle verenigingen 
in Hekendorp gevraag op die lijst met 
vragen te reageren in een bijeenkomst in 
De Boezem. Wat een enthousiaste 
mensen. Iedereen was er en iedereen 
deed en dacht ook heel goed mee.

vervolg op pagina 9
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WEEKEND
DIENSTEN

HUISARTSEN
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroek en Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-322488

www.hapmh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda
Linschoten, Montfoort en Willeskop:
HAP, Leidsche Rijn 088-1309620
Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht
(St. Antonius Ziekenhuis)

APOTHEEK
Driebruggen, Haastrecht, Oudewater, 
Polsbroeken Waarder.

SPOEDZORG
MIDDEN-HOLLAND:
0182-698820

www.dam-mh.nl
Bleulandweg 10, 2803 HH Gouda

TANDARTSEN
Spoed tandarts Utrecht: tel. 0900-8602

DIERENARTSEN
Oudewater e.o.: 0348-563940
Haastrecht e.o.: 0182-502986

De IJsselbode verschijnt op  
dinsdag huis-aan-huis in 
Diemerbroek, Driebruggen, Haastrecht, 
Hekendorp, Hoenkoop, Hogebrug, 
Linschoten, Montfoort, Oudewater, 
Papekop, Polsbroek, Snelrewaard,  
Vlist en Waarder.
Oplage 15.000 ex.
Inzending advertenties
Vrijdag vóór 14.00 uur
E-mail: advertentie@ijsselbode.nl
Advertentietarieven
Zie de tarieven op www.ijsselbode.nl

GEMEENTE LOPIK
Sport - Algemeen - Cultuur
Joop Kurver, 06-53298133

GEMEENTE MONTFOORT
KERN MONTFOORT
Algemeen - Cultuur
Sjoukje Dijkstra, 06-14546424
KERN LINSCHOTEN
Algemeen - Cultuur
Siem van der Burg, 06-83709132
Politiek & Bestuur
Vacature
Sport
Vacature

GEMEENTE OUDEWATER
Algemeen - Cultuur
Otto Beaujon, 0348-561332
Aad Kuiper, 06-51468312
Ellen van Leeuwen, 06-20559355
Politiek & Bestuur
Trudie Scherpenzeel, 06-28915344
Sport - Algemeen
Gerard van Hooff, 0348-563560

GEMEENTE KRIMPENERWAARD
KERN HAASTRECHT EN VLIST
Algemeen - Cultuur
Cees Reichard, 0182-501440
Sport - Algemeen
Herman van Heusden, 06-10262519

Uitgave van Drukkerij Heno b.v.
Noorder-Kerkstraat 4
3421 AX  OUDEWATER
0348-561478

Stuur al uw nieuws naar: 
redactie@ijsselbode.nl

www.ijsselbode.nl

KERKDIENSTEN

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 19: 10.00 uur Ds. P. Vermaat
 18.30 uur Ds. J.J. van Holten

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. B.M. van den Bosch
 18.30 uur Ds. B.M. van den Bosch

’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 19: 10.00 uur John Wanjala

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. J. Lohuis

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 19: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
 18.30 uur Ds. R.W. Mulder

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 19: 10.00 uur Ds. P. Vliegenthart

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 19: 10.00 uur Bernard Höfte

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Kand. A.M. van Mourik

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 19: 09.30 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Zo 19: 11.00 uur Eucharistieviering

BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 19: 09.30 uur Ds. P.D. Teeuw
 18.30 uur Ds. C. Boele

Wilt u dat de geboorte van uw 
zoon of dochter in deze rubriek 
gratis bekend gemaakt wordt?

Stuur dan het geboortekaartje 
naar Noorder-Kerkstraat 4, 

3421 AX Oudewater

GEBOREN

Op vrijdag 10 juli 2020
LAUREN
dochter van  
Gijs en Rosanne Hoogenboom 
zusje van Rosa
Damweg 6 
3421 GS Oudewater

Wilt u ook uw 
geboortekaartjes door 

Drukkerij Heno 
laten verzorgen 

bel dan: 0348-561478

D R U K K E R I J

DE IJSSELBODE

BAANT VOOR U DE WEG!

DE IJSSELBODE
DE DINSDAGKRANT

BIJ UITSTEK

Diensten week 29

HEKENDORP
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 26: 10.00 uur Ds. J.J. van den End
 18.30 uur Ds. J.C. Schuurman

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie 
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. G. M. van Meijeren
 18.30 uur Drs. J.W. Hooydonk

’T KRUISPUNT
Online vieringen via  
www.kruispuntlinschoten.nl

MONTFOORT
EVANGELIEGEMEENTE SION
Diensten te bekijken via livestream:  
www.sionmontfoort.nl/YouTube
Zo 26: 10.00 uur Johanna Snieder

HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,  
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. A. Simons
 16.00 uur Ds. A. Simons

HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie  
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 26: 11.45 uur Dhr. J. de Boer
 18.30 uur Dhr. J. de Boer

PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 26: 10.00 uur Ds. J. Wolswinkel

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 26: 10.00 uur Diaken Jacques Collignon

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK  
Aangepaste diensten zie 
www.hervormdoudewater.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. R. de Koning Gans
 18.30 uur Ds. J.J. van den End

PROTESTANTSE GEMEENTE 
Zo 26: 09.30 uur Ds. W. Westerveld
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl

R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP 
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Za 25: 19.00 uur Eucharistieviering

BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via  
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE 
Online te bezoeken, geluid en beeld zie 
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 26: 09.30 uur Ds. C. Boele
 18.30 uur Ds. J. Westland

Diensten week 30

Orgelconcert in Oudewater

Dorp66 Polsbroek in actie voor 
Zomerlezen
Kinderen die geen boeken lezen tijdens de zomervakantie, zakken gemiddeld één tot 
twee AVI-niveaus. Het is belangrijk dat kinderen tijdens de zomervakantie blijven lezen.

Zijn er thuis geen leuke boeken?
Bij KinderzwerfboekStation Dorp66 in Polsbroek kan ieder kind gratis 
boeken uitzoeken. Op zaterdag 18 juli staat er tussen 10.00 en 15.00 uur 
een boekenkraam voor de Buurtsuper.
Haal daar een paar mooie boeken op zodat je lekker kan lezen in de vakantie!
Is het te warm om wat te doen of te regenachtig om buiten te spelen,  
je kunt altijd een boek lezen. Voor ouderen 18+ tot 88+ zijn er ook boeken in de 
kasten in de hal. Het leesprogramma ‘Kinderzwerfboek’ is een onderdeel van 
Nationaal Fonds Kinderhulp.

Koperdiefstal
Na opnieuw diefstal van koperen bovenleidingen van de regionale tramlijn 
Utrecht- Nieuwegein heeft de aannemer in overleg met de provincie en 
justitie een opmerkelijke maatregel genomen met de bedoeling dat die, 
onder andere via deze krant, de mensen bereikt die er niet voor terug 
schrikken koper te stelen van bovenleidingen. Buiten werktijd staan de 
leidingen vanaf heden onder stroom. Het voltage (750 Volt) is dodelijk.
Het doorknippen van bovenleidingen was al riskant, omdat ze gespannen staan, en bij 
het doorknippen een ‘zweepslag’ kunnen maken. Bovendien is alle koperdraad van 
bovenleidingen gemerkt, en niet verhandelbaar via bonafide handelaren in oude 
metalen. Via het alternatieve circuit brengt het zodoende aanmerkelijk minder op. 
Ondanks alle gewone maatregelen, waaronder het ‘s nachts patrouilleren met 
honden, bleef koperdiefstal kennelijk voor sommige mensen aantrekkelijk.
Momenteel wordt gewerkt aan de lijn tussen Utrecht-Jaarbeurs en Nieuwegein 
Centrum. Buiten werktijd staat die dus onder stroom. ‘t Is maar dat u het weet.

Minder reistijd en meer tijd voor de cliënt, dát zijn belangrijke redenen 
waarom zorgorganisatie Vierstroom Zorg Thuis de medewerkers in de 
wijkverpleging een elektrische fiets aanbiedt. De medewerkers van de 
wijkteams in Woerden, Oudewater en Montfoort hebben inmiddels hun 
elektrische zorgfietsen in ontvangst genomen. 

Medewerkers Vierstroom de wijk in 
op de elektrische fiets

Aranka, wijkverpleegkundige: “We zijn 
heel blij met onze e-bikes, dat is praktisch 
en scheelt veel tijd. We kunnen nu meer 
cliënten helpen en natuurlijk zorgt het 
voor meer beweging en werkplezier voor 
ons.”
Directeur Susan Veenhoff van 
Vierstroom Zorg Thuis is trots dat e-bikes 
nu de weg op kunnen: “Wij vinden het 
belangrijk om in onze medewerkers te 
investeren en te zorgen voor een prettige 
manier van werken. De e-bike helpt 
daarbij: minder reistijd, meer tijd voor de 
cliënten en het komt bovendien de 
vitaliteit van de medewerkers ten goede. 
We faciliteren de e-bike voor iedereen, 
ook voor stagiaires. Vierstroom Zorg 
Thuis neemt daarbij alle kosten op zich, 
zodat de medewerkers zonder zorgen 
gebruik kunnen maken van de fiets. 
Zowel voor werk als privé.”

Fietsgebruik stimuleren
In de komende vier weken krijgen zo’n 
400 medewerkers van Vierstroom Zorg 
Thuis een elektrische fiets. Veenhoff: 

“We zijn heel blij dat er zoveel interesse 
voor is. We hopen natuurlijk dat in de 
toekomst nog meer medewerkers gebruik 
gaan maken van de e-bike.” Bovendien 
wil Vierstroom Zorg Thuis een voorbeeld 
zijn voor andere organisaties en 
stimuleren dat ook zij het mogelijk 
maken om een elektrische fiets aan te 
bieden aan medewerkers.

Speciaal ontworpen e-bike voor 
de wijkverpleging
De e-bike van Vierstroom Zorg Thuis is 
niet zomaar een elektrische fiets.  
Samen met Driven, fabrikant van onder 
andere Batavus, Sparta en Koga, is deze 
e-bike speciaal ontwikkeld voor het 
zorgpersoneel in de wijk. Het is een licht 
model e-bike met een krachtige motor en 
mooie accessoires die bijdragen aan het 
gebruiksgemak in de zorg. Dankzij de 
grote accu is het niet nodig om onderweg 
op te laden. Ook over de naam is goed 
nagedacht: Batavus Cura, naar de 
Romeinse godin van de zorg.

Unieke samenwerking
Vierstroom is voor het leasen van de 
e-bikes een unieke samenwerking 
aangegaan met Alcredis voor het leasen 
van de e-bikes en met Fietsvoordeelshop 
en Aon voor de logistieke en 
operationele zaken. Hierdoor worden de 
medewerkers die gebruik maken van de 
leaseregeling volledig ontzorgd voor wat 
betreft het onderhoud en verzekering, 
maar ook voor hulp en pech onderweg 
en vervangend vervoer. 

Fietsambassadeur
Vierstroom Zorg Thuis is sinds december 
2019 fietsambassadeur voor het 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. De groep van fiets- 
ambassadeurs bestaat uit verschillende 
bedrijven uit diverse sectoren die het 
gebruik van de fiets actief stimuleren 
onder hun medewerkers. En waar de 
meeste organisaties zich met de fietsen 
richten op woon-werkverkeer, richt 
Vierstroom Zorg Thuis zich met name op 
werk-werkverkeer.

Medewerkers van het wijkteam in Oudewater op hun nieuwe elektrische fiets

Het zaterdagmiddagconcert op 
18 juli in de Grote- of 
St. Michaëlskerk wordt verzorgd 
door de cantororganist van de Oude 
Jeroenskerk in Noordwijk, Jaco van 
Leeuwen. 
Zijn leermeesters waren o.a. Kees van 
Eersel, hij studeerde aan het 
Sweelinckconservatorium in Amsterdam 
bij Piet Kee, volgde masterclases bij o.a. 
Marie-Claire Ala en Daniël Roth en won 
1e prijzen op een paar internationale 
concoursen. Genoeg reden om deze 
veelzijdig musicus te beluisteren op het 
Koor- en Kamorgel van de Michaëlskerk. 
Hij zal o.a. wat stukjes spelen uit de 
‘Five Pieces’ van Healey Wilan en de 
‘Theme et variations’ van Bossi.
Het concert is van 15.00 tot  
15.45 uur, de toegang is gratis, giften 
worden op prijs gesteld. Opgeven kan 
via concertenoudewater@gmail.com.

De IJsselbode wordt 
ook online gespeld

www.ijsselbode.nl

Proef- 
boringen?
Naar aanleiding van een bericht in het 
AD dat een Canadees exploratiebedrijf 
na een eerdere definitieve afwijzing 
opnieuw pogingen zou doen om 
proefboringen naar olie of gas te 
mogen uitvoeren langs de Hoenkoopse 
Buurtweg, laat de gemeente 
Krimpenerwaard weten dat de 
uitspraak van de Raad van State van 
juni 2018 nog steeds van kracht is en 
er niet geboord zal worden op het 
grondgebied van de gemeente. 
Hetzelfde geldt voor het Oudewaterese 
deel van de Hoenkoopse Buurtweg.
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Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

PRIKBORD
uitsluitend voor niet-

commerciële publicaties
Kosten e 22,50 (incl. 21% btw)
Met foto e 37,50 (incl. 21% btw)

Binnen één week contant betalen.
Na één week wordt er een factuur 
met e 4,00 factuurkosten gestuurd.

DE ROMMELMARKT
Hoenkoopse Buurtweg 43

Elke week
op vrijdag- en zaterdagmorgen

geopend voor de verkoop
van 08.30 uur tot 12.00 uur

Inleveren van spullen kan op vrijdag- en 
zaterdagmorgen na telefonische 

afspraak: 06-30709449 (Jan Boere)
Voor verdere info verwijzen wij u naar onze site: 

www.reddingsplanfranciscuskerk.nl

Hoera Patricia 
    is 50 jaar 

Feliciteren maar!

Namens ma, je broers, 
schoonzussen en nichtjes,
van harte gefeliciteerd!

Uw adres voor:
* garage- en industriële deuren
* elektrische deur- en hekaandrijving
* montage, service en onderhoud

De specialist in garage- en industriële deuren

Westeinde 41 • 3466 NL Waarder • 0348-502656
info@vanderveerdeuren.nl  •  www.vanderveerdeuren.nl

Vraag vrijblijvend advies en wij 
helpen u aan een passende deur!

Wij werken met:

Crawford, Novoferm,

Condoor, Faac

Molenstraat 9
3421 CL Oudewater
0348 - 342130
www.huidtherapiegroenehart.nl

Heeft u ongewenste haargroei?

Huidtherapie Groene Hart, de specialist in:
- SCHOONHEIDSSPECIALISTE - PIGMENTVERSCHILLEN
- DEFINITIEF ONTHAREN - HUIDONEFFENHEDEN
- COUPEROSE / ROSACEA - ACNÉ
- LASEREN BEENVAATJES - PEDICURE

Ook geopend in de avond!
Veel behandelingen bij de huidtherapeut komen voor
vergoeding van de zorgverzekering in aanmerking!

Kom langs voor een advies op maat!

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, video-

en witgoedapparatuur

www.bertus-service.nl
Bovenkerkseweg 12, Stolwijk 
Tel. 0182-342050

Cees Kuijf  
50 jaar werkzaam bij  
Bouwbedrijf Dionisius

15 juli 1970 - 15 juli 2020

Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Je collega's

• NIEUWBOUW • VERBOUW • ONDERHOUD • RENOVATIE

BOUWBEDRIJF DIONISIUS OUDEWATER B.V.
Kastanjeweg 11 - 3421 TD  Oudewater  

Telefoon 0348-561909 - www.dionisius.nl

DAGACTIVITEITEN

Woon- en Zorgcentrum ’De Wulverhorst’
valt onder de verantwoording van  
Stichting Ouderenzorg Oudewater

Prins Bernhardstraat 2     |     3421 JD Oudewater

Dinsdag 14 juli
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal

Ook weer voor mensen van buitenaf
14.15 Kook-\bakactiviteit Tuinzaal
Woensdag 15 juli
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
18.00 Aanschuifdiner Tuinzaal
Donderdag 16 juli
10.00 Spelletjes Tuinzaal
Vrijdag 17 juli
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
Zaterdag 18 juli
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 19 juli
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 20 juli
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.15 Wandelen met de Zonnebloem 
Dinsdag 21 juli
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.15 Kook-\bakactiviteit Tuinzaal
Woensdag 22 juli
10.00 Geheugentraining Tuinzaal
14.30 Bingo tuinzaal

Alleen voor mensen van buitenaf op inschrijving
Langskomen om in te schrijven of bellen 562214
Lijst ligt in de hal van De Wulverhorst.
Max 30 mensen per keer.

19.00 Crea soos Tuinzaal
voor bewoners en mensen van buitenaf

Donderdag 23 juli
10.00 Spelletjes Tuinzaal
Vrijdag 24 juli
10.00 Sport en spel Tuinzaal
14.30 Weekafsluiting met borrel Tuinzaal
Zaterdag 25 juli
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Zondag 26 juli
10.00 Koffiedrinken Tuinzaal
Maandag 27 juli
10.00 Zingen met Monique Tuinzaal
14.15 Wandelen met de Zonnebloem 
Dinsdag 28 juli
10.45 Bewegen met fysio Tuinzaal
14.15 Kook-/bakactiviteit Tuinzaal

Draag jij Oudewater een warm hart toe en wil je dat uitdragen? 
Zoek je een zinvolle, maar zeker ook leuke tijdsbesteding in een 
toeristische en recreatieve organisatie in een van de mooiste en 
boeiendste steden van het Groene Hart? Lees dan zeker verder!
Wij zoeken:
• Schippers op onze boot de Geelbuik
• Gidsen op onze boot de Geelbuik
• Stadsgidsen
• Baliemedewerkers TIP
• Medewerkers website Oudewater.net
Wij bieden:
• Een goed vrijwilligersbeleid
• Uitstekende begeleiding van nieuwe vrijwilligers
• Inspraak in tijden en uitvoering van werkzaamheden
• Duidelijke waardering en beloning van de vrijwilligers

Stichting
Toerisme 
   en
Recreatie
Oudewater

Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater
T 0348-561628

E tip@oudewater.net
www.oudewater.net

DRAAG JIJ OUDEWATER EEN WARM HART TOE? 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
STRO (Stichting Toerisme en Recreatie Oudewater) zet zich op diverse fronten in 
om het toerisme te bevorderen en Oudewater nog aantrekkelijker te maken voor 
(de) bewoners én bezoekers. Je kent natuurlijk TIP (Toeristisch Informatie Punt) en 
www.oudewater.net

Wil je meer details weten over een van deze vrijwilligersfuncties?  
Kijk dan op www.oudewater.net/nieuws/

Mail voor de functie van schipper/bootgids met Christine Splinter  
(christine@familiesplinter.nl ), voor de functie van baliemedewerkers/ 
stadsgids met Trudi van Eck (hansentrudi.oudewater@gmail.com ) en voor 
de functie van medewerker Oudewater.net met Gerdine van de Ven  
(gerdinevandeven@gmail.com of bel 06 53 867244)

06-36201682
ella@metella.nl

www.metella.nl

Ella Breij
Professional Organizer

Jouw huis 
(weer) als thuis 

laten voelen 
is mijn passie!

www.vlistbrocante.com

Ibiza Style 
Industrieel  

Stoere Decoratie 
Vintage 

Brocante meubelen 
Verlichting

EN NOG VEEL MEER... 

BE UNIQUE,  
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater 

0348-760100

Tijdelijk op zaterdag gesloten 

Ma t/m vr open van 08.00-17.00
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Zij heet Margriet en hij heet Sander, en ze gaan trouwen op 
13 augustus aanstaande, over precies 30 dagen dus. ‘t Stond in de 
sterren geschreven, en dus gaat het gewoon door, vol goede hoop op 
de toekomst. Geen droomfeest, een eenvoudige plechtigheid en een 
feestje in huiselijke kring.
Natuurlijk had de kosmische kalender de komende jaren nog wel wat 
geschikte data in petto, maar ze wilden het niet langer uitstellen 
vanwege de grillige onvoorspelbaarheid, niet zozeer van de ziekte, 
maar van de maatregelen in binnen- en buitenland, zoals het dwaze 
wetsvoorstel van minister Juno.
Vertrouwen op je gezond verstand, met de blik gericht op de toekomst. 
Het besef dat de situatie niet verandert als je niets blijft doen, en dat 
geldt ook voor bijvoorbeeld het organiseren van evenementen, van 
sport tot theater, van kerk tot kermis. Laat die opening die je in petto 
had gewoon aangepast doorgaan. Ga door met de organisatie van dat 
concert of die sportwedstrijd.
We maken onszelf toch volstrekt ongeloofwaardig door wèl met een 
mondkapje op strak naast elkaar onbekommerd in een vliegtuig te 
gaan zitten, maar niet in een bioscoop zonder plexiglas. Heel 
Nederland winkelt vrijuit, heel België moet een mondkapje op (als 
daar de mondkapjes-maffia niet achter zit?).
Jubilea stellen we uit vanwege het beeld dat we van ‘een feest’ 
hebben: luidruchtig, dicht op elkaar, rijkelijk besprenkeld. 
Een jubileum kan ook anders, ingetogener. Alleen de oktoberfeesten 
ontdoe je van zijn onmisbare elementen als ‘t op de oude voet moet 
gebeuren. Maar de carnavalsverenigingen zou ik juist aanmoedigen 
om er op 11 november aanstaande een mooie slinger aan te geven om 
te laten zien dat je het begrepen hebt. En of Sinterklaas dit jaar 
omstreeks half november in Nederland moet aankomen? Omwille van 
corona hoef je het niet te laten, en ook al laat hij voor een keer alle 
Pieten thuis, dan zal dat gegarandeerd toch tot hevige discussies 
leiden.
Otto Beaujon

Forum Ruimte

Parkeren en bouwen
Parkeren en bouwen waren de hoofdonderwerpen van het forum ruimte van 
afgelopen week. Sinds enige tijd is een werkgroep van betrokkenen onder leiding 
van een extern bureau bezig om een parkeerbeleid voor de binnenstad op te 
stellen. Deze werkgroep kwam met een verzoek om kaders te stellen bij het op te 
stellen beleid. Zoals inwoners en bezoeker hebben gemerkt in de afgelopen jaren 
wordt het parkeren in de binnenstad steeds moeilijker.

De werkgroep, die de opdracht heeft om 
tot een gezamenlijk gedragen beleid te 
komen (in welk geval de raad de 
aanbevelingen zal overnemen) maakt in 
het verzoek tot kaderstelling duidelijk dat 
parkeren geld gaat kosten.  
Het gaat daarbij dan om een stelsel van 
parkeervergunningen voor bewoners en 
werknemers en voorzieningen voor kort 
en lang parkeren. En een beleid bij de 
verlening van omgevingsvergunningen 
van voorschriften tot parkeren op eigen 
terrein en, als dat niet mogelijk is, een 
storting in een parkeerfonds. Met die 
kaders hoopt de werkgroep dan tot een 
gezamenlijk gedragen visie te kunnen 
komen. Het stuk ging als bespreekstuk 
naar de raad.

Bouwen
Het knellend provinciaal beleid rond de 
rode contouren (een rode lijn rond 
stadjes en dorpen waarbuiten niet 
gebouwd mag worden (red)) is streng. 
Volgens wethouder Duindam is de enige 
plaats waar een vruchtbaar gesprek met 
de provincie over te voeren valt is het 
Statenland. Een plan voor de inrichting 
van een ‘kernrandzone’ op die plaats 
werd staande de vergadering 
gepresenteerd. Het gaat dan om het 

verplaatsen van de skeelerbaan en  
het zwembad (reeds ingetekend in het 
beeldkwaliteitsplan van Tappersheul III). 
Een kernrandzone is een provinciaal 
instrument om die rode contouren op te 
rekken. Het hele Statenland zou dan 
bebouwd kunnen worden, met 
handhaving van De Broedkorf als groen 
element. Dicht bij de Molenwal zou dan 
een bebouwing met hoge dichtheid 
komen en naar de punt toe wordt die 
bebouwing steeds lichter. Voorspelbaar 
was dat insprekers van de Molenwal en 
van de Ravelijnstraat (aan de overkant 
van de IJssel, die hun uitzicht zien 
veranderen) hiertegen bezwaren hebben. 
Ook de intekening van zwembad en 
skeelerbaan in Tappersheul III ligt niet 
goed bij een groep inwoners onder 
leiding van Joost Brand, waarover de 
laatste weken al meer is gepubliceerd in 
De IJsselbode. De kernrandzone visie is 
nog zeer globaal en dient als 
onderbouwing van het gesprek met de 
provincie. Als daar ruimte ontstaat 
wordt een verder plan ontwikkeld. 
Het forum nam kennis van de 
presentatie.

vervolg van de voorpagina

door Trudie Scherpenzeel

OUDEWATER

ColumnVertrouwen

Heb je onlangs een auto 
gekocht of wens je binnenkort 
een auto te kopen? Maak een 
berekening en bespaar 
belasting. Ben je directeur-
grootaandeelhouder en heb je 
een auto van de zaak waarover 
je bijtelling betaalt?  
Maak ook dan een berekening.  
De auto verkopen aan privé kan 
belastingvoordeel opleveren.
Wens je meer informatie?

cees@planje.nl 
of 06-12749721

Belastingvoordeel:  
de auto zakelijk of privé?
Het kopen van een auto levert de mens de nodige 
keuzestress op. Nadat je het besluit hebt genomen 
welk merk en welk model het wordt, dien je ook nog 
een keuze te maken welke motor, uitvoering en 
opties je wenst. Maar als ondernemer ben je er dan 
nog niet. Wordt het een auto van de zaak of schaf je 
de auto privé aan? De meeste ondernemers geven de 
voorkeur aan ‘de auto van de zaak’, zonder dat zij 
hiervoor een goede onderbouwing (kunnen) geven.  
Toch vreemd: eerst onderhandelen om bij de dealer een 
korting van een paar honderd euro te krijgen, terwijl je 
mogelijk duizenden euro’s belastinggeld te veel betaald.
Bij een auto van de zaak zijn alle autokosten  
(met uitzondering van boetes) aftrekbaar. Denk hierbij aan 
de afschrijvingskosten, brandstof, verzekering, 
motorrijtuigenbelasting en de rente van een eventuele 
financial lease. Als je de auto voor meer dan 500 kilometer 
per jaar voor privédoeleinden gebruikt, dan betaal je 
belasting over het privégebruik van de auto (de bijtelling). 
Indien je de auto privé aanschaft, kan je geen van de 
hiervoor genoemde kosten aftrekken. Maar je hebt ook 
geen bijtelling. De onderneming mag dan simpelweg 
e 0,19 voor iedere zakelijk gereden kilometer vergoeden. 
Deze kosten zijn aftrekbaar. Het is niet eenduidig te 
zeggen wanneer je welke keuze moet maken, dit is voor 
iedere situatie verschillend. Meten = weten.
Een voorbeeld: je hebt een BV, je salaris bedraagt 
e 50.000 bruto, je rijdt jaarlijks 20.000 aan zakelijke 
kilometers, de totale autokosten bedragen e 15.000 per 
jaar en de bijtelling is 22% over een cataloguswaarde van 
e 60.000. De aftrekpost van de auto van de zaak komt in 
deze situatie neer op circa e 6.000 netto, terwijl de netto 
bijtelling e 6.500 bedraagt; een nadeel dus van e 500. 
Indien je de auto privé had aangeschaft, had je e 0,19 
onbelast kunnen vergoeden. Dit levert een voordeel op  
}van minstens e 1.500 netto per jaar.  
In deze situatie kan je dus jaarlijks e 2.000 netto besparen 
door het maken van de juiste keuze.

Maandag- en dinsdagavond spelen we de 
musical voor de ouders in sporthal 
De Eiber. Opa’s, oma’s en andere 
familieleden kunnen meekijken via een 
livestream. Broertjes en zusjes mogen 
maandagmiddag komen kijken, naar wat 
anders de generale repetitie zou zijn.
Dit jaar geen afscheidsavond; na de 
musical moet iedereen weer gewoon 
naar huis. Om toch het gevoel van een 
borrel mee te geven krijgen de ouders 
een ‘premièrehapje’. In plaats van het 
kamp hebben ouders een speciale 
feestweek georganiseerd voor de groep 

wel drinken we samen met de ouders een 
kopje koffie na afloop van de musical. 
Ik kan nog niets verklappen, maar het 
wordt een verrassende avond!
Zoals ieder jaar krijgen de kinderen als 
afscheidscadeau een boek met daarin al 
het wereldnieuws van de afgelopen 

Forum Samenleving Oudewater
Op de site van de gemeente 
Oudewater staat; “In een forum 
spreken de leden van het forum, 
collegeleden, inwoners en 
ambtenaren op voet van gelijkheid 
met elkaar over de zaken die op de 
agenda voor de raad komen. 
Er worden in het forum geen 
besluiten genomen. Het gaat om het 
uitwisselen van informatie”. 
De liefhebbers van dit soort 
vergaderingen kwamen tijdens de 
Forum Samenleving bijeenkomst op 
6 juni in de Klepper volledig aan  
hun trekken!

Abrona
Van 20.00 tot 23.00 uur stond er een 
fors aantal onderwerpen op de agenda. 
Als eerste een toelichting van bestuurs-
voorzitter Piket op de sluiting van 
Abrona. De zijkanten van de zaal waren 
bezet met forumleden en insprekers, het 
middenterrein was vol bezet met 
inwoners en geïnteresseerden. Netjes op 
anderhalve meter van elkaar geposteerd. 
Over het deel van het forum over 
Abrona is een apart artikel in deze krant 
te vinden. Na het afsluiten van het 
Abrona deel, haastten de meeste 
toehoorders in de zaal zich naar buiten. 
Wellicht omdat ze minder op hadden 
met de daarna volgende onderwerpen.

DVO met Woerden
Een van de vervolgonderwerpen was de 
nieuwe DVO (Dienst Verlenings 
Overeenkomst) voor de komende vijf 
jaar tussen de gemeente Oudewater en 

Jaarrekening 2019 en kadernota 
2020
Wethouder Bas Lont meldde dat de 
jaarrekening over 2019 nog op zich laat 
wachten. Met name de afrekeningen 
van de zorg zijn nog niet definitief. 
Zodra die er zijn zal de jaarrekening 
naar de raad gaan. Waarschijnlijk komt 
het tekort uit op driehonderdduizend 
euro. Voor wat betreft 2020 liggen er 
heel wat uitdagingen om de kosten in de 
greep te houden. Met moeite kunnen de 
risico’s afgedekt worden. 
De verschuiving van centrale overheids-
taken in het sociale domein naar de 
gemeenten, hebben heel wat gemeenten 
inclusief Oudewater in zwaar financiëel 
weer gebracht. In de voorjaarsnota zijn 
alle onvermijdelijkheden verwerkt. Zoals 
het er nu naar uitziet zal er weinig 
ruimte zijn voor ambities (zoals plannen 
voor de Klepper, het zwembad e.d.). 
In de zomer zal worden bepaald wat er 
nog mogelijk is.

Afsluiting
Aan het eind van de vergadering werd 
nog even gesproken over overstekende 
fietsers en over de nieuwe electriciteits-
kast op de markt. Een feestelijke 
ingebruikname gaat er niet komen, 
maar er werd wel melding gemaakt dat 
de marktkooplui er blij mee waren, dat 
‘ie er goed uitziet en dat de kans groot is 
dat ‘ie de eerstvolgende carnaval wel 
doorstaat.

Woerden. Toch niet oninteressant zou je 
zeggen. Voor toehoorders die niet 
ingevoerd zijn in de materie was het 
vraag- en antwoordspel lastig te volgen. 
De vragen over de overeenkomst waren 
vooraf door de forumleden ingediend en 
door wethouder Kok vooraf beantwoord. 
In de forumvergadering mocht alleen 
toelichting worden gevraagd op de 
antwoorden. Er ontstond een discussie 
over de manier waarop in de toekomst 
wordt gemeten of Woerden de gewenste 
kwaliteit van de diensten waarmaakt, wie 
de schuld krijgt van gemaakte fouten en 
opdraait voor de daaruit resulterende 
kosten, wie eigenaar is van het 
wagenpark, hoe het met de huisvesting 
van de ambtenaren in Oudewater zit en 
of er wel of niet sprake is van 
gedwongen winkelnering. Slot van het 
verhaal was dat er volgens de heer Kok 
in de nieuwe overeenkomst werd voldaan 
aan de tien voorwaarden die het college 
vooraf had gesteld, dat er geen sprake 
was van gedwongen winkelnering en dat 
er geen prestatie-indicatoren in de 
overeenkomst komen. “Als er problemen 
zijn dan wordt er gepraat. We zijn niet 
ontevreden over hoe het gaat. Het komt 
wel goed” aldus Kok. De opmerking dat 
de DVO stond voor ‘Door Volharding 
Onomkeerbaar’ zag Kok als een 
compliment. “Want dat wilden we ook”. 
De overeenkomst is in de Woerdense 
raad een hamerstuk. In Oudewater gaat 
het door naar de raad als bespreekstuk. 
Het laatste woord is er dus nog niet over 
gezegd.

door Siem van der Burg

8 jaar. Daarin schrijven ze ook nog een 
groet voor elkaar.
Ieder jaar vieren we de ‘nacht van 8’, 
maar dat kon dit jaar niet doorgaan. 
Daarom zijn we vorige week met de klas 
naar de Boerinn in Kamerik geweest, dat 
was ook hartstikke leuk!”

8’ers. We zijn bij de Boerinn in Kamerik 
geweest, hebben een film gekeken in de 
bioscoop en afgelopen vrijdag was er een 
verrassingsactiviteit. Ik ben ontzettend blij 
dat de ouders dit hebben opgepakt.”

Immanuelschool, Oudewater
Danielle den Oudsten, juf groep 8
“Wij zijn net op kamp geweest, in 
Otterlo. Het was fantastisch! Omdat 
kinderen onderling geen afstand meer 
hoefden te houden, kon het kamp toch 
doorgaan. Normaal gaan we in groepjes 
met de auto, nu moest ouders hun kind 
zelf brengen, maar dat mocht de pret 
niet drukken.
Ook de musical gaat door. In het begin 

van de coronatijd dacht ik: wat gaat er 
gebeuren, kan dat allemaal wel? Gelukkig 
zijn we toch begonnen met oefenen via 
Google Meet en kunnen we de musical 
nu opvoeren. Maandag- en dinsdagavond 
mogen de ouders komen kijken. 
Dinsdagavond zijn alle ouders welkom 
voor een afscheidsdrankje op het plein. 
Opa, oma, broer en zus kunnen achteraf 
de opnames bekijken.
Woensdag, de laatste schooldag, gaan 
we eerst samen opruimen. Rond twaalf 
uur maken alle kinderen van de school 
een erehaag voor de leerlingen van 
groep 8.”

Graaf Jan van Montfoortschool, 
Montfoort
Eric van der Wal, directeur
“Onze leerlingen gaan aan het begin van 
het schooljaar op kamp, dat hebben ze 
dus al lekker achter de rug. We hebben 
samen uitgebreid gesproken over het 
afscheid aan groep 8. We hebben goed 
gekeken wat wel en niet kan. Gelukkig 
kunnen we musical gewoon opvoeren. 
We hebben daarvoor de ouders 
uitgenodigd, die passen precies samen in 
de centrale hal. Opa’s, oma’s, broertjes 
en zusjes kunnen meekijken via een 
livestream of de opnames op een later 
tijdstip bekijken.
Helaas is er geen groot afscheidsfeest, Groep 8 van de Immanuelschool in Otterloo
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0348-568241
www.andanteuitvaart.nl

aandacht voor afscheid

In de hele regio 
Altijd bereikbaar

Corry Roest

Chantal 
     van Gijssel 

&

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl 

In alle rust, betrokken, zorgzaam...
Want iedere begrafenis is een persoonlijk afscheid!

0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

    Wim
Speksnijder

vermey | uitvaartzorg

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348471962

Hét adres voor:
Schilderwerk - Behangen

Wandafwerking - Ornamentenplafonds
Maken en restaureren van glas-in-lood

Is uw woning ouder dan twee jaar, dan berekenen wij maar 9% btw op 
al het binnen en buitenschilderwerk! Maak vrijblijvend een afspraak!

Benenedeneind Z.Z. 433 - Polsbroekerdam - 0182-386 910
info@schildersbedrijfvangalen.nl

UITVAARTVERZORGING MIDLAND
06 53 53 68 88

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

Ook als u elders verzekerd bent en
voor mensen met een smalle beurs.

J. de Kat Begrafenisverzorging

Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl

Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging
Sinds 1980

Overledenenzorg in de ruimste zin van het woord

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

Partner van...

Alleen bij geen gehoor
0182 38 22 31www.bertuskostwinder.nl

Goudseweg 62
2808 NK  Gouda

06 22 97 16 92

Wij zijn u graag van dienst

A.P.K.-keurstation en aircoservice
Onderhoud en reparatie van alle merken

auto’s en tuin- en parkmachines
Goejanverwelle   90 | 3467 PR Hekendorp | Tel.   0182-501464 | Mobiel   06-23560959

www.pmarkus.n l

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

Via deze weg wil ik u allen bedanken 
voor uw blijken van medeleven 
 na het overlijden van mijn man

Derk Stubbe
Het heeft mij veel troost gegeven.

Margo Stubbe-Schoonderwoerd

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen,

lieve kaarten en uw aanwezigheid
na het overlijden van onze dierbare

Jacques Zanen
Het is een troost te weten

dat wij niet de enigen zijn die hem missen.
Dit zal ons ook de komende tijd tot steun zijn.

Marja Allaert

Marieke

Janine en Gert

Peter en Silvia
Katja, Linda

Evelyn en Thijs
Wessel, Ruben

Oudewater, juli 2020

In plaats van kaarten

Daar het voor mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor grote hoeveelheid 
steunbetuigingen, in welke vorm dan ook, die ik mocht ontvangen na het overlijden van moeder

Griette Uittenbogaart-Kastelijn
betuig ik u langs deze weg mijn hartelijke dank.

Ook gaat er veel dankbaarheid, respect en waardering uit naar alle medewerkers en 
het verplegend personeel van zorgcentrum De Breeje Hendrick, de medewerkers van 

Huisartsenpraktijk J. Kruijt te Polsbroek en de medewerkers van Vierstroom team Vlist.

Gretus

Vlist, juli 2020



PAGINA 6 DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK 14 JULI 2020

Dinsdag 14 juli 2020 vervolg op pagina 2

Ik wil iets….
“Ik wil die windmolen wel. Goed voor 
duurzaamheid. Maar natuurlijk niet 
daar waar ik ‘m kan zien.” Of: 
“Vanzelfsprekend moet er in 
Oudewater een zwembad gebouwd 
worden. Maar niet in mijn wijk.” 
Als wethouder met enige ervaring 
kan ik talloze vergelijkbare 
voorbeelden geven. Het heeft zelfs 
een professionele afkorting: NIMBY 
oftewel Not In My BackYard.
NIMBY is een vervelend maar  
begrijpelijk verschijnsel. Helaas heeft 
iedereen wel een BackYard en dus 
moeten we keuzes maken.
Wel moeten we keuzes motiveren en 
de gevolgen ervan zoveel mogelijk 
verzachten. We leven nou eenmaal 
in een klein, druk en bezig landje. Het is hier geen Zweden of Canada. 
Dus heeft iedereen bij tijd en wijle last van een voorwerp in zijn of haar 
BackYard dat hij of zij daar liever niet zou zien.
Dat is al moeilijk genoeg te besturen op Oudewaterse schaal. Sinds afgelopen 
week doet Den Haag er vrolijk aan mee en geeft een ongelooflijk slecht 
voorbeeld. Ruim 100 gemeenteraden in Nederland, waaronder Oudewater, 
hebben zich uitgesproken vóór het opnemen in hun gemeente van 500 
Syrische weeskinderen van de Griekse eilanden. Zeg maar opnemen in hun 
BackYard. Maar Den Haag is van mening dat zelfs de BackYard van heel 
Nederland te klein is voor 500 weeskinderen. En dat ze maar opgevangen 
moeten worden in Griekenland zelf. Waar wij dan (financieel en 
organisatorisch) aan moeten gaan bijdragen. Ik zal u de details besparen. 
Maar na de zomer zal duidelijk worden dat dit helaas toch te ingewikkeld 
blijkt te zijn om voor die weeskinderen te doen slagen.
Erger dan dit voorbeeld is dat Den Haag eigenlijk bevestigt dat NIMBY een 
valide argument is om iets tegen te houden. En dat gaat in den lande 
navolging krijgen. Dan gaat dit land op slot en houden we elkaar in een 
houdgreep. Dat werkt verstikkend. Ik kan u verzekeren dat als u een keer iets 
wilt bereiken er altijd wel een ander te vinden is met een NIMBY- argument. 
Ik hoor dan heel graag uw tegenargumenten om toch te kunnen doen wat u 
wilt doen.
Bob Duindam, 
Wethouder Oudewater

Gemeente Oudewater geeft met het ‘Uitvoeringsplan 
Energietransitie’ invulling aan de verplichting waar de 
gemeente aan moet voldoen vanuit het Klimaatakkoord en de 
Regionale Energiestrategie (RES).

Eén van die verplichtingen is het 
opwekken van elektriciteit via 
windmolens en zonnevelden. 
Dit heeft effect op de leefomgeving. 
Aan de andere kant biedt het ook 
kansen, zoals opbrengsten. Daarom 
zijn we in gesprek met inwoners over 
hoe we dit gaan doen, wat we 
belangrijk vinden en welke zorgen en 
ideeën er zijn. Deze input wordt 
samen met een ruimtelijke, technische 
en financiële analyse vastgelegd in 
een ‘Afwegingskader’. Deze wordt 
voorgelegd aan de raad.
Zo bepalen we samen hoe Oudewater 
wil en kan bijdragen aan het Klimaat- 
akkoord en de RES. In maart zijn hier 
inloopavonden voor geweest.
Momenteel wordt er een concept- 

Afwegingskader gemaakt. Hier kunt 
u na de zomer op reageren tijdens 
nieuwe inloopavonden. Meer infor-
matie over deze inloopavonden volgt.
Wat is de Regionale 
Energiestrategie
Met het Afwegingskader bepaalt 
gemeente Oudewater zelf haar 
bijdrage aan de RES.
Maar wat is de RES nou precies?
Wat komt er in te staan?
Wie gaat waar over? Wat betekent 
het voor Oudewater en de regio? 
En hoe kunt u meepraten? 
Hierover organiseert de gemeente 
Oudewater samen met andere 
gemeenten een online voorlichtings-
sessie. Zet de datum in uw agenda en 
kijk mee:

Een evenement 
organiseren  
in coronatijd
Per 1 juli 2020 mogen weer 
evenementen plaatsvinden in 
de gemeente Oudewater. 
Maar, de evenementen moeten 
wel binnen de huidige corona- 
maatregelen passen. En die 
maatregelen verschillen per 
type evenement.

Zo gelden bij sommige soorten 
evenementen verplichte zitplaatsen 
voor bezoekers. Ook zijn er situaties 
waarbij er een maximum aantal 
bezoekers mag worden toegelaten. 
Voor de zogeheten ‘doorstroom’- 
evenementen (zoals vlooienmarkten 
en kermissen) gelden juist weer 
mínder regels.
Flyer helpt u op weg
Om duidelijkheid te scheppen voor 
organisatoren van evenementen in 
de gemeente Oudewater, is een 
stappenplan gemaakt in de vorm van 
een flyer.
U kunt op basis van uw type 
evenement (met zittend, staand of 
doorlopend publiek) bepalen welke 
coronaregels u voor uw evenement in 
acht moet nemen. 
Ook leest u in de flyer welke extra 
informatie de gemeente van u 
verwacht als u uw plannen indient 
voor het verkrijgen van een 
vergunning.

U vindt de flyer ‘Een evenement 
organiseren in coronatijd’ op www.
oudewater.nl (zoekterm ‘evenement’).

Online voorlichting Regionale Energiestrategie (RES)
Over windmolens en zonnevelden in de regio

• Wat:  
Online voorlichting over de RES

• Wanneer: 
9 september, 19.30 - 21.00 uur

• Aanmelden: 
Scan de QR-code of ga naar  
www.oudewater.nl/ 
duurzame-energie

• Meer informatie:
 www.oudewater.nl/ 

duurzame-energie

PMD: Plastic- en Metaal-
verpakkingen en Drinkpakken
Plastic-, metaal- en drankverpakkingen leveren grondstof 
voor nieuwe verpakkingen en andere artikelen.

Dit mag er in de PMD-zakken:
4 Plastic verpakkingsafval zoals: 

plastic flessen, flacons, bekers, 
kuipjes, tubes, potjes, deksels, 
zakken, tasjes en folies

4 Metalen verpakkingsafval zoals: 
frisdrankblikjes, blikjes van 
honden- en kattenvoer, soep- en 
groenteblikken, metalen deksels, 
tubes en doppen, aluminium 
schaaltjes en bakjes, lege 
waxinelichtjes

4 Drinkpakken: pakken voor sap, 
soep en zuivel zoals melk, 
yoghurt, vla e.d., drinkpakjes 
voor kinderen

Dit mag er niet in:
X Chipszakken en wikkels van 

(room)boter
X Verpakkingen met inhoud
X Verfblikken of -bussen
 (hoort bij het klein chemisch afval)
X Landbouwplastic  

(dit is bedrijfsafval)
X Piepschuim  

(graag naar de Milieustraat)
X Hardplastic afval zoals: 

kapot tuinmeubilair,  
speelgoed en dergelijke  
(kan naar de Milieustraat)

Tip: Download de AfvalWijzer app  
of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl

Weet u dat
De PMD-haken aan de lantaarnpalen 
alléén bestemd zijn voor de dag van 
inzameling?
Eerder uw volle PMD-zak kwijt?
Gooi deze dan in een van de 
PMD-verzamelcontainers. 
Of lever deze in bij de Milieustraat.
Locaties PMD 
verzamelcontainers:
- Coöp 

(ondergrondse perscontainer)
- Jumbo 

(ondergrondse perscontainer)
- Papenhoeflaan (bovengronds)
- Spoorwijk (bovengronds)
- Milieustraat (tijdens openingstijden)
Is de verzamelcontainer vol?
Meld het ons via www.oudewater.nl 
of 14 0348.
Gebruik een andere container of 
neem uw afval weer mee. Plaats 
geen afval naast de container. 
Zo houden we het met elkaar schoon!

Tip: Doe uw PMD-zak niet te vol. 
Dan past ‘ie beter in de verzamel- 
container.

Vanaf 3 augustus 
verruimde openingstijden 
burgerzaken Oudewater
Vanaf maandag 3 augustus kunt u bij burgerzaken in het stadskantoor 
van Oudewater terecht op:
Maandag t/m woensdag van 09.00 tot 12.30 uur
Donderdag van 13.00 tot 16.15 uur en 

van 17.00 tot 19.30 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Mini’s volleybal hebben  
eigen volleybalshirt

Sinds januari spelen ook de mini’s 
weer volleybal bij Volleybalvereniging 
Jupiter. Initiatiefnemer Tanja te Poele 
is ontzettend blij met de ‘bijna dertig’ 
jonge volleyballers die de club nu telt. 
Vanaf volgend jaar spelen ze in een 
echt volleybalshirt.
Het eerste talent is door Tanja al gespot. 
“Er zitten kinderen bij die heel leuk 
spelen! Het is ook leuk om het verschil te 
zien in hoe kinderen begonnen en hoe ze 
nu spelen. Ze hebben echt al volleybal-
technieken aangeleerd.” Elke vrijdag-
middag trainen de mini’s van 16.00 uur 
tot 17.00 uur in sporthal Noort Syde. 
Na de zomer krijgen de kinderen vanaf 
groep 6 een tweede training op woens-
dagmiddag. “We willen ze klaarstomen 
voor de C-jeugd.”

T-shirts en ijs
Volgende jaar starten de kinderen ook 
met het spelen van competitie; ze gaan 
kleine toernooitjes spelen. En daar horen 
natuurlijk officiële volleybalshirts bij. 
Vrijdag kregen de kinderen hun volleybal-
shirts overhandigd door niemand minder 
dan Rob Jongerius. Met zijn ijssalon 
Roberto is hij de sponsor van de jonge 

volleyballers. “Dat spreekt de kinderen 
wel aan!”, vertelt Tanja met een glimlach. 
Rob was met zijn ijskar naar de sporthal 
gekomen om alle kinderen te trakteren 
op twee bollen ijs, met spikkels én 
slagroom. Het was een feestelijke  
en zonnige afsluiting van het 
volleybalseizoen.

Ook volleyballen?
De laatste woensdag van de vakantie, 
26 augustus, zijn alle kinderen van de 
basisscholen vanaf groep 3 welkom om 
kennis te maken met volleybal. Tussen 
14.00 uur en 16.00 uur worden leuke 
volleybalspellen en -activiteiten 
georganiseerd in de sporthal. Aanmelden 
kan via tc@jupiteroudewater.nl
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Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Openingstijden 
(alleen op afspraak)
• ma, di en wo: 08.30 - 12.30 uur
• do: 08.30 - 19.30 uur 

(burgerzaken vanaf 13.00 uur)
• vr: 08.30 - 12.30 uur  

(telefoon tot 17.00 uur)

Telefonische 
bereikbaarheid
ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur

Meldpunt 
woonomgeving
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
Voor rioolstoringen buiten 
kantooruren: 14 0348

Stadsteam Oudewater
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater 
Telefoon: 0348 56 18 93
Ma, di, do en vrij: 09.00 - 12.00 uur
Inloopspreekuur Formulierenhulp: 
do: 10.30 - 12.30 uur
info@stadsteamoudewater.nl
www.stadsteamoudewater.nl

Milieustraat/stadserf
Populierenweg 21
3421 TX  Oudewater
vrijdag: 13.30 - 15.30 uur
zaterdag: 09.00 - 12.00 uur

Jellinek Preventie
ABC straat 5
3512 PX  Utrecht
Op werkdagen bereikbaar tussen 
09.00 - 11.00 en 15.00 - 17.00 uur 
op 088 505 1220
Meer info via www.jellinek.nl

Sociale Kaart Oudewater
De digitale wegwijzer naar 
activiteiten, ondersteuning  
en zorg in uw buurt. Kijk op  
www.socialekaartoudewater.nl

Abrona kan of wil niet blijven?
Onderstaande verslagen zijn van 
de onafhankelijke tekstschrijver  
van de gemeente Oudewater.

Een emotionele bestuurder Piket gaf samen met zorgmanager 
Wildeman van Abrona tijdens de forumvergadering Samenleving 
uitleg over het besluit om hotel-restaurant Abrona te sluiten.
Een ding was van meet af aan duidelijk: de sluiting gaat door. 

Forumleden waren net zo emotioneel en probeerden 
toezeggingen los te peuteren, maar daar bleef bestuurder 
Piket vaag in.

Financieel wanbestuur
De twee vrouwen die Abrona verte-
genwoordigden kwamen met een 
uitgebreide presentatie waaruit - als 
het aan hen had gelegen - iedereen 
de conclusie had moeten trekken dat 
het besluit tot sluiting van het hotel-res-
taurant logisch was. Daar gingen de 
forumleden niet in mee. De toon werd 
gezet door voorzitter van het actie-
comité Six die de leiding van Abrona 
financieel wanbestuur verweet. 
De keuzes zijn niet gemaakt voor 
cliënten maar voor het bedrijf, was 
zijn conclusie. Hij weet zich gesteund 
door 3200 ondertekenaars van een 
petitie voor behoud van deze horeca-
voorziening.

Zorgbelang voorop
De forumleden waren nagenoeg 
unaniem in de constatering dat het 
zorgbelang nu voorop moet komen 
te staan. Vooral Knol (Wakkere 
Geelbuik) had zijn huiswerk bijzonder 
goed gedaan en geïnformeerd welke 

procedures bij verkoop van een 
dergelijke zorgvoorziening noodza-
kelijk zijn. Die strookten niet met wat 
bestuurder Piket vertelde. Het hele 
forum wilde de toezegging krijgen 
dat in het bidbook bij de verkoop van 
het pand eisen staan rondom de 
voorziening. Piket hield steeds het 
midden tussen een eisenpakket dat 
ze bespreekt met Burgemeester en 
Wethouders en de marktwaarde van 
het pand.

Sociaal-maatschappelijk
Dat schoot de forumleden in het 
verkeerde keelgat omdat de markt-
waarde wel erg vaak werd genoemd. 
Knol en Van den Hoogen (Onafhan-
kelijken), maar ook Broere (SGP/CU), 
Six (CDA) en Gabriëls (VVD/D66) 
bleven hameren op een grotere 
betekenis voor de sociaal-maat-
schappelijke eisen dan voor de 
marktwaarde van het pand, maar 
kwamen niet veel verder. ‘We krijgen 
het antwoord niet, want ik denk dat 

Abrona plat gezegd gewoon wil 
cashen’, zei Knol waarmee hij het 
gevoel van alle forumleden uitsprak.
Binnenkort volgt een gesprek met 
Abrona en het collega van Burge-
meester en Wethouders over de 
voorwaarden. Ook dan, zo benadrukte 
bestuurder Piket, heeft de gemeente 
een adviesrol. Een serieuzere rol voor 
de gemeente is niet toegezegd.

Vergunningen
Op Oudewater.nl/gemeenteblad is 
meer informatie over de vermelde 
vergunningen te vinden.

Ingekomen  
aanvragen / meldingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Hoenkoopse Buurtweg 4  

in Oudewater 
het slopen van een hoofdgebouw 
na een brand, 
ingediend op: 30-06-2020, 
dossiernummer: 5282691

• Hoenkoopse Buurtweg 4 
in Oudewater - het vernieuwen 
van een woning na een brand, 
ingediend op: 30-06-2020, 
dossiernummer: 5265739

• Waardsedijk 213 in Oudewater  
het realiseren van zes  
vrijstaande kleedkamers, 
ingediend op: 03-07-2020, 
dossiernummer: 5293871

• naast Biezenstraat 2  
in Oudewater 
het bouwen van twee gestapelde 
nieuwbouwwoningen, 
ingediend op: 06-07-2020, 
dossiernummer: 5289033

• Papenhoeflaan 43 in Oudewater 
het brandveilig gebruik  
van een gebouw, 
ingediend op: 06-07-2020, 
dossiernummer: 2024010

Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Oranje Bolwerck’ voor een ieder ter inzage ligt van 15 juli tot en met 8 september 
2020. In verband met de zomerperiode is de wettelijk termijn van 6 weken 
verlengd met 2 weken.
PLANGEBIED EN DOEL
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van het centrum van Oudewater.
Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de begraafplaats. 
De gracht wordt begrensd door de Waardsedijk. 
Aan de noordwestzijde van het plangebied staat de muziekschool. 
De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door de Sint Janstraat.
M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
Burgemeester en wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage 
hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt dat door de 
voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zich 
voordoen die het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk maken.
INZIEN
Het ontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via 
onze website www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmings-
plannen’ en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidn
NL.IMRO.0589.bpOranjeBolwerck-ON01.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te 
komen indien dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? 
Dan kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.
ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN
Van 15 juli tot en met 8 september 2020 kan iedereen schriftelijk zienswijzen 
indienen bij de Gemeenteraad van Oudewater, postbus 100, 3420 DC 
Oudewater. De zienswijze dient de volgende informatie te bevatten:
• naam en adres van indiener,
• datum,
• redenen van de zienswijze,
• het plan waarop de zienswijze betrekking heeft.
U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.
Wel kunt u digitaal een zienswijze indienen via onze website (met DigiD).
MEER INFORMATIE OF VRAGEN?
Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met  
M.S.M. van Kats, tel. 0348-428563 of C. Bos, tel. 06-52718423.

APV / Bijzondere wetten
• Markt-Oostzijde in Oudewater 

het afsluiten van de weg 
tijdens hijswerkzaamheden  
op 9 juli 2020,
ingediend op: 03-07-2020, 
dossiernummer: 2024001

• Markt-Oostzijde 2A  
in Oudewater 
het plaatsen van een steiger 
vanaf 7 t/m 15 augustus 2020, 
ingediend op: 06-07-2020, 
dossiernummer: 2024014

• Speeltuin Kolonel Stamfordstraat 
in Hekendorp 
het organiseren van een 
zomeractiviteit voor 
basisschoolleerlingen op 
28 augustus 2020, 
ingediend op: 06-07-2020, 
dossiernummer: 2024019

Besluiten / beoordelingen 
Wabo (omgevingsrecht)
• Zwier Regelinkstraat,  

nabij de brug over de 
Hollandsche IJssel 
het plaatsen van een  
digitaal informatiescherm, 
besluit: verleend op 02-07-2020, 
dossiernummer: 5078383

• Hekendorpse Buurt 65  
in Hekendorp 
het nieuwbouwen van een 
fietsenstalling en overkapping, 
besluit: verleend op 07-07-2020, 
dossiernummer: 5208833

• Utrechtse straatweg 17 
in Oudewater 
het verwijderen van een 
draagmuur, 
besluit: verleend op 07-07-2020, 
dossiernummer: 5206049

• Joostenplein 35 in Oudewater 
het vervangen van  
bestaande handelsreclame, 
aanvraag ingetrokken op 02-07-
2020, dossiernummer: 4642427

APV / Bijzondere wetten
• Dijkgraaflaan 42 in Oudewater 

het plaatsen van een 
springkussen voor een  
besloten feestje op 4 juli 2020, 
besluit: vergunningvrij op 02-07-
2020, dossiernummer: 2023932

Komt er ooit een oplossing voor 
beperkte parkeerruimte?
Iedereen weet dat er weinig parkeerplekken zijn in het centrum 
van Oudewater. Er wordt al tijden over gediscussieerd hoe dat 
moet worden opgelost.
In Forum Ruimte kwam het raadsvoorstel ‘Kaderstelling voor 
parkeerbeleid binnenstad Oudewater’ aan bod. Burgemeester 
en wethouders presenteren hiermee een aantal voorwaarden. 
De werkgroep die zich bezighoudt met het parkeerbeleid kan 
vervolgens verder met het uitwerken van voorstellen.

Fietsers en werkbussen?
De forumleden hadden hier genoeg 
vragen bij. Of er gekeken is naar 
werkbussen die veel plekken innemen 
(Oostrom, CDA). Wildeman van de 
Onafhankelijken wilde weten of 
fietsers zijn meegenomen omdat het 
stallen van fietsen soms veel overlast 
met zich meebrengt.
Ook de kwestie rondom nieuwe 
projecten waarbij steeds weer 
opnieuw bekeken moet worden of er 
parkeerplaatsen op eigen terrein 
worden ingetekend en er anders een 
storting in het parkeerfonds moet 
komen, kwam aan de orde via 
Hoogeboom van VVD/D66.
Knol (Wakkere Geelbuik) vroeg zich 
af waar het budget voor het  
realiseren van meer parkeerruimte 
vandaan moet komen.

Suggesties welkom
Wethouder Kok hamerde erop dat de 
budgetvaststelling door de gemeente- 
raad gebeurt. Daar wordt bepaald 
hoeveel de parkeervergunning mag 

kosten en dus ook wat het budget is 
voor het bouwen van bijvoorbeeld 
een parkeergarage.
De werkgroep bestaande uit 
bewoners en deskundigen werkt wel 
een voorstel uit. ‘Suggesties voor 
extra parkeerplaatsen of meer 
financiën zijn altijd welkom’, meldde 
Kok. Naar fietsers en werkbussen 
wordt ook gekeken.

Parkeerprobleem groter
De werkgroep liet weten dat er nu 
wordt gewerkt met verouderde cijfers. 
Het parkeerprobleem is veel groter 
dan nu bekend is. Als dat niet wordt 
opgelost dan is Oudewater straks 
minder aantrekkelijk voor onder-
nemers en toeristen.
Een andere discussie kwam ook nog 
langs: wie kiest voor wonen in de 
binnenstad moet er misschien rekening 
mee gaan houden dat er niet in de 
buurt van zijn woning geparkeerd kan 
worden. Ook tweede auto’s zouden 
misschien niet zonder meer een 
parkeervergunning kunnen krijgen.

Kaders als houvast
Alles staat of valt straks met het 
budget dat beschikbaar komt om de 
parkeerplekken te realiseren en de 
opbrengsten die er tegenover staan. 
Daarvoor moet nog gezocht worden 
naar creatieve oplossingen. 
De werkgroep benadrukte nogmaals 
dat vanaf het begin duidelijk is dat de 
opdracht budgettair neutraal uitge-
voerd moet kunnen worden. 
De kaders bieden de werkgroep 
meer houvast om verdere plannen uit 
te werken.

Het stuk komt terug in de gemeente- 
raad van dinsdag 12 juli aanstaande.
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Om bij het laatste te beginnen, zijn dat natuurlijk de prachtige monumentale panden in de 
binnenstad, waardoor veel toeristen Oudewater bezoeken. En wat te denken van ons prachtige 
buitengebied. Daar kunnen we recreëren in het groen en kopen we fruit, groenten en vlees bij 
de boer. Maar er is meer. Want Oudewater is ook ‘van binnen’ mooi. Onze inwoners maken 
de stad. U bent het DNA van Oudewater! Hard werkende, ondernemende mensen; soms een 
tikkie eigenwijs. Mensen die naar elkaar omzien en zich inzetten voor een bloeiend 
verenigingsleven of de kerk. Een hechte gemeenschap, gekenmerkt door ‘ons kent ons’ en 
‘samen voor elkaar’. Onze inwoners maken Oudewater meer dan mooi!
Uitdagingen en dilemma’s
En voor u, inwoners, zetten wij ons voor 100% in. Om de stad leefbaar en vitaal te houden. 
Zodat u veilig en prettig kunt wonen, winkelen, werken en recreëren. Daarbij komen we soms 
voor lastige uitdagingen en dilemma’s te staan. En moeten we moeilijke keuzes maken en 
knopen doorhakken. En dat valt lang niet altijd mee. En wij zijn het niet altijd met elkaar eens. 
Maar door met elkaar te praten en - misschien meer nog - naar elkaar te luisteren, komen we 
er uiteindelijk uit.

Wat we willen en wat we kunnen
Het college wil net als u, het beste voor Oudewater. Het is belangrijk dat we de voorzieningen 
in Oudewater op peil houden. Er moeten winkels, scholen en verenigingen zijn. En wat zou het 
fi jn zijn als:
…. onze kinderen in Oudewater een huis kunnen vinden
…..we het groen in Oudewater kunnen (onder)houden
…..de openbare ruimte netjes onderhouden blijft
…..we naar de bibliotheek in Oudewater kunnen blijven gaan
…..we in Oudewater kunnen blijven zwemmen
…..de horeca meer ruimte krijgt
…..we kunnen blijven skaten
…..ondernemers terecht kunnen op een bedrijventerrein
…..we naar de musea kunnen blijven gaan
…..er evenementen georganiseerd kunnen blijven worden
…..we de feestzaal in de Klepper kunnen blijven gebruiken
......er voldoende winkels in de binnenstad blijven
..... iedereen zijn auto en fi ets netjes kan parkeren
…..toeristen de weg naar Oudewater blijven vinden
…..onze ouderen in Oudewater kunnen blijven wonen
…..enzovoort, enzovoort.
Mooie wensen en ambities. Die we het liefst allemaal willen vervullen. Maar dat kost geld. 
En net als andere kleine gemeenten, zoals Lopik en Montfoort, heeft Oudewater het fi nancieel 
zwaar. En de belastingen zijn al best hoog. Dus we moeten op zoek naar manieren hoe we 
wensen en ambities met zo weinig mogelijk gemeentegeld kunnen realiseren. En soms zitten 
wensen en ambities elkaar in de weg. Waar woningen worden gebouwd, neemt de parkeerdruk 
toe. En waar kies je dan voor?

Gelukkig heeft Oudewater wel een sluitende meerjarenbegroting. De toekomst van Oudewater 
is dus voor een aantal jaren verzekerd. Dat is bij veel gemeenten om ons heen wel anders. 
Dus als Oudewater ‘op de kleintjes let’, zakken we niet door het ijs. Maar het ijs is dun.

Uitdagingen van de stad

Wat heeft het college al bereikt?
Ondanks de kleine fi nanciële speelruimte, hebben we de afgelopen twee jaar veel bereikt voor 
Oudewater. We zijn nu halverwege de collegeperiode en blikken hier graag op terug.

Allereerst heeft het bestuur te maken gehad met een aantal forse tariefstijgingen, zoals het 
inkopen van zorg. Deze tegenvallers hebben we voor een groot deel binnen de begroting 
kunnen opvangen. En investeren in de openbare ruimte vinden we zo belangrijk voor de stad, 
dat ook hiervoor ruimte is gezocht en gevonden binnen de bestaande begroting.

Verder hebben we aanvragen voor de WMO op tijd kunnen afhandelen, krijgen mensen die 
daar recht op hebben hun uitkering op tijd, kunt u bij het Stadsteam terecht voor ondersteuning, 
wordt het vuil gewoon opgehaald, vindt onderhoud aan de publieke ruimte plaats, enzovoort. 
Zaken die we heel normaal vinden. Maar om dit alles te laten reilen en zeilen, besteden we hier 
als gemeentebestuur wel degelijk tijd, geld en aandacht aan.

En wat is nog meer bereikt voor Oudewater
• Intentieverklaring voor 65 nieuwe sociale huurwoningen op de Schuylenburcht getekend. 

Gemeenteraad stelde beeldkwaliteitsplan vast.
• Grondwerkzaamheden uitbreiding bedrijventerrein Tappersheul zijn begonnen.
• Bodem- en archeologisch onderzoek 53 appartementen op Oranje Bolwerck afgerond. 

Bestemmingsplan ligt ter inzage.
• Wilhelmina van Pruisenbrug (Hekendorp) en Romeijnsbrug (centrum) vervangen.
• Groot onderhoud aan Johan J. Vierbergenweg afgerond. Weg veiliger gemaakt.
• Asfaltonderhoud aan de Waardsedijk.
• Voorbereidingen 21 appartementen aan Wijngaardstraat bijna afgerond. 

De eerste paal wordt naar verwachting eind dit jaar geslagen.
• Parkeerbeleid binnenstad Oudewater: burgerwerkgroep bereid voorstel voor.
• Inwoners Hekendorp stelden dorpsvisie op. 

Hiermee is draagvlak bereikt voor nieuwe woningbouw en verkeersmaatregelen.
• Herstel oevers Lange Linschoten gestart. Eerste 750 meter is klaar. 

Met de volgende 2 kilometer is gestart.
• Burgerinitiatief voor nieuw zwembad; unaniem door gemeenteraad gesteund
• Groenbeheer op bedrijventerrein Tappersheul overgedragen aan ViTap.
• Na twintig jaar stilstand is stedenbouwkundige visie van Westerwal goedgekeurd.
• Met dank aan onze inwoners is het restafval met 30% verminderd.
• Onze inwoners krijgen ondersteuning steeds dichter bij huis en weten de weg naar het 

Stadsteam Oudewater steeds beter te vinden.
• Schetsen gepresenteerd voor ± 100 woningen op Statenland.
• Start gemaakt met realisatie Masterplan Binnenstad 

(IJsselvere, Wijngaardstraat, Lange Burchwal).
• Pilot gestart met het verkeersluw maken van de Visbrug.
• Bijna het hele buitengebied voorzien van glasvezel.
• Gemeenteraad keurde gemeentelijk waterplan goed. Nu is ook Oudewater voorbereid op 

de toename van regenwater als gevolg van klimaatverandering.
• Veel aandacht ging naar de coronacrisis, zoals aan communicatie en steun aan inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Samenwerken loont
De afgelopen jaren hebben we ons ingezet om onze dienstverlening te verbeteren en op peil 
te houden. Hierbij is de ambtelijke samenwerking met Woerden van groot belang geweest. 
Dit heeft goed gewerkt. Oudewater heeft hierdoor meer kunnen realiseren / bereiken dan dat 
we alleen hadden gekund. Reden voor ons deze dienstverleningsovereenkomst (DVO) te willen 
verlengen. De gemeenteraden van Oudewater én Woerden nemen hierover in juli een defi nitief 
besluit.

Ook werken we samen in de regio. Zo werd onlangs de handtekening gezet voor de 
samenwerking met de gemeenten in de Lopikerwaard (IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater 
en Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Samen formuleerden we 
uitgangspunten voor verdere groei en ontwikkeling van wonen, werken, mobiliteit, energie en 
recreatie in de Lopikerwaard. Uitgangspunten die ons helpen bij het samenstellen van onze 
eigen omgevingsvisie.

Na de zomer meer
Voor het vervullen van onze wensen en ambities is het dus nodig dat we buiten de normale 
kaders durven denken. We moeten ervan uitgaan dat de gemeente niet of veel minder in de 
kosten kan bijdragen. Hoe gaan we onze wensen en ambities dan wel realiseren? Hierover 
komen we na de zomer terug met een artikelenreeks over onze concrete wensen en ambities 
en voor welke uitdagingen we staan. Daarbij staan wij open voor uw ideeën.
Zomerreces
Vanaf 18 juli begint het zomerreces. Dan liggen college- en raadsvergaderingen stil. Maar het 
college werkt ook in de zomer door om onze prachtige stad Oudewater vitaal en levend te 
houden. Wij wensen u een mooie zomer!

College van Burgemeester en Wethouders, Oudewater

Oudewater is meer dan mooi!
Oudewater is een prachtige stad. Dat hoeven we niemand te vertellen. En dat wij daar als gemeentebestuur trots op zijn, is ook geen geheim.
Graag willen we wat dieper inzoomen op onze stad Oudewater en haar dorpskernen Snelrewaard, Hekendorp en Papekop.
Voor welke uitdagingen staan we? En wat maakt ons stadje nu zo mooi?

Overzicht inkomsten Oudewater

Overzicht van de uitgaven Oudewater

* In de kosten voor overhead zitten ook de kosten van de ambtelijke organisatie

Nieuws van het college

 Algemene uitkering RIJK

 Overige inkomsten RIJK

 OZB,
Toeristenbelasting, 
Riollheffi ng, 
Afvalstoffenheffi ng

 Overige inkomsten

 Overhead*

 Bestuur, dienstverlening 
en veiligheid

 Fysiek beheer openbare 
ruimte en vervoer

 Sociaal domein

 Cultuur, economie
en milieu

 Sport en onderwijs

 Ruimtelijke ontwikkeling 
en wonen

 0% Algemene Uitgaven

-49%

20%

9%

20%

32%

4%
5%

10%

-17% -5%

-29%
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Wim Knol

Tering naar de nering
Toe maar, een stukje over de 
zogeheten Voorjaarsnota 2020, 
waarin het college inzicht geeft in 
de uitvoering van de gemeente-
begroting en de mee- en tegen-
vallers, zodat de gemeenteraad 
waar nodig kan bijsturen en B en W 
uitgangspunten en prioriteiten kan 
meegeven voor het opstellen van 
de begroting voor volgend jaar. 
Sexy is anders, maar de cijfers zijn 
natuurlijk wel belangrijk; ook een 
euro kan immers maar één keer 
uitgegeven worden.

Net als de meeste gemeenten zit 
Oudewater in financieel zwaar 
weer. Niet alleen door de stijgende 
kosten van (de organisatie van) 
zorg en ondersteuning (WMO, 
jeugdzorg en stadsteam), prijs-
stijgingen van voor-corona, tegen-
vallende inkomsten en extra 
uitgaven in verband met de 
coronapandemie. Maar  ook door 
de aangekondigde verlaging van 
de bijdragen van de rijksoverheid 
uit het zogeheten Gemeentefonds, 
naschok van het inmiddels achter-
haalde schaalvergrotingsdenken 
van PvdA-minister Ronald Plasterk. 

De beste manier om de dreigende 
tekorten af te wenden is af te zien 
van de geplande megalomane 
projecten. Eerst het achterstallig 
onderhoud maar eens wegwerken 
en de bestaande voorzieningen 
behouden.

Judith de Vor

Kaalslag voor Oudewater!
De voorjaarsnota is hét moment 
dat we als Oudewaterse gemeente-
raad kaders en richtingen kunnen 
aangeven voor dit jaar en volgende 
jaren. Wat komt er op ons af vanuit 
Den Haag? Wat vinden we belangrijk 
voor onze samenleving?
Helaas valt het behoorlijk tegen 
met het meegeven van kaders. 
Het  is vooral ons hoofd boven 
water houden. Dat betekent al een 
behoorlijke kaalslag voor dit jaar. 
Veel zaken die niet meteen heel veel 
geld kosten, maar Oudewater wél 
prettig en leefbaar maken worden 
nu zonder pardon geschrapt. 
Het  gaat bijvoorbeeld om groen-
onderhoud en onkruidbestrijding, 
het geven van weerbaarheids-
trainingen en asfaltverharding. 

We  verwachten ook nog extra 
bezuinigingen vanuit Den Haag. 
En  dan hebben we het in deze 
voorjaarsnota nog niet eens over 
de (financiële) gevolgen van de 
coronacrisis.

Tegelijkertijd houdt deze coalitie 
vast aan inmiddels onbetaalbare 
ambities. Wat te denken van de 
verbouwing van de Klepper en 
verhuizing van de bibliotheek, die 
ruim 4 miljoen moet gaan kosten? 

U  voelt het vast al aankomen, de 
belastingen zullen nog wel verder 
gaan stijgen. Kan dat nou echt niet 
anders? Op deze manier stevenen 
we af een op een failliet van onze 
mooie gemeente.

Mark Kruiswijk

Voorjaarsnota 2020
Dit jaar maakt de gemeenteraad 
van Oudewater serieus werk van 
de Voorjaarsnota 2020. Als opmaat 
naar de belangrijke begrotingsraad 
in november legt het college aan 
de raad een aantal keuzes voor. 
De  raadsleden kunnen in de 
gemeenteraad van 14  juli richting-
gevende kaders stellen die dan bij 
de begroting betrokken worden.

Zoals in veel gemeentes is ook het 
financiële perspectief in Oudewater 
niet rooskleurig. Begon de coalitie 
in 2018 al met een financieel valse 
start (een bedrag van circa vijf 
miljoen euro was abusievelijk niet 
in de begroting opgenomen), 
grote tekorten op bijvoorbeeld de 
jeugdzorg, hogere uitgaven uit 
hoofde van bijvoorbeeld de 
coronacrisis noodzaken Oudewater 
kritisch naar de financiële situatie 
te kijken.

Want ambities hebben we, ambities 
houden we. En  de gemeente 
Oudewater kan niet alleen deze 
ambities realiseren of financieren. 

VVDenD66 gelooft in de kracht van 
Oudewater. Hele mooie voorbeelden 
als bijvoorbeeld het Hospice laten 
zien dat een faciliterende gemeente 
in samenwerking met krachtige 
Oudewaterse partijen SAMEN veel 
kunnen realiseren.
Er  moeten woningen gebouwd 
worden, voorzieningen moeten op 
peil blijven: VVDenD66 zullen 
kritisch sturen op een financieel 
gezond Oudewater als basis voor 
een vitaal Oudewater.

Dolf Wildeman

Keuzes en creativiteit
Bij het vaststellen van de begroting 
voor dit jaar hebben de Onafhan-
kelijken al aangegeven dat de 
beschikbare ruimte in de begroting 
beperkt was en dat er ten aanzien 
van de ambities in het coalitie-
akkoord nog eens goed gekeken 
moest worden naar de haalbaarheid 
ervan. Helaas wordt dit in de 
voorjaars-/kadernota nog eens 
bevestigd.

Bovendien is het onduidelijk hoe 
het Rijk de financiële gevolgen van 
de coronacrisis voor de gemeenten 
gaat compenseren. Wat het Rijk tot 
dusver heeft toegezegd is 
vooralsnog ontoereikend.
Daar komt nog bovenop dat kleine 
en middelgrote gemeenten minder 
geld van het geld gaan krijgen. 
Zowel regionaal als landelijk wordt 
daarom door gemeenten flinke 
druk op het Rijk uitgeoefend om de 
gemeenten van voldoende geld te 
voorzien om al hun taken te kunnen 
blijven uitvoeren.

Gelukkig is Oudewater een sterke 
gemeente. Omdat we de afgelopen 
jaren onze financiële zaakjes op 
orde hebben gekregen, was het 
ook mogelijk om ambities te hebben. 
En  we kunnen nog steeds putten 
uit de kracht van de samenleving 
zelf.
Burgerinitiatieven, vrijwilligers en 
het lokale bedrijfsleven maken het 
mogelijk om net iets meer te doen. 
Maar  dat vereist wel veel 
creativiteit van alle betrokkenen.

Jan Broere

De beste tijd komt nog!
We leven in onzekere tijden horen 
we overal om ons heen vertellen. 
Als  gemeenteraad voelen we als 
geen ander dit spanningsveld. 
Ons  gemeentelijk huishoudboekje 
verschilt wat dit betreft niet veel 
met het huishoudboekje van veel 
Oudewaternaren.

Nu we in de Kadernota 2021 alle 
budgetten aan het bijstellen zijn 
worden we hier keihard mee 
geconfronteerd. Enerzijds willen 
we het voorzieningenniveau in 
Oudewater op peil houden. Ander-
zijds worden we geconfronteerd 
met veel extra kosten. Daarnaast 
ook nog veel onzekerheid over de 
kosten waarvan we weten dat die 
eraan gaan komen.

Daarnaast hebben we een coalitie 
met torenhoge ambities. 
Schuylenburgt, Westerwal, Oranje 
Bolwerk, St. Jansstraat, Masterplan 
Binnenstad, Lange Linschoten, 
Tappersheul 3.......,
Deze  grote en beeldbepalende 
projecten staan allemaal in de 
startblokken of zijn al in uitvoering.

Over de economische verwach-
tingen zijn veel mensen negatief. 
Als  we het nieuws lezen zeggen 
we: ‘Het ergste komt nog’. Als we 
de Bijbel lezen, kunnen we juichen: 
‘Het beste komt nog’.

Dinsdag 14 juli 2020

Kaders voor de komende jaren
In november bespreekt de gemeenteraad de begroting voor de komende jaren.
Aanstaande donderdag geeft de gemeenteraad kaders voor die begroting mee aan het college van B&W, dat de begroting opstelt. 
In deze kaders staat in grove lijnen beschreven waar de gemeente de komende jaren geld aan uit gaat geven.
Hieronder leest u wat de vijf fracties van het voorstel vinden.

Nieuws vanuit de gemeenteraad

vervolg van de voorpagina

Niettemin leeft Diede in een relatief 
kleine wereld. Ze heeft van de nood een 
deugd gemaakt en de tijd benut om 
uitgebreid de nieuwe tennisstoel te testen 
en waar nodig te laten aanpassen. 
Hij zit nu als gegoten. Als lid van de 
Oudewaterse tennisvereniging 
De Heksenmeppers was het bijna 
vanzelfsprekend om op de eigen banen 
een balletje te slaan met andere  
Heksenmeppersleden. Een negental 
leden had zich aangemeld om Diede 
gedurende enige tijd partij te geven. 

Daaronder gelouterde spelers op retour, 
competitiespelers en echte nieuwelingen. 
Ook was de moeder van Diede, Lidewij, 
paraat en deze kon aan haar dochter de 
vorderingen tonen die zij dit seizoen 
heeft gemaakt. ‘Er was progressie 
gemaakt’, luidde het eindoordeel. 
Onder het toeziend oog van 
Heksenmeppers-trainer Rob van de 
Draai die zowel met tactische als 
technische adviezen strooide.  
Zullen Daniek en Estelle het ook zo ver 
schoppen als Diede?

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT GESPELD WORDT....

DE IJSSELBODE
HET BLAD DAT

GESPELD WORDT....
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door Siem van der Burg

OUDEWATER

De Abrona trein dendert gewoon door
“We zagen er eerlijk gezegd best 
tegenop om naar deze bijeenkomst in 
Oudewater te komen”, zegt bestuurs-
voorzitter Toke Piket van Abrona op 
maandag 6 juni in de ‘Forum 
Samenleving’ bijeenkomst. “We 
kennen de emoties en de gevoelens 
bij de betrokkenen in Oudewater. 
Voordat ik mijn presentatie begin zeg 
ik u wel, dat het besluit om restaurant 
hotel Abrona in Oudewater te sluiten 
vast staat. Dat zal niet veranderen”.

Onderbouwing besluit sluiting 
Abrona
Er volgde een presentatie van de 
onderbouwing van het besluit gezien 
door de bril van Abrona. “Hotel-
Restaurant Abrona in Oudewater is al 
jaren verliesgevend, horeca in eigen 
beheer als dagbesteding past niet meer in 
de nieuwe visie ‘Abrona Goed en 
Gezond’, Abrona wil zich toeleggen op 
zorg en de vraag naar zorg is sterk aan 
verandering onderhevig”. Alle raden 
(Raad van Bestuur, -Toezicht, Familie- 
raad, Cliëntenraad) zijn akkoord met de 
sluiting. Abrona gaat door op de 
ingeslagen weg. De nadruk ligt nu op 
herplaatsing van cliënten, begeleiding 
van medewerkers van werk naar werk (de 
bonden zijn akkoord met het sociale 
plan) en de verkoop van het pand. 
De grammofoonplaat werd nogmaals 
afgedraaid. Je kan veel zeggen van 
mevrouw Piket. Maar de kritiek en 
vragen vanuit de gemeenteraad van 
Oudewater en het comité tot behoud van 
Abrona Oudewater werden vakkundig 
omzeild. Het enige wat toegegeven werd 
was dat de communicatie met belangheb-
benden in de aanloop naar het besluit 
beter had gekund. Dan hadden de 
betrokkenen niet het gevoel hoeven 
hebben dat Abrona door ‘een dief in de 
nacht’ zou zijn afgenomen.

Oproep
Na de presentatie van mevrouw Toke 
Piket (die geassisteerd werd door 
zorgmanager mevrouw Ageeth Wildeman) 
mocht de heer Sjaak Six inspreken 
namens het comité tot behoud van 
Abrona Oudewater. Six herhaalde de 
bezwaren van het comité tegen sluiting 
maar kon aan het eind van zijn betoog 
niet anders dan het volgende te 
concluderen: “Nu Abrona ondanks de 
benoemde misstanden, massale publieke 
verontwaardiging en de handreiking die 
het comité heeft geboden, toch volhard 
in sluiting en verkoop doe ik de volgende 
oproep: Abrona jullie hebben, na alles 
wat er is gebeurd, de morele verplichting 
om al datgene in het werk te stellen 
waardoor bij verkoop de GGZ functie in 
de vorm van een hotel-restaurant in 
Oudewater behouden blijft. Abrona voeg 

de daad bij het woord en zorg, conform 
jullie eigen voorkeur, dat de voorziening 
voor Oudewater behouden blijft”.
Raadslid Wim Knol meldde daarna dat hij 
aan de woorden van Six niet veel toe te 
voegen had. “Het bestuur van de zorgin-
stelling heeft er een potje van gemaakt 
ten koste van de cliënten, ouders, 
medewerkers en maatschappelijke 
partners. Zo ongeveer alle spelregels van 
zorgvuldig bestuur zijn met voeten 
getreden, inclusief de door de organisatie 
zelf opgestelde gedragscode en kern- 
waarden. Geld boven menselijke 
waarden, een vage, bewezen 
onuitvoerbare visie boven praktische 
oplossingen en gezond verstand”. 
Volgens Knol is het nog steeds niet te 
laat om het tij te doen keren en het 
hotel-restaurant als dagbestedingsvoor-
ziening voor mensen met een verstande-
lijke beperking alsnog te behouden. 
Dat kan volgens Knol door 1) in te gaan 
op het aanbod van het comité om pas op 
de plaats te maken, zodat zorgvuldig 
bekeken kan worden wat er nu echt aan 
de hand is en daar samen met alle 
betrokkenen oplossingen voor te zoeken. 
Of 2) door het complex onder strikte 
voorwaarden te verkopen aan een partij 
die de huidige functie voortzet. Daarmee 
doet het bestuur recht aan de door de 
raad van bestuur uitgesproken toezegging 
om het hotel-restaurant bij voorkeur te 
verkopen aan een sociaal-maatschappe-
lijke organisatie met regionale binding., 
aan de eigen kernwaarden (cliënt 
centraal, samenwerking met ouders, 
medewerkers en maatschappelijke 

partners, transparantie) en aan de 
nadrukkelijke wens van de Oudewaterse 
gemeenschap en het gemeentebestuur 
om alles in het werk te stellen om 
Abrona te behouden. We rekenen erop 
dat de raad van bestuur van Abrona zijn 
beloftes gestand doet. Het bewijs daarvoor 
kan hier en nu worden geleverd door toe 
te zeggen dat de volgende verkoopwaarde 
in het bidbook voor de aanbesteding  
van het hotel-restaurant zal worden 
opgenomen:
De koper is gehouden de volledige 
primaire functie van het in het complex 
gevestigde hotel-restaurant als 
dagbesteding voor volwassenen met een 
verstandelijke beperking (GGZ-cliënten), 
begeleid door zorgprofessionals 
gefinancierd uit de Wet langdurige zorg 
en WMO, de komende 15 jaar onverkort 
te waarborgen.

Boos
Van den Hoogen van de Onafhankelijken 
complimenteerde Piket dat ze naar 
Oudewater was gekomen voor een 
toelichting. Voegde daar direct aan toe 
dat hij woorden had gehoord van Piket 
als: jammer, vervelend, betreurens-
waardig, enzovoorts. Dat hij dat ook 
vond maar dat hij vooral ‘boos’ was. 
Dat Abrona 20 jaar goed had gefunctio-
neerd en dat het dan in een paar 
maanden tijd afgelopen is. Dat het 
bestuur van Abrona niet heeft beseft wat 
de sluiting teweeg heeft gebracht. Ook hij 
deed een oproep om het mogelijk te 
maken dat het pand zou worden verkocht 
aan een partij die er weer een sociaal 

maatschappelijke zorgfunctie in wilde 
voortzetten. Andere forumleden 
herhaalden in verschillende bewoordingen 
dat verzoek en vroegen naar de 
toegezegde rol van de Gemeente 
Oudewater in het verkoopproces. 
De voorzitter van het bestuur van STRO 
(Stichting Toerisme en Recreatie 
Oudewater) deed tenslotte een oproep 
om het hotel-restaurant te behouden 
voor Oudewater gezien het belang voor 
het toerisme in de stad.

Het verkoopproces
Het mag geen verrassing meer zijn dat 
de oproep van Knol voor het maken van 
een pas op de plaats voor het bestuur 
van Abrona een gepasseerd station is. 
Escalatie naar landelijke toezichthouders 
in de zorg, de landelijke politiek, open 
brieven, een door 3200 inwoners van 
Oudewater ondertekende petitie en 
gesprekken met belanghebbenden, 
hebben er niet toe geleid dat Abrona 
afziet van sluiting en verkoop van het 
pand. Tenslotte heeft mevrouw Piket dit 
al aan het begin van alle besprekingen en 
presentaties gemeld. Het besluit tot 
sluiting staat vast!

Een koper die sociaal 
maatschappelijke functie 
garandeert
Het maximum resultaat wat er te behalen 
valt is de verkoop van het pand aan een 
koper die een sociaal maatschappelijke 
functie waarborgt. Maar de eis die Knol 
formuleerde gaat voorzitter Piket veel te 
ver. “Wij zouden het fantastisch vinden 
als het pand verkocht wordt aan een 
partij die er en sociaal maatschappelijke 
bestemming voor heeft. Maar u kunt niet 
van ons verwachten dat wij door die eis 
te stellen het pand voor een appel en het 
ei moeten verkopen”, zei Piket. “Wij 
zoeken een balans tussen verkoop tegen 
marktwaarde en voortzetting van een 
sociaal maatschappelijk verantwoorde 
functie. In het bidbook komen een aantal 
factoren te staan die gaan bepalen aan 
wie het pand wordt verkocht. 
Die factoren krijgen een weging die 
overigens niet vooraf bekend zal worden 
gemaakt. De gemeente, in de persoon 
van wethouder Duindam krijgt de eerder 
toegezegde ‘adviserende’ rol bij het 
opstellen van dat bidbook. De gemeente 
beslist niet en heeft geen zeggenschap. 
Abrona verkoopt en beslist”. Forumleden 
brachten nog in dat ze liever zouden zien 
dat de eis zou worden gesteld aan kopers 
om de sociaal maatschappelijke-
zorgfunctie voort te zetten. Volgens Knol 
is dat toegestaan. Hij had het College 
sanering zorginstellingen (dat toezicht 
houdt op de zorgvuldigheid en 
transparantie van de verkoop en een 
marktconforme prijs op basis van 
gestelde voorwaarden) gebeld. Daar had 
hij de bevestiging gekregen. Van den 
Hoogen stelde dat hij niet lekker zou 
gaan slapen als die eis niet in het 
programma van eisen in het bidbook zou 
worden opgenomen. Piket zegde dat niet 
toe. Het mag misschien wel van de 
toezichthouder maar het moet niet. 

Mevrouw Piket herhaalde dat die eis zou 
betekenen dat het pand niet verkocht 
kan worden tegen marktwaarde en dat er 
een balans gezocht wordt. Er zijn volgens 
Piket inmiddels veertien gegadigden voor 
het pand. Piket wilde, om privacy 
redenen, niet zeggen wie dat waren en of 
daar partijen bij zijn die een sociaal 
maatschappelijke functie willen 
voortzetten. Het comité weet dat zeker 
en heeft contact met een ervaren 
zorgaannemer die daartoe bereid is. 
Er ontstond ook nog een discussie over 
wat dan een sociaal maatschappelijke 
functie is. Maar ook daar kwam geen 
duidelijkheid over. De forumleden 
trokken daarom de conclusie dat het 
Abrona primair gaat om het maximeren 
van de verkoopopbrengst. Van den 
Hoogen zal waarschijnlijk op zijn 
verjaardag niet lekker geslapen hebben.

De wethouder werd niets 
gevraagd
Na de vergadering sprak wethouder 
Duindam zijn verbazing uit dat hem door 
niemand gevraagd was wat hij nu ging 
doen. Hij wil zijn invloed coöperatief 
aanwenden in het verkoopproces om de 
kans te vergroten dat het pand in de 
gewenste handen komt en dat er met 
nieuwe partijen kan worden gewerkt aan 
een hotel-restaurant met een GZ-zorg- 
functie. Een en ander conform de 
unaniem aangenomen motie in de 
gemeenteraad. Duindam ziet niets in een 
eventuele nieuwe motie die over de top 
gaat en er alleen maar voor zorgt dat 
Abrona met de hakken in het zand gaat. 
“De confrontatietactiek van het comité 
tot behoud van Abrona heeft nog tot 
geen enkel resultaat geleid”, volgens 
Duindam. Volgens Knol van het comité 
moeten het college en het comité de 
rijen gesloten houden om samen en ieder 
vanuit zijn eigen rol het gemeenschappe-
lijke doel te bereiken: behoud van het 
hotel-restaurant. Volgens hem “heeft het 
comité de Oudewaterse gemeenschap 
gemobiliseerd. Het college moet vanuit 
de gemeentelijke zorgplicht invulling 
geven aan de opdracht van de raad om 
alles in het werk te stellen om Abrona 
voor de cliënten en Oudewater te 
behouden.”

De Abronatrein dendert door
Het is voor alle betrokkenen in 
Oudewater te hopen dat B&W en het 
comité de handen ineenslaan en gaan 
samenwerken om het maximaal haalbare 
uit de situatie te halen. Abrona zegt eind 
deze week klaar te zijn voor de volgende 
stap in het verkoopproces. Blijven de 
partijen nu discussiërend op het spoor 
staan en worden ze misschien allebei wel 
geplet voordat ze er erg in hebben of 
slaan ze de handen ineen ten behoeve 
van het best mogelijke resultaat. Anders 
doet Abrona waarschijnlijk gewoon waar 
iedereen vanaf het begin al bang voor 
was namelijk; ‘verkopen aan de hoogste 
bieder’.

vervolg van de voorpagina

Zo kwam er bijvoorbeeld een opmerking 
dat we eigenlijk ook moesten uitzoeken 
hoe jongeren over de toekomst van 
Hekendorp dachten. Want die enquête 
zou ongetwijfeld door ouders ingevuld 
gaan worden. Dat idee hebben we 
natuurlijk meegenomen.”

Opbouwende reacties op enquête
We hebben de vragenlijst afgemaakt en 
niet in de brievenbus gedaan, maar 
persoonlijk afgegeven … en later weer 
persoonlijk opgehaald. De verengingen 
hebben ook daar enthousiast hun 
medewerking aan verleend. Het was een 
intensieve klus, maar we hebben dan ook 
70% response en voor zo’n enquête is 
dat echt heel veel. Het was trouwens niet 
zomaar een vragenlijst. Hij bestond uit 
zo’n zes kantjes en met invullen waren ze 
echt wel even bezig.” Jacques vertelt 
tussendoor dat er verschillende mensen 
hem belden, waarbij een van de vragen 
bijvoorbeeld was hoe je iets moest invullen 
als een van beide anders dacht dan de 
ander. “Het bracht ook binnen gezinnen 
de discussie op gang”, meent Jacques, 
“dus werd er goed over nagedacht. 
De jongeren hebben via de gemeente 
een aparte brief gekregen. Ook van zo’n 
zes kantjes. Daar hadden we ook nog 
een behoorlijke 50% aan reacties op.”
“Bij sommige ingevulde vragenlijsten en 
ook bij reacties van jongeren zat een 
brief ingesloten met nog meer ideeën. 
Al met al kregen we naast de ingevulde 
lijsten ruim 50 ideeën aangereikt; van 
heel klein, maar wel leuk, tot heel 
ingrijpend.” “Bernadette Schomaker van 
het dorpsplatform heeft Tim begeleid, 
die er zijn afstudeerproject van gemaakt 
heeft en met de antwoorden en reacties 
aan de slag ging. Toen we daar een beeld 
van hadden, hebben we dat aan alle 
belangstellenden gepresenteerd.”

De dorpsvisie in hoofdlijnen
Richard Grootbod, ook van het platform, 
gaf een mooie samenvatting op hoofd- 
lijnen: “Kleinschalige woningbouw aan 
de rand van Hekendorp om het dorp 
levend te houden, voortbestaan van de 
basisschool en aanpassing van de 
verkeersstromen zodat er alleen bestem-
mingsverkeer door het dorp komt. 
Dat zijn drie belangrijke conclusies die 
het Dorpsplatform Hekendorp trekt in de 
dorpsvisie. En die dorpsvisie wordt 
gedragen door een overgrote meerderheid 
van de Hekendorpers.”
Jacques van der Horst vervolgt: 
“Ondertussen is er een nieuwe brug en 
bij de realisering daarvan heeft de 
gemeente goed geluisterd naar wat de 
inwoners graag wilden. En met de andere 
zaken zal het ook vast goedkomen. Of het 
lukt om binnen de rode contouren te 
blijven en in hoeverre de provincie 
ruimhartig wil meedenken weten we nog 
niet. Een persoonlijk initiatief om binnen 
die rode contouren te bouwen 
veroorzaakte enige commotie, maar is 
inmiddels gelukkig weer goed uitgepraat. 
Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat 
we met elkaar alles in overleg met alle 
betrokkenen doen.”
“Afgelopen dinsdag hebben we deze 
dorpsvisie aangeboden aan de gemeente”, 
gaat Jacques verder. “En we hebben 
gezegd: dit is wat we willen. Alle politieke 
partijen spraken hun waardering uit, 
maar hadden ook elk nog wel een vraag. 
De gemeente, en met name wethouder 
Bob Duindam, is in samenwerking met 
De Woningraat een woonvisie aan het 
samenstellen. De gemeente, en dan met 
name wethouder Walthert Kok, denkt 
ook mee als het om verkeersveiligheid en 
verkeersoverlast gaat, maar hij gaf al aan 
dat het niet echt makkelijk zal worden. 
Gelukkig voelt eigenlijk elke Hekendorper 
zich verder heel veilig. Dat heeft vast met 
de onderlinge betrokkenheid te maken, 

want die is hier groot. En als het om de 
school gaat, heeft die zijn eigen 
werkgroepjes en wat ze moeten doen, 
doen ze goed. De betrokkenheid van de 
inwoners, ook van mensen die geen 
kinderen of geen kinderen meer op 
school hebben is ook daar heel groot.”
Jacques van der Horst sluit af met een: 

Meer naamsbekendheid opbouwen of juist behouden?
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 
Zorg dat u regelmatig gezien wordt door onze betrokken lezers!

Wij adviseren u graag: 0348-561478 of advertentie@ijsselbode.nl 

“Dit is wat we willen. We proberen zo 
ver mogelijk te komen binnen de 
mogelijkheden die we hebben. Samen 
ook met Marcia van Kats, beleidsamb-
tenaar van de gemeente, die duidelijk 
ook veel voor ons betekent. Na deze 
presentatie gaan we niet stil zitten. Wat 
moet er gebeuren, en wanneer en wie 

gaat dat doen?”
“En, o ja, de brug moet nog officieel 
geopend worden. Daar moeten we ook 
zo’n gezellige en samenbindende 
gelegenheid van maken. Want we 
moeten niet gaan afwachten, maar 
gewoon doorgaan.”
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Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn uitsluitend bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Maximaal 6 actieartikelen per klant. Aanbiedingen geldig van 13 juli t/m 19 juli 2020. Week 29. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Verse  
blauwe bessen

jong, jong belegen, belegen of extra belegen
2 stukken à 500 gram, combineren mogelijk

1+1 GRATIS*
13.58

6.79
8.58

4.29

_

_

      Alle Top! van Coop 
Authentieke rauwe of 
gekookte hamsoorten

  2 pakjes à 110-135 gram 
 combineren mogelijk 

7.24

5.43
 5.00

 3.75

_

_
2e HALVE PRIJS*

      Optimel 
drinkyoghurt  

  2 pakken à 1000 ml 
 combineren mogelijk 

2.90

1.45
 2.78

 1.39

_

_

1+1 GRATIS*
5.68

7.58 5.-
 Rundergehakt naturel/gekruid
pak ca 500 gram

Verse worst fi jn/grof pak ca 500 gram

Drumsticks naturel/gekruid pak 425 gram

Vegetarisch gehakt pak 250 gram

 combineren mogelijk 

 2 STUKS 

Coop Heijmans
Joostenplein 35
Coop Heijmans Coop
Joostenplein 35 Kleine Haven 11
Oudewater Haastrecht

S H O E S  &  FA S H I O N
O U D E WAT E R
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Actuele informatie 
over het coronavirus
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele informatie 
rondom het coronavirus in gemeente Montfoort?

Kijk dan op: www.montfoort.nl/coronaVoor de uitvoering van het vitaliteitsakkoord 
is de regiegroep ‘Samen gezond bewegen’ 
op zoek naar vijf leden.
De belangrijkste taak van de regiegroep is de 
sportaanbieders aanmoedigen om gebruik te maken van 
de vitaliteitsakkoord en de aanvragen te beoordelen en te 
voorzien van een eerste besluit. Tevens zal de regiegroep 
de beleidsmedewerker daar waar nodig voorzien van 
adviezen over dat wat er speelt binnen de gemeenschap. 
De regiegroep wordt in eerste instantie voor de jaren 
2020, 2021 en 2022 opgezet.
De regiegroep zal uit een zo divers mogelijke groep 
bestaan, bij de selectie zal rekening worden gehouden 
met de verhouding tussen:
• Professionals/Vrijwilligers,
• Montfoort/Linschoten,
• Jeugd/Senioren,
• Binnen/Buitensport,
• Zorg/Sport/Cultuur/Welzijn

Een brandveilige 
vakantie regel je zelf!
Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. 
Ook op vakantie geldt namelijk dat je drukte zoveel 
mogelijk moet vermijden. En als de lokale regels in 
het buitenland strenger zijn dan die van ons, gelden 
die regels. Toch genieten van wat welverdiende 
dagen rust? Ga dan wijs op reis! 
Check vooraf alle adviezen over je bestemming op 
www.nederlandwereldwijd.nl.
Of je nu thuis vakantie viert, met de boot op pad gaat of 
op een camping zit, elk jaar vallen welverdiende 
vakanties in duigen door brand. Verkeerd gebruik van 
gasfl essen op de boot, verkeerd aangelegde elektriciteit 
in de caravan of onveilig barbecueën zijn veel 
voorkomende oorzaken van brand en daarmee het einde 
van de vakantiepret. Een brandveilige vakantie vraagt om 
dus een goede voorbereiding!
Ongestoord genieten van een veilige vakantie? 
Controleer dan vooraf de gas- en elektrische-installatie 
van de caravan, tent of boot. Installeer rook- en 
koolmonoxidemelders om je te alarmeren voor gevaar. 
En zorg voor voldoende vrije vluchtwegen. 
Zo ben je, als het echt nodig is, snel buiten.
Ook al zijn de basisvoorzieningen op orde dan nog is 
brandveiligheid geen vanzelfsprekendheid. Bij gebruik 
van bijvoorbeeld barbecue, citronellakaars of vuurkorf 
moet je altijd opletten. Bedenk vooraf of het wel 
verstandig is om vuur te maken. Zeker als het droog is in 
de natuur. Een blusmiddel bij de hand is in elk geval geen 
overbodige luxe. En heb je toch dringend hulp nodig? 112 
is niet alleen het alarmnummer in Nederland, maar in alle 
landen van de Europese Unie. En vergeet niet voldoende 
afstand te houden tot andere vakantiegangers.
We wensen je een veilige en fi jne vakantie!
Meer informatie
Meer informatie staat op 
www.brandweer.nl/brandveiligheid.
Heb je vragen? App je vragen over brandveiligheid naar 
onze brandveiligheidsexperts: 06-12958599. 
Of neem contact met ons op via tel. 088-8781000 of 
voorlichting@vru.nl.
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht werkt op 
verschillende manieren aan jouw veiligheid en staat 
24 uur per dag voor je klaar. 
Maar je kan zelf ook veel voor je eigen veiligheid doen. 
Heb je vragen? Stel ze gerust. Wij geven je graag 
informatie en advies.

Heb jij werkende rookmelders? 
Rookmelders redden levens, 

ook op vakantie!

wk ma di wo do vr za zo

32 3 4 5 6 7 8 9

33 10 11 12 13 14 15 16

34 17 18 19 20 21 22 23

35 24 25 26 27 28 29 30

36 31 1 2 3 4 5 6

wk ma di wo do vr za zo
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29 13 14 15 16 17 18 19
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Afvalkalender JULI 2020
De digitale afvalkalender vindt u ook op www.cyclusnv.nl of in de app.
Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender 
ook een handige functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden.
Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Cyclus (0182-547500 of info@cyclusnv.nl).

Afvalkalender AUGUSTUS 2020

Oud papier
en karton Restafval Groente-, fruit-

en tuinafval
Plastic, metaal

en drankenkartons Snoeiafval

Vacature:
Regiegroep ‘Samen gezond bewegen’ 
zoekt nieuwe leden

Wat moeten de leden van de regiegroep kunnen?
• Gepassioneerd zijn over het werkveld van het 

vitaliteitsakkoord.
• ‘Belangenvrij zijn’ 

(over de eigen schutting heen kunnen kijken),
• Communicatief sterk zijn,
• Netwerker in beide kernen zijn,
• Constructief kunnen acteren 

(elkaar durven aanspreken)
• Gedurende 3 tot 4 keer per jaar een tijdsinvestering 

kunnen doen om vergaderingen bij te wonen.
De leden van de regiegroep doen dit op vrijwillige basis 
en ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Herkent u zichzelf in dit profi el en wilt u graag invloed 
uitoefenen binnen de gemeente om Montfoort - 
Linschoten nog vitaler te maken? Reageer dan vóór 
15 september 2020 naar buurtsportcoach@montfoort.nl.
Zie voor het vitaliteitsakkoord: https://sportengemeenten.
nl/sportakkoord/Montfoort-Sportakkoord.pdf

Voor alle kinderen van de basisscholen in Montfoort en Linschoten zijn er weer de zomerspelen! 
De Buurtsportcoach organiseert samen met KOKO, Yellowbellies en KMN Kind & Co
“Actief de Zomer in!”. De kinderen kunnen meedoen met een vette flashmob
en een bootcamp met een stormbaan.

Datum:  Donderdag 23 juli 2020
Tijd: 8- van 09.00-11.15 uur en 8+ van 12.00-14.15 uurTijd
Waar:  Stadspark Montfoort ( verzamelen bij de hockey club)
Kosten:  €3,50 p.p.
Meenemen:  evt. setje droge kleding. Drinken is inbegrepen!
Inschrijven: Vóór maandag 20 juli 2020

Wil je meedoen? Geef je dan op via de link: https://www.debuurtsportcoach.nl/Evenementen-ticketstickets

Heb je vragen dan kun je terecht bij:
Vinanda Oostveen           vinanda@debuurtsportcoach.nl / 06-12283545
Astrid Vrolijk                   koko.alm.09@kokokinderopvang.nl
Carola Hoekstra              c.hoekstra@kmnkindenco.nl
Daan Boogaard      daan@yellowbellies.nl

Actief de Zomer in!

Voor alle kinderen van de basisscholen in Montfoort en Linschoten zijn er weer de zomerspelen! 
De Buurtsportcoach organiseert samen met KOKO, Yellowbellies en KMN Kind & Co
“Actief de Zomer in!”. De kinderen kunnen meedoen met een vette flashmob
en een bootcamp met een stormbaan.

Datum:  Donderdag 23 juli 2020
Tijd: 8- van 09.00-11.15 uur en 8+ van 12.00-14.15 uur
Waar:  Stadspark Montfoort ( verzamelen bij de hockey club)
Kosten:  €3,50 p.p.
Meenemen:  evt. setje droge kleding. Drinken is inbegrepen!
Inschrijven: Vóór maandag 20 juli 2020

Wil je meedoen? Geef je dan op via de link: https://www.debuurtsportcoach.nl/Evenementen-tickets

Heb je vragen dan kun je terecht bij:
Vinanda Oostveen           vinanda@debuurtsportcoach.nl / 06-12283545
Astrid Vrolijk                   koko.alm.09@kokokinderopvang.nl
Carola Hoekstra              c.hoekstra@kmnkindenco.nl
Daan Boogaard      daan@yellowbellies.nl

Actief de Zomer in!
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Nog een weekje. Dan begint de vakantie weer. Zoals een poll - ook in deze krant uitwijst - is 
niet iedereen zeker van vakantieplannen. Er zijn er ook die 100 procent zeker weten niet te 
gaan. Wij zouden in april een paar daagjes weg. Zonder kinderen er tussen uit. Kids bij opa en 
oma. Dat zijn van die jaarlijkse uitstapjes, waar we ons enorm op kunnen verheugen. Meestal 
is het een stedentrip… Een andere keer een korte strandvakantie. Wat voelt dat dan heerlijk, 
even zonder kinderen het vliegtuig in stappen. Zonder kinderen het strand op. Elkaar 
aankijken wanneer aan een ander tafeltje de kinderen ruzie maken of een kind keihard begint 
te gillen, met de verzuchting: ‘Gelukkig, niet die van ons’. Dit jaar kon onze korte vakantie 
niet doorgaan. Corona gooide roet in het eten. Dat was balen, maar ach… het kan altijd erger.
We hebben het zo slecht nog niet. Er zijn mensen die door deze crisis op straat staan, mensen 
die familieleden verloren hebben, die veel te vroeg zijn gegaan. We zijn dankbaar voor wat we 
hebben. Gezondheid, een dak boven ons hoofd, gezonde kinderen. Met de zomervakantie voor 
de deur kriebelt het wel, want ja… We zouden wel weg willen, maar het is zo onzeker. 
Normaal gesproken had je rond deze tijd de vakantie al gepland. Dat is fijn. Alleen al voor 
het vooruitzicht, en puur de wetenschap dat je keiharde ploeteren nog eens wordt beloond 
met een paar weekjes heerlijk, onzinnig niks doen en boekjes lezen. Dit jaar is anders. 
Vakantie in eigen land? Als je al een huisje kunt vinden, zijn de prijzen on-ge-lo-fe-lijk. 3000 
euro voor een weekje in een huisje aan zee? Wacht even. Zitten we opeens op de Bahamas? 
Begrijpelijk dat bepaalde vakantieparken geleden schade willen inhalen met woekerprijzen, 
maar ik vraag me af: wie gaat dat ervoor neerleggen? Dan hou ik het liever bij een vakantie in 
de eigen achtertuin. Lekker dobberend in ons eigen kleine zwembadje. Zo voelt het dan net 
alsof we echt even weg zijn.

Sjoukje Dijkstra

ColumnVakantieplannen?

2  |  Officiële bekendmakingen & nieuws van de gemeente Montfoort 

Het college van B en W 
maakt het volgende bekend.

BOUWEN 
Welstand
Tot nader order zijn er geen  
openbare overleggen mogelijk  
met de commissie voor ruimtelijke 
kwaliteit ‘MooiSticht’.  
De zaken worden zoveel mogelijk 
digitaal of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende kleine 
commissie (overleg met de 
rayonarchitect) is op 22 juli 2020.
Digitale eerstvolgende  
openbare commissievergadering  
is op 29 juli 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Aanvraag omgevingsvergunning
• 7-07-2020 Z/20/166524
 Willeskop 60 in Montfoort 

Het aanbrengen van een 

dakopbouw en het aanbrengen  
van dakkapellen.

Tegen een vergunningsaanvraag kan 
geen bezwaarschrift worden 
ingediend. Dat is pas mogelijk nadat 
er een besluit is genomen. 
Het verlenen van vergunningen wordt 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘Verleende omgevingsvergunning’.

Besluiten op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken nadat de beschikking is 
verzonden een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en 
wethouders. Vindt u dat de uitvoering 
van het besluit onevenredig nadelig is 
voor u, dan kunt u naast een 
bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening vragen bij de  
Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht,  
o.v.v. voorlopige voorzieningen, 

Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht. 
Als u de besluiten in wilt zien kunt u 
hiervoor een afspraak maken met de 
bouwbalie via www.montfoort.nl  
of tel: 0348 - 476 400.

Verleende omgevingsvergunning
• 6-07-2020 Z/20/162501
 De Duiker 47 in Linschoten 

Het bouwen van een carport  
met veranda.

• 8-07-2020 Z/20/163962
 Kerkplein in Linschoten 

Het aanleggen van een verhard 
pad en omleggen ontsluiting.

• 9-07-2020 Z/20/165091
 Molenstraat 17 in Montfoort 

Het plaatsen van een raam  
in de stadsmuurgevel.

• 9-07-2020 Z/20/163095
 Lieve Vrouwegracht 29A  

in Montfoort 
Het aanbrengen van een erker  
aan de voorgevel.

Overig
Erfgoedverordening gemeente 
Montfoort 2020
Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad 
van Montfoort Erfgoedverordening 
gemeente Montfoort 2020 vastgesteld. 
De verordening is elektronisch 
bekendgemaakt door middel van 
elektronisch uitgegeven 
gemeentebladen. 
De gemeente publiceert al haar 
verordeningen, beleidsregels en 
andere besluiten van algemene 
strekking op www.overheid.nl.
Als service naar onze burgers wordt 
deze informatie ook geplaatst op deze 
gemeentepagina. Dit betekent dat 
rechten alleen kunnen worden 
ontleend aan de publicatie van het 
elektronisch Gemeenteblad  
www.officielebekendmakingen.nl  
en www.overheid.nl.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten 
wat er in uw stad wordt georganiseerd? 
Via onderstaande websites vindt u 
een overzicht van de evenementen, 
verleende vergunningen en 
aanvraagprocedures. 
Voor de grote evenementen gaat u 
naar www.montfoort.nl/evenement. 
Voor straatfeesten en buurtbarbecues 
gaat u naar www.montfoort.nl/
straatfeest.

Montfoort, dinsdag 14 juli 2020
Burgemeester en wethouders van 
Montfoort,
De secretaris, 
M.H. van der Veer
De burgemeester, 
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Openbare bekendmakingen

Algemene informatie
HUIS VAN MONTFOORT
Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
Postbus 41, 3417 ZG Montfoort
T 0348-476 400 (maandag t/m 
vrijdag 08.30 tot 17.00 uur)
F 0348-474214
info@montfoort.nl
www.montfoort.nl

KLANTZAKEN
Maak een afspraak, T 0348-476 400 
of via www.montfoort.nl.
Maandag t/m donderdag  
09.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 
van 13.30 tot 17.00 uur  
en van 18.00 tot 20.00 uur

CALAMITEITENLIJN
Voor gevaarlijke situaties in de 
gemeente buiten kantoortijden
T 06-13610655

STORING
Straatverlichting, CityTec
T 088-1002731

SPREEKUREN 
BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS
Afspraken met collegeleden: via het 
bestuurssecretariaat, T 0348-476443

POLITIE
Kasteelplein 5 (stadskantoor)
T 0900-8844 (lokaal tarief)
Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
Vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur

GEMEENTEWERF
IJsselveld 18a, Montfoort
Woensdag van 08.30 tot 12.15 uur 
en van 13.15 tot 15.45 uur
Vrijdag van 13.15 tot 15.45 uur
Elke 2e en 4e zaterdag van de 
maand van 08.30 tot 12.00 uur

GROFVUIL
Maak een afspraak voor het ophalen
T 030-2142205

MILIEU
Omgevingsdienst Regio Utrecht
https://www.odru.nl/milieuklachten
T 088-02255000

WERK EN INKOMEN
Ferm Werk
Carosserieweg 1, Woerden
T 0348-497000
info@fermwerk.nl
www.fermwerk.nl

MELDPUNT 
DISCRIMINATIE
030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaaphoorndreef Utrecht

ZORG EN WELZIJN 
SWOM
Kasteelplein 5, Montfoort
T 0348-469109
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
09.00 tot 12.30 en 13.00 tot 17.00 uur
Inloopspreekuur Sociaal Team:
elke dinsdag en donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur
info@swomontfoort.nl
www.swomontfoort.nl
Inloopspreekuur formulierenbrigade
Elke donderdag van 10.00 tot 11.30 uur
SWOM DoeMeeHuis, Kasteelplein 7

JEUGDHULP
Jeugdteam Montfoort
Kasteelplein 5, Montfoort
T 06-27056153
info@jeugdteammontfoort.nl
www.jeugdteammontfoort.nl

ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN MONTFOORT
Gerrit Jan van der Veenstraat 20 
3417 GB  Montfoort
www.adviesraadmontfoort.nl
secretariaat@adviesraadmontfoort.nl
Facebook: Adviesraad Montfoort

Er was eens… een 
schoonheidssalon genaamd Lotte
Lotte begon ooit op een zolderkamer. Inmiddels is schoonheidssalon Lotte 
uitgegroeid tot een professionele onderneming, die sinds kort BLF Studio 
(Brow Lash Face Studio) heet. Iets wat Lotte Veltman-Veenbrink vijftien jaar 
geleden niet had durven dromen. Aankomende zaterdag viert zij samen met 
beautyspecialist Eva Sluijs, met wie Lotte sinds twee jaar samen werkt, 
dit kristallen jubileum.
In vijftien jaar is er behoorlijk wat gebeurd, waaronder een aantal verhuizingen.  
“Ik begon enkel als schoonheidsspecialist, maar ben inmiddels flink wat specialisaties 
rijker, waaronder permanente make-up en huidverbeterende peelings.”
Het complete aanbod vind je op hun nieuwe website www.blfstudio.com. Dat ze dit nu 
samen met Eva kan doen; daar is ze erg blij mee. “We zijn een gouden match.”  
BLF Studio is onderdeel van BeautyPlaza Montfoort dat ze samen met Sandra Vermeulen 
runt. Zij was tevens één van Lotte’s eerste modellen tijdens haar opleiding voor 
schoonheidsspecialiste en heeft alles dus vanaf het begin meegemaakt. “Sandra is net 
zo goed mijn partner in crime”, zegt Lotte lachend. “Als zij BeautyPlaza en onze andere 
bedrijven niet zo goed zou regelen, zou ik me niet ook op de salon kunnen richten.”
Ze begon de salon al op haar 21e 
en is echt gegroeid op onder-
nemersvlak. “Ik had niet gedacht 
dat ik dat in mij had.” In al die 
jaren is zij altijd enorm gesteund 
door haar ouders en haar man. 
Haar vader heeft een eigen 
bedrijf. “Het ondenemersbloed 
zit er dan blijkbaar toch in.” 
Het hoogtepunt waar ze nu  
staat met het bedrijf wil ze 
natuurlijk vieren. “Jammer dat 
we het vanwege corona wat 
kleinschaliger moeten aanpakken, 
maar dan moeten we het met 
twintig jaar nog maar eens 
dunnetjes over doen!”
Op zaterdag 18 juli tussen 09.00 
en 15.00 uur viert de BLF Studio 
feest voor haar klanten die 
worden verwend met kortingen 
en een goodiebag. 
Mensen die geïnteresseerd zijn 
om dat mee te vieren, moeten 
zich wel van tevoren aanmelden 
via de Facebookpagina van de 
Brow Lash Face Studio. Lotte en Eva.

Geslaagde dagen
Maandag 6 juli, dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli 
zijn de diploma-uitreikingen voor de examenleer-
lingen van het Wellantcollege Montfoort geweest. 
Waar er normaal gesproken een feestelijke entree voor 
alle leerlingen is, moest er deze keer een aangepaste 
versie plaatsvinden. De uitreikingen zijn verspreid over 

meerdere dagen en tijdstippen, waardoor elke leerling 
een persoonlijk praatje heeft gehad en ouders alsnog 
aanwezig konden zijn. Na afloop was er gelegenheid om 
onder het genot van een hapje en een drankje de 
schooltijd op het Wellantcollege af te sluiten. 
Het waren drie geslaagde dagen.
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door Gerard van Hooff

door Sjoukje Dijkstra

Montfoortenaren:  
“lekker op vakantie in eigen land”
Een enkeling twijfelt zich nog suf, een paar anderen hebben direct een 
vliegreis geboekt toen het kon. Montfoortenaren zijn verdeeld over de vraag: 
gaan we op vakantie dit jaar? En zo ja, waar dan naar toe?  
De meerderheid zegt: Wij gaan lekker op vakantie in eigen land, zo blijkt uit 
een poll, gehouden op Facebookpagina ‘Je bent Montfoortenaar als…’

Brugwachtershuisje
Als je Montfoort binnen gaat via de Doeldijk - IJsselveld - is je gezicht gericht op 
de brug - IJsselpoort en het Brugwachtershuisje, drie zaken die voor een 
(oud)-Montfoorternaar onafscheidelijk zijn.
Vanaf kind zijnde aan de voet gewoond - geleefd en gespeeld hebbende is het 
haast ondenkbaar dat het huisje er niet meer zou zijn, ook de brug heeft een rol in 
het historische beeld bij de ingang onder de poort door naar de binnenstad. 
Deze brug zonder wachtershuisje, ruim dan ook de brug op en plaats een volledig 
moderne brug.
Argumenten als verkeerstechnisch in deze moderne tijd is het niet meer te 
handhaven, breek dan ook de poort af want daar kan ook geen moderne bus c.q. 
vrachtwagen door, verkeerstechnisch maakt het allemaal niet uit. Ingangen om de 
binnenstad te bereiken zijn aanwezig en zijn al jaren in gebruik. Als je de brug op 
moet, vanaf de huidige rijrichting, zal je altijd rekening moeten houden met wat er 
onder de Poort vandaan komt en ook van de IJsselbrug.
Daarnaast is het een van de weinige herinneringen van Montfoort met het 
verleden dus wees daar zuinig op.
Knap het huisje ter plaatse op en plaatst het niet op een plek waar niemand het 
meer ziet en het toch eens van ellende uit elkaar valt.
Wim van Rooijen, Oudewater

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419 

Of kijk voor meer informatie op:  

www.b5beveiligingstechniek.nl 

B5beveiligingstechniek.nl
Inbraak • Camera • Toegang • Brand

Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk 
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Eens in de vier weken 
uw visitekaartje 

in De IJsselbode...

Dat kan al vanaf e 54,-

Uw bereik... 
15.000 adressen

WWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NLWWW.VAKGARAGEOUDEWATER.NL

VAKGARAGE OUDEWATER 0348-563004
POPULIERENWEG 31 OUDEWATER

VAKGARAGE Oudewater
Hèt adres voor:
■ Onderhoud en reparatie ■ Storingsdiagnose
 alle automerken ■ Airco service
■ APK  ■ Banden en uitlaten
■ Schadeherstel  

0182-395094 • info@servicedienstreeuwijk.nl
Bij calamiteiten 24/7 bereikbaar! 06-54392031

Veelzijdig in Grond, Weg 
& Waterbouw

Onze werkzaamheden zijn o.a.
• Beschoeiingen
• Damwanden
• Onderhoud
• Natuuroevers

• Terras
• Serre
• Bruggen
• Steigers

Kijk voor meer informatie op:
www.servicedienstreeuwijk.nl of

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA

Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren

Joop van Vliet B.V.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur
 Zaterdag 08.00 - 12.00 uur

Wij zijn gesloten  t/m zaterdag 15 augustus
Maandag 17 augustus 

staan wij vanaf 08.00 uur weer voor u klaar

Provincialeweg Oost 35,  2851 AA  Haastrecht
06-10611862 www.hojvv . n l

Polsstokseizoen -eindelijk- van start

Een kwart gaat op reis naar het 
buitenland, maar neemt het zekere voor 
het onzekere, en gaat met eigen vervoer. 
Mensen lijken wat huiverig te zijn voor 
het vliegtuig, zeker nadat premier Rutte 
gezegd had dat de Nederlandse overheid 
gestrande reizigers niet meer zou helpen. 
Dus gaat een land op slot, dan zou je 
vast zitten. Dat is iets wat de meeste 
mensen niet zien zitten. Zo’n 25 procent 
van de stemmers heeft overigens 
helemaal geen vakantieplannen.  
Wellicht op een weekendje weg na. 
Ze blijven thuis en gaan het er van 
nemen door hier en daar dagjes weg te 
gaan. Een last-minute zit er misschien 

nog wel in voor deze groep. Een klein 
deel heeft of had sowieso al geen  
vakantieplannen dit jaar. “Wij gaan al 
jaren niet weg. Wij hebben dieren en ik 
taal er niet naar”, aldus Sjanie Kers. 
Een paar Montfoortenaren weten het wel 
goed gemaakt. Zij blijven doelbewust 
thuis om de lokale horeca te spekken. 
Klaas Schoppen zegt dat hij naar 
Griekenland op vakantie wil in het 
najaar. Maar hij twijfelt nog. Ferdinand 
Timmermans zegt: “Oost, West, dit jaar 
in Nederland blijven lijkt mij het best.”

De accommodatie in Jaarsveld vormde het toneel voor de start van het 
polsstokseizoen 2020. Voor de geroutineerde toeschouwer is er altijd meer 
te beleven dan het springen alleen. Het observeren van het over de dijk 
manoeuvrerende heeft ook zijn charmes en biedt tijdens de sprongen een 
andersoortige vorm van vermaak en ook ergernis. Motorrijders schijnen op 
een uitzondering na altijd haast te hebben, maar de enkeling die verbaasd 
over het hem voorgeschotelde tafereel in de remmen knijpt is het 
waarnemen meer dan waard. Veelal verraadt de blik een mengeling van 
verrassing en verwondering en wordt even de tijd genomen wat indrukken 
op zich te laten inwerken. De fysieke inspanning van de atleten oogst 
steevast waardering en eenmaal de blik zuidwaarts gericht is ook aan gevoel 
van trots op het Hollands landschap niet te ontkomen. Alle ingrediënten 
worden aangereikt. Van een diversiteit aan wolken tot een deels blauwe 
hemel en van een traag stromende rivier tot een variëteit aan schepen die 
deze bevaren. Het aan de overzijde gelegen Ameide bekroont het decor. 
Trouwens ook automobilisten en wielrenners kunnen er vaak niet langsheen 
zonder zich even te verwonderen.

Heren topklasse
In deze ambiance startte het seizoen 
2020. Een klein regenbuitje deed nog 
een poging roet in het eten te gooien, 
maar daarna konden de springers hun 
opgekropte energie kwijt. Voor Hollands 
kampioen Rian Baas werd het een 
bijzondere wedstrijd met uiteindelijk een 
onverwacht resultaat. Vier pogingen had 
hij nodig om de eerste plaats bij de 
senioren te behalen. Maar dat ging met 
horten en stoten. Bij zijn eerste poging 
vloog hij via de polsstok het water in, de 
tweede sprong belandde eveneens in het 
water en bij de derde sprong hij exact 
zover dat een laatste plek in de finale 
werd binnengesleept. In deze finale was 
de Utrechter goed voor de eerste officiële 
twintigmetersprong van deze competitie. 
Hij kwam tot 20,30 meter. Daarna 
staakte hij de strijd en kon hij toezien hoe 
zijn rivalen zich op deze afstand stuk 
beten. Jaco de Groot kwam nog tot 
19,89 meter en Wilco van Amerongen 
haakte af op 19,63.

Dames
Bij de dames waren de onderlinge 
verschillen bij de top drie na de 
voorronde uiterst klein. De eerste drie 
bleven binnen 9 centimeter van elkander 
en dat maakte in de slotserie alles 
mogelijk. Fabiënne Overbeek was de 
enige die een 14-metersprong ten beste 

gaf. Daarop hadden de overigen geen 
antwoord.

Junioren
Bij de junioren was de strijd het meest 
spectaculair. Zij springen te doen 
gebruikelijk altijd wat risicovoller en 
onbevangener en dat levert mooie 
plaatjes op. Aan de suprematie van 
Reinier Overbeek hoeft echter niemand 
dit seizoen te twijfelen. 
Hoe indrukwekkend de poging van  
Lucas van Eijk ook was -18,08-, met 
18,87 zette Overbeek de ranglijst naar 
zijn hand.

Jongens
Qua afstanden leken de jongens niet te 
willen onderdoen voor hun oudere 
collega’s. Daarbij maakten Roy Velis en 
Harmen Timmerarends veel indruk. 
Laatstgenoemde nam de eerste achtien-
metersprong van het seizoen voor zijn 
rekening en hij oogstte applaus na  
18,13 meter.

Meisjes
Op de meisjesschans had Suzanne 
Mulder uit Vlist aan een mooi 13,70 
voldoende om haar tegenstrevers de 
hielen te laten zien. Laura Maaijen uit 
Haastrecht (12,78) en Thalina van der 
Wind uit Snelrewaard (11,74) kwamen 
respectievelijk een en twee meter tekort.

Uitslagen Jaarsveld
Senioren Topklasse
1 Rian Baas, Utrecht PD 20.30
2 Jaco de Groot, Kamerik ZV 19.89
3 Wilco van Amerongen, Benschop PD 19.63
4 Erwin Timmerarends, Bodegraven LS 18.64
5 Ricardo Faaij, Haastrecht LS 17.59
Dames Topklasse
1 Fabiënne Overbeek, Benschop PD 14.02
2 Carina den Hartogh, Woerden LS 13.15
3 Demi Groothedde, Jaarsveld JV 13.09
4 Julia van Eijk, Haastrecht VL 12.74
5 Joriene Baas, Oudewater PD 12.41
Junioren Topklasse
1 Reinier Overbeek, Benschop PD 18.87
2 Lucas van Eijk, Haastrecht VL 18.08
3 Bas van Leeuwen, Woerden LS 16.63
4 Timon de Haay, Lopik PD 16.60
5 Corné de Regt, Linschoten LS 15.95
Jongens Topklasse
1 Harmen Timmerarends, Montfoort LS 18.13
2 Roy Velis, Benschop PD 17.09
3 Ties Meijer, Kockengen SV 16.48
4 Hidde van Dam, Montfoort LS 16.12
5 Roef Eijzenga, Jaarsveld JV 16.07
Meisjes Topklasse
1 Suzanne Mulder, Vlist VL 13.70
2 Laura Maaijen, Haastrecht PD 12.78
3 Thalina van der Wind, Snelrewaard LS 11.74
4 Lieke Stolwijk, Bodegraven ZV 11.52
5 Moniek van Vliet, Nieuwkoop ZV 10.87

Reinier Overbeek, sterkste junior.

Rian Baas wint seizoenopening bij topklassers.

Afgelopen week maakte Judy Schep, 
lid van de paardensportvereniging 
De Hollandsche IJsselruiters, haar 
internationale debuut in de eventing- 
sport. Met de negenjarige vosruin 
Gaston ES kwam zij aan start in de 
2*-wedstrijd in Haras de Jardy 
(Frankrijk).
De eventingsport is alleen weggelegd 
voor de echte allrounders, omdat 
meerdere onderdelen van de paarden- 
sport aan bod komen. Op vrijdag reden 
Judy en Gaston ES al hun dressuurproef. 
Hoewel de punten (ruim 68%) voor 
perfectionist Judy iets tegenvielen, wist 
zich zij zich na dit eerste onderdeel al 
keurig in de bovenste helft van het inter-
nationale deelnemersveld te rijden. 
Bij het springen op zaterdag viel er een 
balk door het enthousiasme van de zeer 
fitte Gaston ES. Op zondagmiddag werd 
de cross verreden, het hoogtepunt van 
deze wedstrijd. Het lukte Judy bij haar 
internationale debuut op dit niveau 
zonder hindernisfouten de finish te halen. 

Zowel de technisch moeilijke hindernis-
combinaties als de waterhindernissen 
waren geen probleem voor dit duo. 
Ook de fitheid van Judy’s paard viel in 
positieve zin op, waaruit blijkt dat de 
tijdrovende en langdurige trainingsarbeid 
vruchten afwerpt. Deze wedstrijden 
worden uiteraard onder zeer streng 
veterinair toezicht gehouden. Kortom 
een geweldige prestatie van de 
amateuramazone Judy en het door 
haarzelf opgeleide paard Gaston ES.

Geslaagd debuut

Fervente strand- en vakantiegangers kunnen altijd nog hun hart ophalen op het 
beachterras bij de soos in Montfoort.
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Gezocht medewerkers 
voor ons funderingsbedrijf

Wat doen wij?
Wij zijn een gespecialiseerd bedrijf in trillingsarm heiwerk van stalen buispalen.

Onze specialiteit is:
• Funderingsherstel
• Opvijzelen en stabiliseren van bijv. aanbouw of schuur
• Inpandig heiwerk

Wat wij zoeken?
Wij zoeken een fulltime medewerker en een machinist voor onze heimachines.
Ben jij een machinist met ervaring of lijkt het je leuk om dit te leren?
Houd jij van buiten werken en afwisseling? Dan zoeken wij jou.

Wat ga je doen?
Met een collega ga je dagelijks op pad met de vrachtwagen en machines. 
Op locatie voeren jullie de materialen en machines aan en heien de buispalen. 
Wij vinden inzet belangrijker dan een vooropleiding of leeftijd.

Wij bieden:
• Een goed salaris
• Een gezellig kleinschalig team
• Opleidingsmogelijkheden (vrachtwagenrijbewijs, las-certificaat en tcvt-certificaat)

Interesse?
Bel of app Maurits, 06 18761524 of mail naar info@meijers-heiwerken.nl

TRILLINGSARM HEIWERK

Hoi! Wij zijn Luuk en Aranka, wijkverpleegkundigen bij

Vierstroom Zorg Thuis in Woerden en

Oudewater/Montfoort. Samen met onze collega's bieden

wij dagelijks verpleegkundige zorg bij de mensen thuis. 

Wil jij dat ook?

De zorg wordt steeds uitdagender en complexer. 

We helpen jong en oud om zo lang mogelijk thuis te

kunnen wonen met behoud of bevordering van de eigen

regie en zelfstandigheid . Bijvoorbeeld met wond-, drain-,

en katheterzorg, ondersteunende verzorging en

palliatieve zorg. We doen ook de verpleegkundige zorg in

de hospices in Woerden en Oudewater.  

Onze teams zijn zelfsturend. Dat betekent dat er geen manager is die de touwtjes in

handen heeft. Dat doen we allemaal zelf! Van plannen tot roosteren en het bevorderen

van kwaliteit en veiligheid. Iedere collega draagt zijn steentje bij en heeft zijn eigen rol

en inbreng. We werken ook samen met andere wijkteams in de regio en kunnen op

elkaar bouwen.

Bij Vierstroom heb je de Batavus Cura e-bike tot je beschikking. Daarmee ben je lekker

in beweging in de buitenlucht. De e-bike zorgt voor meer vitaliteit, duurzaamheid en

minder reistijd waardoor we meer cliënten kunnen helpen.

Wij zijn voor beide teams op zoek naar teamspelers die zelfstandig  kunnen werken en

enthousiast en flexibel zijn.  Ben jij niet bang  om je verantwoordelijkheid te nemen en

lijkt het je leuk om  kennis met ons te maken, neem dan contact met ons!

WIJ ZOEKEN JOU! 

VIERSTROOM ZORG THUIS

BEL ONS VIA 088-0444888 OF KIJK VOOR DE VOLLEDIGE

 VACATURE OP WWW.VIERSTROOM.NL

VERZORGENDEN 3IG & VERPLEEGKUNDIGEN 

Binnenkort in Concordia
Donderdag 23 juli om 20.15 uur

Filmavond: Het Wad
Een documentaire over het Wadden-
gebied, die laat zien hoe ongelooflijk 
bijzonder maar ook kwetsbaar dit unieke 
gebied op wereldschaal is. ‘Wad’ brengt 
het ecosysteem in beeld als nooit 
tevoren; van heel kleine organismen 
onder aan de voedselketen als 
kiezelwieren en schelpdieren tot aan de 
slechtvalk en de grijze zeehond boven in 
de voedselketen. De documentaire laat 
de bijzondere esthetische kanten van het 
gebied zien en hoe dynamisch en groots 
het gebied is.
Ruben Smit is regisseur, scenarist en 
cameraman. Hij regisseerde ook De 
nieuwe wildernis. Gijs Scholten van 
Aschat is de voice over.

Kaarten zijn te bestellen via  
www.theaterconcordia.nl en te koop 
in Grand Café Concordia op 
openingsdagen vanaf 17.00.

Zondag 19 juli om 15.00 uur

Live op Zondag: Clean Foot Clan
Eind jaren ‘60 en begin ’70 was er in 
Oudewater een ‘top-40-bandje’. Ze 
speelden wat hoog in de enige echte 
Veronica (op zee) top 40 stond. Niks 
eigen stijl maar hits die veel op single 
gekocht en gedraaid werden. Optredens 
bij KPJ’s, schoolfuiven in de wijde 
omgeving van Oudewater en enkele 
jaren met Koninginnedag op de markt in 
Oudewater.
Het repertoire is niet echt veranderd. 
Daar zijn de songs te goed voor! Volop 
terug in de tijd, memories ophalen met 
muziek van de Stones, Beatles, 
Creedence, Monkees, Sandy Coast, 
Q65, Golden Earing, toen nog met een 
‘s’, Fleet Wood Mac , Eagles en ga zo 
maar door. Tijdens ‘Oudewater 750 jaar 
stad’ een aantal jaar terug hebben we 
onze revival meegemaakt en weer 
geproefd aan: ‘de Clean-sfeer’. “Speel of 
zing je dat een keer, dan smaakt dat naar 
meerrrrrr. Concordia here we come!”

Per 1 juli 2020 zijn de coronaregels versoepeld. Dat betekent dat 
Theater Concordia tot 100 gasten mag ontvangen, mits de 1,5 meter 
regel gewaarborgd is.

V.l.n.r.: Wim Lagendijk, penningmeester Theater Concordia, Rob van Zuijlen, gastheer 
Grand Café en Theater Concordia en Jan Hoogendoorn, voorzitter Theater Concordia 
ondertekenen het samenwerkingscontract

Het Concordia team heeft niet stil 
gezeten; er is een aantrekkelijk 
zomerprogramma opgesteld en het 
theater heeft aanpassingen 
doorgevoerd waardoor eenieder veilig 
en toch gezellig een voorstelling kan 
bezoeken. Van countrymuziek, ‘Voute’ 
Bingo, een kindervoorstelling of een 
mooie film, tot en met september 
2020 is er voldoende keus.
Op de bestelpagina van de website van 
Theater Concordia zijn de tickets voor de 

Subsidie voor boeren die 
bodemdaling in polders Vlist remmen

Jurian Hennip wordt nieuwe 
gemeentesecretaris Krimpenerwaard

De provincie Zuid-Holland verleent ruim 1 miljoen subsidie voor het project 
‘’Klimaatslim Boeren op veen in de polders blij Vlist’’. Het bedrag is bestemd 
voor de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In totaal 21 boeren gaan onder 
begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en 
Lopikerwaard samen de bodemdaling remmen, de waterkwaliteit verbeteren, 
inspelen op klimaatadaptatie en de biodiversiteit verbeteren.

Jurian Hennip (41) wordt de nieuwe 
gemeentesecretaris van de gemeente 
Krimpenerwaard. Hij volgt hiermee 
mevrouw Marjolein Plantinga op die 
op 15 januari van dit jaar naar de 
gemeente Emmen vertrokken is. 
Het college van B&W heeft hem per 
1 juli benoemd als gemeentesecre-
taris/algemeen directeur. 
Als gemeentesecretaris is hij verant-
woordelijk voor de ambtelijke 
organisatie en is hij eerste adviseur 
van het college.
Jurian Hennip vindt dat er in de 
Krimpenerwaard belangrijke thema’s 
spelen. Hij denkt hierbij aan 
leefbaarheid, voldoende woningen en 
voorzieningen, goede verbindingen, de 
zorg voor kwetsbare inwoners, 
duurzaamheid en het prachtige 
buitengebied. “Beleid en regels zijn vaak 

waterinfiltratiesysteem om de leef- 
omgeving voor weidevogels te 
verbeteren.

Aan de slag
Vorig jaar hebben de ANV’s, wethouder 
Jan Vente van de gemeente 
Krimpenerwaard en hoogheemraad Bert 
de Groot van het waterschap een inten-
tieovereenkomst getekend. Tijdens de 
bijeenkomst zetten ook de deelnemende 
boeren uit het gebied hun handtekening. 
De handtekeningen waren nodig om de 
subsidieaanvraag te doen.
Jan Vente: “In Vlist werken we met 
boeren en waterschap aan duurzame 
landbouw en nemen we maatregelen 
tegen bodemdaling. Nu de subsidietoe-
kenning rond is, kunnen we samen aan 
de slag!”
Bert de Groot sluit zich daarbij aan: 
“Het is mooi om te zien dat boeren op 
steeds meer plekken in het veenweide-
gebied initiatieven nemen om 
klimaatslim te boeren.”

door Cees Reichard

door Cees Reichardingewikkeld, juist dan is het zaak als 
gemeente om de dienstverlening 
begrijpelijk, snel en transparant te 
houden. Bij complexere zaken is het 
belangrijk om als gemeente niet zelf te 
besluiten, maar samen op te trekken met 
inwoners, ondernemers en organisaties. 
Hier wil ik mij voor inzetten en ik kan 
niet wachten om aan de slag te gaan.”
Het college is zeer verheugd met de 
benoeming van Jurian Hennip als 
gemeentesecretaris. Burgemeester Roel 
Cazemier: Wij verwachten in hem de 
directeur en verbinder te hebben 
gevonden waarmee we samen kunnen 
bouwen aan de toekomst van de 
organisatie en onze mooie gemeente. 
Daarnaast hebben wij hem leren kennen 
als een prettig en betrokken persoon, die 
draadkrachtig kan optreden en 
ontwikkeling stimuleert. Wij kijken uit 
naar de samenwerking met hem.”

voorstellingen te bestellen. Ook zijn er 
via deze pagina steuntickets te koop. 
Hiermee help je de voortgang van ons 
mooie theater. 

Nog meer positief nieuws!
De samenwerking met pachter Rob van 
Zuijlen wordt voortgezet. Op 30 juni jl. 
werden hiervoor de nodige handteke-
ningen geplaatst. Het bestuur van 
Theater Concordia is blij met deze 
voortdurende samenwerking.

werkgebied van De Stichtse Rijnlanden 
en de gemeente Krimpenerwaard, zoals 
meer water in droge tijden infiltreren in 
de percelen, verduurzaming van de 
melkveehouderij, een verminderde 
uitstoot van broeikasgassen (met name 
CO2), verbetering van de waterkwaliteit 
(verminderen nutriënten) en verhogen 
van de biodiversiteit (vegetatie en 
insecten). De uit te voeren werkzaam- 
heden bestaan in hoofdzaak uit het 
realiseren van waterinfiltratiesystemen op 
ruim 350 hectare agrarische veenweide-
gronden. Daarnaast wordt als proef een 
aantal percelen verdrast/ vernat met dit 

De subsidie bestaat voor 50% uit EU-geld 
en 50% is afkomstig van het programma 
Klimaatslim Boeren op veen. Daarnaast 
investeren de boeren, het Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden, de 
ANV’s en de provincie Zuid-Holland in 
biodiversiteitsmaatregelen en monitoring.
Vanwege de voorfinanciering door de 
boeren, loopt er een aanvraag voor een 
lening bij de Rabobank. Het waterschap 
en de bank zetten zich in om dit mogelijk 
te maken.

Maatregelen
Het gaat om maatregelen in het 

Theater Concordia start 
weer op
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S H O E S  &  FA S H I O N
O U D E WAT E R


