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Abrona wordt Grand Café Broeck
INFORMATIE GEMEENTE OUDEWATER
Yellowbellies bijna in de startblokken
Gemeentelijke herindeling Montfoort?
Portrettenparade Knopengein
GEMEENTENIEUWS MONTFOORT
Bosgedeelte Overtuin terug naar weleer

IJsselbode’ verschijnt

wekelijks

huis-aan-huis

in:

Driebruggen,Haastrecht,Hekendorp,Linschoten,Montfoort,
Oudewater, Papekop, Polsbroek, Vlist en Waarder.

Danny de Vries geïnstalleerd als burgemeester

Van Kooten
Advocaten
Montfoort

Op maandag 16 november werd drs. Danny de Vries als nieuwe
burgemeester van Oudewater officieel geïnstalleerd.
Een dergelijke installatie verloopt volgens een flink aantal rituelen.
Ze waren alle te volgen via een livestreamverbinding.
Kees de Bruijn opende, als plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad,
de buitengewone raadsvergadering van
de gemeente Oudewater, waarin deze
installatie plaatsvond en vervolgde met
een fraaie inleiding.
Na alle verwelkomingen waaronder
aan de scheidende plaatsvervanger
Wim Groeneweg en de reeds een jaar
geleden vertrokken Pieter Verhoeve
kreeg griffier Arjen van der Lugt de
gelegenheid het officiële besluit tot
benoeming van De Vries hardop voor te
lezen. De commissaris van de Koning in
Utrecht, Hans Oosters, beëdigde de
nieuwbakken burgemeester.
Maar allereerst wist Oosters mee te delen
dat De Vries ‘gewogen was en niet te
licht bevonden’. Dat laatste onderschreef
hij met het opsommen van alle activiteiten
die op het cv van De Vries voorkwamen.
Als tussengerecht volgden een filmpje
van een broer van De Vries en een van
Nell van Gool van de GVO met
felicitaties.
Vervolgens sprak Judith de Vor, als
voorzitter van de vertrouwenscommissie,
haar vertrouwen uit aan de zestiende
burgemeester van Oudewater in de
moderne tijd en roemde een aantal van
zijn voorgangers. Vervolgens legde ze uit,
zonder anderen tekort te willen doen,

gratis spreekuur
door advocaten

door Aad Kuiper

waarom de commissie juist Danny de
Vries uit alle sollicitanten had geselecteerd.
Om De Vries en zijn echtgenoot Martijn
zich snel thuis te laten voelen had ze een
tasje met streekproducten voor hen
samengesteld. Opnieuw volgden twee
filmpjes; deze keer met Rein Aantjes,
een bekende Rotterdammer waarmee
De Vries veel contact had, en vertegenwoordigers van de lokale ondernemersverenigingen. De volgende in de rij was
Victor Molkenboer, de burgemeester van
Woerden die tevens als vertegenwoordiger
van de burgemeesterskring van deze
regio sprak. Molkenboer sprak o.a.
over het boek dat De Vries schreef,
‘Brief aan Marcel’, over zijn functie en de
samenwerking met Woerden.
En weer volgde een tweetal filmpjes: het
eerste met betrekking tot zijn activiteiten
voor Pride Amsterdam en het tweede
met Joyce Jacobs van De Wulverhorst.
Locoburgemeester Bob Duindam was
niet in levenden lijve aanwezig, maar
hield een ingetogen toespraak via een
videofilmpje. Daarna volgde de overdracht
van de ambtsketen: uiteraard niet door
Duindam, maar door Martijn; de enige
die in deze tijd dichtbij De Vries mocht
komen.

0348-475093
Heiliglevenstraat 10 Montfoort
www.vankootenadvocaten.nl

De volgende twee filmpjes waren
opstekers van Twentenaar Robert Zandstra
en Hekendorps dorpsplatformvertegenwoordiger Jacques van der Horst.
En bijna ten slotte kreeg de nieuwe, nu
officieel geïnstalleerde, burgemeester van
Oudewater, Danny de Vries het woord.

Hij sprak in warme woorden zijn dank uit
aan velen en beloofde de Oudewaternaren
dat hij ze niet teleur zou stellen.
Het bleek dat hij inmiddels al heel veel
mensen mocht ontmoeten, veel
schoonheid zag en graag aan de slag
wilde in dit ‘eervolle ambt’: “Ik wil graag

waken en verbinden.” De Vries gaf dan
ook aan dat hij voorstander is van een
inclusieve samenleving, maar roerde
natuurlijk ook de coronaperikelen nog
even aan, en riep op, ondanks het feit
dat hij ‘licht aan het eind van de tunnel’
meende te zien, om zich nog steeds te
blijven inzetten voor mensen in de buurt.
Neefjes en nichtjes Albers vertelden in
het allerlaatste filmpje veel vertrouwen in
hun oom als burgemeester te hebben,
‘want naar ons luistert hij ook altijd goed’.
Als laatste ritueel overhandigde Kees de
Bruijn de voorzittershamer van de
gemeenteraad aan De Vries, en
vergeleek die hamer met een dirigeerstokje voor een soms meegaand, maar
soms ook wat lastig te hanteren orkest.
De taak van De Bruijn als plaatsvervanger
was hiermee voorlopig afgelopen en die
van De Vries als voorzitter begonnen.
Maar nu vast nog even niet, want buiten
het zicht van de camera’s gingen de
feestelijkheden ongetwijfeld nog wel even
verder.

Vrijwilligers delen mantelzorgwaardering uit

Mantelzorg doe je met liefde
Een team van ruim tien vrijwilligers was vorige week dinsdag op pad
om de mantelzorgwaardering uit te delen aan ruim 215 mantelzorgers
in Montfoort en Linschoten.
Ook burgemeester Petra van Hartskamp sloot in de middag aan om mensen,
gewapend met broodplank en presentje, een hart onder de riem te steken.
“Het is zo belangrijk, die mantelzorgwaardering”, zei ze. “Ik weet uit eigen
ervaring hoe zwaar het kan zijn om mantelzorg te geven.”

Binnenstad Oudewater
stralend verlicht

Zaterdagochtend was de bouwploeg van Oudewater 750 jaar al vroeg uit de
veren om de sfeerverlichting aan te brengen in de binnenstad. De verlichte
sterren aan de gevels en de lampenslingers aan de bomen werden in een
mum van tijd opgehangen. De binnenstad straalt!
Joost Middelman is voorzitter van de
NOVO en ‘hartstikke blij’ dat het
historische centrum weer zo mooi
verlicht is. “Ik vind het mooi dat we dit
elk jaar weer met elkaar doen.
De sfeerverlichting is een initiatief van de
NOVO en sinds twee jaar worden we
daarbij geholpen door de bouwploeg van

door Ellen van Leeuwen

Oudewater 750. Die zagen ons altijd een
beetje klungelen… En ze hadden gelijk:
samen klaren we die klus veel sneller.

vervolg op pagina 4

Het was een zachte zonnige herfstdag,
waarop de vrijwilligers langs de deuren
mochten gaan. Marijke de Beus van
team Welzijn (SWOM) ging ook op de
fiets adresjes langs. Bij zich droeg ze
behalve een doos met presentjes, ook
een broodplank om de blijk van
waardering coronaproof te kunnen
overhandigen. In de ochtend had ze nog
de briefing van de vrijwilligers gedaan,
want een operatie is het wel. Normaal
gesproken zouden de mantelzorgers in
St. Joseph in het zonnetje gezet worden.
Nu deden ze het op deze manier. Hoewel
Marijke het wel jammer vond dat het
Mantelzorg event niet door kon gaan,
zag ze ook wel voordelen van deze
manier van uitdelen: “Je hebt echt even
persoonlijk contact en kunt dan vragen
hoe het gaat.”
Een van de eerste mensen die de mantelzorgwaardering van Marijke in ontvangst
mocht nemen was Angelique Kraan.
Zij en haar man en zoon kregen zelfs
drie pakketjes, omdat zij alle drie
mantelzorger zijn. “We zorgen met z’n
allen voor mijn zoon, die 18 wordt in
december. Zo kunnen we het wel redden.
Het is wel pittig”, aldus Angelique.
“Sinds kort gaat hij ook naar
dagbesteding. Nu zit hij op de zorg
manege. Sinds hij daar zit is hij heel erg
gegroeid,” vindt ze. “Hij heeft 24/7 hulp
nodig,. Tijdens de coronatijd toen hij ook
niet naar de zorgboerderij kon was het
wel erg zwaar”, zegt ze. Tegelijkertijd was
de coronatijd voor hen niet anders dan
normaal. “Zo is het standaard voor ons.
We komen niet zoveel buiten de deur
met hem. Hij raakt te snel overprikkeld.”
Dat ze de mantelzorgwaardering - nu
voor de derde keer - mocht ontvangen
vindt ze wel erg leuk. “In het begin dacht
ik nog wel: ‘dat hoeft toch niet, want ik
ben zijn moeder’. Maar natuurlijk weet je
wel dat een situatie zoals wij die thuis
hebben, niet doorsnee is. Twee jaar

door Sjoukje Dijkstra

geleden heb ik ermee in de mantelzorgbrochure gestaan. Toen zijn we in de
soos ook echt in het zonnetje gezet.
Ze zongen me zelfs toe.” Lachend pakt
ze de cadeautjes aan van Marijke.
“Wat leuk, er zit ook een kaartje van de
wethouder bij.”

Normaal om te doen

De volgende stop is bij Marieke.
Zij verleent samen met haar zus
mantelzorg aan haar moeder.
De waardering vindt ze superleuk om te

krijgen. “Het is heel normaal om te
doen, maar toch is het leuk. Voor mij is
het de tweede keer dat ik dit krijg.”
Van de ruim 215 mantelzorgers die de
mantelzorgwaardering ontvangen, is niet
met iedereen even intensief contact,
vertelt Marijke. “Alleen bij mensen die
ondersteuning nodig hebben.” Ze merkt
wel dat als ze belt, bijvoorbeeld voor de
koffie- of eetmomentjes die SWOM nog
wel mag organiseren, dat mensen het
fijn vinden om even aanspraak te
hebben. Zelf heeft ze graag een op een
contact met de mensen, onder andere
tijdens koffie en eetmomentjes, waar ze
graag aan mee helpt. Ze werkt nu sinds
afgelopen zomer met veel plezier bij
SWOM… Het mooiste vindt ze het
werken met mensen. Dat de contacten
nu wat meer telefonisch en digitaal zijn,
vindt ze soms wel eens lastig.

vervolg op pagina 10

Angelique Kraan mocht voor drie leden in haar gezin de Mantelzorgwaardering in
ontvangst nemen.
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Sinterklaas bezorgdienst in Polsbroek

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

www.ijsselbode.nl
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

Stuur al uw nieuws naar:
r edactie@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
Trudie Scherpenzeel, 06-28915344
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

HEKENDORP

NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 22: 10.00 uur Ds. R. de Koning Gans
18.30 uur Kand. L. Solleveld

Het zal niemand zijn ontgaan dat Sinterklaas afgelopen zaterdag in
Nederland is aangekomen. De landelijke Sint werkt (ook) thuis,
waardoor helaas veel plaatselijk intochten niet door kunnen gaan.
Het is in deze situatie dan een voordeel om te wonen in een klein dorp,
De Dorpsvereniging Polsbroek wist Sinterklaas namelijk juist met dat
argument over te halen om toch langs te komen: De omvang in Polsbroek
zal nooit massaal zijn.
De intocht was daarnaast niet op de
‘normale’ manier met een ontvangst in
het Dorpshuis. Het was ook hier allemaal
net een beetje anders. Om te beginnen

was de aankomst geheim gehouden,
alleen de Polsbroekse ouders waren op
de hoogte. Sinterklaas en vier van zijn
Pieten bezorgden persoonlijk cadeautjes

bij de Polsbroekse kinderen thuis.
Eigenlijk net als de pakketjesdiensten op
een covidverantwoordelijke wijze.
Er waren zoveel aanmeldingen dat
Sinterklaas een flinke pluktrein vol met
vracht had.
Getuige de vele positieve reacties (van
kinderen, ouders, maar ook passanten)
tijdens de rondrit bleek het een schot in
de roos! Dorpsvereniging Polsbroek kijkt
dan ook zeer tevreden terug op deze
activiteit.

LINSCHOTEN
HERVORMDE GEMEENTE
Wel open, volgens richtlijnen RIVM zie
ook www.hervormdlinschoten.nl
Zo 22: 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
HERVORMDE GEMEENTE
Aangepaste diensten,
zie www.hervormdmontfoort.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. A. Simons
16.00 uur Ds. A. Simons
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE
Online kerkdiensten zie
www.hhg-montfoort.nl/Uitzendingen
Zo 22: 11.45 uur Ds. R.W. Mulder
18.30 uur Ds. R.W. Mulder
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. M.A. Verstoep
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
GEBOORTE JOH. DE DOPER
Zo 22: 10.00 uur Diaken J. Collignon

OUDEWATER
NED. HERVORMDE KERK
Aangepaste diensten zie
www.hervormdoudewater.nl
Zo 22: 09.30 uur Ds. J.J. van den End
18.30 uur Ds. R. de Koning Gans
PROTESTANTSE GEMEENTE
Zo 22: 10.00 uur Ds. Raymond de Hoop
Meekijkdienst zie www.protgemoudewater.nl
R.K. GELOOFSGEMEENSCHAP
ST. FRANCISCUS VAN ASSISIË
Er zijn maximaal 30 bezoekers welkom en
een mondkapje is verplicht.
Vooraf aanmelden via
Centraal Secretariaat 0348-203012
Vr 20: 19.00 uur Wulverhorst intern
Zo 22: 09.00 uur Th. van Zaal
(jubileum Caecilliakoor)
BIJBELGEMEENTE DABAR
Houdt meeluisterdiensten via
www.bijbelgemeentedabar.nl

POLSBROEK
HERVOMDE GEMEENTE
Online te bezoeken, geluid en beeld zie
www.hervormdpolsbroekenvlist.nl
Zo 22: 09.30 uur Kand. J.A. de Kruijf
18.30 uur Ds. C. Boele

Sinterklaas reed met een flinke pluktrein vol met vracht door Polsbroek.

Opbrengst
collecte
Alzheimer
Nederland
De collecte van Alzheimer
Nederland heeft in de gemeente
Oudewater in de week van 1 t/m
7 november € 2.435,70
opgebracht. De organisatie bedankt
hiervoor alle gevers en collectanten.
Collectant gemist, maar nog wel
willen bijdragen? Ga naar
www.onlinevooralzheimer.nl en doneer
in de bus van Alzheimer Nederland.
Wilt u in 2021 ook uw steentje bijdragen
door mee te helpen als collectant?
Alzheimer Nederland is hier blij mee.
U kunt zich opgeven via
www.alzheimer-nederland.nl/collecteren
of bij de organisator
Hans Nieuwenhuizen, 06-52561438.

Het echtpaar Mook,
nu echt 70 jaar getrouwd

Vorig jaar stond er in De IJsselbode rond deze tijd een uitgebreid verhaal
over de heer en mevrouw Mook-van der Neut, toen beiden 91 jaar en op
15 november 69 jaar getrouwd. Inmiddels is niet alleen mevrouw,
maar ook meneer Mook in verband met de afnemende gezondheid
naar een verpleegkamer verhuisd.
Of beide echtelieden op deze dag nog
terugdenken aan wat ze allemaal
beleefden, blijft even in het midden we kunnen ze niet spreken - maar voor
de drie kinderen, de drie kleinkinderen
en vijf achterkleinkinderen zullen, hoewel
er vanwege de coroanamaatregelen
helemaal niets gevierd kan worden,

door Aad Kuiper

ongetwijfeld op deze min of meer
heuglijke dag, terugdenken aan wat ze
inmiddels allemaal gehoord hebben van
en meegemaakt hebben met het, sinds
15 november 2020, platina paar.
Zeker een felicitatie waard.

Huisartsenpraktijk Dubois & Raedts
is gesloten van maandag 23 november
t/m vrijdag 27 november
WAARNEMERS VOOR SPOEDGEVALLEN:
Achternamen die beginnen met A t/m M:
Dokters Brinkhuijsen en Karstens, Oude Singel 11-24, tel. 0348-561368

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.:
Haastrecht e.o.:

0348-563940
0182-502986

Achternamen die beginnen met N t/m Z:
Dokters Dötsch en Rietveld, Oude Singel 11-22, tel. 0348-561557

De telefonische receptenlijn is dan niet in gebruik.
Onze praktijkondersteuners zijn wel aanwezig.

Linn@home filmavond bij Linn Ontmoet
Geheel volgens de coronamaatregelen biedt Linn Ontmoet
een Linn@home filmavond aan!

Voor alle vrouwen uit Linschoten om te
genieten van een film met je vriendin of
buurvrouw uit het dorp.
We zouden het helemaal mooi vinden
als je iemand uitnodigt die juist in deze
tijd een extra gezellige ontmoeting kan
gebruiken. Als Linn Ontmoet staan we
voor omzien naar elkaar, ontmoeting en
verbinding.

Zoek een leuke vrouwenfilm uit die jullie
met elkaar willen gaan bekijken.
Linn Ontmoet verzorgt een leuke
goodiebag om deze avond onvergetelijk
te maken! Deze wordt aan huis bezorgd.
Geef je op voor zaterdag 21 november
via www.linnontmoet.nl/linn-at-home

Vermeld graag op welk adres je gaat
kijken en met hoeveel personen.
In de week voor 28 november zullen de
goodiebags bezorgd worden bij jullie
filmhuis! Lukt het niet om zaterdagavond
28 november een film te kijken, het mag
natuurlijk ook op een ander moment!

2021: Minder ritten
openbaar vervoer

Op 3 januari 2021 gaan de nieuwe dienstregelingen voor het openbaar
vervoer in. Wat het busvervoer betreft: vanwege de coronamaatregelen
maken minder mensen gebruik van het busvervoer, en gaan het openbaar
vervoer van Synthus en van de gemeente Utrecht minder ritten uitvoeren,
zoveel mogelijk buiten de spitsuren zodat scholieren en mensen die met de
bus naar hun werk gaan er het minste hinder van ondervinden.
Enkele lijnen worden ingekort, sommige ritten worden ingekort en een handvol lijnen
wordt (tijdelijk) opgeheven. Het gaat hierbij voor wat onze lezerskring in de provincie
Utrecht betreft over Lijn 207 (Oudewater-Utrecht Science Park) die komt te vervallen.
Raadpleeg wel de nieuwe dienstregeling op www.syntusutrecht.nl.

GEBOREN
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
Op vrijdag 30 oktober 2020
MALIN Vajèn
dochter van Mark en Dennya Duran
zusje van Fenna en Jolie
Esdoornstraat 9
2851 TJ Haastrecht
Op maandag 2 november 2020
SASHA Marijke Elisabeth
dochter van Alex en Saskia Spruit
Titus Brandsmastraat 15
3421 CC Oudewater

Wilt u ook uw
geboortekaartjes door

D rukkerij H eno

laten verzorgen
bel dan: 0348-561478

V
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DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK
Een smaakvol weekend
met de Borreltas van
het kaasmeisje!

HET PODIUM VOOR JOU!

URBAN

WORKSHOPS
DANCE BATTLE

Je leven op jouw ‘eigen-wijze’ geleefd
en al jouw liefde aan ons besteed

Bestel nu je sint- en kerstgeschenken!
www.hetkaasmeisje.nl

Leeuweringerstraat 28, Oudewater • Blokland 95, Montfoort

DJ
DJ Tjoeri

Deelname € 15,(incl. drankje en iets lekkers)

BREAKDANCE
Jaime Whitter

PROGRAMMA
14.30 - 16.00 UUR
Deelname aan workshop
naar keuze

DJ
DJ Theis’n

16.00 - 17.00 UUR
Live performance en
dance battle

MUSIC
PRODUCER

DAGACTIVITEITEN
Woensdag 18 november

10.00 Geheugentraining
alleen voor bewoners
18.00 Aanschuifdiner

Tuinzaal
afgelast

Donderdag 19 november

10.00 Spelletjes
alleen voor bewoners
14.00 KBO / PCOB soos middag

Maarten Bakker

Tuinzaal
afgelast

Vrijdag 20 november

MEER INFO EN INSCHRIJVEN:

MUZIEKHUISOUDEWATER.NL

Met veel bewondering en respect voor haar kracht
en doorzettingsvermogen, blijven wij diepbedroefd
achter na het heengaan van onze lieve

* Linschoten,
28 februari 1946

MUZIEKHUIS
OUDEWATER

HIPHOP

Nu ben je van ons heengegaan
Bedankt, voor alles wat je hebt gedaan

Aafje Hoedemakers - de Jong

ZONDAG
29 NOVEMBER

Noor Snaterse

Beetje bij beetje heb je ons verlaten
Wij konden niet meer zo goed met je praten
De blik in je ogen deed ons zeer
want je wilde nog zoveel meer

LIVE DJ

MUSIC & DANCE

PAGINA 3

10.00 Sport en spel
alleen voor bewoners
14.30 Weekafsluiting met borrel
19.00 Kerkdienst PGO kerk
alleen voor bewoners

Tuinzaal
Tuinzaal
Tuinzaal

Zaterdag 21 november

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

Zondag 22 november

10.00 Koffiedrinken

Tuinzaal

† Utrecht,
12 november 2020
Rien
José
Robbert
Youri
Ruben
Rini & Mijke
Sterre
Benthe

Woensdag 18 november nemen wij in besloten kring
afscheid van Aafje.
Aansluitend begeleiden wij haar naar haar laatste
rustplaats op de Hervormde begraafplaats in
Linschoten.
Via www.memorans.nl/condoleanceregister
Aafje Hoedemakers heeft u de mogelijkheid om ons
te condoleren.
Wij stellen het zeer op prijs als u hier een
herinnering of persoonlijk bericht achterlaat.
Hiervan maken wij een boek als tastbare
herinnering.
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg Memorans t.a.v. familie Hoedemakers,
Blokland 66, 3417 MP Montfoort

Maandag 23 november

Snel, schoon,
en milieuvriendelijk
schoonmaken!
Voor meer informatie bent u welkom:
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Truus van Vliet
Willeskop 53 - 3417 MB Montfoort
06-30814887
truusvanvliet@ha-ra.nl

Na m en s

u

10.00 Aangepaste muziekactiviteit Tuinzaal
met Monique
Dinsdag 24 november

10.00 Koffiedrinken
14.15 Kook-/bakactiviteit
alleen voor bewoners

Tuinzaal
Tuinzaal

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

Prins Bernhardstraat 2

|

 0348 - 44 86 44
 memorans.nl

3421 JD Oudewater

MOGEN WIJ UW WONING VERKOPEN?

€150,-

kale
voor de lo r of
e
onde r nem !
g
verenigin

AANKOOP

!
d
g
n
e
l
r
e
v
Actie

VERKOOP

KIES LOKAAL
KOOP LOKAAL
TAXATIES

VERHUUR

‘Samen sterk’

In deze onzekere tijd is een ﬁjne woonomgeving nog belangrijker geworden. Dat
weten wij als geen ander. Winkels, horeca,theaters maar ook verenigingen hebben
onze steun nog steeds hard nodig. Mogen wij uw woning verkopen? Dan ontvangt
u een kadobon van € 150,- te besteden bij een lokale ondernemer of vereniging
naar keuze. U ontvangt de bon en de ondernemer of vereniging zijn geld.

Donkere Gaard 28 | Oudewater
0348 - 56 56 56 | info@meesters.nl
Kijk voor meer informatie over
‘Samen sterk’ op www.meesters.nl
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Abrona Oudewater wordt
Grand Café Hotel Broeck

OUDEWATER

vervolg van de voorpagina
Jan van Dam ondersteunt met een
heftruck en hoogwerker, dat maakt het
ook makkelijker.”

Nieuwe verlichting

De NOVO probeert ieder jaar iets toe te
voegen aan de kerstverlichting.
“Voorheen hadden we enkel de sterren.
Die zijn ondertussen wat verouderd en zo
langzamerhand aan vervanging toe.
Dan denken we na over hoe we anders
kunnen verlichten. Er hangen nu
prikkabels met lampjes langs de Donkere
Gaard en sinds dit jaar ook aan de
Havenstraat. We zijn aan het bekijken of
we deze volgend jaar ook in de
Leeuweringerstraat kunnen hangen.

De binnenstad straalt!
Maar dat heeft nog wel wat voeten in de
aarde, met al die monumentale panden.”
De binnenstad ziet er feestelijk en
uitnodigend uit, en iedereen is ook
welkom in de winkels, benadrukt Joost.
“Omdat we geen grote stad zijn, kunnen
we de stroom goed reguleren. Ook de
winkels zijn groot genoeg om veilig te
winkelen.” Helaas ziet de NOVO dit jaar
geen mogelijkheden om feestelijke
activiteiten te organiseren. “Maar begin
volgend jaar komen we wel met iets tofs!
Een online platform waarop alle
winkeliers zich kunnen presenteren, met
daaraan gekoppeld een webshop.”
Wordt vervolgd.

Novo deelt uit…

De festiviteiten rondom Sinterklaas zullen dit jaar ook voor de NOVO
winkeliers anders verlopen dan dat men gewend is. Naast de mooi versierde
binnenstad hebben zij het onderstaande bedacht om toch wat leuks te doen
voor de inwoners van Oudewater.

Kleurwedstrijd

De kinderen t/m groep 4 hebben
inmiddels op hun school of kinderdagverblijf een sinterklaaskleurplaat mee
naar huis gekregen. Deze kleurplaat
kunnen zij mooi inkleuren en inleveren
vóór zondag 29 november bij
Henny’s Home & Kids by Liss of
Coop Heijmans.
Uit alle inzendingen worden de mooiste
kleurplaten gekozen en deze krijgen een
prijs. De winnaars worden bekend
gemaakt in De IJsselbode van dinsdag
1 december. Heeft uw kind geen
kleurplaat ontvangen, of is deze kwijt?
Bij Henny’s Home en Kids by Liss zijn
nog kleurplaten af te halen.

17 NOVEMBER 2020

Wie verdient er volgens u
een goed gevulde cadeauzak
van Sinterklaas?

Welk Oudewaters gezin verdient in deze
moeilijke tijd een ‘met Novocadeaus
gevulde zak van Sinterklaas’?
Mail voor zondag 29 november de
namen van alle gezinsleden (liefst met
leeftijd), hun adres en de reden waarom
juist zij een extraatje verdienen naar
info@novo-oudewater.nl
Vermeld hierbij ook uw eigen naam en
telefoonnummer, zodat we contact met u
kunnen opnemen om de verrassing zo
bijzonder mogelijk te maken.
Op zaterdag 5 december zorgt Piet dat
deze zakken bij de drie gezinnen
langsgebracht worden.

Erik Schoonderwoerd (die tien investeerders vertegenwoordigt),
Don Janmaat, Jamie de Jong en John Vork poseren voor hun Grand Café
Hotel Broeck. Als ze het al niet waren, zijn ze op slag een ‘BO-er’ geworden.
Heel Oudewater reageert enthousiast op het feit dat hun initiatief een
doorstart van Abrona betekent. Onder de nieuwe naam ‘Broeck’ weliswaar,
maar op hoofdlijnen wel met dezelfde opzet als het voormalige Abrona
Oudewater. Er is heel wat water door de IJssel gegaan voor het zover was,
maar in het voorjaar 2021 gaat het echt gebeuren. Oudewaternaren kunnen
opgelucht ademhalen.

De verontwaardiging
over de sluiting was groot

De sluiting van Abrona Oudewater kwam
in mei 2020 als een donderslag bij
heldere hemel voor de cliënten, het
personeel, de families van hen, toeristenorganisaties, klanten en de gemeente
Oudewater. Abrona had besloten de
vestiging te sluiten omdat horeca niet
meer tot de kerntaken behoorde en
omdat de vestiging verliesgevend was.
De verontwaardiging van alle
betrokkenen en de inwoners van
Oudewater was enorm. Het werd
Abrona vooral kwalijk genomen dat er
geen overleg had plaatsgevonden met
belanghebbenden om naar oplossingen
te zoeken gericht op behoud van het
hotel restaurant voor Oudewaternaren,
toeristen en als zinvolle dagbesteding
voor cliënten met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
Betrokken Oudewaternaren kwamen in
het geweer en richtten het comité
‘Behoud Abrona Oudewater’ op.
Een online georganiseerde petitie werd
in enkele weken tijd door meer dan
drieduizend mensen ondertekend. Mede
initiatiefnemer van het comité en raadslid
Wim Knol van de Wakkere Geelbuik
diende moties in bij de gemeenteraad,
die wethouder Duindam aanspoorden
om in overleg te treden met het bestuur
van Abrona. De stevige aanpak van het
comité Behoud Abrona Oudewater en de
contacten van de wethouder met het
bestuur van Abrona resulteerden niet in
een wijziging van de koers van Abrona.
Wel werd de druk dusdanig opgevoerd
dat wethouder Duindam namens de
gemeente een rol kreeg in het
verkoopproces. In de criteria voor
gunning van het pand in de
Broeckerstraat werd opgenomen dat bij
voorkeur lokale ondernemers in
aanmerking zouden komen, die de
maatschappelijke functie van het hotel
restaurant zouden voortzetten.

Iedereen blij en opgelucht

In Oudewater is de opluchting groot dat
Abrona als Broeck een doorstart maakt.
Alle betrokkenen zijn blij dat de aankoop
nu rond is, dat het hotel restaurant
behouden blijft en dat er nog steeds een
zinvolle dagbesteding wordt geboden aan
mensen met een verstandelijke handicap.

door Siem van der Burg

In Huis ter Heide zal het bestuur van
Abrona waarschijnlijk ook opgelucht zijn
dat het dossier ‘Verkoop Abrona
Oudewater’ van tafel is.

Het nieuwe
samenwerkingsverband

Toen duidelijk werd dat het Abrona
bestuur door niets en niemand van het
voornemen Abrona te verkopen, af te
brengen was, ontstond een nieuw samenwerkingsverband. Vastgoedadviseur
Erik Schoonderwoerd smeedde met twee
klanten een plan om het pand aan te
kopen. Don Janmaat en zijn partner
Jamie de Jong werden gevraagd voor de
exploitatie. Zorgondernemer John Vork
bood aan om de zorgtaken te
organiseren. Er ontstond een krachtig
samenwerkingsverband met een
doortimmerd plan dat voldeed aan alle
criteria. Bij voorkeur een partij van goede
naam en faam, met ervaring met de
exploitatie van een hotel-restaurant, een
sociaal maatschappelijke oriëntatie en
financieel voldoende draagkrachtig om
Hotel Abrona te verwerven en te
exploiteren.

De investeerders

“Het aantal investeerders werd kort na
de start van het project uitgebreid naar
een tiental, om het draagvlak voor het
samenwerkingsverband te vergroten”,
zegt Erik Schoonderwoerd, die namens
hen optreedt. “Het zijn allemaal lokale
ondernemers, die graag een maatschappelijk relevante investering doen om het
hotel, restaurant en dagbesteding voor
cliënten te behouden. De investeerders
willen dat het hotel-restaurant echt van
Oudewater en voor Oudewater blijft.
De namen willen we liever niet kwijt,
omdat ze graag op de achtergrond
blijven. De tien investeerders gaat het
primair om de maatschappelijke
relevantie van het project en niet om het
rendement”.

De exploitanten van het
hotel-restaurant

Don Janmaat (bekend van Don Food &
Events) en zijn partner Jamie de Jong
(ervaren in de hospitality branche) zien
een droom in vervulling gaan. “We
dachten dat onze wens om een eigen
hotel-restaurant te hebben misschien op
latere leeftijd eens in vervulling zou gaan.
Dat is nu al vòòrdat we dertig zijn het
geval. Hoe mooi is dat? En dan ook nog
een hotel-restaurant met een maatschap-

V.l.n.r.: Erik Schoonderwoerd, John
Vork, Jamie de Jong en Don Janmaat.

Ze mogen trots zijn op hun
initiatief en op zichzelf.
En dat zijn ze dan ook!
pelijk relevante functie. Wij zullen
medewerkers aannemen, die ervaring
hebben met het werken met mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
We hebben de ambitie om uiteindelijk
voor ongeveer dertig cliënten een
zinvolle dagbesteding te bieden. Dat kan
in het restaurant, in de keuken en in het
hotel. We gaan mogelijkheden bieden
om door cliënten gemaakte producten te
verkopen. Te denken valt aan
schilderijen, lekkernijen, sieraden en
producten die bezoekers kunnen kopen
als herinnering aan Oudewater. Bij het
werven van personeel zetten we de deur
uitdrukkelijk open voor de terugkeer van
de oude werknemers, inclusief
Abrona-cliënten.
In ons Grand Café willen we een
gezellige ‘huiskamersfeer’ creëren.
Bij Grand Café Hotel Broeck kan lekker
gedronken en gegeten worden.
De komende periode zullen we
onderhoud plegen en wordt een aantal
zaken vervangen. Vanmorgen is het
nieuwe meubilair al besteld. We gaan
volle kracht vooruit, omdat we in maart
of april 2021 weer open willen gaan.
We zullen zeven dagen per week open
zijn. Broeck wordt een laagdrempelige,
gezellige plek voor iedereen”.

De zorgorganisatie

John Vork gaat de zorgfunctie van
Broeck organiseren. Twintig jaar geleden
was hij als regiodirecteur van Abrona de
oprichter van het hotel-restaurant.
De zorgactiviteiten zullen onder de vlag
van een Oudewaterse stichting gaan
plaatsvinden. ‘We gaan natuurlijk cliënten
met een verstandelijke beperking weer
een zinvolle dagbesteding en een
leeromgeving bieden”, zegt Vork.
“De komende periode ga ik de
voormalige cliënten benaderen, de
gemeenten en andere organisaties.
We zullen gefaseerd opbouwen, zowel
voor wat betreft het aantal cliënten, als
voor de verbreding van onze activiteiten.

De kracht van Oudewater.

Eind goed, al goed. Oudewatenaren
hebben weer eens aangetoond dat de
saamhorigheid, daadkracht en de
maatschappelijke betrokkenheid van
ondernemers en inwoners tot geweldige
initiatieven kan leiden. Het is een mooi
voorbeeld van de kracht van burgerinitiatieven en gemeenschapszin.
Vanaf het voorjaar 2021 lekker eten,
drinken, verblijven èn ambachtelijke
producten kopen bij Broeck. Wie weet
wel weer een overheerlijke appeltaart!

Martinus, Ingrid en Iris op
herhaling bij Blaauwbaadjes
“Carnaval 2019-2020 was een zeer sportief feest om op terug te kijken en
daar willen we Prins Martinus geflankeerd door Iris & Inge enorm voor
bedanken. Dit super enthousiaste drietal heeft in de zotste dagen van het
jaar een topprestatie neergezet. Zij hebben iedereen laten deelnemen aan
de wedstrijd waarin, meedoen belangrijker was dan winnen!”
Met deze mededeling op de website
werden recent de plaatselijke carnavalsvierders op het verkeerde been gezet.
Immers, Covid-19 heeft vlak na het
afgelopen carnavalsseizoen de hele
wereld in zijn greep en hierdoor zal dan
ook het nieuwe carnavalsseizoen anders
dan anders zijn.
Op zaterdagdag 14 november maakten
De Blauwbaadjes op een ludieke wijze de
48e Prins van Uivergein met zijn
hofdames bekend. Dat gebeurde tijdens

door Gerard van Hooff

de Bokbingo. Prins Martinus en zijn
hofdames Iris en Ingrid hebben dus een
seizoen bijgetekend en zullen zich op
alternatieve wijze van hun taak kwijten.
De Bokbingo, waarvoor ruim
zeshonderd deelnemers een plaats
achter het computerscherm innamen,
was een geslaagd startpunt met een
‘nieuwe’ Prins als surprise.
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Achter elke traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinneringen.
Mijn lieve vrouw en onze lieve moeder is overleden.
Wij zijn dankbaar voor alles wat Jolanda
aan ons heeft meegegeven.

Jolanda

Verleun - van Rooijen
31-08-1974 | 13-11-2020
Rick
Milou
Jelmer
Spike h

Werp al uw bekommeringen op Hem
want Hij zorgt voor u
1 Petrus 5 : 7
Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd.
Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is,
nemen wij afscheid van onze lieve zorgzame
moeder, schoonmoeder en oma

Pietertje Maria Verwoerd - Kool
- Ria * Berkenwoude,
16 januari 1934

† Oudewater,
12 november 2020

Waar de weg mij brengen
moge aan des Vaders trouwe hand.
Loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
In dit volle vertrouwen is mam heengegaan.
Bert en Marieke
Irma
Martijn en Iluh
Jan en Nora
Ina en Jan
Channa
Tirza
Yedidya

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Gelegenheid tot online condoleren:
www.vermeyuitvaartzorg.nl/condoleance

Sterker dan het verlies
is de herinnering die blijft.
Haar humor heeft zij tot het laatste moment niet
verloren, toch heeft zij deze strijd niet mogen winnen.
Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven,
moeten we afscheid nemen van onze lieve dochter,
zus en tante

Jolanda Verleun - van Rooijen
* 31-08-1974 | † 13-11-2020

Maria en Wim, Cock,
Marco, Conny en Bart,
Anouk, Nigel

Te jong en volop in het leven.
Mocht jij je dromen niet meer beleven.
Je vrolijkheid, spontaniteit en glimlach op je gezicht.
Blijven voor altijd in ons geheugen gegrift.

Jolanda

De strijd is gestreden,
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig,
‘t is op. Zo is het goed.
Op vleugels van licht, gedragen door God,
mag zij gaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Annie Broeke
* 29 november 1936

† 13 november 2020

weduwe van Wout Verwoerd

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons
te condoleren op donderdag 19 november
tussen 19.00 en 21.00 uur in De Rank,
Verlengde Hoogstraat 26 te Montfoort.
Correspondentieadres:
Hoogstraat 8, 3417 HC Montfoort
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Kinderen en kleinkinderen
Annie is thuis.
Bezoek graag in overleg.
Vanwege de huidige omstandigheden zal de
uitvaartdienst in crematorium Domstede
vrijdag 20 november in besloten kring plaatsvinden.
Wij stellen het zeer op prijs als u uw condoleance of
herinnering achter wilt laten in het online
condoleanceregister via
www.andanteuitvaart.nl/condoleance
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding,
t.a.v. Familie Steenbergen,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

De Dienst van Woord en Gebed vindt op
donderdag 19 november in besloten kring plaats.
U bent van harte uitgenodigd om deze dienst om
11.00 uur digitaal te volgen via
www.protgemoudewater.nl/kerktv_uitzendingen
Uw schriftelijke condoleance wordt zeer op prijs gesteld.
~
Onze dank gaat uit naar de huisartsen
dr. Dötsch, dr. Karstens en de medewerksters van
de Vierstroom voor hun liefdevolle zorg.
Correspondentieadres:
Andante Uitvaartbegeleiding, t.a.v. Familie Verwoerd,
Waardsedijk 123, 3425 TD Snelrewaard.

J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar

www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp

Bertus Kostwinder Uitvaartverzorging

06 22 97 16 92
0182 38 22 31 Alleen bij geen gehoor
aandacht voor afscheid

Partner van...

Corry Roest

&

www.bertuskostwinder.nl • Goudseweg 62 •2808 NK Gouda

ChantalGijssel
van
In de hele regio
Altijd bereikbaar

www.andanteuitvaart.nl

0348-568241

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

UITVAARTVERZORGING MIDLAND

06 53 53 68 88

Wim
Speksnijder
0182 - 35 15 20 dag en nacht overal te ontbieden

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

Pa en Ma Verleun
Lex, Sandra, Jet en Pien
Voor een persoonlijk afscheid,
waardig en betrokken,
met zorg en aandacht uitgevoerd ...

Onze vriendengroep zal nooit meer hetzelfde zijn

René en Henriëtte Verweij
www.uitvaartverzorgingmidland.nl

Lieve Jolanda,
Je bent en blijft onze lieve vriendin!
De “Elite club”
René en Nicole
Hans en Jeannette
Patrick en Franka
Edwin en Janet
Peter en Jessica

Vermey

uitvaartzorg
Montfoort | Oudewater | Lopik

Eens in de vier weken
uw visitekaartje
in De IJsselbode...
Dat kan al vanaf e

DE IJSSELBODE

HET BLAD DAT GESPELD WORDT ....

vermeyuitvaartzorg.nl | T 0348 471962

54,-

Uw bereik...
15.000 adressen
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Gratis mondkapjes voor mensen met
een laag inkomen
Het coronavirus beheerst ons leven.
Bij alles wat we doen hebben we te maken
met extra regels. Een van die regels gaat
over het dragen van een mondkapje.
Op veel plekken wordt dit dringend
geadviseerd voor mensen van 13 jaar en
ouder en soms is het nu al verplicht.
De gemeente wil dat het ook
voor mensen met een laag
inkomen makkelijk is om zich
aan deze regel te houden.
Daarom krijgen alle inwoners
van Oudewater met een inkomen
tot 120% van de bijstand gratis
twee wasbare mondkapjes per
gezinslid toegestuurd. Daarnaast
worden er mondkapjes verstrekt
via de Voedselbank.

Wethouder Bob Duindam: "In Oudewater hebben we niet
hoeven bezuinigen op onze sociale inzet. Deze gratis
mondkapjes zijn een kleine geste. Mochten mensen meer of
andere ondersteuning nodig hebben, dan kan het Stadsteam
hen vanzelfsprekend verder van dienst zijn."

We doen dit voor mensen met een
laag inkomen. Hiermee wordt bedoeld:
e 1.208 netto per maand
Alleenstaanden
Samenwonenden of gehuwden
e 1.725 netto per maand
Gepensioneerden alleenstaand
e 1.351 netto per maand
Gepensioneerde gehuwden
e 1.832 netto per maand

Gezocht: Klimaatambassadeurs!
Heb jij:
• Interesse in het klimaat en de aanpassingen die nodig zijn voor de
gevolgen van klimaatverandering?
• Motivatie om andere (buurtbewoners) enthousiast te maken en in
beweging te krijgen?
• Tijd en energie om, samen met de gemeente, acties of activiteiten op
te zetten?
Dan zoeken wij jou!
De Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) start in 2021 met een opleiding
voor klimaatambassadeurs. De opleiding bestaat uit drie avonden en gaat in
op verschillende onderwerpen, zoals een groene tuin, afkoppelen van je
regenpijp, omgaan met water in de tuin en groene daken. Daarnaast is er
aandacht voor acties die je als ambassadeur kunt uitvoeren en krijg je tips om
anderen enthousiast en in beweging te krijgen. Deze acties hoef je natuurlijk
niet alleen te doen: het NMU en de gemeenten ondersteunen jou hierbij.
Op 26 november a.s. om 20.00 uur organiseert het NMU een digitale
informatiebijeenkomst* voor mensen met interesse.
Nieuwsgierig? Meld je aan via bit.ly/klimaatambassadeur. Ben je enthousiast
na het volgen van deze bijeenkomst en meld je je aan als klimaatambassadeur?
Dan zorgen wij er als gemeente voor dat je een plekje krijgt op onze website
en in de krant!
* De informatiebijeenkomst is niet verplicht om je aan te melden als klimaatambassadeur.

Mensen die bekend zijn bij Ferm
Werk krijgen dit vanzelf toegestuurd.
De mondkapjes worden deze week
verzonden.
Denkt u dat u in aanmerking komt
voor gratis mondkapjes, en heeft u
volgende week nog niets ontvangen?
Neem dan contact op met Ferm Werk
0348-497000.

Evaluatie proefafsluiting
Visbrug voor autoverkeer
De Visbrug is ook in de weekenden weer open voor verkeer. Tussen juli en
oktober 2020 was de Visbrug (als proef) in de weekenden tussen 12.00 en
24.00 uur voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Ook was de rijrichting tijdens
deze periode omgedraaid, waardoor auto’s omreden via de Romeijnbrug.
De proef is afgerond, dus ook de maatregelen zijn niet meer van kracht.
Het is nu tijd om te evalueren.

Online vragenlijst: evaluatie maatregelen Visbrug

De gemeente gaat de afsluiting evalueren. Met de evaluatie wordt bepaald of
de maatregelen, al dan niet aangepast, worden voortgezet. Ook uw mening is
hierbij belangrijk. Wij horen daarom graag hoe u de maatregelen heeft
ervaren. En wat er volgens u beter kan.
De vragenlijst kunt u via deze pagina invullen:
https://app.maptionnaire.com/nl/9685/
Wilt u deelnemen? Wij vragen u om de online vragenlijst per huisadres eenmalig
uiterlijk maandag 30 november 2020 in te vullen.
Heeft u vragen of wilt u op een andere manier uw input geven?
Dit kan door een e-mail te sturen naar verkeer@oudewater.nl.

Mantelzorgers bedankt
met bloemen en dinerbon
10 november:
Dag van de
mantelzorg
Dinsdag 10 november 2020 was
het de dag van de mantelzorg.
Op deze dag bedanken de
gemeente Oudewater en het
Stadsteam Oudewater alle bij
hen bekende mantelzorgers in
Oudewater voor hun inzet en
zorg.

Geen bijeenkomst maar bloemen en
dinerbon

Regenwateradviseurs
op bezoek in wijken
Binnenstad en Brede Dijk
Op 24 en 25 november en 2 en 3 december komen er
regenwateradviseurs aan de deur bij bewoners in de wijken
Binnenstad en Brede Dijk. De regenwateradviseurs worden
ingezet vanuit de gemeente en informeren en adviseren u over
de mogelijkheden van het afkoppelen van uw regenpijp.
Wist u dat u met het afkoppelen van uw regenpijp mee helpt om wateroverlast
en lozing van afvalwater in de sloot te voorkomen? Het regenwater kunt u
vervolgens opvangen in de tuin of in de bodem weg laten zakken. En wist u dat
u al snel rond de e 300,- subsidie kunt krijgen als u uw dak afkoppelt van het
gemengd riool?
Inwoners van de genoemde wijken ontvangen hierover nog een brief van de
gemeente. Heeft u de regenwateradviseurs gemist of woont u in een andere
wijk, maar wilt u wel graag advies ontvangen?
Op www.oudewater.nl/afkoppelen vraagt u een gratis adviesgesprek aan.
Door klimaatverandering wordt het weer steeds extremer. Heel veel zon
of juist een harde regenbui. Zo kan, bij veel regen, niet al het water van
de straat en de daken worden opgevangen in het riool. En dán ervaart u
ook overlast in uw éigen huis.

Dinsdag 17 november 2020

Dit jaar kon er helaas geen gezamenlijke
bijeenkomst plaatsvinden in verband met
de richtlijnen van het RIVM.
Het Stadsteam keek naar wat er wel
mogelijk was om de mantelzorgers
namens de gemeente te bedanken.
Daarom schakelden ze de hulp in van de
plaatselijke bloemisten: Bloem en Groen,
De Groene Tovenaar en Bloemisterij
Margo. Alle mantelzorgers werden thuis
verrast met een prachtig boeket bloemen.
Ook het TIP hielp mee. Zij zorgden ervoor
dat alle mantelzorgers een dinerbon voor
twee personen kregen.
Hiermee worden ook de plaatselijke
ondernemers gesteund.

Wethouder Walther Kok reikte
persoonlijk bloemen en dinerbon uit

Wethouder Walther Kok reikte persoonlijk
één van de boeketten en een dinerbon uit
aan de Familie Bogema.
De heer Bogema is al jaren mantelzorger
voor zijn vrouw. Walther zegt dankbaar:
“Iedereen krijgt vroeg of laat te maken
met mantelzorg. Je bent mantelzorger, je
wordt mantelzorger of je (hebt) in de
toekomst hulp van een mantelzorger
nodig. Mantelzorgers zorgen soms
24 uur per dag. Ze kunnen hier niet
zomaar mee stoppen. Ik ben trots op hun
inzet en neem daar mijn petje voor af.
Deze attentie hebben ze dik verdiend.”

Heeft u vragen?
Bel of mail het
Stadsteam Oudewater

Heeft u vragen over mantelzorg?
Neemt u dan contact op met het
Stadsteam Oudewater.
U kunt bellen met 0348-561893
of mailen naar
info@stadsteamoudewater.nl

vervolg op pagina 2
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Kinderdagverblijf YellowBellies
bijna in de startblokken
Aan de Waardsedijk 209 wordt al maanden flink verbouwd.
YellowBellies opent in de eerste helft van 2021 de fonkelnieuwe
opvanglocatie voor kinderen van 0 tot 7 jaar.
Ook de allerkleinsten kunnen dan terecht op het kinderdagverblijf.

door Ellen van Leeuwen

overgang naar de basisschool minder
groot, legt Danny uit. “Als kinderen dan
naar de BSO komen, gaan ze weer naar
dezelfde vertrouwde plek.”
Petra kan niet wachten
om op de nieuwe locatie
aan de slag te gaan.
“Het wordt zo mooi, heel
fris en modern.” Samen
met collega Cindy van
Vliet wordt ze het gezicht
van het kinderdagverblijf.
Betrokkenheid en
vertrouwen vinden beiden
heel belangrijk.
“We begrijpen goed hoe
spannend het is als je
jouw kindje ineens bij een
vreemde moet
achterlaten. Daarom
mogen kinderen samen
met hun ouders komen
wennen, voorafgaand aan
de officiële
opvangperiode.
Zo kunnen wij zien hoe zij
onderling met elkaar
omgaan en ervaren wat
ouders belangrijk vinden
in de verzorging en
opvoeding”, aldus Petra.

“Ja, het is een langgekoesterde droom
die uitkomt”, vertelt eigenaar Danny
Muijs trots. “We kunnen nu nog meer
kinderen onze visie over een gezonde
leefstijl meegeven.”
Locatiecaptain Petra van Campen vult
Danny aan: “YellowBellies heeft haar
succes bewezen met de BSO en peuterspeelzaal. We kregen vaak de vraag, of
eigenlijk opmerking: wat jammer dat er
geen kinderdagverblijf is.”
Die komt er nu wel! Natuurlijk is ook op
het kinderdagverblijf - passend bij de visie
van YellowBellies - veel aandacht voor
bewegen, een gezonde leefstijl en natuur.
De kinderen mogen zich lekker uitleven
in de natuurlijke ontdektuin. Komt de
regen met bakken uit de lucht?
Geen probleem, dan kunnen ze terecht
in de gymzaal in het gebouw. Op de
interactieve beweegvloer gaan kinderen
dansen en leren tegelijk. Vanzelfsprekend
wordt op het kinderdagverblijf gezond
gegeten. Petra: “We gaan ook samen
eten maken en bakken in onze eigen
keuken. Zo geven we kinderen gezonde
eetgewoontes mee.”

Voor meer informatie
en inschrijven kunt u
kijken op
www.yellowbellies.nl

Vertrouwen

Ook de peuterspeelzaal en YellowBellies
Light verhuizen in het voorjaar naar de
nieuwe locatie. Kinderen vanaf drie
maanden tot en met de onderbouw van
de basisschool kunnen daardoor terecht
op dezelfde opvanglocatie. Dit maakt de

Cindy en Petra bij de nieuwe locatie.

Joop van Vliet B.V.

Oproep:
Twee minuten eerder van huis
Als bewoner die uitkijkt op de rotonde Brede Dijk-Cornelius ValeriusstraatVierbergenweg-Papenhoeflaan houd ik elke dag mijn hart meerdere malen vast.
Het woon-werkverkeer met hun auto’s, vrachtverkeer en motoren ontmoet hier
na 8 uur in de ochtend de schoolgaande jeugd. Soms een heuse confrontatie.
De scholieren hebben allemaal haast en willen zo snel als maar mogelijk naar de
overzijde. Het aangeven van richting door de hand uit te steken is hierbij een
zeldzaamheid. Alleen tijdens het binnenhalen van het verkeersdiploma is vanuit
ons huis te zien dat de kinderen van groep zeven deze kunst beheersen.
De examinatoren hebben het verre van druk en behoeven slechts af te vinken.
Vanaf het moment dat de praktische verkeersproef achter de rug is lijkt iedereen
-ook de juryleden- alles maar dan ook alles weer te zijn vergeten en gaat men over
tot de orde van de dag. Die bestaat eruit dat iedereen maar weer wat aanrommelt.
Dat leidt tot een hoge mate van onbegrip bij de overige weggebruikers en tot een
reeks van misverstanden en bijna-ongelukken.
Dit alles dagelijks overziend bedacht ik het volgende. Laten we allemaal twee
minuten eerder van huis gaan. Over meer tijd spreken we niet. Dat geeft iedere
verkeersdeelnemer aan het verkeer de tijd in alle rust de juiste handelingen te
verrichten. De verkeerssituatie overzien, duidelijk laten merken wat je van plan
bent door richting aan te geven en rekening met elkaar te houden.
Dat geldt ook ’s avonds wanneer de senior-elektricien geroutineerd huiswaarts
keert, de gepensioneerde medewerker van de gemeente met zijn kratten voorop de
fiets schielijk wil afslaan en de regelneef van het lokale staalbedrijf vergeet zijn
hand uit te steken.
De oproep is natuurlijk niet alleen bestemd voor het langzame verkeer.
Twee minuten eerder van huis biedt ook de automobilisten de gelegenheid de
snelheid ter plekke van de rotonde te matigen en de uitnodigende laag asfalt nog
even te laten voor wat het is.
Tot slot doe ik de oproep - nu de wintertijd weer is ingetreden- de fietsverlichting
in orde te brengen. Dat is in de huidige tijd een fluitje van een cent. Is die in orde,
gebruik hem dan ook. Het kost niets. Twee minuten!
Mijn woongenot zal er door stijgen.
Met vriendelijke groet,
Frans van den Heuvel,
bewoner Brede Dijk

Verkoop en reparatie van
diverse merken audio-, videoen witgoedapparatuur

Wij geven de beste prijs in de regio voor:

PRIKBORD

uitsluitend voor nietcommerciële publicaties

OUD IJZER - OUDE METALEN
WITGOED - ELEKTRONICA
Zowel contant als op rekening
Ook voor particulieren
Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
06-10611862
w w w. h oj v v . n l

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.

www.bertus-service.nl

Bovenkerkseweg 12, Stolwijk
Tel. 0182-342050

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

Ibiza Style
Industrieel
Stoere Decoratie
Vintage
Brocante meubelen
Verlichting

GARAGEBEDRIJF
TUIN- EN PARKMACHINES

Dwarsfluitles
voor kinderen en volwassenen

EN NOG VEEL MEER...

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

w w w. p m a r ku s . n l

en
terdag geslot
Tijdelijk op za
17.00
0.0
08
n
va
Ma t/m vr open

Eén prikbordje meet
± 80 x 35 mm

BE UNIQUE,
BE DIFFERENT...

Populierenweg 31 A
3421 TX Oudewater
0348-760100

www.vlistbrocante.com

Dwarsfluitles - Timo Pronk - Linschoten
Lessen:


Wekelijkse privélessen van 30 of 45 minuten, vanaf €30,- per les



Wekelijkste duo lessen van 30 of 45 minuten, vanaf €20,- per les



Liever tweewekelijks les of andere wensen? Bel of mail gerust.

Bel of mail voor een gratis proefles naar Timo
Pronk 0625241248 - pronktimo@yahoo.com
www.timopronk.nl

Inbraak • Camera • Toegang • Brand

B5beveiligingstechniek.nl
Jan Tinbergenstraat 8c • 2811 DZ Reeuwijk
Tel. 085 - 76 00 419 • info@b5beveiliging.nl

Op zoek naar een beveiligingsinstallatie?
Neem vrijblijvend contact op 085 – 7600 419
Of kijk voor meer informatie op:

www.b5beveiligingstechniek.nl

Uw interieur op maat
Oudewater
0348-565353
Populierenweg 18
info@vinkinterieurbouw.nl

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

Ingekomen
aanvragen / meldingen
Wabo (omgevingsrecht)
• Noord-Linschoterzandweg 22
in Snelrewaard
Het bouwen van een steiger.
Ingediend op: 05-11-2020,
dossiernummer: 2024688

• Leeuweringerstraat 22
in Oudewater
Het plaatsen van
handelsreclame,.

Ingediend op: 05-11-2020,
dossiernummer: 5578197

• Populierenweg 27 in Oudewater
Het nieuwbouwen van ene
bedrijfspand.
Ingediend op: 06-11-2020,
dossiernummer: 5580579

DE IJSSELBODE – NIEUWS- EN ADVERTENTIEWEEKBLAD VOOR DE IJSSELSTREEK

Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater hebben besloten
om elektrische laadpalen voor de openbare ruimte op onderstaande adres in
de gemeente Oudewater aan te leggen.
• Westsingel ter hoogte van huisnummer 2 te Oudewater.
• Lange Burchwal ter hoogte van huisnummer 128 te Oudewater
Wilt u het besluit inzien? Het verkeersbesluit is inmiddels digitaal gepubliceerd
op staatscourant.nl. Het besluit ligt van 24-11-2020 tot 05-01-2020 ter inzage.
Wilt u bezwaar maken? Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de
publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u
bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit

Voorontwerpbestemmingsplan
Schuylenburcht Oudewater
Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven
burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater kennis van de
voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Schuylenburcht Oudewater’.

Voorontwerpbestemmingsplan

• Rodezand 48 in Oudewater
Het exploiteren van horecabedrijf
Café Tante Pietje.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater maken op grond
van de Inspraakverordening gemeente Oudewater van 4 oktober 2007 bekend
dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Schuylenburcht Oudewater’ voor
eenieder ter inzage ligt van 25 november 2020 tot en met 5 januari 2021.

Besluiten / beoordelingen
Wabo (omgevingsrecht)

Het plangebied ligt aan de westzijde van Oudewater in de wijk Klein Hekendorp.
Het plangebied wordt begrensd door de Hekendorperweg, de Heemraadsingel
en de Joh. J. Vierbergenweg.

APV / Bijzondere wetten

Ingediend op: 30-09-2020,
dossiernummer: 2024509

• Rodezand 42 in Oudewater
Het aanbrengen van twee
ventilatie units.

Besluit: verleend op 05-11-2020,
dossiernummer: 5485535

• Papekopperstraatweg 24
in Papekop
Het bouwen van een nieuwe
schuur.

Besluit: verleend op 05-11-2020,
dossiernummer: 5367903

• Utrechtse straatweg 28
in Oudewater
Het aanleggen van een inrit.

Besluit: geweigerd op 09-11-2020,
dossiernummer: 5369819

• R Snellius v Rooijenstr 3
in Oudewater
Het plaatsen van een dakopbouw.
Besluit: verleend op 10-11-2020,
dossiernummer: 5331209

• Visbrug 4 in Oudewater
Het wijzigen van de bestemming.
Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5153811

• Markt-Oostzijde 10 in Oudewater
Het verbouwen van een
woonhuis en het bouwen van een
bijgebouw en een dakopbouw.

Plangebied en doel

M.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en Wethouders hebben besloten dat geen milieueffectrapportage
hoeft te worden opgesteld. Uit het bestemmingsplan blijkt namelijk dat de
voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
veroorzaken. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet
noodzakelijk.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u inzien via onze website
www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.BPDeSchuylenburcht-VO01
Vanwege het coronavirus verzoeken wij u alleen naar het gemeentehuis te
komen als dit noodzakelijk is. Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt u
telefonisch contact opnemen via 140348.

Reactie voorontwerpbestemmingsplan

Tijdens de genoemde termijn van terinzagelegging kunt u schriftelijk reactie
indienen bij het college van Oudewater, postbus 100, 3420 DC Oudewater of
via oosters.m@woerden.nl. Zet in ieder geval in uw reactie:
• de naam en adres van indiener,
• de datum van indiening,
• de reden waarom u reageert en
• Het plan waarop de reactie betrekking heeft.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen?

Voor meer informatie of met vragen kunt u contact opnemen met M. Oosters via
0348-428864 of met C. Bos via 06-52718423.

Beroepstermijn

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de
beroepstermijn, tenzij er bij de rechter een beroepsschrift is ingediend en een
voorlopige voorziening is gevraagd (artikel 6.1 lid 2 en 3 Wabo).
De beroepstermijn loopt van woensdag 18 november 2020 tot en met dinsdag
29 december 2020.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van een of meer vermelde
besluiten, kunnen gedurende de beroepstermijn tegen de verleende
omgevingsvergunning beroep instellen bij de Rechtbank Midden Nederland,
Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Schorsing

Het indienen van beroep schorst de werking van de omgevingsvergunning niet.
Om dit te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om
voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Midden-Nederland.

Vaststelling bestemmingsplan
Oranje Bolwerck

Het bestemmingsplan is vanaf 18 november 2020 te raadplegen via www.
ruimtelijkeplannen.nl en via de website www.oudewater.nl.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd alleen naar het gemeentehuis te
komen indien dit noodzakelijk is. Op de website vindt u de extra maatregelen
die de gemeente heeft gesteld.
Wilt u de stukken op papier inzien? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via
het algemene telefoonnummer 140348. Het bestemmingsplan ligt van
18 november t/m 29 december 2020 ter inzage.

Beslistermijn verlengd,
dossiernummer: 5450733

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

Het besluit, te weten de omgevingsvergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken en het besluit van de gemeenteraad liggen ter inzage van
woensdag 18 november 2020 tot en met dinsdag 29 december 2020.
Het besluit inclusief bijlagen kunnen worden ingezien via onze website
www.oudewater.nl onder ‘in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen’ en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder NL.IMRO.0589.OVPopulierenw45-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 telefonisch contact opnemen via het algemene telefoonnummer 140348.

Inzien

• Lange Burchwal 104 in
Oudewater
Het plaatsen van een dakraam.

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)

Inzage

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. Het voornemen is om 52 woningen te realiseren.

Besluit: verleend op 06-11-2020,
dossiernummer: 5265585

Stadskantoor
Waardsedijk 219
3421 NE Oudewater
Postbus 100
3420 DC Oudewater
Telefoon: 14 0348
www.oudewater.nl
twitter.com/GemOudewater

Burgemeester en wethouders van Oudewater maken bekend dat op
12 november 2020 een omgevingsvergunning (3640597) voor het perceel
Populierenweg 45 in Oudewater, kadastraal bekend als Oudewater sectie B
nummer 6416, is verleend voor de volgende activiteiten, te weten:
1. Bouwen (Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder a)
2. Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
(Wabo, artikel 2.1, lid 1 onder c)
De omgevingsvergunning betreft het nieuwbouwen van bedrijfshallen en het
gebruik van de verdieping voor kantoor. Het perceel is gelegen binnen het
bestemmingsplan ‘bedrijvenpark Tappersheul’ en heeft daarbinnen de
bestemming ‘bedrijventerrein’ met ten hoogste categorie 3.2 bedrijven, artikel 4.
De omgevingsvergunning is in strijd met de regels van dit artikel, omdat enkel
ondergeschikte kantoorruimte is toegestaan, er een groter bebouwingspercentage
wordt gebouwd dan toegestaan, er op en over de bouwgrenzen wordt gebouwd
en de parkeerplaatsen niet enkel worden voorzien op eigen terrein.
De gemeenteraad van Oudewater heeft ten behoeve van de omgevingsvergunning
op 5 november 2020 besloten om een verklaring van geen bedenking af te
geven. Dit besluit (registratiekenmerk 20R.00938) ligt tezamen met de
omgevingsvergunning ter inzage.

Plangebied en doel

• Sint Janstraat in Oudewater
Het nieuw bouwen van
21 sociale huurwoningen
appartementen met berging
en parkeervoorziening.

Besluit: verleend op 07-11-2020,
dossiernummer: 5461469

Omgevingsvergunning
en verklaring van geen bedenking
‘Populierenweg 45 in Oudewater’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de
gemeenteraad 5 november 2020 het bestemmingsplan ‘Oranje Bolwerck’ met
identificatienummer NL.IMRO.0589.bpOranjeBolwerck-VA01 heeft vastgesteld.

Besluit: verleend op 05-11-2020,
dossiernummer: 5336047

• Oude Touwfabriek 4 in
Oudewater
Het plaatsen van een
airconditioning.

17 NOVEMBER 2020

Weet u dat we tegen betaling grofvuil bij u thuis ophalen?
Bel 14 0348 voor een afspraak.
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

Beroep instellen

De beroepstermijn loopt van 18 november t/m 29 december 2020. Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn
van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen het vastgestelde bestemmingsplan
beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften moeten worden gericht aan de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Schorsing

Het indienen van een beroep schorst de werking van het bestemmingsplan niet.
Om dit laatste te bereiken, kan gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek
om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek op voorlopige
voorziening zal de griffier van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State een griffierecht (kosten) in rekening brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met M.S.M. van Kats,
beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling via het telefoonnummer 0348-428563.

Dinsdag 17 november 2020
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Mensen moeten in beweging komen en in beweging blijven; bewegen is een medicijn

OUDEWATER

Marcel deelt uit

Zowel Richard Proost van het gelijknamige sportcentrum als Stefan van Vliet
van Fysiotherapie Oudewater waren op zoek naar verbinding, naar
samenwerking, want beiden onderschrijven dat bewegen belangrijk is.
Richard Proost stuurde al regelmatig mensen met lichamelijke klachten door
naar de fysiotherapeut, terwijl Stefan van Vliet na een behandeling al vaker
iemand aanraadde om regelmatig te gaan bewegen, waarbij hij een
sportschool als mogelijkheid meegaf.
Stefan: “Wij worden opgeleid om
mensen beter te maken, ‘op te lappen’.
En als ze dan weer beter zijn is het goed,
dat ze in beweging blijven, zodat ze zo fit
en lenig mogelijk verder kunnen.
Een sportschool kan daarbij heel goed tot
steun zijn. Maar mijn vak is wel aan het
veranderen; we gaan ons steeds meer
bezighouden met preventie.
Wij zijn al bezig met ‘gecombineerde
leefstijlinterventie’. Ik denk dat de
fysiotherapie er over tien jaar toch deels
wel anders uitziet.”

rmiste
Ve

Marcel Heijmans van supermarkt Coop kwam donderdag op de fiets naar
speeltuin Pinkeltje om een mooie cheque uit te delen. Met de statiegeldactie
heeft buurtverenging Pinkeltje maar liefst 1514,60 euro opgehaald.
“Het hoogste bedrag dat dit jaar is opgehaald. Ik sponsor Pinkeltje al
31 jaar. Het is een bijzondere speeltuin waar ik vroeger ook graag kwam
met mijn kinderen Het leuke vind ik dat ze ook de boodschappen voor hun
buurtactiviteiten bij mij in de supermarkt doen. Zo gunnen we elkaar over
en weer wat”, aldus Marcel.

Samenwerking Richard Proost Sport en
Fysiotherapie Oudewater

gevonden
n
e

dieren

Gecombineerde
leefstijlinterventie

Bij het voedingscentrum staat over die
leefstijlinterventie het volgende:
‘Een gecombineerde leefstijlinterventie
richt zich op het verminderen van
overgewicht en een gezondere leefstijl.
Dit wordt aangepakt met een combinatie
van gezonder eten, meer bewegen en
gedragsverandering.
Verschillende zorgprofessionals kunnen
een gecombineerde leefstijlinterventie
aanbieden, zoals diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Zij kunnen dat
individueel of in teamverband doen.’
Ook bij het sportcentrum van Richard
Proost houden ze zich al bezig om
mensen op allerlei fronten te helpen zich
een gezondere leefstijl eigen te maken.
Richard Proost: “Mensen willen graag
dat iets binnen zeer korte tijd is opgelost.
Dat begrijp ik wel, maar dat lukt

door Aad Kuiper

natuurlijk niet. Zoiets kost geduld en
energie, want er moet structureel iets
veranderen.”
Stefan: “Omdat we zo dicht bij elkaar
zitten, verlaagt dat de drempel. Mensen
kunnen met minder klachten makkelijker
bewegen en als ze dan blijven bewegen,
krijgen ze minder snel klachten.”
Richard: “En het aardige is dat we zo
heel veel zorgkosten kunnen
voorkomen.”
Proost vervolgt met: “Veel meer mensen
zouden in beweging moeten komen.
En of dat nou hier is of elders, dat maakt
me niet zoveel uit. En als dat dan ook
nog klachtenvrij kan, is het helemaal
mooi.’
Stefan sluit af: “Het is natuurlijk heel wat,
als je jaren niet echt een beetje
intensiever hebt bewogen, dan is de kans
op het krijgen van klachten wel wat
groter. Natuurlijk kun je beter wel
beginnen of doorgaan met bewegen.
Binnenkort zorgen we ervoor dat er hier
(en we hebben het dan over het
sportcentrum) iedere dag iemand van
Fysiotherapie Oudewater aanwezig is.
Want samen kunnen we meer bereiken.”

Marieke Spruit, Peter Kool, Pinkeltje en Marcel

AED

Peter Kool, Marieke Spruit en Pinkeltje
zijn onder de indruk van het prachtige
bedrag. Marieke: “Ik dacht aan 700
euro, niet aan het dubbele. Ik ben er
beduusd van.” Een bestemming is al
gevonden, vertelt Peter: “Het zal een
belangrijke aanvulling zijn voor de AED
hier. We hebben de afgelopen twee
weken een inzameling gedaan in de
buurt. Daarmee hebben we 2000 euro
opgehaald. Dat is precies voldoende voor
het aanschaffen van een AED. Maar we
hebben ook een reservepotje nodig voor
als de AED een keer gebruikt wordt.
Dan moet deze weer opnieuw gekeurd
en verzegeld worden. Ook willen we
graag een klein keukentje in de garage
bouwen.”

Uniek

Een speeltuin als Pinkeltje is uniek in
haar soort, vertelt Pinkeltje zelf:
“Dit is de mooiste speeltuin uit de hele
omgeving. Mensen komen uit heinde en
ver om hier te spelen.” Marieke vult aan:
“Het bijzondere is dat we met een aantal
mensen uit de buurt elke dinsdagavond
het onderhoud van de speeltuin doen.
Daarbij zijn we als buurtvereniging actief
met het organiseren van activiteiten hier
in de wijk. Dat doen we om sociale
contacten te onderhouden.”

door Ellen van Leeuwen

0348-414242

Vermiste dieren

LINSCHOTEN
Het Jaagpad - Jochie; Kater, rood met
wit, vier witte sokjes aan zijn voetjes,
aan de linkerkant van zijn snoetje bij zijn
snorharen heeft ie een rode vlek en
andere kant is wit en een gestreepte
staart; het is een wat dikkere kater.

Gevonden dieren
Heeft u algemeen nieuws
voor De IJsselbode uit
Oudewater, Hekendorp,
Snelrewaard of Papekop?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...

Ellen van Leeuwen
06-20559355
ellen@vert-ellen.nu

Aad Kuiper

06-51468312
ackuiper@xs4all.nl

LINSCHOTEN
Vaartkade - Kat, jongvolwassen;
wit met rode vlekken; vrij kleine kat.
MONTFOORT
IJsselveld - Poes, jongvolwassen;
twee moederpoezen (zwart) met vijf
kittens; allemaal zwart en één kitten
zwart/bruin cypers met wit.
IJsselveld - Kat, jongvolwassen;
Cypers grijs, witte teentjes aan alle vier
de pootjes; wit kinnetje en wit puntje aan
de staart.
OUDEWATER
Provincialeweg Oost - Kat. Lapje met
een witte buik.
SNELREWAARD
Zuid-Linschoterzandweg - Kat. Zwart
(met bruin op achterpoten en kop); wit
onder kin en borst; waarschijnlijk een
donkere lapjeskat.

Inwoners Utrechtse Waarden en omstreken steunen massaal lokale clubs!

Wij zijn op zoek naar een:

239 clubs ontvangen
financiële ondersteuning
De afgelopen weken hebben veel inwoners van de Utrechtse Waarden e.o.
gestemd op hun favoriete clubs.
Via Rabo ClubSupport zijn allerlei bestedingsdoelen opgegeven door
verenigingen en stichtingen. Rabobank-leden stemden vervolgens welke
doelen daadwerkelijk financieel moesten worden ondersteund. Uit recent
Rabobank-onderzoek blijkt dat het Nederlandse verenigingsleven bijdraagt
aan ons sociale welzijn, maar dat dit wel onder druk staat door corona. Zeker
nu de maatregelen nog meer zijn aangescherpt komt de ondersteuning voor
deze clubs dus als geroepen.

Lijnbaan 33
3421 JG Oudewater
Tel. 0348 - 56 15 80
info@snelhoutenrubber.nl

Tijdens de lockdown tussen maart en juli van dit jaar viel het verenigingsleven voor een
groot deel stil: competities werden opgeschort, optredens gecanceld en bijeenkomsten
afgelast. Uit onderzoek, uitgevoerd door de Rabobank, blijkt dat in normale tijden 73
procent van de inwoners uit de provincie Utrecht die betrokken zijn bij een vereniging,
tenminste één keer per week op de club is. Tijdens de lockdown was dit nog maar
26 procent. Ruim 64 procent van de betrokken inwoners geeft dan ook aan zijn club of
vereniging te hebben gemist.

Snel Hout- en Rubberhandel B.V. is een groeiende
onderneming die alle denkbare soorten en maten hout en
plaatmateriaal levert aan aannemers en andere bedrijven
in de regio. Daarnaast leveren wij, als importeur, rubberstalmatten voor de agrarische sector, aan handels- en
landbouwmechanisatie bedrijven door heel Nederland.
Wij zoeken:
Voor onze machinale houtbewerkingsafdeling zijn wij op
zoek naar een ervaren Houtbewerker m/v.
Samen met je collega’s verricht je alle voorkomende
bewerkingen voor onze klanten.
Ook voor een deeltijd functie mag gereageerd worden.

Rabo ClubSupport

Om ons unieke verenigingsleven te helpen konden clubs de afgelopen maanden
aangeven voor welke bestedingsdoelen zij financieel ondersteund wilden worden door
de Rabobank. Vervolgens stemden Rabobank-leden op hun favoriete clubs. Dit jaar
hebben maar liefst 239 clubs uit de regio zich aangemeld voor ondersteuning vanuit
Rabo ClubSupport.
Eén van deze clubs is de Nederlandse Bijenhouders Vereniging. Zij gebruiken de steun
om de bloemenweides voor bijen te verbeteren. Een ander voorbeeld is Ouderenzorg
Lopik die het geld wil gebruiken voor activiteiten met en voor eenzame ouderen.
Op donderdag 5 november werden de
resultaten tijdens een online Finale event
bekendgemaakt.
Tijdens dit event gaf Peter van Baak,
in samenwerking met NOC*NSF,
een interessante presentatie over hoe clubs
financieel gezond de crisis kunnen doorkomen.
Juist nu een actueel item, omdat inkomsten
achter blijven.
Meer informatie vind je op
Rabobank.nl/clubsupport
De volledige publicatie van het
verenigingsonderzoek is te vinden op
www.economie.rabobank.com

Ervaren Machinaal
Houtbewerker m/v

Onze ideale kandidaat heeft:
• Ervaring met houtbewerkingsmachines
• Zin om in een team aan de slag te gaan
• Geen “van 9 tot 5” mentaliteit
Wij bieden:
• Een afwisselende baan
• Salaris conform CAO houthandel en uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer
Interesse?
Stuur of mail je sollicitatie met C.V. binnen 8 dagen naar:
Snel Hout- en Rubberhandel B.V.
Lijnbaan 33, 3421 JG Oudewater
Email: saskiasnel@snelhoutenrubber.nl
Voor meer informatie over de vacature kun je ook bellen,
Tel: 0348-561580 vraag naar Saskia Snel
Importeur van:

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

WWW.SNELHOUTENRUBBER.NL

PAGINA 10

LINSCHOTEN

DE DE
IJSSELBODE
IJSSELBODE
– NIEUWS– NIEUWSEN EN
ADVERTENTIEWEEKBLAD
ADVERTENTIEWEEKBLAD
VOOR
VOOR
DE DE
IJSSELSTREEK
IJSSELSTREEK

MONTFOORT

Gemeentelijke herindeling?
De behandeling van de begroting van de gemeente Montfoort werd over
twee avonden uitgesmeerd. Wethouder van Wiggen had de week daarvoor al
meegedeeld dat hij een gesprek had gehad met de gedeputeerde en dat er
aan ondertoezichtstelling van de provincie niet valt te ontkomen.
Coalitie en oppositie hadden de tijd tot de behandeling van de begroting
zeer verschillend besteed. De coalitie diende een motie in om een onderzoek
te doen naar een mogelijke gemeentelijke herindeling tot een gemeente met
meer dan 100.000 inwoners. De oppositie diende een tegenbegroting in.

Gemeentelijke herindeling

Voor alle duidelijkheid: de coalitie is niet
voor gemeentelijke herindeling, maar als
er onder de nieuwe regering geen
grotere stabiliteit komt en een einde aan
de kortingen op het gemeentefonds voor
kleine gemeenten, dan moet er een plan
B zijn. Andriessen (VVD) herhaalde dat
het nu de tijd is om de eigen partijen op
landelijk niveau te beïnvloeden om een
einde te maken aan de opschalingskorting, die kleine gemeenten in de
greep houdt. Wat de coalitie niet wilde is
de gemeente kapot bezuinigen. Vandaar
de opdracht tot het ontwikkelen van een
alternatief, mocht de nieuwe landelijke
coalitie voortgaan op de weg van het
kapot bezuinigen van vooral kleinere
gemeenten.

Wel bezuinigen, geen
gemeentelijke herindeling

De oppositie gooide het over een andere
boeg en had in een week tijd een
alternatieve begroting opgesteld,
waarover u vorige week in De IJsselbode
al een groot artikel heeft kunnen lezen.
De oppositie wilde geen preventief
toezicht en wil het heft in eigen handen
houden. Om preventief toezicht te
voorkomen moet een gemeente over vier
jaren een sluitende begroting indienen en
dat mag niet gefinancierd worden met
‘incidenteel’ geld.
Zowel de voorliggende begroting van het
college als de alternatieve voldeden daar
niet aan, zodat provinciaal toezicht
onontkoombaar is.

door Trudie Scherpenzeel

Verder lagen er maar liefst 9 amendementen en 12 moties ter tafel.
In het kader van dit verslag is het niet
mogelijk om aan al deze verschillende
onderwerpen apart aandacht te
besteden. De eerste termijn van de raad
duurde op maandagavond tot na elf uur,
waarop de burgemeester een schorsing
aankondigde tot de volgende avond om
het college de kans te geven op alle
ingediende voorstellen te reageren.
Ook toen was er nog drie uur vergaderen
voor nodig om tot de afrondende
stemmingen te komen. Volstaat te
zeggen dat de beleidsarme begroting van
het college: dat wil zeggen alleen dingen
die wettelijk moeten en waarvoor al
verplichtingen zijn aangegaan werd
aangenomen. De alternatieve begroting,
die als amendement was ingediend, werd
verworpen. Beide in de stemverhouding
coalitie tegen, oppositie voor.
Ook de motie van de coalitie over het
instellen van een onderzoek naar
gemeentelijke herindeling naar een
gemeente met meer dan 100.000
inwoners werd aangenomen met
dezelfde stemverhoudingen.
De overige moties en amendementen en
hun lot kunt u nalezen op de site
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/
Montfoort/0690536a-466a-4bbd-9fa792ff152e61ec.
Voor vooral verenigingen en maatschappelijke instellingen van harte aanbevolen.

Motie van treurnis

Er hing een zware wolk boven de behandeling van de najaarsnota en de
begroting 2021 in de gemeente Montfoort. Al voor de zomer was duidelijk
dat het heel moeilijk zou worden om voor 2021 met een sluitende begroting
te komen. In de zomer ging een werkgroep samengesteld uit alle partijen
aan de slag om te bekijken waar geschrapt kon worden en waar eventueel
de inkomsten zouden kunnen worden verhoogd.

Najaarsnota

In afwijking van de begroting 2020 die
sloot met een tekort van 200.000 is het
tekort inmiddels opgelopen naar meer
dan een miljoen. De niet-coalitiepartijen
(LM, CU, SGP en CDA) dienden daarom
een amendement in om te komen tot
een ‘uitgavenstop’ voor de rest van dit
begrotingsjaar. Overschrijdingen werden
veroorzaakt door de tegenvallende
kosten van de restauratie van het
Oude Stadhuis, kunstgrasvelden en de
aanschaf van een kraan.
Na enige discussie bleek het te gaan om
een stop op ‘nieuwe uitgaven’, niet al in
de begroting opgenomen. En het
opstellen van een risico-analyse.
Van Eijk (CDA) vroeg zich af waarom de
raad te laat is geïnformeerd over een
aantal van die onderwerpen.
Ook Jonkers (LM) vond dat de raad beter
geïnformeerd had moeten worden en

door Trudie Scherpenzeel

niet via raadsinformatiebrieven. Hij was
van mening dat bij budgetoverschrijding
er altijd een raadsvoorstel moet komen.
Wethouder Van Wiggen was van mening
dat de Planning en Control cyclus
nauwkeurig is gevolgd en bij voorjaarsnota
al was gemeld dat er een tekort van meer
dan een miljoen aan zat te komen.
Ook hem was de ‘uitgavenstop’ niet
helemaal duidelijk. De aanschaf van de
kraan stond al op de begroting van 2018.
Een risico-analyse leek hem overbodig.
Het amendement werd door hem
ontraden, omdat het jaar nog maar vijf
weken duurt en een extra belasting van
het ambtelijk apparaat hem niet wenselijk
leek. Hij verdedigde de raadsinformatiebrieven.
Van Eijk (CDA) vond de beantwoording
onvoldoende en diende een motie van

vervolg van de voorpagina
Dat vindt ook burgemeester Petra van
Hartskamp die in de middag de mantelzorgwaardering komt uitdelen in
Linschoten. “Ik ben een mensen-mens.
Ik mis die contacten wel.” Dat alles nu
digitaal moet, maakt het er niet beter op,
maar ze vindt het belangrijk om door te
zetten. “Ik heb toch een voorbeeld te
geven. De besmettingen zijn wel weer
erg hoog hoor.” Desondanks doet ook zij
wat ze kan om toch de mensen te
bereiken. Daarom maakte ze in haar
drukke agenda met liefde tijd vrij voor het
uitdelen van deze waardering. “De
meeste zijn hier zeker voor de partner?”
vraagt ze aan Marijke. “Dat klopt, dat is
toch een van de zwaarste dingen”, vindt
Van Hartskamp.
In de Lindewaard staat de eerste
mevrouw die mantelzorgwaardering mag
ontvangen beneden in de hal. Ze komt
gelijk mee naar boven om bij haar huis
de waardering op gepaste afstand in
ontvangst te nemen. “We willen u van
harte bedanken voor het feit dat u zo
actief bent. Het zal niet gemakkelijk zijn.”
Dat beaamt ze. Toch weet ook zij vooral
het positieve te benadrukken. “We
fietsen ieder dag wel een rondje in de
buitenwijken van Woerden en
Oudewater. Verder is er heel weinig nu.
Gelukkig kunnen we dus nog naar
buiten.”

Kaartje in de bus

Niet iedereen is thuis. Sommige
mantelzorgers ontvangen een kaartje in
de bus, waarop staat dat zij hun mantelzorgwaardering mogen ophalen. Hans
de Groot is wel thuis. Hij neemt de
mantelzorgwaardering in ontvangst voor
zijn vrouw Marja, die op dat moment aan
het werk is. Hij vindt dat zijn vrouw de
Waardering ook echt verdient. “Het gaat
niet zo lekker, het is zwaar allemaal.

Normaliter bezoeken duizenden
leerlingen (en hun ouders) uit het
basisonderwijs in januari de open dagen
van middelbare scholen om kennis te
maken met de verschillende
mogelijkheden binnen het voortgezet
onderwijs in de regio. Mede op grond
van de open dag bepalen de leerlingen
hun schoolkeuze. Door de coronamaatregelen is de kans echter zeer klein dat
scholen in het nieuwe kalenderjaar grote
groepen mensen in hun school mogen
ontvangen. “We hebben daarom in goed
overleg met alle scholen in de regio
afgesproken om géén open dagen in het
schoolgebouw te organiseren, maar uit
te wijken naar online activiteiten”, aldus
Cor van Dalen, bestuurder van het
Kalsbeek College. Enige uitzondering

hierop is mogelijk het Futura College.
“Gezien de specifieke aard van het
praktijkonderwijs is fysieke kennismaking
wenselijk. Daarom onderzoeken we of er
maatwerk mogelijk is voor aanstaande
praktijkschoolleerlingen”, zegt André
Dokman, bestuurder van het Futura
College. “We vinden het natuurlijk
ontzettend jammer dat we de toekomstige
leerlingen met ouders niet op onze open
dagen kunnen ontvangen”, zegt Wilma
van Roomen, bestuurder Wellantcollege
Montfoort. Dit neemt echter niet weg dat
de scholen van alles gaan doen om
basisschoolleerlingen alsnog op een leuke
manier te laten kennismaken.
Mark de Haas, bestuurder Minkema
College: “Ook online kun je op creatieve
wijze je school introduceren. Uiteraard

Riet Severs woont nog maar net in de Lindewaard met haar man. Dat de
Burgemeester haar Mantelzorgwaardering kwam overhandigen, stelde ze erg op prijs.
Ze doet ook nog heel veel voor haar
moeder die hier beneden woont. Je moet
het er maar mee doen. Voor mijn vrouw
is het beroerder.” “Voor jullie beiden
zwaar”, meent Van Hartskamp, “heel
veel sterkte!” Hij neemt de mantelzorgwaardering heel graag aan. “Ik zal het
aan de baas geven als ze thuiskomt,”
zegt hij met een knipoog.
Op het laatste adresje is Riet Severs
gewoon thuis. Ze vertelt hoe ze hier net

is komen wonen, en hier nu met veel
plezier woont. Ze kreeg ook al een
bezoekje van de burgemeester toen ze
60 jaar getrouwd was met haar man.
Kort na dat huwelijksjubileum ging het
qua gezondheid bergafwaarts met hem,
vertelt ze. “Mantelzorg doe je met
liefde”, vindt Riet. Burgemeester
Van Hartskamp beaamt dat en wenst
haar toe: “Heb het hier heel fijn met
elkaar.” Riet: “Dat hopen wij ook.”

Heeft u nieuws voor
De IJsselbode uit Montfoort
en/of Linschoten?
Neem dan contact op met
een van onze redacteuren ...
voor de kern MONTFOORT

Sjoukje Dijkstra

06-14546424
sjoukjed80@gmail.com
voor de kern LINSCHOTEN

Siem van der Burg
06-83709132
siemvdb@yahoo.com

treurnis in vanwege het in zijn ogen niet
functionerende proces bij overschrijding
of extra uitgaven. De coalitie was het
hier niet mee eens, wethouder van
Wiggen voelde zich geraakt door die
motie.
Het amendement werd met 5 stemmen
voor en 9 stemmen tegen verworpen.
De najaarsnota werd met algemene
stemmen aangenomen en vastgesteld.
De motie van treurnis werd verworpen
met vier stemmen (CDA, CU, LM en
SGP) voor en 10 stemmen tegen.

Voortgezet onderwijs regio Woerden
organiseert open dagen online
Het Wellantcollege Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en
het Minkema College in Woerden hebben gezamenlijk besloten om de
open dagen in januari niet op school maar volledig online te organiseren.
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kun je met presentaties en filmpjes veel
vertellen en laten zien, maar elke school
zal proberen om ook écht de sfeer en
het ‘gevoel’ van de eigen school goed
over te brengen.”
Jaarlijks stemmen de middelbare scholen
in de regio hun open dagen op elkaar af
en dat gebeurt ook voor de online
activiteiten die georganiseerd gaan
worden: het Minkema College
introduceert de school in de week van
11 januari, vervolgens zijn het Futura
College en het Kalsbeek College aan de
beurt (week van 18 januari) en het
Wellantcollege Montfoort sluit af in de
week van 25 januari. De exacte invulling
van deze online activiteiten maken de
scholen de komende weken bekend op
hun website en social kanalen.
Mocht de situatie in januari toch meer
coronaproof zijn, dan gaan de scholen
opnieuw met elkaar in gesprek over de
mogelijkheden van fysieke open dagen.

Hans de Groot mocht de Mantelzorgwaardering namens zijn vrouw Marja in
ontvangst nemen ‘uit handen’ van Burgemeester Petra van Hartskamp.

BLIK op ...
Lijdzaamheid
Dezer dagen worden in heel Nederland weer de gemeentelijke
begrotingen behandeld. En wat mij verbaast is de lijdzaamheid
waarmee de raden de voortdurende kortingen op het gemeentefonds
en daarmee de kortingen op de budgetten van de gemeenten
ondergaan. Die kortingen komen van het Rijk, dat stelselmatig van
mening is dat gemeenten met steeds minder stro steeds meer tichelen
kunnen bakken. Voor wie niet thuis is in het Bijbels jargon: het joodse
volk in ballingschap in Egypte moest slavenarbeid verrichten door
tegels te bakken voor de Egyptische bouwwerken. De onderdrukker
vond dat ze niet hard genoeg werkten en verstrekte steeds minder
materiaal, dat de slaven zelf moesten gaan zoeken, zonder dat de
productie daaronder zou lijden.
De effecten zijn inmiddels bekend: steeds meer gemeenten krijgen de
begroting niet rond, er zijn lange wachtlijsten in de jeugdzorg en met
de WMO gaat het ook niet goed sinds de invoering van het
abonnementstarief, waarbij zonder aanzien des persoons iedereen
huishoudelijke hulp kan krijgen terwijl de vergoeding is gehalveerd.
Voor de invoering van de omgevingswet moeten gemeenten een
geweldige hoeveelheid mankracht leveren zonder vergoeding (het Rijk
neemt de kosten voor het bijbehorende automatiseringssysteem voor
zijn rekening) en over de opschalingskorting heb ik hier al eerder
geschreven. Kort gezegd: gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners
worden door die korting de duimschroeven aangedraaid om ‘vrijwillig’
over te gaan tot herindeling. En dan komt daar volgend jaar nog de
herverdeling van het gemeentefonds bij, die ook ten koste gaat van de
kleinere gemeenten.
Het bracht de Montfoortse raad ertoe een motie aan te nemen waarin
het college opdracht krijgt om de mogelijkheden voor herindeling te
gaan onderzoeken en zo meer toegang te krijgen tot Rijksgeld.
Volgend jaar zijn er verkiezingen. En hoewel het niet in de aard van
lagere overheden ligt om in opstand te komen tegen hogere
overheden lijkt mij de tijd gekomen om massaal tot actie over te gaan.
Raden: bombardeer uw politieke partijen op landelijk niveau met
praktijkvoorbeelden uit uw eigen gemeente wat dit destructieve beleid
allemaal te weeg brengt in het snijden in voorzieningen en het
verhogen van de plaatselijke lasten. Laat ze weten dat de
lastenverlichtingen van de laatste jaren op Rijksniveau
noodgedwongen voor een groot deel weer te niet zijn gedaan door
plaatselijke lastenverzwaringen om de begroting rond te krijgen.
Terwijl men op landelijk niveau mooi weer speelt met
lastenverlichting krijgen de hardwerkende, goedwillende en soms
radeloze gemeenten de kritiek van de burgers over zich heen.
Kom in opstand. Voer actie. Harde actie. Helaas kunt u niet naar het
Malieveld, maar er zijn andere acties te bedenken. Benader regionale
omroepen voor reportages. Bestook Den Haag met publiciteit. Doe
iets. Laat u niet meer dwingen in bochten die niet meer te nemen zijn.
Ik was ooit raadslid, ik weet dus wat ik zeg. En ik heb respect voor
wat er de afgelopen jaren allemaal is gedaan om de gaten te dichten,
maar genoeg is genoeg!
Trudie Scherpenzeel

DE DE
IJSSELBODE
IJSSELBODE
– NIEUWS– NIEUWSEN EN
ADVERTENTIEWEEKBLAD
ADVERTENTIEWEEKBLAD
VOOR
VOOR
DE DE
IJSSELSTREEK
IJSSELSTREEK

LINSCHOTEN

MONTFOORT

PortrettenParade door de
binnenstad van Knopengein
Op de 11 de van de 11 de werd het carnavalsseizoen afgetrapt met de film
“Nao ‘t Zuuje”… waarvan veel Knopengeiners hebben genoten.
Zij werden verrast door de presentatie van een coronaproof alternatief voor
de grootste carnavalsoptocht van boven de rivieren: een PortrettenParade
door de binnenstad van Knopengein (Montfoort)!
De bedoeling is dat vanaf carnavalszondag 14 februari 2021 een lint van
carnavaleske portretfoto’s in zwart-wit,
90×135 cm óp de weg worden geplakt
volgens de route van de ‘gewone’
carnavalsoptocht. Iedereen kan daaraan
deelnemen, van jong tot oud.
Gerard Vendrig van ‘Ontmoeten Ráákt’
laat weten: “Door deel te nemen aan het
‘Inside Out Project’ keren we in 2021
carnaval binnenstebuiten en maken in
het straatbeeld straks zichtbaar wat ons
hart in zich draagt, namelijk saamhorigheid, vriendschap, verbroedering.
Kortom: kleurrijke ontmoetingen! Dát is
precies waar ‘Ontmoeten ráákt!’ én de
carnavalsverenigingen Les Boutonniers
en Les Femmes Des Coeurs voor staan!
Dusss… niet kniezen, niet zeuren (ZWUP).
Keer carnaval 2021 binnenstebuiten en
doe mee met dit ‘Inside Out Project’.
Ga vóór 24 december carnavalesk op de
foto, want wie wil er nou niet met zijn of
haar gezicht op straat liggen?!”
Kinderen tot 15 jaar kunnen voor
e 7,50 meedoen. Voor 16 jaar en ouder
zijn de kosten e 15,-.

De bedoeling is dat deelnemers hele
leuke carnavaleske portretfoto’s maken.
Op de website ontmoetenraakt.nl/
portretten-parade/ staat precies
omschreven hoe mensen dat kunnen
doen. Het moeten in ieder geval heel
veel vrolijke selfies worden, waarbij er
één persoon op de foto mag staan.
Die foto moet dan wel recht van voren
genomen zijn. ‘Je ogen móeten zichtbaar
zijn, dus geen zonnebril of iets dergelijks’,
zo staat er op de website.
De foto’s moeten ingezonden worden
met een persoonlijke tekst: ‘Bedenk in
een paar zinnen wat jij vooral gaat
missen tijdens Carnaval 2021. Durf
gerust persoonlijk te zijn’, is de opdracht.
Dit komt straks, samen met de foto’s van
het plakken, de portrettenparade zélf én
het langzaam verweren, op onze eigen
group action-pagina op de website van
Inside Out Project!
Voor meer informatie en deelname:
www.ontmoetenraakt.nl/
portretten-parade

Voorbeelden van carnavalsfoto’s, zoals ze dan op straat te zien zullen zijn.

Carnavalsverenigingen Lopikerwaard
en omstreken maken afspraken
Geen grote optochten, geen officiële carnavalsbijeenkomsten en helaas
geen grootse carnavalsfeesten. Dat is de uitkomst van een regionaal
overleg tussen carnavalsverenigingen in de Lopikerwaard/Harmelen.
Op initiatief van Les Boutonniers (Montfoort | Knopengein) hebben KOIJ,
Blauwbaadjes en De Kwakbollen afspraken gemaakt om het komende
carnavalsseizoen kleinschalig, veilig en verantwoord te vieren.
Op de 11e van de 11e is het
carnavalsseizoen van start gegaan.
Carnavalsverenigingen maken dan
tijdens officiële zittingen en
feestavonden hun Prins of Slotheer
bekend. Dit jaar gaat alles anders.

Gezondheid voorop

Alle belangrijke carnavalsevenementen
in de regio zijn afgelast.
“De gezondheid en de veiligheid van alle
carnavalsvierders in de regio staat
voorop” zeggen de voorzitters van de

verenigingen. “Om al vroeg in het
seizoen met elkaar afspraken te maken
hoe er op verschillende plaatsen in de
regio wél kleinschalige activiteiten
georganiseerd worden, hebben we het
initiatief genomen om elkaar nu - op
veilige afstand- te spreken”, zegt André
Brugmans van Les Boutonniers.
Alle verenigingen hebben een aantal
activiteiten uitgewerkt voor komend
seizoen: online carnavaleske livestreams
bijvoorbeeld op 14-11 om het boegbeeld
of Slotheer bekend te maken, foto’s van

carnaval uit voorgaande jaren op
posterformaat langs de route, uitgeven
van een carnavalskrant of een winactie
voor het mooiste carnavalesk versierde
huis of tuin. “Zo houden we in een jaar
dat er geen optochten zijn en geen
feesten worden gehouden carnaval toch
in leven” zegt Erik Jan van Zwieten (KOIJ).

In de gaten

De komende maanden houden de carnavalsverenigingen de ontwikkelingen en
berichtgeving rond het coronavirus in de
gaten. Niet om er direct in te springen
zodra de regels weer wat losser worden,
maar om met elkaar afspraken te maken
op welke manier carnaval dit jaar op een
veilige manier gevierd kan worden.
En we er allemaal gezond en wel klaar
voor zijn als volgend jaar het carnaval
zoals we dat kennen weer los barst.

Mascotte Boutie wordt Prins Carnaval
bij Les Boutonniers
Tijdens het online 11e van de 11e afgelopen zaterdag heeft
carnavalsvereniging Les Boutonniers een nieuwe prins onthuld.
Het is niemand minder dan hun eigen mascotte, ‘Boutie’.
Deze vrolijke carnaval vierende leeuw zal Knopengein voorgaan in de
‘thuis-polonaise’. Zijn Prinsennaam is Prins Boutie le Lion de Bouton
en zijn thema zal zijn: Knopengein in het Circus.
Een avondvullend programma was er
samengesteld met diverse leuke artiesten.
Maar voordat de eerste act op het toneel
verscheen werd er afscheid genomen van
de Prins van vorig jaar.
Prins André le Chef de Mission werd
middels een heuse goocheltruc van zijn
Prinselijke versierselen ontdaan en kan
weer als “normale” inwoner van
Knopengein door het leven.
De voormalige prins reageerde:
“We hebben gekeken naar wie we in dit
rare jaar naar voren kunnen schuiven als
onze prins…. Het zijn van Stadsprins van
Knopengein betekent normaal gesproken
dat er ook heel veel leuke activiteiten en
bezoeken (scholen en senioren) aan vast
zitten. Dat kunnen we een Prins dit jaar
niet bieden, en dus is dit het alternatief
geworden.”
Wie er in het pak zit blijft overigens een
mysterie. Hij geeft aan zelf niet eens te
weten wie erin zit, maar daar gaat het
volgens hem ook niet om.
“Het is genoeg te weten dat Boutie al
tientallen jaren onze trouwe mascotte is
die dit jaar de eer heeft om onze Prins te
zijn.” Het Online Live Stream Festival
vond André erg leuk. Vanwege de
coronamaatregelen woonde hij het zelf
bij vanaf de bank, via internet.
Het feest werd vanaf een geheime locatie
zo de woonkamers van Knopengeiners in
gestreamd. De avond werd gepresenteerd
door het duo Rona en Cor.
Na optredens van DJ John,
De Alpenzusjes, Arjon Oostrom en
Party DJ Marco was het om 23.11 uur
tijd om de nieuwe Prins van Les
Boutonniers bekend te maken.
In een rookgordijn op het podium
werden langzaam maar zeker de
contouren van de nieuwe Prins zichtbaar.
Na de bekendmaking waren er nog
optredens van de Partyfriex, Schorre Chef
en MC Vals, zanger Ruben en werd de

Alles loopt bij Van der Vaart anders dan gepland: Na dik 50 jaar werken moest het afscheid van Theo Kemp
coronaproof, maar verliep gelukkig toch wel heel bijzonder, en het vieren van het 25-jarig bestaan van dat
installatiebedrijf duurde, in tegenstelling tot de vorige keer, maar heel even en het aantal mensen dat het
vierde was maar heel klein. Maar … het komt vast nog wel een keer goed.

Theo Kemp en Van der Vaart
Na een loopbaan van maar liefst 51 jaar, waarvan 21 jaar bij Installatiebedrijf
Van der Vaart in Linschoten, gaat Theo Kemp met pensioen en vervolgens
eerst thuis weer eens aan de slag, want dat was even een beetje blijven
liggen. Maar zeker rustig aan, want als je dik 66 bent mag dat wel.
Zijn afscheid was coronaproof, maar wel in stijl, met speeches, een toost,
ballonnen en een mooi én duurzaam afscheidscadeau. Want dat hoort
natuurlijk bij dat steeds duurzamer installatiebedrijf.
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Installatiebedrijf Van der Vaart is
begonnen op de Kromwijkerdijk in
Woerden, maar al snel werd de huidige
plek aan de Korte Linschoten Oostzijde
overgenomen. Na de start is er al een en
ander afgebroken, opgebouwd,
veranderd en toegevoegd”, vertelt Corine
van der Vaart, “zodat er nu een mooie
ruime nieuwe loods staat met een
vorkheftruck om bijvoorbeeld alle
zonnepanelen te kunnen verplaatsen,
want ook in de techniek veranderde er in
zo’n betrekkelijk korte tijd al heel wat.”

Theo Kemp,
loodgieter in hart en nieren

Bijna vanaf het opstarten van
Installatiebedrijf Van der Vaart is
Theo Kemp erbij geweest. Afgelopen
14 augustus bestond het bedrijf 25 jaar.
“Theo heeft dit allemaal meegemaakt.
Hij was en is loodgieter in hart en nieren
en sanitair is zijn specialiteit, maar in de
installatiebranche is inmiddels wel vrij
veel veranderd”, vertelt Corine van der
Vaart. “Van bijna alleen gewoon gas,
water en elektra staat nu vooral
duurzaamheid centraal: zonnepanelen,
laadpalen, warmtepompen. Maar Theo
had nog genoeg te doen.” Theo vertelde
dat hij in Woerden op de katholieke
jongensschool in de Achterstraat had
gezeten en vervolgens op de lts aan de
Van Kempensingel: “Ik ging werken toen
ik 15 was, maar moest nog wel een dag
per week naar school; in Utrecht was
dat. Ik ben bij mijn eerste werkgever een

avond afgesloten door de Special Crew.
Om 02.00 uur was de koek op en werd
er afscheid genomen van de vele
duizenden kijkers. Dank was er voor de
vrijwilligers, de sponsors maar ook voor
overheidinstellingen die deze Live Stream
Festival avond mogelijk hebben gemaakt.

door Sjoukje Dijkstra

In dit alternatieve jaar zal de alternatieve
Prins de feestgangers voorgaan in
diverse alternatieve evenementen die
Carnavalsvereniging Les Boutonniers in
petto heeft. De vereniging gaat
proberen om op alle momenten dat
men in een normaal jaar een activiteit
mag verwachten met een alternatieve
(Corona Proof) activiteit in de lucht te
komen. De carnavalsvereniging roept
dan ook op: “Blijf hiervoor onze media
berichten en ook de social media in de
gaten houden!”

door Aad Kuiper

tijd gebleven en als dat bedrijf nog
bestaan had, was ik er misschien nog wel
geweest. Er is overal wel eens wat, maar
ik heb het altijd goed naar mijn zin gehad
en mijn werk met veel plezier gedaan.
En nu ben ik al weer 21 jaar bij Corine
en Gerwin. Ik doe vooral sanitair en
‘dakwerk’, maar thuis is de laatste tijd wel
wat werk blijven liggen. Daar ga ik nu
aan de gang. En ik kan nu ook wat meer
naar de camping in IJsselstein; daar
hebben we een seizoenplaats en dat
bevalt ons goed.”

25-jarig bestaan
(nog) niet gevierd

Zelf is Corine, toen nog Voorbij en
afkomstig uit Oudewater, na haar
opleiding in de reclamewereld terechtgekomen. Maar ze koos ervoor om
samen met haar man Gerwin van der
Vaart het huidige bedrijf op te zetten.
“Naast Theo zijn er nog ruim tien
medewerkers in het bedrijf werkzaam.
Mensen vertellen het wel als ze een
nieuw jurkje hebben, maar minder snel:
kijk eens naar mijn nieuwe ketel of mijn
nieuwe kraan. Maar die moest er
natuurlijk wel komen. En dat begrijpen
we. Al onze medewerkers willen, net als
wij, dat de klanten tevreden zijn. Eigenlijk
vinden we het allemaal leuk wat we
doen. De personeelsleden zijn stuk voor
stuk mensen die creatieve oplossingen
bedenken voor problemen. De klus krijgt
aandacht, maar de klant zeker ook.”
“Op 14 augustus bestond het bedrijf
25 jaar. Er kon niets doorgaan als het op
vieren aankwam, hoewel alle personeelsleden, terwijl we midden in de vakantie
zaten, op die dag ‘s avonds om acht uur,
los van elkaar, geproost hebben op deze
mijlpaal; dat hadden we afgesproken.

Zo’n vijf jaar geleden was er een open
dag met allerlei workshops en nog veel
meer en nu stond er half maart opnieuw
veel in de steigers om het publiek - bij
het twintigjarig bestaan waren er zo’n
400 gasten - van jong tot oud van alles
te bieden; natuurlijk allerlei zaken die
met techniek te maken hebben.
Maar het ging niet door.
Op 25 september zou er de Techniekdag
in Linschoten zijn, maar die ging, net als
de open dag op 26 september, ook niet
door. Het komt allemaal vast nog wel
een keer, maar nu kan het even niet.”

Van der Vaart en Theo Kemp

“Het personeel blijft hier lang werken”,
vertelt Corine van der Vaart. “Theo
durfde het eigenlijk niet te vragen, maar
hij wilde heel graag een elektrische fiets
en die heeft hij ook gekregen. Wij letten
steeds meer op duurzaam, dus ook
hierbij. En hoewel hij als loodgieter is
opgeleid, heeft ook hij zich altijd mee
ontwikkeld met de nieuwe technieken
en zette zich altijd nog volledig in.
Zijn vrouw was bij het afscheid en ook
zijn zoon en aan het einde van het op
afstand gezellig samenzijn fietste hij op
zijn nieuwe fiets weg bij het bedrijf waar
hij ruim twintig jaar werkte. Hij vertelde
ons dat na een dag hard werken de
energie een beetje op was en het thuis
niet altijd meer op kon brengen om met
iets aan de slag te gaan. Nu kan dat wel
weer en kan hij gewoon lekker thuis
gaan klussen.”
“En als we voor al onze klanten en
andere belangstellenden ons 25-jarig
bestaan alsnog met een open dag
vieren met heel veel aandacht voor de
moderne techniek dan komt Theo ook
ongetwijfeld weer eens een kijkje
nemen.”
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23 en 24 november 2020

Op maandag 23 en dinsdag 24 november vergadert de commissie Ruimte.
Beide keren start de vergadering om 20.00 en vindt deze digitaal plaats.

Agenda commissie Ruimte 23 november 2020

20.45 uur Raadsvoorstel uitbreidingslocaties voor
woningbouw Montfoort
Om aan de woningbouwopgave in Montfoort
te kunnen voldoen moeten nieuwe uitbreidingslocaties voor woningbouw worden aangewezen
buiten de bestaande contour.
Er zijn drie geschikte locaties voorhanden, te
weten De Bleek, Doeldijk, en IJsselvreugd.
Voorgesteld wordt om deze drie locaties aan
te wijzen als beoogde uitbreidingslocaties, dit
voornemen te bespreken met de regio en voor
te leggen aan de provincie.
Indien deze locaties in de vervolgprocedure
akkoord worden bevonden ontstaat er ruim
voldoende bouwmogelijkheid voor Montfoort
tot 2030 en daarna.
22.00 uur Raadsvoorstel Overname en verduurzamen
openbare verlichting
De raad wordt gevraagd een krediet
beschikbaar te stellen voor het overnemen
van de openbare verlichting en het
verduurzamen daarvan. Hiermee worden de
kosten voor openbare verlichting uit de
onrechtmatigheid (vaststelling accountant)
gehaald en wordt een kostenbesparing van
€25.000 per jaar begroot.
22.30 uur Raadsvoorstel Nota Parkeernormen
Montfoort 2020
De laatste versie van de Parkeernormennota
dateert uit 2015. In 2018 en 2019 zijn door het
CROW de parkeernormen respectievelijk voor
de auto en de ﬁets herzien, waarbij rekening is
gehouden met nieuwe ontwikkelingen op de
mobiliteitsmarkt. De raad wordt daarom
voorgesteld een geactualiseerde Parkeernormennota vast te stellen. Deze nieuwe nota
gaat als uitgangspunt dienen bij het opstellen
van bestemmingsplannen, het toetsen van
omgevingsvergunningen en bij het beoordelen
van parkeervraagstukken binnen de gemeente.

Word jij onze
nieuwe collega?

17 NOVEMBER 2020

Agenda commissie Ruimte 24 november 2020

20.45 uur Raadsvoorstel Aanvullend krediet
Scholencomplex Hoﬂand
In 2015 heeft de gemeenteraad besloten een
nieuw scholencomplex te realiseren ter
vervanging van het huidige scholencomplex
aan de Van Damstraat. Hiervoor werd in 2017
een krediet vastgesteld dat in 2018 door
verschillende oorzaken niet toereikend bleek
te zijn. In 2019 heeft de gemeente het
bouwheerschap van de scholen overgenomen
met als doel te komen tot een realistisch plan.
Dit raadsvoorstel beschrijft de optimalisaties
van het plan, de keuzen die aan de raad
worden voorgelegd en het verzoek een
aanvullend krediet beschikbaar te stellen om
het gebouw in 2022 te kunnen realiseren.
Op 12 oktober is dit raadsvoorstel reeds
besproken. Op basis van een grote hoeveelheid
vragen is behandeling van dit raadsvoorstel
doorgeschoven naar november. Inmiddels zijn
de vragen beantwoord en is er voor de raad
een extra informatiebijeenkomst georganiseerd.
21.30 uur Raadsvoorstel Besluitvorming uitvoeringsprogramma en eindbeeld binnenstad
De raad wordt voorgesteld om het
Uitvoeringsprogramma binnenstad vast te
stellen inclusief het hierin opgenomen
eindbeeld. Met het eindbeeld worden
richtinggevende uitspraken voor
verkeerscirculatie en parkeren vastgelegd.
Met het uitvoeringsprogramma wordt tevens
de volgorde vastgelegd waarin diverse
uitvoeringsprojecten worden uitgevoerd.
22.00 uur Raadsvoorstel belastingverordeningen
Elk jaar moeten de belastingverordeningen en
de tarieventabel leges opnieuw door de
gemeenteraad worden vastgesteld voor het
daaropvolgende jaar. Dit gebeurt op basis van
de vastgestelde programmabegroting 2021

dinsdag 17 november 2020

22.30 uur Raadsvoorstel Procedure wijziging
begroting 2020; afzien van zienswijze
Door de COVID-19 crisis ontstaat er een
onregelmatigheid in de begroting 2020 van
Ferm Werk van meer dan 1%. Daarom moet
nog in 2020 de Ferm Werkbegroting worden
gewijzigd. Dat gebeurt zo laat mogelijk, op
basis van de cijfers van het derde kwartaal
2020. Normaal gesproken gaat een
begrotingswijziging voor een zienswijze naar
de raad. Omdat een begrotingswijziging in het
lopende jaar moet worden vastgesteld
ontbreekt de tijd om dit volgens de normale
procedure te laten verlopen. Vandaar het
voorstel af te zien van de
zienswijzemogelijkheid door de raden.
22.45 uur Raadsvoorstel Vaststellen
Cultuurhistorische Waardekaart Montfoort
Het is een wettelijke verplichting vanuit het
Besluit ruimtelijke ordening, om bij ruimtelijke
plannen rekening te houden met objecten en
landschapselementen van cultuurhistorische
waarde en dit te verankeren in beleid.
In 2019 heeft de gemeente de mogelijkheid
aangegrepen om in aanmerking te komen
voor een subsidie van de provincie voor het
opstellen van de kaart. Op 30 september 2019
heeft de raad een investeringskrediet
vrijgegeven en op 24 september 2020 heeft de
raad een presentatie gekregen over de stand
van zaken van de CHW.
De volledige agenda’s en achterliggende stukken zijn te
vinden op https://ris2.ibabs.eu/montfoort Een half uur
voor aanvang wordt bij de vergaderingen een link
geplaatst naar YouTube waardoor de digitale vergadering
live gevolgd kan worden. De genoemde tijden waarop
agendapunten starten zijn indicatief.

Spreektijd aanvragen

Als inwoner van de gemeente kunt u zich tot 12.00 uur
op de dag van de vergadering bij de grifﬁe aanmelden
als inspreker, e-mail grifﬁe@montfoort.nl.
Bij aanmelding dient u te vermelden: uw naam, (email)
adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u
het woord wilt voeren.

Project Steenbreek: tegel eruit, plant erin

De gemeente Montfoort is ‘gewoon bijzonder en
bijzonder gewoon.’ We redeneren vanuit
dienstverlening aan inwoners, zetten in op
samenwerking en zorgen dat uitvoering van
werkzaamheden door derden goed gebeurt.
In onze organisatie ligt de verantwoordelijkheid bij
de medewerkers en werken we op basis van
drie kernwaarden: deskundig, betrokken en loyaal.
Het managementteam bestaat uit drie afdelingsmanagers
en de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.

Voor onze organisatie zoeken we een

beleidsmedewerker
samenleving

Ben jij analytisch én kun jij strategisch denken en
handelen? Vind jij het leuk om multifunctioneel bezig te
kunnen zijn en je daar in te zetten waar je nodig bent?
Dan is onze vacature voor beleidsmedewerker
samenleving echt iets voor jou.
We zoeken een enthousiaste en ﬂexibele collega die in
het bezit is van een afgeronde HBO/WO opleiding en
minimaal 2 jaar werkervaring heeft in het bestuurlijk,
ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld. Samen met je
collega’s van het team Samenleving van de afdeling
Beleid, Advies en Uitvoering ben je verantwoordelijk voor
het initiëren, ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van
het gemeentelijk maatschappelijk beleid. Jouw focus ligt
in ieder geval tot medio 2021 op de aandachtsgebieden
WMO-welzijnsbeleid, het subsidieproces en
bibliotheekwerk. Je betrekt actief de belanghebbenden
zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten. Je
koppelt proces aan inhoud en resultaat, plant de stappen
vooruit die nodig zijn om het doel te realiseren, reﬂecteert
en stelt tussentijds bij. Je hebt een breed overzicht van
wat er zowel landelijk als lokaal speelt.
Bekijk dan de volledige omschrijving van
bovenstaande vacature op
www.montfoort.nl/vacatures
Interesse? Stuur dan uiterlijk 2 december
je motivatie en cv naar hr@montfoort.nl

Met de actie ‘Tegel eruit, Plant erin’ is project Steenbreek landelijk bekend geworden. Het doel is om mensen
enthousiast te maken om hun tuin en leefomgeving groener te maken! Minder bestrating, meer planten.
Gemeente Montfoort steunt dit van harte en sluit zich aan bij dit initiatief.
Wethouder Ivo ten Hagen heeft op woensdag
11 november samen met de heer Henk Jense van
project Steenbreek de overeenkomst getekend.
En hij heeft direct samen met mevrouw Silvia Benschop
het plein bij de G. van Damstraat in Montfoort van
plantjes voorzien. Wat het extra leuk maakt, is dat dit
op verzoek van de omwonenden is aangepast.
Tegels eruit, groen erin!

Operatie Steenbreek

Waarom tegel eruit, plant erin?

Vergroen uw tuin

Ons klimaat verandert. We krijgen steeds meer warme
dagen en meer heftige regenbuien. Onze openbare
ruimte is daar nog niet voldoende op ingericht, met alle
mogelijke gevolgen van dien. Denk bijvoorbeeld aan
wateroverlast. Met een groene tuin of dak bent u daar
beter op voorbereid. Regenwater kan de grond in zakken
en in droge tijden gebruikt worden door de planten.
Planten en bomen houden water vast en zorgen voor
verkoeling, geven een mooie uitstraling en meer sfeer
dan harde materialen. Veel mensen wonen graag in een
groene omgeving. Daarom ondersteunt de gemeente
Montfoort groene initiatieven.
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De vergroening van de G. van Damstraat in Montfoort is
ook de aftrap van Operatie Steenbreek Montfoort.
Met deze campagne moedigen wij iedereen in gemeente
Montfoort aan om de tuin (particulieren) en de openbare
ruimte (gemeente) groener te maken. Stenen eruit,
GROEN erin! Operatie Steenbreek dus. Meer informatie
vindt u op www.steenbreek.nl.
Wilt u zelf uw tuin vergroenen? U kunt advies vragen bij
een tuincentrum of tuinarchitect. Ook op het internet zijn
voorbeelden te vinden Haal een paar tegels eruit en zet
daar planten in, want iedere tegel eruit is al winst! Het is
heel eenvoudig en het hoeft niet duur te zijn. Of leg een
geveltuin aan. Een geveltuin is de manier om snel,
goedkoop en slim te vergroenen. En groen is goed voor
van alles, groen is gezond, goed voor de bijen, vlinders
en vogels. Voor meer inspiratie kijk op www.steenbreek.nl
of www.klimaatklaar.nl.

vervolg op pagina 2
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Afvalkalender NOVEMBER 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).
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Oud papier
en karton

Restafval

Groente-, fruiten tuinafval

Plastic, metaal
en drankenkartons

Snoeiafval

Bespaar met energie besparen

Naast informatie over de mogelijkheden, komt tijdens
deze avond ook onze voucheractie aan bod. Er zijn vier
voordeel vouchers. Iedere voucher geeft korting of een
vergoeding voor een bepaalde energiemaatregel.
Zo maken we energie besparen extra aantrekkelijk.

Alle kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie van
4 t/m 12 en van 13 t/m 18 jaar, die zich vrijwillig
inzetten voor anderen, voor de gemeenschap van
Montfoort of Linschoten, of die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Dat hoeven geen heldendaden te
zijn, maar het mag natuurlijk wel!

Een paar voorbeelden van bijzondere
prestaties

Geef u op!

Wilt u de livestream op
30 november bijwonen?
Geef u dan op via
www.duurzaammontfoort.nl
of scan de QR-code met uw
smartphone om meteen naar
de aanmeldpagina te gaan.
U krijgt kort van tevoren een
email met de link om deel te
nemen aan de livestream.

•
•
•
•

Mantelzorg of het helpen van ouderen of zieken
Actievoeren voor een goed doel
Een heldendaad hebben verricht
Bijzonder vrijwilligerswerk bij een culturele, muziek-,
sport-, hobbyvereniging of maatschappelijke
organisatie
• Het opzetten van een grootschalige schoonmaak-/
opruimactie

Hoe kan je een jongere voordragen?

Openbare bekendmakingen
Het college van B en W
maakt het volgende bekend.

BOUWEN
Welstand
Tot nader order zijn er geen openbare
overleggen met de commissie voor
ruimtelijke kwaliteit ‘MooiSticht’ mogelijk.
De zaken worden zoveel mogelijk digitaal
of telefonisch afgehandeld.
Digitale eerstvolgende openbare commissievergadering is op 18 november 2020.
Digitale eerstvolgende kleine commissie
(overleg met de rayonarchitect) is op
25 november 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vergunningvrij
• 10-11-2020
Z/20/171370
Linschoten, sectie B, nummer 3011
(ter hoogte van M.A. Reinaldaweg 12a
in Linschoten).
Het verwijderen van meerdere
houtopstanden.

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: 0348-476400.
Verleende omgevingsvergunning
• 09-11-2020
Z/20/166011
M.A. Reinaldaweg 36 in Linschoten
Het herbouwen van een bijgebouw.
• 10-11-2020
Z/20/170807
Mastwijkerdijk in Montfoort,
sectie F, nummer 758

Gemeente Montfoort zet ieder jaar rond
Koningsdag volwassenen in het zonnetje die zich
inzetten voor onze samenleving. Zij krijgen die dag
een lintje opgespeld. Jongeren nog niet. Tot nu.
Op 20 maart 2021 zal burgemeester Van Hartskamp
de eerste Jongerenlintjes uitreiken.
Jongeren maken het verschil! Sommigen laten een
diepe indruk achter door (ogenschijnlijk) normale
dingen te doen voor iemand anders. Anderen zetten
zich vrijwillig en vaak zonder mopperen in om onze
gemeente nog mooier te maken. Al die jongeren
-tussen de 4 en 18 jaar- verdienen het om in het
zonnetje gezet te worden. Daarom heeft de
gemeenteraad van Montfoort, als blijk van waardering,
besloten om vanaf 2021 jaarlijks het Jongerenlintje uit
te reiken.

Voor wie is het Jongerenlintje?

Informatiebijeenkomst
woningisolatie
Duurzaam Montfoort organiseert op 30 november a.s.
van 20.00 tot 21.30 uur, samen met de gemeente, een
online informatiebijeenkomst gericht op het isoleren
en verduurzamen van uw eigen woning. We laten u
zien wat er zoal mogelijk is op dit gebied. Yolan
Koster, wethouder duurzaamheid, trapt de avond af.

Jongeren in het
zonnetje zetten
met Jongerenlintje

Het realiseren van zonnepanelen op
energietuin Mastwijk.
Geweigerde omgevingsvergunning
• 09-11-2020
Z/20/166931
Schansbos 21 in Linschoten
Uitbouw aan de voorzijde van de
woning.
• 11-11-2020
Z/20/169391
De Jongstraat 39 in Linschoten
Overkapping ten behoeve van het
stallen van een motorfiets.

Iedereen kan een jongere voordragen door het
voordrachtformulier in te vullen. Dat stuur je dan per
email naar kabinetszaken@montfoort.nl of geef je af
bij de balie van het Huis van Montfoort.
Doe dit voor 1 februari 2021!
Heb je vragen, neem dan contact op met de
kabinetsmedewerker via 0348 476400.
Alle informatie vind je terug op
www.montfoort.nl/jongerenlintje.
Het is belangrijk om ten minste twee personen op te
geven die het eens zijn met de voordracht.
Als je jonger dan 18 jaar bent, vraag dan aan je
ouders/verzorgers om jouw voordracht goed te keuren.

Hoe gaat het dan verder?

Een jury, bestaande uit Yolan Koster (wethouder jeugd
gemeente Montfoort), twee jongeren, een leerkracht
en een sport of cultuur vrijwilliger, beoordeelt welke
jongeren het lintje ontvangen.
Montfoort, 17 november 2020
Burgemeester en wethouders
van Montfoort,
De secretaris,
M.H. van der Veer
De burgemeester,
mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

Uitreiking

De burgemeester reikt de Jongerenlintjes uit
op zaterdag 20 maart 2021.

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
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MILIEU

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

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

MELDPUNT
DISCRIMINATIE

030-2328666
info@artlmiddennederland.
Kaap Hoorndreef 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

vervolg op pagina 3
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GEMEENTERAAD
grifﬁe@montfoort.nl

17 NOVEMBER 2020

gemeente

Montfoort

www.montfoort.nl/gemeenteraad

0348- 476413

@raadmontfoort

Reactie fracties op de Programmabegroting 2021
en Meerjarenraming 2021-2024
De gemeenteraad heeft op dinsdag 10 november een besluit genomen over de Programmabegroting 2021, waarin de
beleidsbegroting, de ﬁnanciële begroting en de ﬁnanciële meerjarenraming over de jaren 2021 t/m 2024 zijn opgenomen.
De Programmabegroting geeft aan welke plannen de gemeente heeft voor het komende jaar en wat deze plannen gaan kosten.
Een groot deel van de begroting ligt vast op grond van landelijke regels. De gemeenteraad kiest binnen deze kaders hoeveel geld
er naar welk beleidsterrein gaat. De raad heeft budgetrecht en geeft door het vaststellen van de begroting toestemming
aan het college van burgemeester en wethouders om uitgaven te doen.

Montfoort krijgt als kleine gemeente te
weinig geld vanuit Den Haag. Doelbewust,
want het Rijk wil eigenlijk van de kleine
gemeenten af. Als gevolg daarvan is de
begroting niet meerjarig sluitend te krijgen,
terwijl de gemeente toch een zeer sober
ﬁnancieel beleid voert.
We kunnen dan twee dingen doen:
of we bezuinigen de voorzieningen in de
gemeente helemaal kapot, of we kijken
hoe we toch meer geld vanuit Den Haag
kunnen ontvangen.
Het eerste wil de VVD niet: wij gaan het
zwembad niet sluiten en ook niet stoppen
met nieuwbouwplannen. Wel dienden we
enkele besparingsvoorstellen in die de
voorzieningen niet raken en die werden
met brede steun aangenomen.
Voor de toekomst is extra geld van het
Rijk nodig, anders worden we richting
herindeling gedwongen.
Mathieu Andriessen, VVD

Wat een jaar 2020! Corona en gelijktijdig
grote ﬁnanciële problemen. Toch zijn we
koersvast doorgegaan met plannen voor
woningbouw en binnenstad.
De bibliotheek is gestart, en door
inwoners centraal te stellen en niet
organisaties, is de zorg voor de
zwakkeren in onze gemeente verbeterd.
De ﬁnanciële problemen dwingen ons
om te bezuinigen. Duidelijk is dat de
‘Haagse korting’ een sluitende begroting
onmogelijk maakt. Dat stelt ons voor de
vraag: hoe ver gaan we met deze
bezuinigingen?
Voor Progressief Akkoord is de grens
duidelijk: de bezuinigingen mogen niet ten
koste gaan van de voorzieningen voor de
inwoners. We moeten daarom met open
vizier naar de toekomst kijken en alle
opties openhouden. Daarbij is ook een
toekomst als zelfstandige gemeente niet
vanzelfsprekend.
Leo Hammendorp, Progressief Akkoord

De ﬁnanciën van de Gemeente zijn niet op
orde, daardoor komen wij onder preventief
toezicht van de Provincie.
Het CDA heeft tegen deze begroting
gestemd, omdat er geen maatregelen in
staan die zorgen dat wij ﬁnancieel weer in
control komen.
Wij zijn tegen een lastenverzwaring voor
inwoners zoals verhoging OZB met
gemiddeld 6,8 % tot 2024.
Met de andere oppositiepartijen hebben
wij met een alternatieve begroting een
begin gemaakt om de ﬁnanciën onder
controle te krijgen, nog niet volledig maar
het begin was er. Helaas heeft de coalitie
deze handreiking naast zich neergelegd.
Maatregelen worden niet genomen of
vooruitgeschoven, alleen maar schermen
met onderzoek naar herindeling alsof dat
de oplossing is.
Beter is het om maatregelen te nemen
om het niet zover te laten komen!
Marja van Kooten, CDA

PAK, VVD en Inwonersbelangen doen
Montfoort in de uitverkoop. Na 2,5 jaar
een miljoenentekort op de begroting.
College en coalitie weten het niet meer.
In de raadsvergadering heeft de coalitie
het niet verder gebracht dan een
bezuiniging op de gemeentepagina van
12.500 euro. Een druppel op de gloeiende
plaat dus. Wij hebben wél onze
verantwoordelijkheid genomen en keuzes
gemaakt. In 2021 en 2022 een overschot
in de door ons opgestelde alternatieve
begroting. En tekort in 2023 en 2024 tot
een aanvaardbaar bedrag.
Van toezicht door de provincie gaat u in
2021 het nodige merken zoals een forse
verhoging van de gemeentelijke
belastingen en voorzieningenniveau en
projecten (woningbouw en de nieuwbouw
school) komen onder grote druk.
Voor 2,5 jaar wanbeleid betaalt u straks
het ﬁnancieel gelag.
Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Na twee avonden vergaderen is de raad
er niet in geslaagd om een structureel
sluitende begroting voor 2021 en de jaren
2022-2024 vast te stellen. De alternatief
ingediende begroting was ook niet
sluitend.
We hebben ervoor gekozen de
voorzieningen zoveel mogelijk in stand te
houden. De keuzes die we maken moeten
eerlijk zijn en in het belang van ALLE
inwoners. Keuzes moeten nu en in 2021
haalbaar en betaalbaar zijn.
Montfoort was de afgelopen jaren nog
een ﬁnancieel gezonde gemeente, maar
inmiddels zijn veel taken van het rijk
overgeheveld naar de gemeente zonder
een redelijke compensatie.
Het rijk geeft kleine gemeenten veel
minder geld dan grote gemeenten.
Laten we als inwoners, gemeenteraad en
college ons inzetten voor een goede en
ﬁjne samenleving van Montfoort.
Eimert Verkaik,
Inwonersbelangen Montfoort Linschoten

De ChristenUnie heeft tegen de begroting
gestemd vanwege het enorme tekort,
de forse lastenverhogingen voor de
inwoners en onvoldoende bezuinigingen.
De Provincie zal gaan ingrijpen.
Wij vinden dat je als raad en college zelf
keuzes kunt en moet maken. Het is net als
thuis. Als je portemonnee leeg is, dan kun
je niet gaan uitgeven.
De oppositiepartijen hebben een
alternatieve begroting ingediend met een
sluitend saldo. Deze is niet aangenomen.
De ChristenUnie blijft alle partijen in de
Raad oproepen naar oplossingen te kijken.
Een gezond ﬁnancieel beleid is de basis
voor het behoud van onze zelfstandige
gemeente Montfoort. Herindeling is voor
ons geen oplossing. Wij zien nog steeds
kansen voor onze gemeente. Mooie
initiatieven zoals Made in Montfoort zijn
het waard om onderzocht te worden.
Ineke Langerak-Oostrom, ChristenUnie

De vastgestelde begroting is niet sluitend.
Zo komen wij onder toezicht van de
provincie. In dat geval moet je binnen
13 weken een herstelplan schrijven.
Je moet dan onder hoge druk alsnog een
sluitende begroting maken. Daar gaat
kostbare tijd en geld mee verloren.
Dit betekent uiteindelijk snijden in
voorzieningen en dat tegen de hoogst
mogelijke kosten voor de burgers.
Wij hebben ingezet op een alternatieve
begroting met een positief saldo voor
2021. Dit geeft ruimte om bewuste keuzes
te maken over de niet wettelijke taken.
Waarmee je voorkomt dat zwakken in de
samenleving geraakt worden, wat met een
herstelplan veel moeilijker is.
Dit is afgewezen door de coalitie.
De SGP moest dan ook -tegen onze
gewoonte in- tegen deze vastgestelde
begroting stemmen.
Bart Timmerarends, SGP

Het gaat niet goed met de ﬁnanciën van
onze gemeente. We zijn tot een punt
gekomen waarbij de dienstverlening aan
inwoners op het spel staat.
En dat is heel ernstig.
Montfoort staat hierin niet alleen, het is
een landelijk probleem. Vanuit Den Haag
zal er dus ook een oplossing moeten
komen. Maar voordat dat zover is, zullen
wij hier moeten kijken wat onze volgende
stap is.
Als gemeenteraad hebben we vorige
week allerlei voorstellen besproken om
relatief kleine bedragen te bezuinigen.
Dat gaat ons echter geen ﬁnancieel
stabiele toekomst opleveren. Kunnen we
als kleine gemeente dit grote probleem
nog wel oplossen?
Om die vraag te beantwoorden wil D66
een gedegen onderzoek naar de baten en
lasten van een herindeling.
Casper Schrijver, D66
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HAASTRECHT

VLIST

Bosgedeelte Overtuin terug
naar de tijd van weleer

Houten bruggetjes, smallere paden,
nieuwe bomen, struiken en stinzenplanten

In de afgelopen weken is het achterste deel van de Overtuin in Haastrecht
behoorlijk op de schop gegaan. Met als resultaat een echt bosgedeelte, zoals
het ooit in de tijd van Paulina Bisdom van Vliet ook was. Een bos……met
smallere paden, houten bruggetjes zonder opsmuk, mooie zichtlijnen op de
slootjes en in het voorjaar een tapijt van bloeiende stinzenplanten.
De drie dammen, waar duikers in lagen
zijn verwijderd en aan beide zijden van de
waterloop zijn houten funderingen
geplaatst waarop eenvoudige houten
bruggen zijn komen te liggen. Met deze
ingreep is de doorstroming van het water
wat verbeterd.
De loop van de paden is herzien en op
het oorspronkelijke tracé opnieuw
aangelegd. Nu kenmerken de paden zich
weer door de fraaie rondingen in het
verloop. De paden zijn voorzien van het
zogenaamde Achterhoekse padvast.
Dat is een half verharding die veel in
parken en tuinen wordt toegepast, een
stabiel, waterdoorlatend en natuurlijk
materiaal.

Eikenbomen

Verder zijn er bomen, struiken en
stinzenplanten geplant. Helemaal achter
in het bosdeel zijn langs het achterste
pad zijn weer eikenbomen geplant.
In Paulina’s tijd stonden er langs
bepaalde paden vaak eikenbomen.
Dat beeld wordt weer teruggebracht.
Verder zijn er aan de rand van het bosdeel

door Cees Reichard
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Burgemeesters Krimpenerwaard en Lopik vragen
aandacht voor geluidsoverlast motorfietsen
Minister van Infrastructuur en Waterstaat is nu aan zet
De burgemeesters Roel Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en
Laurens de Graaf van de gemeente Lopik hebben gezamenlijk een brief
gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. In deze brief
wordt aandacht gevraagd voor de ernstige geluidsoverlast van motorvoertuigen in beide gemeenten. Zij stellen dat vooral motorfietsen veel meer
geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is.
In hun brief schrijven Cazemier en
De Graaf dat de inwoners hiervan veel
hinder ondervinden. Motoren met
sportuitlaten zijn een grote bron van
ergernis. Ook motorrijders die in
groepen rijden, leiden tot ernstige
geluidshinder tot in de verre omtrek.

Geluidsnormen verlagen

Vanwege de hinder voor de inwoners
vragen zij de minister de geluidsnormen
voor motorfietsen te verlagen naar een
maatschappelijk acceptabel niveau.
Voorts willen ze een algemeen verbod
op handel, verkoop en gebruik op de

nog wat kleinere bomen gekomen, zoals
sleedoorn en Spaanse aak. Op de hoek
langs de sloot van de Tiendweg komt een
kastanjeboom te staan. De gepote
stinzenplanten zijn wilde boshyacinten,
lelietjes van dalen en daslook.

door Cees Reichard

openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen.
Op gebied van handhaving wensen zij
een verbeterd en vereenvoudigd systeem.
Ook hopen zij dat gemeenten meer
wettelijke mogelijkheden krijgen om de
overlast nog meer in te kunnen perken.
Bijvoorbeeld het instellen van
milieuzones, flitspalen of andere
beperkende maatregelen.
Naast deze brief hebben Cazemier en
De Graaf Tweede Kamerleden benaderd
om deze lobby te ondersteunen.

NEFOM

Deze brief is de deur uitgegaan, mede
naar aanleiding van de breed gesteunde
motie van CDA en de VGBK, waarin
verzocht wordt om actief te blijven
handhaven op geluidsoverlast en
snelheidsovertreding, evenals andere
vormen van verkeersoverlast door
motoren op relevante wegen.
De burgemeesters hebben bij het
opstellen van de brief samengewerkt met
gemeentelijke actiegroepen en de
NEFOM (Nederlandse Federatie
Omgevingslawaai Motorvoertuigen).
De NEFOM is blij met dit initiatief en
heeft de brief ter beschikking gesteld aan
alle leden. Tot dusver zijn er 47
bewonersgroepen in negen provincies,
die hun burgemeesters zullen verzoeken
deze lobby te steunen.

Op het eiland

Op het eiland van de grot komen naast
de al staande sneeuwklokjes nog
bostulpjes, sterhyacinten en aronskelken.
Ook zijn er op het eiland twee bomen
bijgeplant, een rode beuk en een
kastanjeboom. Daarnaast komen er nog
drie rododendrons te staan en diverse
soorten varens.
De veranderingen en verbeteringen zijn
gedaan volgens het geactualiseerde
renovatieplan van de Overtuin.
De werkzaamheden zijn door
Erfgoedhovenier Gerrit Reijm met zijn
medewerkers en vrijwilligers uitgevoerd.
Het geheel ziet er bijzonder fraai uit en
na verloop van tijd zal het achterste deel
van de Overtuin dichter begroeid raken.

Motoren in de Vlist.

Elke eerste vrijdag van de maand raapt een groep vrijwilligers zwerfvuil
in Haastrecht. Je hebt ze vast al eens zien lopen in hun gele hesjes.
Het is gezellig, je bent lekker buiten, maakt een gezonde wandeling, het
is geheel vrijblijvend, coronaproof en kost slechts een uurtje per maand.
En samen houden we ons mooie stadje netjes en schoon!

Help je ook mee aan een
schoon Haastrecht?

De vrijwilligers verzamelen zich om 15.00 uur bij de oude brandweerkazerne,
tegenover Theater Concordia. De komende data (handig voor de agenda):
vrijdag 4 december, vrijdag 8 januari en vrijdag 5 februari.
Materialen zoals hesjes, handschoenen en knijpstokken zijn aanwezig.
Wil je je straat of wijk op een ander moment zwerfvuilvrij maken?
Dat kan natuurlijk ook. Je kunt de hulpmiddelen bij ons lenen en je gevonden zwerfvuil
bij ons inleveren. Neem contact op via info@abeloffice.nl dan helpen we je op weg.

Aanleg van een houten bruggetje.

Traplift bij Gemaal maakt
kans uit het ANWB Fonds

Gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht maakt kans op 10.000 euro van
het ANWB Fonds om een traplift te realiseren. Deze lift staat hoog op haar
verlanglijstje. De campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ geeft 10.000
euro per provincie aan het meest inspirerende maatschappelijke project.
Stemmen kan nog tot 24 november via anwb.nl/stem.
In Gemaal De Hooge Boezem achter
Haastrecht kunnen bezoekers zien en
horen hoe we vanaf het jaar 1000,
in het westen van Nederland ver onder
zeeniveau, kunnen wonen, werken en
recreëren. Ook mindervalide mensen
kunnen de verschillende afdelingen in het
museum bekijken, behalve de filmruimte
op de eerste verdieping. Met een traplift
kunnen zij daar wel komen.
Al jaren staat zo’n lift op het verlanglijstje
van het Gemaal. Met heel veel stemmen
hoopt het Gemaal op een bijdrage uit het
ANWB Fonds om daarmee deze lift met

bijvoorbeeld Koninklijke Otolift
te kunnen realiseren.
Op anwb.nl/stem onder Zuid-Holland
staat het Gemaal genoemd als een van
de acht projecten uit deze provincie,
waarop gestemd kan worden.
Begin 2021 worden de cheques
uitgereikt aan de provinciale winnaars.
Het ANWB Fonds ondersteunt voor het
derde jaar op deze manier maatschappelijke initiatieven op het gebied van
verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit
en vrije tijd.

Aftellen naar kerst

Digitale advent kalender ‘Lichtzin’
Na het succes van de poëziewandeling langs de gedichten
van Henk Kooijman willen Corie Grootendorst (voormalig
polderdichter) en Emmy van Harskamp (grafisch ontwerper),
graag een nieuw initiatief nemen om woord en beeld als een
cadeau te geven aan wie wil.
Nu de dagen korter worden en de zon alsmaar minder ver de kamer in
komt, zit je voor dat je het weet zo in een dip. Dit jaar nog eerder dan
andere jaren. Hoog tijd voor een lichtzinnig experiment vonden zij.
Emmy van Harskamp ging met haar fotografische blik door de
gedichten van Corie Grootendorst. Ze tilde er zinnen uit en verbond
die op een eigenwijze manier met haar eigen foto’s. Daaruit ontstond
de digitale advent kalender ‘Lichtzin’ als een poëtische beweging van
donker naar licht.
Daar kun je je op abonneren. Er valt dan van 1 t/m 24 december elke
ochtend een lichtzin in je mailbox die een vonkje toevoegt aan je dag.
Door de donkere dagen naar kerst. Wil je dat ook?
Meld je aan bij info@dotterdesign.nl, o.v.v. ZIN IN LICHTZIN

Kleuters Heeswijkschool sluiten
indianenthema af: ‘Op naar Sinterklaas…’

Op vrijdag 13 november konden
de kleuters van de Heeswijkschool
dankzij een anti-regendans, het
thema van de methode 4xWijzer:
‘Indianen’ op gepaste wijze
afsluiten. In het Indianendorp, met
de zelfgemaakt totempaal van de
kleuters, werd het kampvuur
ontstoken.

Online Haastrecht Quiz

Op vrijdag 20 november kan je vanaf 20.15 uur online meedoen met de
Haastrecht Quiz, georganiseerd door Theater Concordia.
Om mee te kunnen spelen heeft u twee toestellen nodig (bijvoorbeeld
telefoon en laptop) of op één device waarbij u twee schermen openzet.
We streamen via Zoom en u beantwoordt de vragen via Ahaslides.
Na inschrijving, kosten 7,50 per team, ontvangt u op de quizdag op het door u
opgegeven e-mailadres een mail met de inlogcodes.
Met het inschrijfgeld steunt u theater Concordia in deze moeilijke tijden.
Eventueel kunt u meer steunen door een extra steunticket te kopen.
Let wel op de geldende coronamaatregelen en ga niet met groepen bij elkaar zitten.

De Pubquiz begint vrijdag 20 november om 20.15 uur.
Kaarten zijn te bestellen via www.theaterconcordia.nl

Methode 4xWijzer houdt volgens Mark
te Poele van KBs De Heeswijk in dat
alle kinderen knap zijn: “Ieder is dat op
zijn of haar manier. Muziekknap,
beweegknap, taalknap, denkknap,
natuurknap, samenknap, zelfknap en
beeldknap. Bij het thema ‘Indianen’
werd een woordmuur gemaakt, want
wat wisten de kinderen nu van Indianen?
Welke woorden, welke voorwerpen
zouden erbij horen? Daarna werden er
opdrachten bedacht die pasten in de
knapvormen. Zo konden kinderen
vissen vangen in een zwembadje en die
neerleggen van klein naar groot of in
een matrix. Of ze mochten pijlen gooien
(pittenzakken) en de scores bij elkaar
tellen. 2+3+1=... Spelen in tipis en
woorden maken enzovoorts. Iedere keer
leerden we er zo weer woorden en
weetjes bij, die op de themamuur
kwamen.” Hij benadrukt daarbij dat het
ook echt ging over het Indianenvolk en

de gebruiken. “Het is natuurlijk leerzaam
bedoeld. Niet stigmatiserend.” Nadat er
eerst wat indianenliedjes ten gehore
werden gebracht, kwamen rond het
kampvuur al snel de Sinterklaasliedjes

voorbij. Want het thema na Indianen….
Inderdaad… Sinterklaas. “Het komende
feest moeten we wel even goed bekijken
en aanpassen aan de nieuwe pieten”,
aldus Mark.
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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

ACTIE
Mora oven&airfryer of
vegetarische snacks
3 dozen à 2-20 stuks of 252/280 gram
combineren mogelijk

Mandarijnen
2 netten à 1 kilo

*
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36

3.90 _ 8.24

Johma brooden toastsalades

2 bakjes à 175 gram, combineren mogelijk

2 STUKS

3.70
6.30

Zalmfilet op huid

pak 500 gram

OP=OP

2.

99

9.

99

6.

99

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 16 november t/m 22 november 2020. Week 47. *per product kan de prijs verschillen, de korting wordt aan de kassa verrekend.

Coop Heijmans
Coop
Heijmans

Coop

Joostenplein 35
Oudewater

Kleine Haven 11
Haastrecht

Joostenplein 35

Kerst en Nieuwjaar,
juist nu in deze bizarre tijd hét moment van het jaar
om uw relaties of werknemers op een persoonlijke manier
te bedanken met een kerst- en nieuwjaarskaart.

Wanneer u bij ons vóór 1 december uw Kerstkaarten bestelt
met een minimum orderbedrag van € 150,ontvangt u 50% korting op uw kerst-/nieuwjaarsadvertentie
in De IJsselbode van dinsdag 22 of 29 december,
met daarin uw kerst-/nieuwjaarswens
op 1/8 pagina 130 mm breed x 96 mm hoog,
of u krijgt € 100,- korting op een advertentie
met een groter formaat.

0 3 4 8 - 5 6 14 7 8

Bel en vraag naar onze boeken met een
uitgebreide collectie Kerstkaarten.
Wij bezorgen deze graag bij uw bedrijf of huis.
Maak uw keuze en wij verzorgen de rest.
Liever een eigen ontwerp?
Neem contact met ons op voor persoonlijk advies.
0348-561478 of melissa@ijsselbode.nl

Wij zorgen ervoor dat u een juiste indruk achterlaat!

Bestel vóór 1 december uw kerstkaarten bij Drukkerij Heno
en u krijgt 50% korting op uw advertentie in De IJsselbode

