
KANSEN 
Voor de energieke samenleving 



DUS! wil graag in kansen denken! 
DUS! ziet kansen voor een duurzame en solidaire  

gemeente waarin inwoners zich veilig en vrij voelen om  

zichzelf te ontplooien.  Daarom heeft DUS! kansen  

verzameld en gebundeld in dit boek: Het Kansenboek. 

De kansen zijn op verschillende manieren verzameld.  

Tijdens de start van de campagne heeft DUS!  

inwoners op straat aangesproken en gevraagd kansen te  

benoemen. Ook konden er kansen worden ingestuurd door 

middel van een ansichtkaart of door deze te mailen naar 

DUS! De beste kans is beloond met een mooie prijs.  

In dit boek worden alle kansen benoemd.  

De meest originele kansen worden extra uitgelicht.  

DUS! wil graag met alle kansen en suggesties  

aan de slag.  

 



Op dit moment is de bibliotheek gevestigd in de Hoeksteen en zijn er plannen om in het oude dorp een ander pand te bestemmen voor de 

bibliotheek en volgens mij zijn er nog geen ideeën over de bestemming van de Hoeksteen. De Hoeksteen ( vroegere kerk )  is een prachtig 

gebouw, het enige in zijn soort van Gerrit Rietveld, op een prachtige plek in het centrum van Zijdelwaard ( en als je een beetje rekent vast 

ook in het centrum van heel Uithoorn ) . Het zou zo zonde zijn als dit gebouw geen nieuwe geschikte bestemming zou krijgen en door leeg-

stand in verval zal raken.  Ik kan me voorstellen dat het te duur is als bibliotheek, maar wat kost het bouwen van een nieuwe bibliotheek? Is 

het wel zo'n grote bezuiniging? Wat mij betreft zou ik het liefste zien dat de bibliotheek gewoon in de Hoeksteen blijft en dat  

gekeken wordt naar een goede ( culturele ) b estemming van de overige ruimtes om de kosten te drukken. Het 50-jarig jubileum van dit ar-

chitectonische hoogstandje ( later dit jaar ) h oeft dan niet tevens het slotakkoord van dit pand te worden en we laten zien dat in Uithoorn de 

cultuur een kans krijgt. En als het met de cultuur niet lukt: wat te denken van slimme woonruimtes voor jongeren in de Hoeksteen? Ook 

daar hebben we in Uithoorn veel behoefte aan ( mijn kinderen hopen ook over een paar jaar iets betaalbaars in Uithoorn te kunnen hu-

ren ) . 

Door Liesbeth Geudeke 

De Hoeksteen 

Maak van de Hoeksteen een plek waar bijvoorbeeld “ kansarme ” jongeren gecoacht 

kunnen worden. Bied hen een stageplek in een sociale omgeving, zoals een grand café 

of internethulpdienst. De Hoeksteen zou ook een inspirerende plek kunnen zijn voor  

jonge ondernemers. Bied faciliteiten en mogelijkheden aan een doelgroep die Uithoorn in 

de toekomst veel te bieden heeft. 

Door Ferdinand Beuse 



Vrijwillige coaches 
Net als heel veel andere Nederlanders ben ik op dit moment helaas werkloos. Om mezelf bezig te houden en te blijven ontwikkelen, ben ik aan 

de slag gegaan als vrijwilliger. Ik heb ervaring als welzijnswerker, vooral jeugdwerk. Deze ervaring wil ik graag inzetten als vrijwilliger. Er zijn 

veel meer mensen, ook in Uithoorn, die niet thuis gaan stilzitten, maar zich inzetten voor een vrijwilligersproject. En zo hebben de vergrijzing en 

de toegenomen werkloosheid ook een positieve kant. Vooral de vraag naar vrijwillige coaches is toegenomen. En zo zijn er in Uithoorn twee in-

teressante projecten ontstaan: 

 

Coach4you  

Dit is een vrijwillig mentorproject van Gilde  

Nederland. Een vrijwillige coach ondersteunt een  

tiener bij de overgang van basisschool naar  

voortgezet onderwijs. Een werkgroep is bezig met het 

opstarten van Coach4you in Uithoorn.  

 

 

Energiecoach 

Energie besparen, dat willen we vaak wel maar hoe doe je dat? Wat kun je meer doen dan spaar- of ledlampen indraaien? Huurdersvereniging 

Onder Dak leidt vrijwilligers op tot energie-coach. Deze opleiding is gratis. De energiecoach gaat andere bewoners adviseren over hoe er op 

energie bespaard kan worden. 

 

Ik hoop dat meer mensen zich op deze manier gaan inzetten als vrijwilliger! 

 

Door Wendy de Waal 

 



Burgerinitiatieven  

De subsidiepot raakt leeg, dat merken we ook in Uithoorn. Dat betekent dat er niet voor alles zonder meer budget is.  

Hiermee verdwijnen er voorzieningen zoals een jongerencentrum. Of dreigen ze te verdwijnen, zoals de kinderboerderij.  

Een positief gevolg hiervan is dat er, om deze voorzieningen te behouden of op een andere manier in te vullen, burgerinitiatieven 

ontstaan. Ook ontstaan er nieuwe ideeën die burgers, met een kleine ondersteuning, zelf ten uitvoer brengen.  

Een paar inspirerende voorbeelden hiervan zijn: 

 

Stichting Jongeren Uithoorn 

SJU is een stichting opgericht voor jongeren in Uithoorn en heeft als doel evenementen te organiseren door en voor jongeren. 

Door activiteiten te organiseren voor en door jongeren wil SJU hen een zinvolle vrijetijdsbesteding geven. Een ander doel is om 

Uithoorn weer interessant te maken voor jongeren. Voordeel van deze stichting is dat zij onafhankelijk is van subsidie van de ge-

meente en een initiatief is van de jongeren zelf. SJU is onder andere verantwoordelijke voor het opknappen van het skatepark. 

 

Initiatiefgroep de Olievaar 

Begin dit jaar dreigde kinderboerderij de Olievaar te gaan sluiten. DUS! en PVDA hebben bewoners die zich willen inzetten voor 

het behoud van de kinderboederij met elkaar in contact gebracht. Hieruit is deze initiatiefgroep ontstaan. De Olievaar blijft nog wat 

langer open. Hierdoor heeft de initiatiefgroep tijd om op te starten. 

 

DUS! staat helemaal achter burgerinitiatieven en wil deze graag ondersteunen. 

  



Aan de Johan de Witlaan staat het oude schoolgebouw en gymnastieklokaal van  

basisschool De Dolfijn.  

De Dolfijn is al sinds enige jaren verhuisd naar  

de Brede School in Legmeer.  

Sindsdien is het gebouw in gebruik door basisschool de Regenboog, de Internationale 

Taalklas en de combinatiefunctionarissen. Als het Integraal Kindcentrum Thamerdal ge-

bouwd is, komt het gebouw voor het grootste deel leeg te staan. De kans is aanwezig dat 

het gesloopt wordt en dat er woningbouw plaatsvindt op de vrijgekomen grond.  

 

Het gebouw zou behouden moeten blijven. Er zijn genoeg mogelijkheden voor een  

maatschappelijke bestemming. De wijk Thamerdal leent zich daar goed voor:  de wijk ken-

merkt zich door een groene uitstraling, waar het prettig wonen en verblijven is. Een plaats, 

waar van alles te doen is en zorgt voor levendigheid, nodigt uit om elkaar te ontmoeten en 

versterkt de sociale cohesie. 

Behoud de ‘Oude Dolfijn’! 

Door Ria Zijlstra 

Het gebouw zou de volgende functies  

kunnen krijgen: 

 Schoolgym en andere sportactiviteiten in het 

gymnastieklokaal. 

 De Internationale Taalklas en de combinatie-

functionarissen. 

 Een winkelruimte waar producten van dagbe-

stedingsprojecten verkocht worden 

( b ijvoorbeeld van de Morgenster en Steen-

goed ) gecombineerd met de Wereldwinkel. 

 Een werkplaats en/of atelier en/of broed-

plaats voor jonge ondernemers. 

 Een grand café.  



Recyclen, repareren en ruilen 

De drie R ’ s waar we allemaal blij van worden! Makkelijk, goedkoop, maar ook duurzaam. Ook in Uithoorn en de Kwakel ontstaan er steeds 

meer initiatieven op dit gebied. En daar is DUS! natuurlijk voor! 
 

IK&MAM  

IK&MAM zijn dochter en moeder, met een liefde voor handwerk. Milou van Olst leerde van haar creatieve moeder met veel plezier  

gebruik te maken van de naaimachine. Dat is uitgegroeid tot het  label IK&MAM. Ze maken zelf handgemaakte home ware  

producten van gerecycled materiaal. Ze maken ook nooit precies het zelfde, dus je hebt altijd een special edition van IK&MAM. 

Je kunt bij IK&MAM je eigen plaid, knuffel of sleutelhanger zelf samen stellen op kleur of tekst, wat jij zelf wilt. IK&MAM is te vinden op Face-

book. 
 

Repair Café 

Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar mottengaatjes in zit-

ten? Het probleem op laten lossen bij het Repair Café Uithoorn. Het concept Repair Café is ontstaan in Amsterdam, waar  

de Stichting Repair Café sinds 2010 op regelmatige basis repareerbijeenkomsten organiseert. Een groep vrijwilligers organiseert nu ook een 

repair Café in Uithoorn. 
 

De Ruilplaats 

Het ontstaan van de stichting Lets Uithoorn, ofwel de Ruilplaats begon met een initiatief van 2 lokale politici, Ans Gierman van DUS! en Chris 

Verhorst van PvdA. Zij dachten na over een soort van sociaal bindmiddel, een manier om spullen en  diensten te laten rouleren, die bereik-

baar is voor iedereen en juist ook voor de niet  zo kapitaalkrachtigen.  Lets wil voor heel Uithoorn een ruilplaats, waar je zonder  contributie of 

moeilijke lidmaatschappen iets of iemand kan zoeken. Een boormachine, een snoeischaar, gebruik je vaak maar een paar keer per jaar; 

moeten we allemaal alles zelf kopen? Je kan ook spullen lenen, ruilen, of iets voor elkaar doen. Maar dan moet je elkaar wel weten te vinden. 

Dat kan nu al via de website en Facebook. Maar er komt ook een fysieke ruilplaats. 



De decentralisatie binnen het sociaal domein en dan vooral de transitie van de jeugdzorg, 

zijn voor de gemeente Uithoorn een enorme uitdaging. Het brengt een hoop extra taken 

met zich mee. En daar bovenop zal er behoorlijk bezuinigd moeten worden. Toch kan het 

ook een kans zijn. Een kans om het sociale domein helemaal opnieuw in te richten, aange-

past aan de situatie van Uithoorn. Het betekent veel meer helderheid. Bijvoorbeeld doordat 

er per gezin 1 hulpverlener het overzicht zal gaan houden. Maar het houdt ook in dat alle 

dagbesteding meer in de gemeente zelf zal gaan plaatsvinden. Dit geeft onder andere 

ruimte voor nieuwe initiatieven. Er moet nu pas op de plaats gemaakt worden en gewerkt 

worden naar een goed lokaal en integraal zorg –  en welzijnsbeleid! Samenwerking met 

andere gemeenten blijft daarbij natuurlijk van belang. Maar een lokale aanpak biedt volop 

kansen. Laten we die grijpen! 

Decentralisatie 



Schiphol blijft groeien en ziet eindelijk de grenzen van zijn  

capaciteit naderen. Wij zagen dat al jaren. 

Ze willen de chartervluchten verbannen naar Lelystad, maar die 

maatschappijen willen er niet aan. Misschien is het een oplossing 

wanneer vrachtvluchten verplaatst zouden kunnen worden naar 

Lelystad? Vrachtvliegtuigen zijn erg zwaar en zorgen voor de 

meeste (geluids ) overlast. En aldaar zijn toch minder inwoners, 

dus minder gehinderden. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat 

zoveel vracht door de lucht gaat, maar dat is voorlopig niet te 

stoppen helaas. Natuurlijk moet er goed gekeken worden naar de 

gevolgen van het verplaatsen van vrachtvluchten. Het zou een 

mooie kans zijn voor de provinciale en de gemeentelijke partijen 

rondom Schiphol om dit eens gezamenlijk op te pakken. Een 

goed onderwerp om eens nader te onderzoeken! 

  

Door Henk Wevers 

Van Schiphol naar Lelystad 



Een zichzelf vullend duurzaam fonds 

Bedrijven en inwoners compenseren soms de CO2-uitstoot van hun auto- en vliegreizen bij organisaties, die daarvoor bomen kopen in 

andere werelddelen. Niet verkeerd, maar je ziet niet terug waar je bijdrage blijft. Een lokaal of regionaal fonds zou de oplossing kunnen 

zijn. Wil je je vliegreis compenseren of gewoon bijdragen aan duurzaamheid? Stort je bijdrage in het fonds en geef aan voor welk pro-

ject je geld bestemd is. Het is mogelijk om er iets voor terug te krijgen, bijvoorbeeld naamsvermelding bij het project of een certificaat. 

Voor elk project wordt bijgehouden hoeveel procent van het benodigde budget binnen is. Inwoners en ondernemers kunnen ook zelf 

projecten indienen. Het kan ondernemers ook een duwtje in de rug geven om duurzame investeringen te doen. Te denken valt aan: 

LED-verlichting in verenigingen of parkeergarages, zonnepanelen op daken van bedrijven of verenigingen van eigenaren, bomen aan-

planten, moestuinen aanleggen, energiebesparende pakketten ( radiatorfolie, tochtstrip etc. )  voor inwoners met een minimuminko-

men of natuur- en milieueducatie voor kinderen. Het fonds vult zich verder doordat er bijvoorbeeld minder energie wordt verbruikt. De 

“ w inst ”  wordt teruggestort in het fonds. Dat kan niet bij projecten zoals een energiepakket voor gezinnen met een minimuminkomen, 

maar wel bij LED-verlichting in een parkeergarage of een groot dak vol met zonnepanelen. Het is aansprekend als je direct in je eigen 

omgeving resultaat ziet van het geld dat je beschikbaar stelt. Wie weet zijn daarom meer mensen geneigd hier een bijdrage aan te  

leveren. Zo worden Uithoorn en De Kwakel steeds duurzamer! 

 

Samen energie opwekken 

In veel gemeenten hebben inwoners zich verenigd om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld door  

zonnepanelen aan te schaffen of door een windmolen te financieren. Als je zelf geen geschikt dak hebt of een te klein dak, kan je  

andere daken in de omgeving gebruiken. Van sportverenigingen of bedrijven. Tegenwoordig zijn er allerlei slimme constructies moge-

lijk en wordt er al af en toe zoiets gestart. Het zou mooi zijn als inwoners die hier belangstelling voor hebben, ondersteuning krijgen in 

de mogelijkheden in Uithoorn en De Kwakel en als vraag en aanbod bij elkaar gebracht kan worden. Nu weten mensen van elkaar 

vaak niet dat ze hiermee aan de slag willen. 

Samen Duurzaam 



Lokaal en maatschappelijk verantwoord 

Streekmarkt of streekwinkel 

Nu is er jaarlijks een streekmarkt. Eigenlijk veel te weinig als we zien hoeveel  

lekkere en goede producten er in onze regio gemaakt worden. Het zou mooi zijn als 

er ergens een verkooppunt is waar je deze producten veel vaker kan kopen. Bij-

voorbeeld op de wekelijkse markt of misschien is er een combinatie te maken met 

andere ‘ maatschappelijke ’  producten: een winkel met streekproducten of uit 

volkstuinen, producten van de wereldwinkel, producten gemaakt door cliënten van 

dagbesteding, zelfgemaakte producten van creatieve inwoners of leerlingen van 

scholen en duurzame artikelen van lokale ondernemers.  

Er is steeds meer vraag naar lokale producten. We willen weer weten waar ons eten en onze spullen vandaan komen. Ook het maat-

schappelijk verantwoord ondernemen krijgt steeds meer vorm. In Uithoorn en de Kwakel zijn er al verschillende goede voorbeelden. 

Maar het kan nog beter!  

Amsterdam Coffee Roasters en Venturespace 

Sebastiaan Hooft, opgegroeid in Uithoorn, is in de zomer van 2013 gestart met zijn onderneming. Samen met een team van mensen die 

een tweede kans verdienen, maakt hij dagelijks echte verse koffie. Daarnaast is hij een venturespace gestart. Hij vroeg zich maanden-

lang af waarom hij als inwoner van Uithoorn dagelijks naar Amsterdam ging om daar te ondernemen. Toen hij in 2013 een startup in  

Uithoorn vestigde, merkte hij als snel waarom; Uithoorn mist een plek waar studenten, ondernemers en mobiele werkers elkaar kunnen 

ontmoeten. Venturespace is die plek geworden. 



Start van de campagne 
Op 4 januari 2014 startte DUS! met een speciale  

activiteit de verkiezingscampagne. 

Leden van DUS! waren in de winkelcentra aan-

wezig om met inwoners te praten over kansen 

voor Uithoorn en De Kwakel. Deze kansen zijn 

verzameld en besproken. In dit boek zijn de  

kansen zoveel mogelijk per thema gebundeld en 

waar nodig voorzien van een reactie vanuit DUS! 

DUS! gelooft in de kracht van mensen. DUS! wil 

inwoners betrekken bij het beleid en vindt dat zij 

de kans moeten krijgen mee te doen in de  

samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat  

iedereen, van jong tot oud, kan meepraten,  

meedenken en meebeslissen.  
DUS! luistert naar de inwoners van Uithoorn en De Kwakel! 



Reactie van DUS! 

DUS! is voor het afsluiten van de Irenebrug –  na de omlegging van 

de N201 –  voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. DUS! vindt wel 

dat er goed gekeken moet worden naar de bereikbaarheid van het 

dorpscentrum voor ouderen en minder validen. DUS! wil graag mee-

denken over een oplossing voor het landbouwverkeer en de bereik-

baarheid van het centrum voor hulpdiensten.  De parkeergaragevari-

ant vindt DUS! een goede optie. DUS! ziet hier kansen om van het 

dorpscentrum een mooi en aantrekkelijk geheel te maken. DUS! is 

niet voor een knip in de Vuurlijn en de Boterdijk. Er is niet voor niets 

een participatietraject geweest! 

Een mooi winkelcentrum helemaal langs de Amstel 

De parkeergaragevariant 

Het oude dorp moet toegankelijk blijven voor  

ouderen en mensen die minder goed ter been zijn 

Een knip in de Vuurlijn 

Verkeer en infrastructuur 
Betaalbare starterswoningen 

Reactie DUS! 

DUS! heeft oog voor huisvesting voor jongeren en starters op de  

woningmarkt 
 

Mooie grote sportzaal 

Buurtnest behouden 

Houdt fysieke voorzieningen (buurtgebouwen )   

in stand en laat bewoners zelf de initiatieven vorm geven 

Reactie DUS! 

DUS! wil een sportieve levensstijl bevorderen, maar er moet wel budget 

voor zijn. Het buurtnest blijft behouden inclusief activiteiten. 

DUS! is voor burgerinitiatieven en wil deze ondersteunen. 

Gebouwen en woningen 



Maatjesprojecten voor ( e enzame )  ouderen 

Meer oog voor 75+ 

Reactie van DUS! 

DUS! wil meer maatjesprojecten voor ouderen, waarbij 

de kennis en kunde van ouderen voor de samenleving 

worden benut. DUS! wil activiteiten stimuleren die  

eenzaamheid bij ouderen kunnen doorbreken. 

Ouderen 
Maak een mooie wijk door alle bewoners meer te betrekken en 

doe dit vanuit het initiatief van burgers 

Ondersteunen van initiatieven om allochtone vrouwen uit  

isolement te halen d.m.v. taalondersteuning 

In de wijk/straat dingen samen doen 

Groene buitenspeelplekken 

Losloopplekken voor honden niet naast wegen 

Een mooie fontein in de vijver bij Zijdelwaard  

( n amens Ferdinand Beuse )  

Reactie van DUS! 

DUS! wil graag dat bewoners betrokken zijn bij de wijk en meedenken. 

Buurtbewoners die bijvoorbeeld samen hun buurt of straat willen ver-

groenen, krijgen ondersteuning. DUS! wil graag saamhorigheid in Uit-

hoorn en De Kwakel stimuleren en mensen uit hun isolement halen. 

DUS! is absoluut voor groene speelplekken.  

Leuk idee een fontein aldaar! 

 

Samenleven in de wijk 

Jongeren 
Leerwerkplekken voor jongeren 

Activiteiten voor 12-14 jarigen 

Hergebruik van de Mix 

Voorjaar: sprookjesfeest voor kinderen; Najaar: Halloween 

Oefenplaats voor bandjes 

DUS! wil graag werkloze jongeren op innovatieve, snelle wijze be-

geleiden naar werk. Goede leerwerkplekken zijn hierbij van groot 

belang. DUS! wil ( meer)  talentontwikkeling voor kinderen en jon-

geren mogelijk maken, voor elke leeftijdsgroep. Een oefenplaats 

voor bandjes hoort daar uiteraard ook bij! DUS! staat open voor 

inbreng en ideeën van bewoners zelf m.b.t. de invulling van  

bijvoorbeeld de Mix en wil deze ook graag ondersteunen. DUS! 

waardeert de inzet van vrijwilligers bij de organisatie van activitei-

ten voor de jeugd. 



Autodelen (green wheels )  bevorderen 

Oplaadpunt voor fietsen 

Straatverlichting aanhouden, ook in het buitengebied 

Dim het licht in grote gebouwen 

Burger belonen voor goed scheiden van afval  

Reactie van DUS! 

DUS! staat voor duurzaamheid. Autodelen moet worden gestimu-

leerd. DUS! wil ruim baan voor fiets en ov. Er moet zuinig worden 

omgesprongen met verlichting. Afval scheiden loont. Plastic 

brengt geld op en het verwerken van restafval kost alleen maar 

geld. Door meer plastic in te zamelen en minder restafval aan te 

bieden, kan de afvalstoffenheffing worden verlaagd. DUS! is van 

mening dat afval niet bestaat en spreekt liever van grondstoffen.  

Milieu en Duurzaamheid 
Luisteren naar elkaar en omzien naar elkaar 

3-provinciënpunt 

Subsidie voor doeleinden 

Testen of geld uitgegeven moet worden 

Reactie van DUS! 

Voor DUS! is solidariteit enorm belangrijk. DUS! wil graag dat 

mensen elkaar helpen wanneer dit nodig is.  DUS! is van  

mening dat subsidie daar terecht moet komen waar voor het  

bedoeld is. DUS! vindt dat goed gekeken moet worden, waar 

aan het budget besteed wordt. Soms kan iets op een goedko 

pere manier worden opgelost. Het idee van DUS! voor de  

pakeerproblemen bij sportwedstrijden aan de Vuurlijn, is hier 

van een goed voorbeeld. 

Algemeen 

Dienstverlening en communicatie 

Strooien en/of sneeuw opruimen bij  

scholen en seniorencomplexen 

Reactie van DUS! 

Halt? Maatschappelijke stages? 
 

Meer service door gemeente aan bewoners zoals  

afvalkalender deur aan deur 

In brief OZB uitleg geven over link OZB en  

afvalstoffenheffing 

Reactie van DUS! Goede tips! 


