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Ben jij bekend in de verzekeringswereld en vind je het tijd om een
tweede stap in je carrière te maken? Of ben je op zoek naar een
nieuwe uitdaging en spreekt het verzekeringsvak je aan?
Bij Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ‘Rijn en Aar’ U.A. zijn we
op zoek naar een enthousiaste

Verzekeringsadviseur Particulieren
m/v (fulltime)

Wie zijn wij?

. Een kleine Onderlinge Brandverzekeraar gevestigd in Ter Aar
.
.

en Nieuwerbrug. Wij verzekeren particulieren, agrariërs,
ZZP’ers en klein MKB.
Een enthousiast team van 20 personen.
Werkend vanuit zeven basiswaarden die richtinggevend zijn
voor heel ons doen en laten: betrouwbaarheid, dichtbij en vertrouwd, herkenbaarheid, onafhankelijkheid, laagdrempeligheid,
professionaliteit, werkend zonder winstoogmerk.

. Je bent in staat zelfstandig te werken maar werkt ook graag
samen.
. Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent
behulpzaam voor onze relaties.
. Je bent minimaal in het bezit van de diploma’s Wft-Schade
Particulier of bereid deze te halen.
. Je bent bereid een studie te volgen om je verder te
ontwikkelen binnen de branche.
. Je bent fulltime beschikbaar.

Wat bieden wij?

. Waardering, ﬂexibiliteit en kansen.
zijn je werkzaamheden?
. Een uitdagende en afwisselende baan binnen een groeiende Wat
. Zelfstandig
adviseren van onze relaties op het gebied van alle
organisatie.
schadeverzekeringen vanuit ons kantoor in Ter Aar.
. Voldoende begeleiding om wat je geleerd hebt in de praktijk te . Actief benaderen van onze particuliere relaties.
. Telefonisch en persoonlijk aanspreekpunt van onze relaties.
brengen.
. Goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een
.

dertiende maand, pensioenvoorziening, reiskostenvergoeding
en een ﬁetsplan.
Salaris: € 2.300,00 - € 2.800,00 per maand.

Wat vragen wij van je?

. Je neemt graag zelf het initiatief en steekt je collega’s aan met

Interesse?

Stuur dan je CV met een korte motivatietekst naar
directie@ovmrijnenaar.nl.
Voor nadere informatie kun je bellen met Jeroen van Rhijn of
Annemarie Lekkerkerker (0172 - 605700) of kijk op
www.onderlingerijnenaar.nl.

je enthousiasme.

Neem een kijkje op onze website voor algemene informatie :
www.onderlingerijnenaar.nl.
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Inhoud

Tips van de redactie

ELK NUMMER VERTELLEN HIER!-MEDEWERKERS IETS OVER HUN
BIJDRAGE AAN OF FAVORIETE PRODUCTIE IN DIT NUMMER.

(EIND)REDACTEUR
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Jeannette van Haastert
‘Papier, plastic, glas, groenafval scheiden:
ik doe er volop aan mee. Regelmatig
hang ik boven de grijze bak, om nog even
het snel weggegooide plastic (ik noem
geen namen) eruit te vissen. Ik ga graag
naar de IJ-hallen in Amsterdam en kom
dan met tassen aan tweedehands pareltjes thuis (en oké, toegegeven: ook
weleens een miskoop). Die mix ik met
iets nieuws uit de winkel. ‘Nieuw’ snowboard, dat ik om het jaar slechts een week
gebruik? Ik zocht en vond ‘m op Marktplaats. Lokale Facebooksites: idem dito.
Ik ben geen heilige en koop best eens iets
nieuws. Maar ik ben – kortom – vóór recyclen, voor hergebruik en dus voor circulair
leven. Die elektrische leenauto is er nog
niet, maar wie weet wat de toekomst nog
brengt. We hebben er een heel artikel over in
deze Hier! Blader snel door naar pagina 14.’
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REDACTEUR

Alice Bakker

Beeld: Jeroen Mies

‘Politiek, ik ben er niet elke dag mee bezig.
Voor dit nummer wel: afspraak na afspraak
had ik, met bevlogen mensen die straks
in de nieuwe gemeenteraad het verschil
willen maken. Een taak waar ze vast niet
altijd waardering voor krijgen, ze doen het
immers nooit voor iedereen goed. Naar
mijn idee maakt dat het lastig maar zeker
ook bewonderenswaardig. Dat lokale politiek niet in leeftijd zit, bleek toen ik de oudste geïnterviewde in dit nummer sprak. 94
is deze bevlogen meneer en hij gaf mij een
aantal wijze lessen. 16 maart gaan we naar
het stembureau. Hoe mooi is het als deze
Hier! ervoor zorgt dat ook jij dan stemt?’
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Warmerdam Paeonia B.V. heeft een trouwe klantenkring en staat bekend
om de hoge kwaliteit pioenen en continue vernieuwing van het
assortiment. Wij doen alles met passie en gaan voor de top!
Onze kwaliteit, flexibiliteit en meedenken wordt door klanten dan ook
zeer hoog gewaardeerd. Dit kunnen wij alleen maar handhaven met
behulp van een kwaliteitsgericht en betrokken team. Om dit team verder
te versterken zijn wij momenteel op zoek naar de juiste collega’s.
ALLROUND MEDEWERKER MET DRIVE
(M/V)
Jouw functie

Je hebt ervaring en/of aﬃniteit met het werken met bloemen
en/of planten. Je vindt het leuk om alle werkzaamheden die
de verschillende seizoenen met zich meebrengen tot uitvoering
te brengen. Je houdt van werken in de buitenlucht, kunt goed
zelfstandig werken, denkt mee over de verbeterprocessen en
hebt graag eer van je werk.

We zoeken vooral de juiste persoon

• MBO werk- en denk niveau (opleiding is geen vereiste)
• Zorgvuldige en praktisch ingestelde werker, betrokken en
pro-actief
• Flexibel (piekdrukte in de seizoenen, afgewisseld met rustigere
periodes)
• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Weteringbrug

Wij bieden

Een afwisselende baan waarbij je kwaliteitsgericht werkt!
• 24-40 uur per week (gemiddeld)
• Een zelfstandige baan met afwisselende werkzaamheden
• Een prettige familiaire werksfeer
• Het vak (verder) leren van een bevlogen vakman
• Ruimte om mee te denken
• Ontwikkel- en groeimogelijkheden
• Jóuw drive belonen wij met een goed salaris met mogelijkheid
tot groei.

ENTHOUSIASTE PARTTIME KRACHT
(M/V)
Jouw functie

Ben je bijvoorbeeld (oud-)tuinder, ZZP-er of wil je gewoon graag
parttime in de buitenlucht werken? Dan is deze ﬂexibele functie
iets voor jou. Met jouw kennis en ervaring en aﬃniteit met
bloemen en planten draai jij je hand niet om voor het oogsten
en verwerken van de bloemen en planten en/of het netjes
houden en seizoensklaar maken van de percelen.

We zoeken vooral de juiste persoon

• Ervaring en/of sterke aﬃniteit met bloemen en/of planten
• Zorgvuldig en praktisch ingestelde werker, betrokken en
pro-actief
• Kwaliteitsgericht
• Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Weteringbrug

Wij bieden

Werken met een klein bevlogen team dat voor de top gaat!
• Afwisselende werkzaamheden, zowel zelfstandig als met
elkaar
• Flexibiliteit om de werkzaamheden, werktijden en periode in
samenspraak in te richten
• Een prettige familiaire werksfeer
• Intentie voor een langdurige werkrelatie
• Een goed salaris

Meer weten en solliciteren:

Heb je interesse in deze afwisselende functies of wil
je meer informatie? Mail dan naar Ruud Warmerdam
(eigenaar) via ruud@paeoniapassion.com
of bel 06-48666297.
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Voorwoord

Waar is de kunst?
In deze Hier! hebben we een verkiezingsspecial, waarin de partijen vertellen waar ze voor staan en wat zij anders zouden willen zien. Heel mooi om
meer duiding te krijgen en dat je weet waar je voor gaat kiezen. Nu zie ik
mooie standpunten voorbijkomen: meer groen, meer starterswoningen en
meer cultuur. Als het dan over cultuur gaat, dan gaat het vaak over theater
en muziek. Meer toneelvoorstellingen en muziek in de klas, maar – zo vraag
ik me af: waar blijft de kunst?
Kunst is vaak het ondergeschoven kindje, maar kunst of beeldende vorming,
zoals dat in het onderwijs heet, is enorm belangrijk voor de ontwikkeling
van kinderen. Door kinderen (maar ook volwassenen) kennis te laten maken
met kunst, ontwikkelen zij hoe ze naar dingen kunnen kijken. Wat vind ik
mooi, wat zou ik anders doen? Door met kinderen aan de slag te gaan met
opdrachten kun je ze op een andere manier iets bijbrengen over bijvoorbeeld duurzaamheid en hun fantasie prikkelen. Maak je eigen windmolen
met prachtige voorbeelden van kunstenaars en maak die bijvoorbeeld met
‘waardeloze materialen’ die we anders zouden weggooien. Met een plastic melkpak kun je nog heel mooie dingen maken. Of ga met kinderen aan
de slag met hun eigen omgeving. Utopia: hoe zou jouw ideale wereld eruit
kunnen zien? Of met social media, zo belangrijk in deze tijd.
Dit soort opdrachten kun je van klein tot groot, met jong tot oud doen.
Hierbij ontwikkelen kinderen hun eigen identiteit: welke keuze maak ik, wie
ben ik? Dit zijn belangrijke vragen voor hun ontwikkeling. Ze gaan aan de
slag met hun autonomie: waar sta ik voor en kun je je daarbij ook staande
houden? Juist door dit op een creatieve manier te benaderen, gaan ze op
een intuïtieve manier aan het werk en werken ze meer met hun hart in plaats
van met hun hoofd.
Zeg nou zelf: zijn we allemaal niet vaak te veel met ons hoofd bezig in plaats
van met ons hart? Het is zo lekker om je op een creatieve manier te uiten. Of
dit nu is door middel van fotograﬁe, schrijven of schilderen. En iedereen kan
op zijn of haar eigen manier creatief zijn, als je het maar de kans geeft en er
vooral geen oordeel over hebt. Picasso was nooit zo beroemd geworden als
hij zich wat had aangetrokken van andere mensen. Voor zover mijn pleidooi
voor de kunst.
Heel veel leesplezier met deze veelzijdige Hier! !

PS Neem anders eens een kijkje op https://studiomica.nl/atelier/

MIRANDA CASTELEIN is graﬁsch vormgever en fotograaf. Elf jaar geleden bedacht zij Hier! in de
regio magazine. Al jaren woont ze met veel plezier in de gemeente Kaag en Braassem. ‘Er zijn nog
steeds zoveel mooie verhalen te vinden. En die willen wij graag vertellen; oﬄine en inmiddels online.’
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Hoe is het met...
In Hier! en Daar! staan steeds twee families
centraal. De ene familie koos ervoor
te vertrekken, de andere kwam hier in Kaag
en Braassem wonen.

‘Mijn zwager heeft een
speedboot. Kunnen we lekker
naar de Braassem of
de Westeinderplassen’

Chris en Ria Wijsman, die via allerlei omzwervingen via Hazerswoude en de Achterhoek weer terugkwamen naar de Randstad.
Naar Leimuiden, om precies te zijn: aan de rand van het dorp.
Chris (67): ‘Na mijn agrarische opleiding zag ik geen toekomst op
de kleine, volle huurboerderij van mijn ouders. Bovendien wilde
ik iets voor mezelf opbouwen. We zijn toen heel Nederland door
gereisd om te zoeken naar een geschikte boerderij om te kopen.’
Na negentien bezoeken vonden hij en zijn vrouw wat ze zoch
ten: een varkensfokkerij in Varsselder, een dorp in de buurt van
Doetinchem.

VAN VARKENS NAAR PENSION

Het bedrijf floreerde en Chris dacht aan uitbreiding. De plannen
voor een verdubbeling van het aantal varkens lagen klaar, maar
net op dat moment boog de politiek zich over het mestprobleem.
Het was de tijd van het paarse kabinet onder leiding van Wim Kok
en Chris’ plannen verdwenen in de ijskast. ‘Ik zat op een avond
een beetje te zappen voor de tv en zag bij toeval een programma
over een dierenpension. Dat leek me wel wat. We hebben ons
georiënteerd en om ons heen gekeken. Volgens ons had een die
renpension voor honden, katten en cavia’s een goed toekomst
perspectief. In 2002 hebben we de varkensstapel afgebouwd en
in 2003 zijn we met het pension begonnen.’
Zestien jaar later verkochten ze het dierenpension en verhuis
den ze naar Leimuiden. Was dat geen enorme overstap na de
Achterhoek? Chris: ‘Ik naderde de pensioenleeftijd en we wisten
dat geen van onze drie kinderen het bedrijf wilde overnemen.
Onze oudste dochter is dierenarts, de tweede dochter mode
ontwerpster en de jongste zoon is arts. En tja, waarom Leimui
den? Mijn schoonvader is honderd meter van ons huidige huis
geboren en opgegroeid. Langs de Drecht hebben we nog een
stukje familiegrond waar we vanuit ons huis op uitkijken. Mijn
zwager heeft een speedboot waarmee we naar de Braassem
of naar de Westeinderplassen kunnen varen. En mijn zus
woonde ook al hier in het dorp. Het dorpse karakter van
Leimuiden bevalt ons goed. Het is knus en alle basis
voorzieningen zijn in de buurt. En we hebben super
fijne buren. Maar dat wisten we natuurlijk nog niet
toen we dit huis kochten.’

ALLERLEI VERENIGINGEN

‘Ik was in de Achterhoek elf jaar voorzitter van
de kleindierenvereniging. En ik zat in het bestuur
van de plaatselijke CDA-afdeling. Een paar maan
den nadat we hier zijn komen wonen, heb ik me
aangemeld als lid van de kleindierenvereniging
Ons Belang. En toen ik steigerplanken nodig had,
kwam ik met Anja de Rijk in contact. Zij heeft mij
gevraagd weer bij het CDA actief te worden. Ik vind
dat we toch met elkaar de kar moeten trekken. Daar
om heb ik ja gezegd. Ik ben nu zelfs de leider van het
campagneteam voor de gemeenteraadsverkiezingen in
maart. Ja, ik houd er wel van om dingen te organiseren.’
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Otto van der Poel, die Roelofarendsveen gedag zei en zijn studie
vervolgde aan de universiteit in Perth, Australië - helemaal aan
de andere kant van de aardbol.

Hoe is het met...

Niet zo veel voetballers kunnen zeggen dat ze in oranje hebben
gespeeld. Maar de 23-jarige Otto draagt geregeld een oranje
shirt. ‘Dat is het tenue van de Australisch-Nederlandse club
Morley Windmills, de laatste Nederlandse voetbalclub in
Australië. Ze spelen semiprofessioneel en ik krijg er dus een
klein bedrag voor. Ik heb ook nog een baantje hier in Perth.
En verder heb ik een beurs voor mijn studie psychologie
aan de universiteit van Perth. Ik heb mijn tweede jaar
voltooid. Nog een jaar te gaan voor mijn bachelor.’

Tekst: Gijs Korevaar

LEKKER SURFEN

Na zijn mbo-4 opleiding Sport en beweging wilde
Otto wel een tijdje in het buitenland studeren. ‘Met
zo’n diploma kun je hier rechtstreeks naar de universiteit. Dat kan in Nederland niet. Dan moet
je eerst naar het hbo. Maar dat was slechts een
bijkomende overweging. Ik wilde gewoon naar
het buitenland. Ik kon kiezen uit universiteiten in
Nieuw-Zeeland, op de Bahama’s of in Perth. Ik heb
ze online vergeleken en Perth trok mij het meest.
Dat is een goede keuze geweest. Ik heb het hier erg
naar mijn zin. Ik ben sportief en ga vaak surfen. Ja,
dat bevalt me best.’
Helemaal aan de andere kant van de aardbol, zonder familie en vrienden, bevalt dat ook? ‘Natuurlijk mis
ik mijn familie en vrienden. Ik heb hier nieuwe vrienden
gemaakt, maar dat is toch anders. Je springt niet even op
de fiets om naar iemand toe te gaan. Perth is een grote stad
met meer dan twee miljoen inwoners. En ook nog eens heel ruim
gebouwd. Als je naar iemand toe wil, zit je al gauw een halfuur in
de trein. Wat ik vooral mis, zijn de weekenden met mijn vriendengroep. Lekker bij elkaar zitten, kletsen, biertjes drinken. Zeg maar
de Hollandse gezelligheid.’

AUSTRALISCHE HITTE

‘Het is jammer dat ik niet tussendoor een keertje terug kan
komen. Dat was wel het plan, maar dat kan nu niet door corona. Ik kan wel naar Nederland gaan, want met een Nederlands
paspoort kom je altijd wel binnen. Hooguit moet je misschien
in quarantaine. Maar de vraag is of je daarna nog Australië
binnenkomt. Hier is dat een tikje strenger. En er wordt echt geen
uitzondering gemaakt voor mensen met een studievisum.’
Dus blijft Otto voorlopig lekker in de hitte van de Australische
zomer. ‘Het was de afgelopen twee weken bijna veertig graden.
Nu is het even wat koeler, zo’n dertig graden. Maar binnenkort
loot het kwik weer op.’ Wat hij gaat doen nadat hij zijn bachelor
heeft gehaald, weet hij nog niet precies. ‘Sportpsychologie vind
ik nu heel interessant. Voor een master kan ik naar de Amsterdamse universiteit. Maar misschien ben ik wel klaar met studeren en ga ik iets anders zoeken. En wie weet misschien wel hier.’

‘Wat ik vooral mis,
is bij elkaar zitten, kletsen,
biertje erbij. Zeg maar de
Hollandse gezelligheid’
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Daar waar de een wilde plannen heeft met een oud schoolgebouw,
stapte de ander twee jaar geleden in de boodschappenbusiness.
En een derde staat na jaren op zee eindelijk aan wal: met een eigen
watersportwinkel. Ja, ondernemend is Kaag en Braassem zeker.

Altijd lekker
In een klaslokaal van ‘de Bona’, de voormalige middelbare school in Roelofarendsveen, zit Barry Verdel. Om hem
heen staan een tafel, drie stoelen en een Senseoapparaat.
De ICT-ondernemer praat snel en veel over zijn project: het
gebouw wordt omgevormd tot ‘Tech Campus De School.’
Voor de deur is het druk. De nieuwbouw voor het project
dementievriendelijk wonen is af, alleen de tuin wordt nog aangelegd. En zoals elke vrijdagochtend vult de markt de rest
van het voormalige parkeerterrein. Nog even en dan slaat die
bedrijvigheid over op het schoolgebouw. Want het project
dat Barry voor ogen heeft, maakt van de school een moderne
kantooromgeving en flexibele werkplekken voor zelfstandigen, maar biedt ook ruimte voor een bibliotheek, 27 sociale
huurappartementen voor jongeren en een gezamenlijke
toneelzaal voor trainingen, lezingen en workshops. Barry:
‘Het geeft een goed gevoel dat we een sociaal
maatschappelijk doel nastreven. We zitten in een school en
dat blijft ook zo. Het draait om expressie, cultuur en kennisoverdracht. Mensen komen hier werken, anderen komen hier
wonen. Plus dus die verschillende gezamenlijke ruimten om
samen te komen, te studeren en te trainen. Er komen allerlei
lezingen en workshops. Het moet voor iedereen een gave plek
worden om te zijn.’

JONGE MENSEN

Het begon voor hem allemaal met zijn zoektocht naar een
nieuwe plek voor zijn bedrijf. ‘Op het Veenderveld groeien we
uit ons jasje. Die nieuwe plek moest in Roelofarendsveen of
daar in de buurt zijn. Op een dag stond ik hier voor de deur
met iemand van de gemeente, de school was al een halfjaar
dicht. Toen bedacht ik dat dit de beste plek zou zijn. Mijn
bedrijf is altijd bezig met het ontwikkelen en delen van kennis en waar kan dat beter dan in een school? Ik wilde ook
een combinatie van werken en wonen, primair voor jongeren.’
Mede door het grote tekort aan starterswoningen trekken
jongeren weg uit de gemeente, meent hij. ‘Die gaan naar Leiden

en dan ben je ze kwijt. Het is ook in mijn eigen belang om hen
vast te houden. Het grootste deel van mijn werknemers zijn
mensen die hier vandaan komen en die hier wonen.’ Lachend:
‘En de gemiddelde medewerker met kennis van alle nieuwe
ontwikkelen is natuurlijk niet de vijftigplusser.’
De gemeente ging unaniem met de plannen akkoord. Barry
heeft wel laten vastleggen dat toewijzing van de woningen
via een eigen systeem gaat verlopen, zodat jongeren uit Kaag
en Braassem voorrang krijgen. ‘Rendement maken op sociale
woningen is moeilijk, maar de waarde van de jongeren rondom
het concept is voor ons groot. We verhuren onder de sociale
huurprijs aan jongeren tot 27 jaar, die er maximaal zeven jaar
mogen wonen.’
De vestiging van de bibliotheek was vrij onverwacht. ‘Ik dacht:
wat moet ik met al die mensen die hier een boek komen halen?
Maar de directeur heeft me overtuigd. De bibliotheek is natuurlijk veel meer dan dat. Het is voor veel mensen de voordeur
naar de digitale wereld. We gaan er ook programmeercursussen geven en installeren er een 3d-printer. Ik ben er nu heel blij
mee. Het is een waardevolle toevoeging aan het concept van
de Tech Campus.’

STERK CONCEPT

Barry verwacht dat de verschillende functies zich vermengen
als het nieuwe gebouw eenmaal af is. ‘’s Avonds stromen de
kantoren leeg, maar twee avonden per week komt de toneelvereniging hier repeteren in de grote zaal. Er komt een podium,
verlichting en microfoons. Net als vroeger in de Alkeburcht.
Ik wil de ruimte tegen kostprijs aan verenigingen ter beschikking stellen. Buiten kantoortijden is er dus ruimte voor cultuur
en kennisoverdracht. Hier hoeft niet aan te worden verdiend,
de waarde hiervan zit in een sterk concept. Het is goed voor
het imago van de techbedrijven die hier komen: Verdel ICT
en Media en CoolProfs. Een projectontwikkelaar zou dit niet
hebben gedaan. Het rendement is daarvoor te laag. Maar ik
zie de waarde voor mijn bedrijf en ik ben trots op wat hier gaat
gebeuren.’
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Ondernemen
Tekst: Gijs Korevaar
Beeld: Miranda Castelein

bezig
‘Ik ben trots
op wat hier
gaat gebeuren’
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Denise en
vader Nico

Het is nu nog een onoverzichtelijke chaos van dozen, stapels
touwen en andere artikelen, maar ruim voor de start van het
vaarseizoen is de nieuwe watersportwinkel Montagne aan het
Noordeinde in Leimuiden pico bello in orde. Daar gaat de kersverse ondernemer Denise van den Berg vast van uit.
Samen met vader Nico is zij hard bezig om orde te scheppen in
de chaos. De werkplaats voor de nieuwe winkel en zeilmakerij,
de winkelruimte en boven nog
meer werkruimte – ‘hier worden
de zeilen geknipt en genaaid’
– ligt vol met spullen die een
plaats moeten krijgen.
Denises vader Nico begon
lang geleden met de winkel in
Leiden. Hij verkocht toen nog
vooral tweedehands watersportartikelen als een soort
hobby. Ernaast had hij een gewone baan. ‘Ik heb er nooit voor
hoeven leven. Wat ik verdiende
met de verkoop, stopte ik meteen weer in nieuwe voorraad’,
aldus Nico. Toen de business groeide, startte hij met nog een
winkel in Katwijk. En nu dus een in Leimuiden.

nu dan toch in de winkel. ‘Ik ben ermee opgegroeid. Het varen
was hartstikke leuk, maar ik wilde dit niet missen. Ik dacht:
daar krijg ik later spijt van. Varen kan ik altijd weer gaan doen.
En ik ben natuurlijk trots en blij dat ik dit met mijn vader op kan
bouwen.’
Ze kreeg de sleutel van het pand begin november. Daarna volgde het opknappen, inrichten en verbouwen. ‘Half december
hadden we veel hulp en gingen we verhuizen. Met een man of
tien is het allemaal gelukt.’ Wat
ooit in een schuurtje in Leiden
begon, is nu een grote winkel
met bedrijfsruimten. ‘Bij mij
heeft de tijd stilgestaan’, zegt
vader Nico. ‘Denise heeft de
nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld dat
we niet meer alleen tweedehands
verkopen, maar ook nieuwe
artikelen.’

‘Ik wilde
dit niet missen.
Varen kan
altijd nog’

ZEEVAARTSCHOOL

Denise zelf ging na de zeevaartschool met haar diploma op zak
de grote vaart op. Ze werkte jarenlang als tweede officier op een
tanker en later in de containerterminal bij Rotterdam. ‘Daar was
ik containercoördinator en planner. Soms moesten we ook aan
boord van de schepen.’
Maar na een paar jaar zwerven over de wereldzeeën, stapt ze

ALLE HULP
IS WELKOM

De eerste tijd zal haar vader
blijven helpen met de winkel. Haar moeder neemt achter de naaimachine plaats om de
zeilen te maken. ‘Maar zij is er een tijdje uit geweest voor een
operatie aan haar knie en toen heb ik het werk een poosje
gedaan. Ik kan het dus wel, maar vind het gezelliger als ze erbij
is.’ Die hulp is ook welkom. Want behalve de winkel moet ook alle
administratie worden gedaan en er komt ook een webshop. ‘We
bieden de ingekochte artikelen op internet te koop aan.’ Na jaren
in de zeevaart, komt er wat dat betreft eindelijk rust in de tent.
‘Nu is er alleen nog maar Montagne Watersport. Ik sta te popelen
om te beginnen.’
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Ivo: ‘Ik ben voor
veel bewoners hier
een uitkomst’
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Bijbaan in de regio!
De ideale
bijbaan:
kom
werken voor
de Hier! in
de regio-app

Vijf dagen per week rijdt Ivo Spruit met zijn bus door
Rijpwetering en Oud Ade, zoals Van der Poel door andere dorpen van de gemeente rijdt. Met groente en fruit,
brood en gebak, frisdrank en bier. Kortom: met een bus vol
boodschappen. En niet te vergeten: Ivo heeft ook altijd het
laatste nummer van Hier! in de regio bij zich.
‘Zet er vooral in dat Ivo een superbus heeft.’ Een oudere
vrouw klimt de rijdende winkel in en ziet dat Ivo in gesprek
is. Na enige tijd nieuwsgierig naar het gesprek te hebben
geluisterd, begrijpt ze dat het voor een verhaal is. ‘Voor Hier!
in de regio? Wat leuk’, zegt ze en voegt er aan toe dat de bus
heel mooi is.
Ivo zelf heeft net nog een sprintje getrokken naar een voordeur van een woning aan de Pastoor van der Plaatstraat. Hij
weet dat er een tas met een briefje erin aan de deurknop
hangt. Dat hangt er immers altijd. ‘Hoeveel klanten ik op
een dag heb? Dat is eigenlijk niet echt te zeggen’, vertelt hij.
‘Ik heb hier mijn vaste klanten. En dan nog de mensen die
komen aanlopen.’
Al zo’n twee jaar rijdt Ivo vijf dagen per week met zijn
wagen door de twee dorpen. Ooit begon hij bij Van der Poel,
die toen ook nog door Rijpwetering en Oud Ade reed. ‘Als
‘kneggie’. Het was een zaterdagbaantje tijdens mijn schooltijd. Daarna heb ik een studie geprobeerd, maar dat was het
niet voor mij’, vertelt hij. Ivo ging terug naar Van der Poel,
waar hij onder meer op een winkelbus mocht rijden. ‘Toen
kwam de kans voor Rijpwetering en Oud Ade, omdat Van der
Poel dat wilde afstoten. Ik ben toen voor mezelf begonnen.’

‘KOMT VOOR ELKAAR’

Een man steekt zijn hoofd naar binnen. Hij heeft een mandje
bij zich met een boodschappenlijst erin. ‘Kun jij het zo voor
mijn voordeur zetten? Ik moet naar de kapper. Betalen doe ik
maandag wel’, zegt hij. Ivo knikt en zegt: ‘Komt voor elkaar.’
Wat trekt hem aan het bestaan in zijn rijdende winkel? ‘Het
contact met de klanten. En het rondrijden in dit prachtige
gebied. Nee, ik merk niet dat het minder is geworden.
Zolang mensen in het dorp blijven wonen, is het belangrijk
dat ik langskom. Het is druk genoeg. Gelukkig maar. Sterker
nog, de mensen weten me steeds beter te vinden. Het is voor
veel bewoners hier een uitkomst.’

Bij Hier!in de regio maken we niet alleen
het Hier! magazine en het Recreatiemagazine
Kaag en Braassem. Daarnaast zijn we ook altijd
online te vinden met de Hier! in de regio-app.

De app heeft verschillende functies. Je leest er het laatste
nieuws, ziet wat er allemaal te doen is in onze gemeente, maar
ook in Alphen aan den Rijn en binnenkort ook in Nieuwkoop.
Daarnaast vind je er allerlei routes om te wandelen, fietsen of te varen.
En achtergrondverhalen over onze mooie omgeving en wat er
allemaal te beleven valt.
Voor onze app werken we samen met diverse partijen, zoals
Studio Kaag & Braassem, Studio Alphen en Kaag en Braassem
Promotie. Zodat de app altijd up-to-date blijft en je voorziet van
het laatste nieuws en wetenswaardigheden.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Om het succes van de app verder uit te bouwen, zijn wij op zoek
naar een commercieel talent die online advertenties voor ons
wil gaan verkopen. De werkzaamheden bestaan uit de (telefonische) verkoop van online advertenties en het informeren over de
advertentiemogelijkheden die de app biedt bij zowel bestaande
als nieuwe relaties in Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn en
Nieuwkoop.

WAT WIJ BIEDEN

Een ideaal bijbaantje, omdat je je eigen tijd kunt indelen; dus
werken wanneer het jou het beste uitkomt. We vragen per week
vier uur van je tijd. Een prima baan om naast je studie erbij te
doen. En natuurlijk staan er goede verdiensten tegenover.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Stuur dan jouw motivatiebrief en cv naar Barry Verdel via
info@hierinderegio.nl of bel 06-2842 2745.
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Starter in de regio!

Kennismaken met...

Private
banker
Ruud

NA

Antihuid
veroudering 2.0

Maar liefst 41 jaar lang was Ruud van Velzen
een bekend gezicht bij Rabobank. De laatste
twintig jaar als ‘private banker’. Eind vorig jaar
kreeg hij de kans om voor zichzelf te beginnen.
Met Ruud van Velzen Financiële Diensten zet hij zich voor
klanten in als vertrouwenspersoon op het gebied van vermogen.
‘Als private banker voel ik me als een vis in het water’, vertelt hij.
‘Ik doe dit met veel passie en plezier. Mijn advieswerk is breed.
Denk aan: hoe je de risico’s verdeelt bij vermogen, hoe je bijvoorbeeld je vermogen zo gunstig mogelijk overbrengt naar de
volgende generatie, hoe je het meeste rendement behaalt of hoe
je vermogen waarde behoudt. Ook mijn dienstverlening is breed.
Zo ga ik bijvoorbeeld mee naar de notaris als adviseur of regel
ik zaken bij de Kamer van Koophandel.’ De klanten van Ruud zijn
veelal op zoek naar rust in hun vermogensbeheer. ‘Ze weten dat
door mijn advies hun risico’s goed gespreid zijn, ze hun doelen
bereiken én lekker kunnen leven. Zo kunnen ze echt genieten van
hun vermogen. Mijn klanten kunnen me altijd rechtstreeks bereiken. Mijn taak is om de best passende oplossingen te bieden,
die eventueel voldoen aan speciale wensen op het gebied van
bijvoorbeeld duurzaamheid.’

Dit is een revolutionaire techniek voor wanneer huidverbeterende
technieken niet meer voldoende zijn en de stap naar de plastisch
chirurg te groot voelt. Ooglidlifting, rimpelvervaging, huidverstrakking, kraaienpootjes en de lijntjes om je mond; met DAS Plasma
Energy kun je het allemaal te lijf gaan, vertelt Brenda. ‘Ook acnélittekens, bindweefselbultjes en ouderdomsvlekken kunnen met
de nieuwe behandeling worden aangepakt.’ De techniek behandelt zonder schade aan omliggende huid. Brenda: ‘We beginnen
met een intake waarbij ik kijk naar de conditie van je huid. Is die in
orde, dan breng ik verdovende crème op. Vervolgens maak ik het
te behandelen gebied schoon en volgt er een behandeling met
de plasma-pen. Deze genereert kleine vonkjes, waardoor de huid
krimpt. Stel dat ik je oogleden behandel, dan kost dat tien minuten per oog. Dat is alles. Thuis volgt nog wel een nabehandeling
met coolpacks en moet de huid vijf tot zeven dagen met rust
worden gelaten. Na zes weken beoordelen we hoe het eruitziet
en na drie maanden zie je echt resultaat. Dit houdt, afhankelijk
van de conditie van je huid, zo’n drie jaar aan. Je draait, qua
veroudering van je huid, de klok er een paar jaar mee terug.’

MEER EXPERTISE

Voor de benodigde vergunningen, een kennisnetwerk en
scholing, sloot Ruud zich aan bij Affluent. ‘Via hen kan ik met
het juiste systeem werken en heb ik een back-up. Het netwerk
van Affluent bestaat uit dertien specialisten, verspreid over
Nederland. We kunnen een beroep doen op elkaars expertise,
waardoor ik op meer disciplines kan adviseren. Zo is een van
hen bijvoorbeeld gespecialiseerd als estate-planner.’ Ook lokaal
deelt Ruud zijn kennis en kunde met specialisten door zich als
zelfstandige aan te sluiten bij administratiekantoor Van Zaken.
‘Een mooie samenwerking’, aldus Ruud, ‘omdat we voor een
totaalplaatje aan financiële diensten kunnen zorgen.’

ZELF GETEST

Elke behandeling die Brenda aanbiedt, test ze eerst op zichzelf
uit. Zo ook met DAS Plasma Energy. ‘Ik vind het belangrijk dat ik
weet hoe het gaat en aanvoelt. Dat ik voel hoe het herstel vergaat
en bij mezelf zie wat het eindresultaat is. Pas als ik het de moeite
waard vind, komt het in de salon’, vertelt Brenda. ‘Hetzelfde geldt
voor Collageen licht-Beauty Angel, ook een nieuwe behandeling
die ik aanbied. Deze pakt de symptomen van huidveroudering
aan met licht en wellnesstherapie.

The BeautyCompany
Pastoor van der Plaatstraat 7a
H1 Starter Ruud van Velzen_JH.indd 13

Rijpwetering 06-2327 9540
www.the-beautycompany.nl
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Ruud van Velzen Financiële
Diensten, Veenderveld 76 		

Redactionele samenwerking

The BeautyCompany in Rijpwetering
is gespecialiseerd in huidverbeterende
behandelingen. Nieuw in het aanbod
van eigenaresse Brenda Bax is
DAS Plasma Energy Treatment.

Tekst: Alice Bakker		
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Zo maken we de
Bespaar geld en spaar het milieu

Van produceren, gebruiken en wegwerpen naar hergebruiken
en recyclen: de Nederlandse economie moet circulair
worden. Ook jij moet aan de slag. Maar waarom maken
we die ommezwaai? En hoe? En wat levert het
jou op? Een kleine hint: je kunt er flink door besparen.

LINEAIR
GRONDSTOFFEN

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Een
duurzame samenleving met zo’n laag mogelijke milieudruk.
Hoe? Het woord ‘circulair’ zegt al waar het om gaat: een cirkel
die nooit stopt. Hierdoor gebruiken we minder grondstoffen
en worden de grondstoffen die wel nodig zijn hergebruikt
in plaats van weggegooid. Je geeft bijvoorbeeld een product
een tweede leven door het te ruilen of te doneren, of je maakt
er iets anders van. Alles wat we gebruiken, gebruiken we dus
opnieuw: een maatschappij zonder afval en verspilling.
Van lineair naar circulair
Onze huidige economie is nu vooral een lineaire economie.
Producten worden gemaakt, verkocht, gebruikt en uiteindelijk weggegooid. Dit lineaire model heeft grote hoeveelheden grondstoffen en materialen nodig. Die worden op een
niet-efficiënte manier gebruikt, waardoor onnodig waardevolle materialen worden weggegooid. Dat is niet alleen
zonde, maar ook onhoudbaar. De aarde biedt geen oneindige
bron aan grondstoffen. Als we op de huidige manier blijven
produceren en consumeren, komen we straks belangrijke
grondstoffen te kort. Dat zie je nu al gebeuren: er is bijvoorbeeld een tekort aan hout, waardoor de prijs de pan uit rijst.
Dankzij de huidige economie is er ook veel afval. Het verbranden van dat afval zorgt dat er grondstoffen verloren
gaan en het veroorzaakt een flinke CO2-uitstoot.

Hernieuwbare
grondstoffen

Gebruik

Niet-
hernieuwbare
grondstoffen

STORTEN EN
VERBRANDEN

Weg met de wegwerpmaatschappij
Een stofzuiger die kapot is, verdwijnt direct in de container.
Accessoires in huis kleuren mee met de seizoenen. Kleding
is van een zodanige kwaliteit dat een item na drie keer dragen vol gaten zit. We zijn inmiddels gewend aan kopen en
weggooien. In een circulaire economie is dat anders. Daarin
staan onder andere de drie R’s centraal: het minimaliseren
van grondstofgebruik (reduce), het maximaliseren van hergebruik van producten en onderdelen (reuse) en het maximaal hergebruiken van grondstoffen (recycle.)

Wat voor de een afval
is, is voor de ander
weer bruikbaar
14
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Duurzaam

cirkel rond

Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: privébezit

Een tweede leven

Alles is ooit al eens gekocht; dat
is het motto van Marry Opdam.
In de kringloopwinkels, in de
buurt of bij kastjes langs de weg
vindt ze wat ze zoekt. ‘Ik doe
veel aan hergebruik. Waarom iets
nieuws kopen als het al ergens ligt te
wachten? Als ik iets nodig heb, ga ik naar
een kringloopwinkel of doe ik een oproepje bij
familie, in de buurtapp of op een lokale Facebook-pagina. Ik
heb veel hobby’s zoals breien, haken en naaien. Ik vind het
leuk om van niets iets te maken. Bij de kringloopwinkel vind
je veel goedkope materialen, die al eens gekocht zijn. Al met
al kun je flink besparen. Ik word ook heel blij van de minibiebs
langs de weg. Een nieuw boek kost toch al snel twintig euro.
En inmiddels zijn er ook kastjes voor dvd’s en planten. Het is
elke keer weer een verrassing wat er te vinden is. We moe
ten zuinig zijn met de grondstoffen, maar het zoeken naar
tweedehands pareltjes zorgt vooral voor een heleboel pret.’

CIRCULAIR
GRONDSTOFFEN

Her
nieuwbare
grond
stoffen

Gebruik

STORTEN EN
VERBRANDEN

Niet-her
nieuwbare
grond
stoffen

WEETJE

In Chili is een fast
fashionwoestijn. Hier
belandt ongedragen,
afgedankte kleding op grote
DIT KUN JIJ DOEN!
bergen. Het duurt tot wel
Door anders met spullen en afval
tweehonderd jaar voordat
om te gaan kun je bijdragen aan
een kledingstuk
een circulaire economie. Dat kan al
verteert.
met kleine stapjes:
 Slimmer kopen begint bij minder
kopen. Koop dus alleen wat je echt nodig hebt.
 Stop met fast fashion; dat is spotgoedkope kleding van
lage kwaliteit die bedoeld is om maar kort te dragen. Kies
voor een item dat langer meegaat. Er zijn steeds meer
duurzame kledingmerken waarbij je bijvoorbeeld items kunt
leasen of waarbij je ervan uit kunt gaan dat je er lang plezier
van hebt.
 Maak van tweedehands kopen je eerste keus.
 Repareren is beter dan weggooien. Rits van je jas stuk?
Laat hem maken. Werkt het broodrooster niet meer? Kijk
eerst of hij nog te redden valt.
 Deel spullen die je niet vaak gebruikt. Of leen juist zelf iets,
zodat je het niet hoeft te kopen.
 Scheid je afval. Gooi afval in de juiste bak, zodat het
hergebruikt kan worden.
 Upcycle. Maak van iets tweedehands iets nieuws. Pimp
oude meubels, of maak van een gescheurde spijkerbroek een
toffe tas.
 Minder waar mogelijk afval. Veel eten en verzorgings
producten zitten onnodig in verpakkingsmaterialen.
 Stop met wegwerpmaterialen. Schaf een goede drinkfles
aan en neem je eigen tas mee naar de super
markt.
 Voorkom voedselverspilling door
TIP
alleen te kopen wat je nodig hebt.
Van een chilipeper
Heb je iets over? Vries het dan in.
heb je vaak maar een
 Geef spullen weg. Aan iemand
beetje nodig. Vries pepers
die er blij van wordt of aan de
na aankoop in en rasp eraf
kringloop. Je kunt je spullen ook
wat je nodig hebt. Zo zijn er
verkopen op Marktplaats, zodat je er
nog veel meer handige
nog iets aan verdient.
invrieshacks!
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HANDIGE DUURZAME PLATFORMS

• Peerby

Het spreekwoord luidt niet voor niets: beter een goede buur dan een verre vriend. Via
www.peerby.com leen je in de buurt makkelijk
spullen zoals een kettingzaag, statafel of plintenknipper, zodat je die zelf niet hoeft aan te schaffen. En zelf iets
uitlenen is net zo makkelijk.

KRINGLOPEN

Houd de cirkel in stand en breng
je oude spullen naar de kringloop.
Kringloopwinkel Alkemade
Conservenweg 191 Roelofarendsveen

• MyWheels, ConnectCar, Greenwheels of

Kringloopwinkel de Parel
Noordeinde 72 Leimuiden

ShareNow
Een auto delen is goed voor het milieu én je
portemonnee: je betaalt alleen voor het gebruik
in plaats van voor het bezit.

• Facebook

Heb je iets nodig of wil je iets kwijt? Plaats een
oproepje of ruil het op een lokale Facebookpagina. Via Te koop groep Kaag en Braassem
en Ik zoek/ik ruil/ik geef weg Kaag en Braassem
vind of slijt je spullen in de regio.

Per jaar produceren
we zo’n 490 kilogram
afval per persoon

• Vinted
Veel kleding kan met een gemak een tweede
ronde mee. Geef het een nieuw leven door het
te verkopen of ruilen via www.vinted.nl, een
tweedehands kledingcommunity.

Bron: www.milieucentraal.nl

• Too Good To Go

De bakkers uit verschillende kernen, de
groenteboer en de supermarkten: veel
winkels uit Kaag en Braassem zijn aangesloten bij de app Too Good To Go. Voor
een lage prijs haal je bij lokale ondernemers een verrassingstas vol lekkers om voedselverspilling te voorkomen.

DUURZAAM BESPAREN

Door circulair te leven bespaar je niet
alleen grondstoffen en CO2-uitstoot:
je kunt ook ﬂink geld besparen. Slimmer kopen = minder geld uitgeven. Zo
zijn tweedehands alternatieven vaak
een stuk goedkoper, schaf je minder
aan door te spullen lenen, verdien je
geld door te verkopen en te consuminderen, betaal je door bij aanschaf
te investeren in kwaliteit uiteindelijk minder, en verspil je minder door
bewust in te kopen. Er zijn verschillende handige platforms die je daarbij
kunnen helpen. Jij blij, de aarde blij!

Delen is het
nieuwe hebben
Mike Papôt deed zijn auto de
deur uit. Als hij een auto nodig
heeft, dan leent of deelt hij er
een. ‘Ik ben altijd een liefhebber
van autorijden geweest. Vanwege het
milieu besloot ik in 2010 elektrisch te gaan
rijden. Maar de laatste jaren pakte ik de auto amper. Ik reis
graag met het openbaar vervoer, omdat ik daar mijn tijd nuttig kan besteden. En sinds de coronatijd moest ik minder de
deur uit. Ik reed zo weinig met mijn auto, dat de accu steeds
op onhandige momenten leeg was. Toen dacht ik: ik ga hem
wegdoen en het anders oplossen. Zo ontdekte ik dat er in
Roelofarendsveen een elektrische deelauto van MyWheels
staat. Die gebruik ik nu als ik ergens heen moet. Ik spring
op de ﬁets naar de Noordhoek en haal de auto op. Ik ben er
ook beheerder van geworden om hem ook bij andere mensen
onder de aandacht te brengen. Het delen van een auto
bespaart niet alleen veel geld, ik heb ook veel minder zorgen.
Er staat voor mij geen eigen auto voor de deur waar iets mee
kan zijn en ik ben een stuk ﬂexibeler in mijn keuze.’
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Bedrijf

Op naar een duurzamere
wereld

Redactionele samenwerking

De gasprijs is op dit moment ongekend
hoog, dat is je vast niet ontgaan. Door je
huis te verduurzamen zorg je ervoor dat
je minder hoeft te stoken.
Naar verwachting stijgen de gasprijzen
in 2022 per huishouden met gemid
deld negenhonderd euro. Overweeg
je een duurzame renovatie van je wo
ning? Denk dan eens aan kunststof
kozijnen. Want wie zijn kozijnen laat
vervangen door kunststof exempla
ren, hoeft een stuk minder te stoken.
Bovendien bespaar je ermee op stook
kosten en leef je comfortabeler.

VAN LABEL G NAAR B

WARMTE GAAT VERLOREN

In een doorsnee woning gaat tot vijftien
procent (!) van de warmte via ramen en
deuren verloren. Tijdens de koude maan
den betekent dat een hoop stoken, terwijl
het ook anders kan. Zonde van de ener
gie en het geld. Met kunststof kozijnen
en andere duurzaamheidsmaatregelen
(denk aan spouwmuur-, vloer-, gevel- en
dakisolatie) bespaar je op de lange ter

mijn flink op je energierekening. Als fijne
bijkomstigheid houdt het isolatieglas
daarbij ook nog ongewenst lawaai buiten.
Gaat het al kriebelen om je huis in het
nieuwe jaar een kunststof make-over te
geven? Om zo geld over te houden voor
écht leuke dingen? Je zet je tegelijkertijd
in voor een duurzamere wereld, want met
kunststof kozijnen kies je voor een duur
zaam product, op meerdere manieren.

CIRCULAIRE INVESTERING

Kunststof kozijnen gaan namelijk gemid
deld veertig jaar mee. Daar heb je dus
voorlopig geen omkijken meer naar. Daar
bij zijn de kunststof Deceuninck-profie
len die Ploeg kozijnen gebruikt honderd
procent recyclebaar. Het pvc uit de oude
kozijnen vormt de basisgrondstof voor
nieuwe kunststof kozijnen – of het wordt
hergebruikt voor andere toepassingen.
Technisch is het mogelijk dit proces min
stens tien keer te herhalen. Dat is nog
eens een circulaire investering.

Kies je voor kunststof, dan kies je voor
goede
isolatie,
weinig
onderhoud,
jarenlang plezier en voor materiaal dat op
termijn weer kan worden gerecycled.
Of het nu gaat om het vervangen van je
huidige kozijnen of juist om kozijnen voor
een nieuwbouwwoning: voor ieder pand
én iedere smaak is een passend kunststof
Ploeg kozijn, deur of schuifpui mogelijk.
Van landelijk en klassiek tot tijdloos en
modern. In de Ploeg kozijnen Configurator
kun je zelf jouw kozijnen samenstellen en
krijg je direct een prijsindicatie.

Nieuwsgierig geworden naar
de mogelijkheden? Kijk eens
www.ploegkozijnen.nl en vraag
een vrijblijvend adviesgesprek aan.
Ploeg kozijnen
Pesetaweg 45
2153 PJ Nieuw-Vennep
(0252) 500 900

*Let op: geld lenen kost geld

Dat heeft natuurlijk wat uitleg nodig.
Misschien weet je al dat kunststof
kozijnen weinig onderhoud nodig heb
ben. Maar wat veel mensen niet weten, is
dat kunststof kozijnen in combinatie met
triple glas een ontzettend hoge isola
tiewaarde hebben. Om het concreter te
maken: in een doorsnee woning (met
behoorlijk wat vierkante meters aan
kozijn) kan het energielabel door plaatsing
van kunststof kozijnen en triple glas zelfs
van G naar B getild worden. Hoe dichter
bij de A, hoe meer energie je bespaart.
Voor investeringen in onder meer HR++
glas kun je de Energiebespaarlening* aan
vragen via www.energiebespaarlening.nl.
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Sociaal

Adviesraad zoekt leden
De gemeente ondersteunt op
veel gebieden mensen die hulp
nodig hebben om overeind te
blijven. Daarbij zoekt en krijgt
ze hulp van meedenkende vrij
willigers, verenigd in de Advies
raad Sociaal Domein. En… die
Adviesraad zoekt nieuwe leden.
De raad adviseert de gemeente dus bij
de uitvoering van het sociale beleid. Dat
betreft zaken rond werk en inkomen,
integratie van nieuwkomers in de samenleving en zorgvragen rond de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. ‘Het gaat over hulp aan mensen die
ondersteuning nodig hebben’, vertelt vicevoorzitter Daniëlle van Scheppingen van
de adviesraad. ‘Wij adviseren gevraagd en
ongevraagd hoe dat beleid eruit zou moeten zien voor en namens de inwoners.’
Anne van Bostelen, sinds kort lid van de
raad, voegt toe: ‘Daarnaast kijken we ook
of de gemeente echt doet wat ze zegt.
We houden vinger aan de pols of de
uitvoering van het beleid goed verloopt.’

Tekst: Gijs Korevaar Beeld: Miranda Castelein

JE MAAKT ECHT VERSCHIL

Dat klinkt allemaal heel abstract. Maar
wat houdt het werk van de adviesraad nu
concreet in? Anne: ‘Er is pas nog een aanbesteding uitgegaan voor de uitvoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarin worden zaken zoals
begeleiding en hulpmiddelen geregeld,
zodat mensen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen. Ons advies over
die aanbesteding is door de gemeente
meegenomen.’
Daniëlle: ‘We bogen ons ook over de
positie van arbeidsmigranten. We spraken
daarover met adviesraden van andere gemeenten en hebben toen een advies uitgebracht. Het gaat om meer dan alleen
huisvesting. Waar kunnen arbeidsmigranten met vragen terecht, gaan hun kinderen
naar school, kennen zij de werking van

Anne van Bostelen en Daniëlle van Scheppingen
sociale verzekeringen? Het college heeft
nu de beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten vernieuwd, daarin is één punt
uit het advies meegenomen. De andere
punten nog niet. Die worden wellicht meegenomen in de herziening van het beleid,
later in het vervolgtraject.’

MEER JONGEREN
EN VLUCHTELINGEN

Volgens Anne en Daniëlle neemt dit
voorbeeld niet weg dat de gemeente de
adviezen serieus neemt. Zo verzocht de
gemeente de raad enkele weken geleden
nog mee te denken over de regeling parkeervoorzieningen voor mensen met een
handicap. De raad kan in dit geval putten
uit eigen ervaringen, omdat twee van de
twaalf leden zelf met een beperking kampen. ‘Mensen met verschillende achtergronden en ervaringen zijn lid van de raad’,
vertelt Daniëlle. ‘Het zijn ervaringsdeskundigen of mensen die in dit veld werken of
hebben gewerkt.’ Maar dat dekt niet volledig de lading, vindt Anne: ‘Onze raad
zou een afspiegeling van de samenleving
moeten zijn. Meer diversiteit, bijvoorbeeld
jongeren en vluchtelingen. Het zou mooi
zijn als vertegenwoordigers van die groepen lid van de adviesraad willen worden.’
De adviesraad telt in principe vijftien

leden. Omdat er binnenkort nog een
lid vertrekt, zijn er vier vacatures. ‘We willen meer zichtbaar zijn, meer naar buiten
treden. Daarom gaan we vergaderen op
locatie in de dorpen, zodat mensen met
hun ideeën naar ons toe kunnen komen’,
vertelt Daniëlle. ‘Nieuwe leden hoeven niet
per se specialistische kennis te hebben.
Dat kunnen ze wel leren. Je helpt mensen met dit vrijwilligerswerk, waarvoor je
overigens een kleine vergoeding krijgt. En
je leert ook veel over verschillende onderwerpen en over hoe de gemeente werkt.’

Herken jij jezelf?
De Adviesraad Sociaal Domein zoekt
iemand die:
•
sociaal betrokken is en zich wil
inzetten voor (groepen) mensen die
dit nodig hebben
• 2 à 3 uur per week beschikbaar is.
We komen graag in contact en plannen eerst een oriënterend gesprek.
Daarna kun je in de praktijk kijken of
dit vrijwilligerswerk je ligt. Vragen?
Stel ze via
secretariaat@asdkaagenbraassem.nl.
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Elke stem telt!
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook
in Kaag en Braassem. Die vinden elke vier jaar plaats. Iedereen
vanaf 18 jaar mag zijn stem uitbrengen. Waar en hoe, dat lees je
hier. Meer weten? Kijk op www.kaagenbraassem.nl/verkiezingen.
Burgemeester
Astrid Heijstee:

‘Kom
stemmen!’
‘Het is zover! Op 16
maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ook in onze gemeente. Iedereen
van 18 jaar en ouder kan dan een stem
uitbrengen. Er zijn veel stemlokalen in
de gemeente die goed toegankelijk zijn
voor iedereen. Stemmen kan dus altijd
in de buurt. En dat is belangrijk, want
als inwoner van Kaag en Braassem
bepaal jij wie de nieuwe gemeenteraad
gaat vormen voor de komende jaren.
Waarom is het belangrijk om te gaan
stemmen? Omdat je met je stem
invloed uit kunt oefenen op het
dagelijkse leven van de komende vier
jaar. En door te stemmen geef je als
inwoner aan wat jij belangrijk vindt
om aan te werken. Dat kan gaan om
je eigen leefomgeving, maar ook om
thema’s als het bouwen van voldoende
woningen en duurzaamheid. Ik roep
iedereen dan ook op om te gaan stemmen. En ik hoop op een hoge opkomst.
Zodat we op 16 maart samen de democratie in Kaag en Braassem op de kaart
zetten. Meer weten over de inhoudelijke programma’s van de partijen?
Kijk op de websites van de partijen en
verderop in deze special.’
Meer weten over wat de gemeenteraad allemaal doet? Kijk eens op
www.kaagenbraassem.nl/raad.
Meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen? Ga naar elkestemtelt.nl.

Verkiez
ingen special

Bepaal
mee wa
de kom
t er
ende ja
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gemeen
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urt!

WAAR KAN IK STEMMEN?

Je kunt op 16 maart stemmen bij het stembureau dat op je stempas vermeld staat.
Je mag ook stemmen bij een ander stembureau in de gemeente Kaag en Braassem. Vanwege corona is er op 14 en 15 maart ook al een aantal stemlokalen open.
Vergeet niet om je stempas en identiteitsbewijs mee te nemen. Is je identiteitsbewijs
verlopen en is dat niet langer dan vijf jaar geleden? Ook dan kun je met dit bewijs
stemmen.

EEN OVERZICHT VAN DE STEMBUREAUS:

MAANDAG 14 MAART (08.30 – 21.00 uur)
Roelofarendsveen > gemeentehuis:
Westeinde 1
Leimuiden > gebouw De ontmoeting:
Dorpsstraat 49
DINSDAG 15 MAART (08.30 – 21.00 uur)
Roelofarendsveen > gemeentehuis:
Westeinde 1
Woubrugge > gebouw Immanuel:
Kerkstraat 1

WOENSDAG 16 MAART (08.30 – 21.00 uur)
Hoogmade > gebouw De Drieluik:
Kerkstraat 51
Kaageiland > gebouw De Stal:
Julianalaan 13a
Leimuiden > gebouw Het Spant:
Larikslaan 20

> gebouw De Ontmoeting:
Dorpsstraat 49
Nieuwe Wetering > clubgebouw Door
Gunst Verkregen: Regenboogweg 106
Oud Ade en Rijpwetering > Dorpshuis
plein 13, Pastoor van der Plaatstraat 13a
Rijnsaterwoude > dorpshuis
Het Schoolhuis: Herenweg 22
Roelofarendsveen > seniorencomplex
Arendshorst: Kerkweg 2
> gemeentehuis: Westeinde 1
> seniorencomplex Gogherweide:
Rembrandt van Rijnsingel 104
> clubgebouw Tennisvereniging
Alkemade: Sportpad 5
Woubrugge > gebouw Immanuel:
Kerkstraat 1
> gebouw Die Twee: Bateweg 78

VOLMACHT

Ben je zelf niet in de gelegenheid om te gaan stemmen? Dan kun je
iemand anders machtigen. Dat kan met een onderhandse volmacht (je geeft je
stempas ondertekend mee aan iemand anders die gaat stemmen) of een schriftelijk
volmacht (deze vraag je aan bij de gemeente). De aanvraag moet uiterlijk 5 dagen
voor de verkiezingen door de gemeente zijn ontvangen. Kijk op onze website (zoekterm ‘volmacht’) voor het aanvraagformulier.

CORONAMAATREGELEN

Vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat de stemlocaties zo ingericht zijn dat stemmen ‘coronaproof’ mogelijk is. Daarbij gaan we uit van de maatregelen en voorschriften die op het moment van de verkiezingen gelden. Met de extra stemdagen wordt
de aanloop ook beter gespreid.
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?
Verkiezingen
Tekst: Niko van Brussel.
Beeld: Jan Willem Ouwerkerk.

De gemeentepartijen:

allemaal
één pot nat
D

66 had het dikste programma (25 bladzijden) en
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
het CDA met 11 pagina’s het dunste. Daartussen de
Al enig idee op wie je gaat stemmen?
VVD (22), PRO (19), en SvKB (12). Na een avondje
lezen bleek het vrij moeilijk om de verschillen te
Misschien ken je iemand van de kieslijsten
vinden. En voor zover er verschillen zijn, zullen die – als het
waar je vertrouwen in hebt. Of stem je op iemand net zo gaat als na de twee laatste verkiezingen – voor een
groot deel worden ‘weggemasseerd’.
uit je eigen dorp. Of altijd op dezelfde partij.
Hoe dat kan? We schetsen een scenario. Na de verkiezin
Mocht dat niet zo zijn en je eerst weleens wilt
gen neemt de grootste partij het initiatief om een raads
weten waar de verschillende partijen voor staan, agenda op te stellen. Dat gebeurt in besloten vergaderin
gen met hulp van een ‘procesbegeleider’ met alle partijen
dan kun je natuurlijk een stemwijzer invullen.
samen. Ze komen tot de conclusie dat ze het over veel meer
Maar... die is er niet. Ook komt er geen openbaar dingen eens zijn dan oneens. Discussiepunten die
overblijven, worden doorgesproken en de komende vier
debat. Als kiezer zul je het dus moeten doen
jaar worden daar goed voorbereide besluiten over genomen.
Een voorbeeld uit de praktijk. Zo werd vier jaar geleden
met dat wat je verteld wordt via folders,
vastgelegd dat uitbreiding van bedrijventerreinen zo snel
sociale media en de verkiezingsprogramma’s.
mogelijk zou worden voorbereid ‘als bleek dat de ruimte
behoefte groter was dan het aanbod.’ Dat bleek, zo werd
Hier! heeft die programma’s al eerder kunnen
onderzocht, en er werd (uiteindelijk) besloten grond aan te
inzien. Een ding viel daarbij vooral op: zo
kopen voor de ontwikkeling van een bedrijventerrein tussen
de Ripselaan en de provinciale weg.
groot zíjn de verschillen helemaal niet. Maar
ook dat maakt nieuwsgierig. Want: hoe is dat
Vrienden maken
Dergelijke afspraken worden vastgelegd in een zogenaam
te verklaren?
de ‘samenwerkingsagenda’. Als je als partij daar je hand
tekening onder zet, mag je in principe ook een wethouder
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leveren. Het is dus zaak
om in die onderhandelingen goed op te letten wat er
precies over jouw politieke
wensen op papier wordt
gezet. Maar dat is niet het
enige. Het is ook zaak ‘vrienden’ te blijven of te worden
met de partijen waar je het
in de verkiezingscampagne
mee óneens was – zeker als
zo’n partij veel zetels heeft
gehaald. Na de verkiezingen
in 2018, waarin PRO en SvKB
allebei zes zetels haalden en
daarmee een meerderheid in
de gemeenteraad, werd de
samenwerkingsagenda door
alle partijen ondertekend.
CDA haalde toen vier zetels,
D66 drie zetels en de VVD
twee zetels. De mogelijkheid bestond om die over vijf
wethouders
te
verdelen,
maar dat mislukte. Iedere
partij had zo zijn voorkeuren voor bepaalde posities en daar kwam men in de onderhandelingen niet uit.
Uiteindelijk viel het CDA af.

verhogen om die te behouden?
Kan het niet goedkoper?’ Bijvoorbeeld door de manden te
laten adopteren door inwoners of bedrijven? Kortom:
iets wat zichtbaar is en wordt
gewaardeerd, schaf je niet zo
snel af. Maar wat dan wel?

Vóór huisvesting
scholen

Zoals gezegd: geen enkele
partij wil de lasten voor de
inwoners verhogen, maar
als het echt niet anders kan,
wat doe je dan? Het blijft
een vervelende boodschap:
de inwoners vertellen dat er
moet worden bezuinigd. Of
meer moet worden betaald.
Maar soms is het gewoon
nodig. Want anders moet je
ook een andere – onplezierige
– boodschap gaan brengen:
‘Sorry, maar we hebben geen
geld, dus de bouw van een
nieuw integraal kindcentrum
(IKC) stellen we even uit.’ Dat nieuwe gebouwen voor scholen prioriteit hebben, vinden zowel inwoners als gemeentelijke partijen. En dus wordt er geïnvesteerd in een IKC voor
Woubrugge én in de ontwikkeling van het Sportpad met
IKC op de grens van Roelofarendsveen en Oude Wetering.
Ook de toekomstige uitbreiding van IKC de Kiem leidt niet
meer tot discussie. Bestaande scholen moeten gewoon in
stand worden gehouden en op een fatsoenlijke manier worden gehuisvest. Daar ontkom je als gemeente niet aan.

Ook in die ene natte pot
moeten keuzes worden gemaakt:
waar geven we ons geld aan uit
en welke problemen moeten
worden opgelost?

Dat willen ze allemáál niet

Je hoort het weleens: ‘Het maakt niet uit welke partij je
kiest. Het is toch één pot nat.’ Maar ook in die ene natte pot
moeten keuzes worden gemaakt. Welke problemen moeten de volgende vier jaar worden opgelost en waar geven
we ons geld aan uit? Het is makkelijk om het eens te worden als je een rijke gemeente bent. Maar als je krap bij kas
zit, is dat een stuk moeilijker. Hoe moeilijk, bleek – om nog
maar een voorbeeld te geven – op 10 maart 2021. Natuurlijk
willen ze allemaal de kosten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Maar als je moet bezuinigen, wat doe je dan? De
hanging baskets, die hangende bloemenmanden, afschaffen? Dat wilde geen enkele partij. Want het was – uit monde
van Nick van Egmond (D66) – ‘nou net het enige waarvoor
gemeenteraadsleden spontaan complimenten kregen.’ Alle
partijen sloten daarbij aan, ook de VVD. Fractieleider Peter
van Dijk zette er wel een kanttekening bij: ‘Ze zijn erg mooi
en worden gewaardeerd, maar moeten we de belasting gaan

Hoe mooi moet het zijn?

Als je raadsleden over ‘IBOR’ hoort praten, dan gaat het
over de vraag hoe mooi de gemeente moet blijven of worden. Of dat het wel een tandje minder mag. En over hoeveel
geld daaraan mag worden uitgegeven. IBOR staat voor Integraal Beheer van de Openbare Ruimte. Het onderhoud van
die openbare ruimte kost veel geld. Wegen, bermen, sloten,
plantsoenen, bomen en bankjes moeten door het jaar heen
worden onderhouden. Ze moeten voldoen aan de criteria
‘schoon, heel en veilig’. Een boom planten kost een keer wat,
maar hem in goede en veilige staat houden ook. Zo kostten
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En waar je
moet je nou
op stemmen?

de eerdergenoemde hanging baskets, zo had Peter van Dijk
uitgezocht, 25.000 euro per jaar. Laat staan wat het onder
houd kost van de ongeveer 9500 bomen in Kaag en Braas
sem. Dat aantal is in de afgelopen vier jaar overigens onge
veer gelijk gebleven. Twee partijen – SvKB en D66 – wilden
voor uitbreiding extra geld uittrekken, CDA, VVD en PRO
maakten een andere keuze.

Op 16 maart is het zover. Je staat in
het stemhokje en denkt: tja… Maar je
staat er en dat wordt door de vrijwilligers die zich verkiesbaar hebben gesteld zeer op prijs gesteld. Raadslid
worden, en vooral zijn, betekent veel
vrije tijd opofferen. Ook in de tijd dat
je daar eigenlijk geen zin in hebt. Veel
stemmen betekent voor hen ook dat
je hun werk waardeert. Met dit nummer van Hier! hopen we de opkomst
bij de verkiezingen iets omhoog te
brengen. Of dat is gelukt, weten we
natuurlijk pas na afloop.
Het valt niet mee om de verschillen tussen de partijen inzichtelijk te
maken. Een ding is zeker: ze willen allemaal het goede voor deze
gemeente, of je nu woont aan de ene
of de andere kant. In Bilderdam of op
Kaageiland. In oud-Alkemade of oudJacobswoude. Een expliciete stemwijzer maken – het oorspronkelijke
idee – viel niet mee. Op de volgende
pagina’s zetten we wel wat ‘hete
politieke hangijzers’ op een rijtje.
Maar een klip-en-klaar advies kunnen
we je helaas niet meegeven.
Op de pagina’s daarna stellen de
partijen zich zélf ook nog aan je
voor. Bekijk hun standpunten op
de sites of flyers, en laat je gevoel
gewoon meespreken. Maar ga zeker
stemmen. De raadsleden gaan straks
ook voor jou aan de slag. Of je nu ondernemer bent, recreant, vrijwilliger,
werkeloos, zorgbehoevend, voorzitter van een vereniging, starter op de
woningmarkt of cultuur- of natuurliefhebber: inwoner van ons mooie Kaag
en Braassem zijn we allemaal.

En hoe duurzaam moet het worden?

Dat de gasprijzen het afgelopen jaar flink omhoog zijn
gegaan, was maart vorig jaar nog niet bekend. Wellicht had
den partijen met die kennis andere keuzes gemaakt. Maar
los daarvan heeft het kabinet besloten dat we op termijn
van het gas af moeten. En daar moet ook de gemeente werk
van maken. Dat betekent: nieuwbouw wordt uitstekend
geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen en warmte
pompen. Voor inwoners in bestaande huizen was er een
mogelijkheid om een goedkope duurzaamheidslening bij
de gemeente af te sluiten om zelf aan de slag te gaan. Het
beschikbare geld was alleen al vrij snel op. Het idee om
daar extra geld voor uit te trekken, haalde het op 10 maart
niet. Ook daar wilden CDA, VVD en PRO toen geen geld voor
uittrekken. D66 wel en SvKB – na even aarzelen – ook.

Moet de belasting dan omhoog?

Sinds maart vorig jaar zijn de financiële vooruitzichten voor
de gemeente verbeterd. Toch is het interessant om te zien
welke keuzes partijen maken als er te weinig geld is om je
ambities waar te maken. Ga je dan de belasting verhogen of
op andere zaken bezuinigen? Welke keuzes maken partijen
als er te weinig geld is? Hanging baskets wegbezuinigen?
Nee dus. De VVD wilde wel kijken of dat goedkoper kon en,
als dat echt nodig was, de afvalstoffenheffing kostendekkend
maken, maar wilde daar toen geen uitspraak over doen. Die
heffing was de afgelopen jaren al flink verhoogd. En verder
wilde fractieleider Peter van Dijk geen keuzes maken, in de
verwachting dat de inkomsten over een halfjaar toch wel
hoger zouden worden. (En daar kreeg hij gelijk in.) Natuurlijk
wilde niemand de belasting verhogen, maar met de kennis
van die tijd en de keuzes om de scholen te bouwen was dat
wel onvermijdelijk. Ergens moet het geld vandaan komen.
Het CDA wilde daarnaast, als enige, met wat slagen om de
arm wel bezuinigen op recreatie en toerisme. Als logisch
gevolg wilden ze ook niet overgaan tot de invoering van
toerismebelasting. Een ‘verblijfsbelasting’ voor arbeids
migranten die hier langer dan vier maanden blijven, zag men
wel zitten. En of er bezuinigd moest worden op het aantal
wethouders? Dat zien we wel na de verkiezingen.

SLA OM VOOR DE ‘STEMWIJZER’, DIE HIER! – ONDANKS ALLE KLEINE VERSCHILLEN – TÓCH HEEFT
PROBEREN TE MAKEN.
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Een stemwijzer

- voor wat het waard is

PRO, SvKB, CDA, D66 en VVD. Dat zijn de partijen waarop je kunt
stemmen op 16 maart. In vergelijking heel wat minder dan het aantal van vorig jaar, bij de Tweede Kamerverkiezingen. Een stembiljet
zo groot als een tafellaken hoeven we dus nu niet te verwachten.
De keuze is beperkt – en dat niet alleen
omdat er maar vijf partijen zijn, maar
ook omdat de programma’s van de
partijen veel op elkaar lijken. Bovendien: Kaag en Braassem is geen rijke
gemeente en dan moet je prioriteiten
stellen. En dan gaat het toch vooral
over wonen, ondernemen en werken,
onderwijs en sportvoorzieningen, onderhoud van wegen, een goed werkend
rioolsysteem en het ophalen en verwerken van afval. En niet te vergeten:
de zorg voor mensen die om wat voor
reden dan ook niet goed voor zichzelf
kunnen zorgen. En dan is het meeste
geld wel zo’n beetje op. Maar natuurlijk
zijn er wel wat verschillen tussen de
partijen. Hier! doet een poging om ze te
benoemen.

Huisvesting voor iedereen

Dat willen alle partijen, maar hoe? Ze
willen allemaal bouwen en het liefst
voor de starters uit de eigen dorpen. De
ene partij gaat daar uitgebreider op in
dan de andere partij. PRO komt met een
opsomming van plaatsen waar mogelijk gebouwd kan worden. Ook hebben
alle partijen het over de mogelijkheid
van hoogbouw. Dat zou dan wel alleen
op plekken mogen waar dat past. Roelofarendsveen en Leimuiden worden
dan genoemd. Hoe hoog, dat zal de toekomst leren. De mate waarin daarbij
ook meer openbaar groen kan komen,
lijkt te verschillen. D66 en SvKB zijn
de wat groenere partijen, die daar meer
nadruk op leggen maar iedere partij
is voor ‘beleefbaar’ groen. Verschillen
tussen de partijen bestaan ook over

de huisvesting van arbeidsmigranten. PRO en SvKB leggen daarbij de
nadruk op de aanpak van misstanden:
ook arbeidsmigranten (naar schatting
ongeveer 1200 Polen en andere OostEuropeanen) hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. De VVD en het CDA
leggen meer de nadruk op overlast beperken en willen meer ruimte geven
aan (agrarisch) ondernemers die dan
ook ‘een oogje in het zeil’ (VVD) kunnen houden. Daarbij: de discussie in
de raad loopt nog op basis van een landelijk rapport over de aanpak van misstanden. Misstanden die veroorzaakt
worden door slechte werkgevers die
misbruik maken van het feit dat ze niet
alleen werkgever zijn, maar ook huisbaas. Voor Kaag en Braassem gaat het
er dan om of het realiseren van goede
huisvesting (met max een of twee personen per kamer) op het bedrijfsterrein
van de Lasso haalbaar en een goede
oplossing is.

Geen windmolens of zonneparken in het Groene Hart

Kaag en Braassem is een Groene Hart
gemeente en daar zijn alle partijen
trots op. Weilanden met koeien en
boerenlandvogels, sloten en meren,
waar je kunt wandelen en fietsen, varen en zwemmen. Windmolens en zonneparken passen daar niet bij. Ook de
provincie is die mening toegedaan. De
plaatselijke VVD heeft dat ook in haar
verkiezingsprogramma gezet. De andere partijen zijn er minder duidelijk
over. Liever niet (SvKB)? Of nooit niet?
Dat is de vraag. De komende vier jaar

zal die discussie ongetwijfeld weer
gevoerd worden. En dan gaat het om de
vraag waar die windmolens en zonnevelden dan wel moeten komen en – op
de langere termijn – of kernenergie een
goed alternatief is. Over hoe duurzaam
kernenergie is, worden in Europa felle
discussies gevoerd en de opwarming
van de aarde gaat gestaag door. De
lokale afdeling van D66 wil wat betreft
duurzaamheid vooroplopen. Zij willen
open staan voor zonneparken op percelen met een agrarische bestemming.
Ze volgen het Landschappelijk advies
aan de drie Groene Hart-provincies,
waarin windmolens niet worden uitgesloten, maar waarbij als windmolens
toch nodig zijn, dat niet mag leiden
tot overlast of hinder voor onze inwoners. Ook niet bij plaatsing langs HSL/
A4, N11 en N207. Een ding is zeker: de
discussie is nog niet afgelopen en
overstijgt het gemeentebelang.

Recreatie

Recreatie en toerisme zijn belangrijk
voor de lokale economie. Een zwemstrandje in Roelofarendsveen als invulling op de Braassemboulevard, plus
het snel aanleggen van een tweede
sluis worden door meerdere partijen
genoemd. De ene partij benadert het
vooral vanuit de ondernemerskant
(VVD) en de ander andere partij meer
vanuit de recreant (SvKB). PRO pleit
voor de invoering van toeristenbelasting. De VVD is daar geen voorstander
van. Ook willen twee partijen (D66 en
CDA) openbare toiletten bij recreatieplekken. Recreatie lijkt sinds het be-
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Stemwijzer

nog onderzocht door een onafhankelijk instituut.

Samenwerking met
en tussen de inwoners

gin van (of door?) de coronacrisis weer
hoger op de agenda te staan. Alle partijen noemen het in hun programma
en drie partijen (VVD, PRO, D66) noemen ook het belang van het bevorderen van de gemeentemarketing. SvKB
ziet daarbij veel kansen voor samenwerking tussen recreatie en de tuinen landbouw. Het CDA lijkt daar wat
terughoudender in. Ze willen recreatiebedrijven ‘in principe’ steunen in hun
plannen. En er wordt meer geroepen:
in meer kernen een zwemplek bijvoorbeeld. Of initiatieven zoals ruiterpaden. Om die te betalen moet gezocht
worden naar bijdragen van de gemeente of andere subsidieverstrekkers.

Samenwerking
tussen partijen

De samenwerking tussen partijen is
het CDA in de afgelopen periode niet
goed bevallen. Alle partijen hadden,
na de twee voorgaande verkiezingen,
hun handtekening gezet onder de
‘samenwerkingsagenda’. Daarin stond
waar ze het over eens én over oneens
waren en hoe ze daar in de komende

vier jaar nog overeenstemming over
konden bereiken. Pas na de ondertekening werden de wethoudersposten
ingevuld. Het CDA viel deze keer buiten de boot en had geen wethouder in
het college. Mogelijk heeft dat hun kijk
op het functioneren van de samen
werking tussen partijen veranderd.
Van alle partijen zijn zij het meest
kritisch op het functioneren van het
gemeentebestuur. PRO, en met name
wethouder Floris Schoonderwoerd, die
onlangs een andere baan aannam, zal
dat niet leuk vinden. Hij was degene
die er in 2014 mee begon en boekte
daar ook landelijk veel lof mee. Het
CDA is tegen besloten overleg als er
geen persoonlijke of gemeentelijke belangen op het spel staan. Voorbeelden
worden niet genoemd, maar daar zullen de andere partijen ongetwijfeld om
vragen. Ook is het CDA voor een systeem van macht en tegenmacht: een
democratisch principe, waarbij de gemeenteraad voldoende mogelijkheden
heeft om het college te controleren. Of
de samenwerking de afgelopen jaren
succesvol was en voldoende rechtdeed
aan dat democratisch principe wordt

Samen zijn wij de gemeente. Zo heet
het verkiezingsprogramma van D66.
Zij hebben – met PRO en SvKB in het
kielzog – ook de meest uitgebreide
wensenlijst wat betreft de inwonerparticipatie. Na het mislukken van
het burgerinitiatief Veense Hout en
de moeizame voortgang van het ruiterpadeninitiatief wordt het initiatief
voor het zwemstrandje aan het Braassemermeer nu wel ambtelijk ondersteunt vanuit de gemeente. D66 had
het voorstel gedaan om een ‘groenegolfambtenaar’ aan te stellen: iemand
die inwoners en ondernemers van
begin tot eind begeleidt in gemeentelijke procedures. Dat willen ze nu verder ontwikkelen. De initiatievenmarkt,
oorspronkelijk een voorstel van PRO,
is ook weer helemaal terug. De partij
noemt ‘de politiek toegankelijk en aantrekkelijk maken voor al onze inwoners’ als uitgangspunt. Op een of andere manier hebben álle partijen daar
geld voor over. Dorpsbudgetten, een
initiatievenfonds, een burgerbegroting:
nog veel meer voorstellen om de inwoners te betrekken passeren de revue.
Toch lijken de verwachtingen van de
partijen dat het lukt om echt tússen de
inwoners te ‘regeren’ gering. Wel wil
iedereen een betere en duidelijkere informatievoorziening naar de inwoners.
En daar begint het natuurlijk ook mee;
voor wat het waard is.
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Zó is Samen voor Kaag en Braassem

‘We zijn samen
aan zet’
Wat SvKB wil voor de komende jaren staat keurig in
het partijprogramma en op de rond te delen flyers. De
partijleden vinden het daarnaast belangrijk om iets te
vertellen over het karakter van de partij. ‘Ik had en heb
nog steeds het gevoel: ik hoor erbij.’

H

ier! sprak met SvKB-wethouder Petra van der
Wereld, bestuursvoorzitter Kees Uit den Boogaard
en fractievoorzitter Fred Zoetendaal. Als fractievoor
zitter en raadslid wil Fred graag kwijt wat hém zo aantrok
in de partij: ‘Dat het een toegankelijke vereniging is, want
zo zie ik het, waar iedereen welkom is, ongeacht afkomst
of ideeën. Tot op de dag van vandaag is het zo dat iedereen
zijn mening mag uiten. Door die vrije manier van met elkaar
omgaan, sta je ook open voor andermans standpunten en
krijg je soms andere ingevingen. De gunfactor is groot. Je
leert elkaar bij SvKB nóg beter kennen. Ik had en heb nog
steeds het gevoel: ik hoor erbij.’
Petra: ‘Toen onze vorige fractievoorzitter uitviel door ziekte,
hebben we dat met z’n allen opgepakt. Het was een zoektocht, maar het maakte ons als partij ook sterker. We hebben
nog meer begrip gekregen voor elkaars werk.’
Het gaat SvKB er ook om om lokaal iets moois neer te zetten.
Petra: ‘Wij zijn een lokale partij, niet afhankelijk van de
landelijke politiek. Dat scheelt natuurlijk een stuk. Daardoor
kunnen we ons ook concentreren op onze gezamenlijke
doelen.’ Daarbij is participatie een groot goed, meent Fred.
‘Helaas hebben we door corona maar echt weinig letterlijk
door de dorpen kunnen lopen. Jammer, want dat persoonlijke contact is belangrijk.’
Dus dat iedereen mag meedenken en mag meedoen is dan
ook een van de hoofdpijlers van SvKB? ‘Jazeker’, meent Fred.
‘Ik zie nog steeds te veel drempelvrees van mensen. Een
e-mail sturen aan het gemeentehuis? Gewoon doen! Het
gemeentehuis, dat zijn we zelf: gewoon lokale mensen die
hun best doen en ook fouten maken. En stomme vragen
bestaan niet. We gaan juist graag aan de slag met vragen
vanuit de inwoners.’
Petra: ‘Toen ik wethouder werd, werd ik ineens ‘mevrouw’.

Maar ik ben gewoon Petra en je kunt me gewoon berichten
blijven sturen. Wij weten de weg in het gemeentehuis. Die
schroom is niet nodig. Je kunt soms zelf meer doen dan je
denkt.’

Verkenner van de toekomst

Behalve dat je verschillend mag zijn, zie je binnen SvKB ook
een grote gemene deler, meent Petra: ‘We zijn maatschappelijk betrokken en staan zo’n beetje allemaal voor groen
en blauw, voor de mooie kanten van onze gemeente. Daarbij
wegen we goed af waar we goed aan doen, we zullen altijd
bedenken wat er waar nodig is. Mijn droom is daarbij om de
dorpen nog meer verbinden.’
Kees: ‘Raadleden hebben daarbij ook nog een andere taak.
Je moet een voorloper willen zijn, een verkenner. Je moet
willen nadenken over de toekomst van je gemeente. Kijken
of je de inwoners zover kunt krijgen of ze met je mee willen lopen. In ons partijprogramma staan een paar mooie
aanzetten, zoals: waar willen we heen met het agrarische
gedeelte van de gemeente? We geven een aanzet tot een
landschapsarchitectenplan, willen natuur omvormen naar
recreatie. Bij plannen maken hoort ook budgetten creëren,
kijken of iets te realiseren valt. Dat is ook onze taak. ‘
Petra: ‘Of het Blue Zone-plan van enkele inwoners om Kaag
en Braassem tot de eerste Blue Zone-gemeente in de Randstad te maken. Blue Zones zijn plekken op de wereld waar
mensen langer, gezonder en gelukkiger leven dan gemiddeld. Dit plan, over positieve gezondheid, gelukgevoel en
meer groen, past zo bij waar we vandaan komen. Behalve
meer economische voortgang, is het minstens zo belangrijk dat we meer aandacht voor elkaar krijgen en beseffen in
welk mooi gebied we leven.’
Kees: ‘We blijven met een brede blik kijken. De gemeente
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Politiek
Tekst: Jeannette van Haastert
Beeld: Jamie van der Wereld
Redactionele samenwerking

KEES UIT DEN BOOGAARD
FRED ZOETENDAAL

PETRA VAN DER WERELD

verandert, daar denken we over na. Wat geeft dat voor
kansen? En hoe kunnen we die vertalen naar politieke
besluiten?’ Petra: ‘Bodemdaling, stikstof, woningnood: daar
moeten we ook een oplossing voor bedenken. We gaan
al snel nog veel meemaken met nieuwe economieën, met
robotisering. Dat kan mooie kansen opleveren. Bijvoorbeeld
domotica – ofwel het automatiseren van je huis – dat oude
ren helpt om langer thuis te blijven wonen.’

mooi, je bouwt voor jezelf en anderen aan de toekomst! Aan
een mooie toekomst, want vergeet niet: het is hier fantas
tisch mooi, en dat weten mensen ook wel. En die rijkdom
van die mooie omgeving, daar mogen we ons nóg bewuster
van zijn. Die is niet in geld uit te drukken.’

Onder druk wordt alles vloeibaar

Kees: ‘En dat is niets nieuws of engs, dat is altijd al aan de
gang. Niet roken, autogordels dragen: ooit was er veel te
gendruk, maar iedereen is er nu aan gewend. Je moet mee
bewegen. Je ziet iets, gaat duwen en drukken. Niks is in drie
dagen gebeurd, maar onder constante druk wordt alles vloei
baar. En plots is dan daar die beweging. Ook dat is onze taak.’
Fred: ‘Inderdaad: als verkenner blijven aanhalen, blijven
herhalen, erover blijven nadenken.’
Petra: ‘Net als dat we kaders moeten stellen, daarop kunnen
controleren, maar eventueel ook kunnen bijsturen.’
Het is aan de inwoners om ook zelf na te denken: over hun
toekomst, over waar je in investeert. Het is aan de partij – of
eigenlijk: aan alle partijen – om duidelijk naar buiten te tre
den waar we met z’n allen naartoe moeten. Om te vragen: wie
doet er mee? Wie denkt er mee? Nadenken ook over de con
text van plannen, en die eventueel begrenzen. Petra: ‘Over
bouwen bijvoorbeeld. Ja, het is nodig, maar we moeten ook
denken aan genoeg ruimte eromheen om te kunnen leven.’
Kees: ‘Want als de gemeente eenmaal vol staat met huizen,
kun je niet meer terug.
Fred: ‘Kortom: je moet als partij het eerlijke verhaal vertellen.
Laten zien: als dit gebeurt, dan zijn dat de consequenties.’ Hij
ontkracht dat politiek saai zou zijn. ‘Het is juist hartstikke

DIT WIL SVKB VOOR DE KOMENDE
4 JAAR

• € 200.000 voor participatie en inwonersinitiatieven.
•
Een begin maken met een Landschapsarchitectuurplan – om de dorpen recreatief met elkaar te
verbinden.
• € 100.000 per jaar extra budget voor recreatieve
ontwikkelingen.
•A
 anleg tweede sluis in Braassemerland.
•B
 ouwen IKC in Woubrugge
•
Aanstellen van een agrarisch regisseur voor
advisering en begeleiding van agrarische en landschappelijke veranderingen.
Deze en nog meer actiepunten vind je op
samenvoorkaagenbraassem.nl.
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OSCAR VAN LEIJDEN
ANJA DE RIJK
THIJS MOOREN

Een middenpartij met duidelijke standpunten: het CDA gaat
uit van je eigen verantwoordelijk en van anderen helpen waar
nodig. En dat ook jíj om hulp mag vragen; bij je omgeving als
dat kan en bij de gemeente als dat moet.

CDA: lokaal in gewone m
CDA heeft oog voor de toekomst. ‘Jonge
mensen zetten voort wat wij achterlaten.’
Het is een partij in het hier en nu, gaat
moeilijke problemen niet uit de weg en
wil alleen beschikbaar geld uitgeven. Zes
CDA’ers stellen zich voor: waar zetten zij
zich de komende raadsperiode voor in?

ANJA DE RIJK (49) uit Leimuiden

is getrouwd met Ron en moeder van drie
(19, 16 en 12 jaar). Ze is lijsttrekker en al
negen jaar actief voor het CDA. Anja is
raadslid sinds 2018.
Communicatie – ‘De communicatie
vanuit de gemeente met de inwoners is
veranderd. Niet elke verandering is een
verbetering. Wij zien dit dan ook graag
anders: tijdig, volledig en voor iedereen
te begrijpen. Als we met elkaar willen dat
inwoners zich inzetten voor de gemeente,
is het belangrijk dat ze zich betrokken
voelen. Op het moment dat je goed wordt
geïnformeerd, weet je wat er speelt en wil
je je wellicht inzetten. Deze betrokkenheid zien wij te weinig (men moppert op

de gemeente) en dat is jammer. Wij willen
graag dat er onder meer een tweewekelijkse nieuwsbrief komt, waarop inwoners
zich kunnen abonneren, of dat je die kunt
ophalen bij een ophaalpunt in de kern.’

THIJS MOOREN (51) uit
Hoogmade woont samen met Vera en is
vader van drie (11, 9 en 7 jaar). Thijs is
raadslid sinds 2014 en in het dagelijks
leven agrariër en kaasmaker.
Buitengebied en Verkeersveiligheid – ‘We
zijn een landelijke gemeente met mooie
polderwegen en agrariërs die het buitengebied onderhouden. Laten we zuinig zijn
op onze land- en tuinbouwsector. Zij zijn
onze basis en hun betekenis – werkgelegenheid, onderhoud van onze polders en
de voedselproductie – wordt onderschat.
Landbouw is prachtig. Landbouwverkeer
door de kernen is me wel een doorn in het
oog en niet meer van deze tijd. Parkeerproblemen in woonwijken maken wegen
gevaarlijk. Roelofarendsveen en Leimuiden ontwikkelen zich snel en we zien ont-

sluitingsproblemen. Welke ontsluitingswegen komen door bouw in de kernen
in de toekomst in de knel? Het CDA wil
dat op de agenda hebben en aanpakken.
We zijn geen verkeersdeskundigen, maar
hebben daar wel ideeën over.’

OSCAR VAN LEIJDEN (23) uit
Hoogmade staat op plaats 9 op de verkiezingslijst. Sinds 2021 is hij betrokken
bij het CDA. Oscar is uitvoerder bij een
aannemersbedrijf.
Jongeren en verenigingsleven – ‘’De
jeugd heeft de toekomst’ hoor en zie je
vaak voorbijkomen. Dat past echt bij het
CDA. Door vol in te zetten op het realiseren en bouwen van betaalbare huizen voor
starters; dat is een goed begin. Er zijn gelukkig veel jongeren die in de gemeente
willen blijven wonen, ik ben er zelf ook een
van. Daar mogen we trots op zijn en in de
gemeenteraad hoop ik bij te dragen aan
woningbouw in alle kernen. Iedereen vindt
ons verenigingsleven ‘schitterend’. Dat is
het ook; maar om dit te behouden hebben
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Politiek
Tekst: Alice Bakker.
Beeld: Verkiezingsprogramma CDA
Kaag en Braassem
Redactionele samenwerking

BAS KEMPENAAR
RICHARD STIKKELORUM

e mensentaal

JOHAN HOOGENDOORN

afgelopen twee jaar wel gezien. Het
CDA wil dat iedereen mee kan doen, dat
niemand tussen wal en schip raakt.’

deel van onze opgaves voor 2030 te behalen en onze gemeente zoveel mogelijk
open te houden. Er is werk aan de winkel!’

uit Roelofarendsveen woont samen met
Ria en is opa van drie. Richard is burgerlid en staat op plaats 4 op de verkiezingslijst. Hij is aannemer in de bouw.

JOHAN HOOGENDOORN (51)
uit Woubrugge is getrouwd met Heleen
en vader van drie (15,17 en 19 jaar). Hij is
veertien jaar actief voor het CDA, de laatste drie jaar als raadslid. Johan is imker
en werkzaam in de tuinbouw.

BAS KEMPENAAR (21) uit
Woubrugge bezet plaats 5 op de
verkiezingslijst. Bas is burgerlid sinds
januari 2022 en studeert politicologie.

Omzien naar elkaar – ‘In Leiden heb ik
veel jongeren zien ontsporen. Ik heb hen
opgepakt en binnen mijn mogelijkheden geholpen. Sinds acht jaar woon ik in
Roelofarendsveen en wil ik me inzetten
voor de jeugd, ouderen en sociaal zwakkeren in Kaag en Braassem. Niet iedereen
heeft een vangnet en ik vind dat de gemeente er moet zijn voor haar inwoners.
Welvaart – steeds groter, beter en meer
– is mooi, maar welzijn – je goed, veilig
en gewaardeerd voelen – is belangrijker.
Als je het zelf goed maakt, kun je er zijn
voor je naasten. Het omzien naar elkaar is
belangrijker dan ooit; dat hebben we de

Duurzaamheid – ‘De wereld op zijn minst
zo mooi achterlaten als hij nu is, dat is
mijn motto. Met elkaar kijken hoe we op
een verantwoorde manier onze levensstijl
kunnen behouden en geen ‘puinhoop’ achterlaten voor onze (klein)kinderen. Als we
allemaal iets doen, doen we samen heel
veel. Niet ieder op zijn eigen eiland, maar
samen; geven en nemen. Het CDA wil
gebruikmaken van de ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid en dit voor
iedereen bereikbaar maken door middel
van duurzaamheidsleningen en wellicht
subsidies. Door besparen, besparen en
nog eens besparen hopen we een groot

we jongeren nodig. Hoe mooi is het dat
jong én oud zich welkom voelen bij een
vereniging. Daarvoor is nieuwe aanwas én
woningbouw echt belangrijk.’

RICHARD STIKKELORUM (51)

Verbinding inwoner-politiek – ‘Om tot
weloverwogen beslissingen te komen is
discussie nodig. Als nieuwkomer in de
gemeentepolitiek zie ik dat het daaraan
schort. Discussiëren is niet alleen je mening geven of het verdedigen van je eigen
gelijk. Het is ook luisteren en oprechte interesse tonen. Je hebt nooit voor honderd
procent gelijk. Het is van belang dat ik niet
alleen als inwoner geïnteresseerd ben
in meningen van anderen, maar ook als
raadslid. Wie nooit van mening verandert,
leert niets nieuws. Ik wil me inzetten voor
beter bestuur door discussies te voeren.
Door te luisteren naar ieders belangen
en een écht debat te voeren waarin alle
argumenten gewogen worden.’
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Roel van Leeuwen

Co van de Weteringh

Johan van Ruiten
Evert Henrotte

Tanja van Klink

Floris Schoonderwoerd
Ramon Borst

Thijs van Seggelen
Djoeke Leeuwenhoek

Thijs Brambach

Guus de Koning

Rick van Seggelen

Ruud van der Star

Thea Wesselman

Monique Hogenboom

Remko Straathof

Sandra de Wagenaar
Dolf Kistemaker
Anja van Haastregt

B

ij de oprichting in 2014 ging het om het andere
geluid, het eigentijdse. ‘Het moest veranderen’, vertelt
lijsttrekker Sandra de Wagenaar (39) uit Leimuiden.
‘Dat is deels gelukt, maar veranderingen gaan langzaam. We
gaan nog steeds voor hetzelfde geluid, er zit veel kennis en
betrokkenheid bij onze inwoners, dat zouden we graag gebruiken.’ Meer dan dertig mensen staan op de kieslijst van
PRO Kaag en Braassem. Veel kernen zijn vertegenwoordigd
en de lijst is heel divers qua leeftijd. In de top 10 zien we
vijf nieuwe namen. Een daarvan is nummer drie: Monique
Hogenboom (49) uit Roelofarendsveen. Sandra is blij met de
lange reeks namen. ‘Iedereen herkent zich wel in iemand op
onze kieslijst.’

Eigen initiatieven

‘Inspraak blijft voor ons belangrijk’, aldus Sandra. ‘Wij
willen daarom een initiatievenfonds: een gedeelte van de
begroting zetten we opzij voor initiatieven van de burger. Een
goed voorbeeld van hoe wij omgaan met inspraak is hoe we
het aangepakt hebben bij het Sportpad in Roelofarendsveen.
Door als gemeente een stapje terug te doen, laat je mensen
zelf met het initiatief komen. PRO was hier de aanjager van,
er is al veel gerealiseerd.’ Over de komende verkiezingen
vertelt ze dat er inhoudelijk wordt gestart met de input van
burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties.
‘Door wat we ophalen, weten we wat er de komende raadsperiode moet gebeuren en bepalen we onze koers. Toen PRO
begon, zeiden mensen dat er in Leimuiden niets gebeurde.
Nu, acht jaar later, staat het centrum in de steigers, heeft

de voetbalvereniging een kunstgrasveld, worden nieuwe
huizen in Leimuiden-West allemaal lokaal toegewezen, is
er een nieuwe school en wordt er nadacht over een woonvoorziening voor dementerenden. De komende jaren kan
Leimuiden wéér op ons rekenen.’ Ook duurzaamheid wordt
een hot topic de komende vier jaar. ‘Voor onze kinderen en
door de hoge gasprijzen. We willen het verduurzamen van
woningen, eventueel met subsidies, stimuleren. Alles wat je
bespaart, hoef je ook niet op te wekken.’

Alert op de begroting

De samenleving verandert, dus de politiek en de manier
waarop naar politiek gekeken wordt ook. Daar beweegt PRO
in mee. Sandra ziet een rol als fractievoorzitter van PRO wel
zitten. ‘In de raad wil ik deelnemen aan het gesprek en ons
goede werk voortzetten. We willen nog meer burgers betrokken maken bij PRO. Er zit nog veel meer potentieel aan kennis
in de gemeente en ik hoop veel mensen enthousiast te maken. Door aan te haken, merk je wat onze manier van denken
is. Als inwoner weet je veel meer van wat er speelt in de samenleving.’ Sinds eind 2021 is Monique Hogenboom burgerlid bij PRO. Ze is blij met de missie van de, volgens haar, moderne partij en hoe er met de inwoners van Kaag en Braassem
wordt samengewerkt. ‘Het is een enthousiaste groep, waarmee het fijn brainstormen is en prettig om discussies mee
aan te gaan. Elke mening wordt gehoord.’ Een paar maanden
na haar beëdiging als burgerlid, maakte Monique al de stap
naar nummer drie op de kieslijst. Door haar achtergrond bij
de sociale dienst voor vier Bollenstreekgemeentes heeft ze
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Politiek

Iedereen is PRO
Kaag en Braassem

Tekst: Alice Bakker.
Redactionele samenwerking

PRO Kaag en Braassem is een lokale partij die niet
vastzit aan landelijke richtlijnen. De leden zijn vrij
om te zeggen en te doen wat ze willen. Het is
een vereniging die zich inzet voor een modern
gemeentebestuur, dicht bij de inwoners.
V.L.N.R.: Monique
Hogenboom,
Rick van Seggelen,
Sandra de
Wagenaar.

veel kennis over het sociale domein en de gemeentefinan
ciën. ‘In de nieuwe gemeenteraad ga ik graag als betrokken
inwoner aan de slag. Door alert te zijn op de gemeentebegro
ting en dat er structureel en realistisch begroot wordt, vind
ik belangrijk’, vertelt Monique. ‘Niet te voorzichtig, maar
zeker ook niet te ruim.’

Zo moeder zo zoon

PRO Kaag en Braassem
durft te kiezen en handelt
proactief, samen met in
woners. ‘Als blijkt dat ik
het niet helemaal scherp
heb, vraag ik het na’, vertelt
Sandra. ‘Zo had ik onlangs
iets met een gespreks
partner waarvoor ik direct
de wethouder gebeld heb.
Je kunt geen conclusies trekken zonder achtergrondinfor
matie en door de inwoner via een gesprek te koppelen aan
de wethouder was het misverstand uit de lucht. Voer het
gesprek, pak het op. Samen bereik je echt meer dan alleen.’
Politiek hoeft niet ver van je bed te zijn, vinden Sandra en
Monique. Hoe leuk dat, door er aan tafel thuis over te praten,
Moniques 23-jarige zoon ook enthousiast gemaakt is om op
de kieslijst plaatst te nemen: Luke Hogenboom staat op plek
15. Hij wil meepraten, over betaalbaar wonen bijvoorbeeld,
een onderwerp dat onder zijn leeftijdgenoten een hot item
is. ‘Dat leeft in elke kern en er zijn zeker kansen. Uiteindelijk

hopen we in elke kern een IKC, een integraal kindcentrum,
te realiseren, hierdoor komen gebouwen vrij. We moeten
serieus kijken hoe we die kunnen ombouwen naar woningen’,
vertelt Sandra, in het dagelijks leven assistent-makelaar. ‘Er
is een enorm tekort aan sociale en betaalbare woningen.
Dankzij PRO worden nieuw gebouwde sociale woningen
lokaal toegewezen, waardoor er meer doorstroming is. Er
is een gat voor mensen die
te veel verdienen voor een
sociale woning en te wei
nig voor een koopwoning.
Voor deze groep wordt een
woning onbereikbaar, daar
gaan wij ons voor inzetten.
Daarnaast willen we de leef
baarheid in de kleine kernen
goed houden, door juist daar
woningbouw te realiseren.
Rick van Seggelen is hiervoor bij PRO het aanspreekpunt,
hij is ook woordvoerder ruimtelijke ordening. Wat je nu
ziet in nieuwbouwprojecten als het Braassemerland is dat
er verkeersissues zijn. We willen ons hard maken voor
een veilige ontsluiting.’ Wat daarnaast zeker op de agenda
komt bij PRO in de nieuwe termijn is hoe het verder moet
met basisschool de Kiem die uit zijn jasje groeit, en met de
Floraweg en Geestweg in Roelofarendsveen. ‘We willen de
mening van de inwoners meenemen in de beslissingen, zij
zijn de bewoners of gebruikers. Dat kan alleen maar door
met elkaar in gesprek te blijven.’

‘We willen de mening
van de inwoners meenemen
in de beslissingen,
zíj zijn de bewoners
of gebruikers’
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ANKE KUSTERS
NICK VAN EGMOND

D66: samen
zijn we de gemeente

CARSTEN ZWAANEVELD

Nick van Egmond (25) is sinds vier jaar
fractievoorzitter van D66 Kaag en Braassem.
Al jong was hij betrokken bij zijn woonomgeving
en wist hij dat D66 zijn partij was. Op zijn 17e
stond hij op plek 17, nu voor de tweede keer
als lijsttrekker bovenaan.
Volgens Nick kijkt D66 kritisch naar elk vraagstuk en wordt er
uitgegaan van wat op dat moment nodig is. Dat past bij de
gemeentepolitiek én bij Kaag en Braassem. Niet altijd gaat hij
akkoord met de status quo, hij neemt graag een eigenwijs stand
punt in. ‘Maar je moet bereid zijn je aan te passen’, aldus Nick.
‘Wil je verandering? Dan zou je op ons moeten stemmen.’

HONDERD HANDTEKENINGEN

D66 heeft ideeën voor inwonerinitiatieven. ‘Met honderd hand
tekeningen moet je met een idee bij de gemeenteraad terecht
kunnen’, vertelt Nick. ‘De raad moet dit dan ook behandelen.’ Het
liefst ziet hij daarnaast dat, als plannen in de raad besproken
worden, inwoners een amendement kunnen indienen. Zij mogen
dan een alternatief voorstellen. ‘Er is niet alleen ‘voor’ of ‘tegen’.
Dan heb je het samen over hoe het beter kan: dat is het gesprek
dat je met inwoners moet hebben.’ Volgens Nick is het voor inwo
ners niet altijd duidelijk waar ze met hun plannen terechtkunnen.

‘Ideeën of initiatieven verdwalen in het gemeentehuis. Dankzij
D66 is er nu een groenegolfambtenaar: iemand die onafhanke
lijk is en de mensen met goede ideeën de weg wijst.’ Waar het
volgens Nick aan schort is het relatiebeheer. ‘De terugkoppeling
naar betrokken inwoners is soms niet goed. Bouw een netwerk
op met actieve inwoners. Die zijn een volgende keer graag weer
betrokken en willen weten wat er met hun initiatieven gedaan
wordt.’ Het liefst geeft hij ‘geld aan inwoners’. Als voorbeeld haalt
Nick een experiment aan dat in Groningen goed is gelukt. ‘Met
inwoners is daar bepaald waar het geld aan werd uitgegeven.
Er waren verrassende uitkomsten, waarbij inwoners zelf ook de
handen uit de mouwen staken.’

MEER DOORSTROMING

Zijn persoonlijk speerpunt is meer woningen voor starters.
‘Mensen kunnen niet doorstromen. Als jongeren thuis weggaan,
kunnen ouders kleiner wonen. In 2018 hebben wij om een actie
plan gevraagd. Sindsdien is er veel bereikt. Dankzij lokale onder
nemers die niet het onderste uit de kan willen halen en voor een
sociale prijs verhuren, zijn er straks woningen voor jongeren in
het Bonaventuragebouw, de oude Ignatiusschool en bij de Alke
burcht. Dit zijn drie gebouwen in Roelofarendsveen en ik hoop
dat er in meer dorpen dit soort ondernemers en locaties zijn. Wij
moeten dat als gemeente niet in de weg zitten, we zullen bepaal
de regels moeten loslaten. In de komende vier jaar zou ik graag
bereiken dat er nog meer creatieve woonoplossingen zijn voor
starters. Maar ook dat er meer gebouwd wordt voor het midden
segment, voor de gewone mens.’
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Tekst: Alice Bakker.
Beeld: Leon Veefkind
Redactionele samenwerking

NIEUWE GEZICHTEN

Twee nieuwkomers in de kieslijst-top 6
zijn Anke Kusters (Leimuiden) en
Carsten Zwaaneveld (Oude Wetering).
Anke woont sinds 2005 in de gemeente,
Carsten sinds vorig jaar. Ze willen zich
graag lokaal inzetten, Carsten met als
specialisatie natuur en groen en Anke
cultuur en zorg.
Groen doen
‘Het is belangrijk om een sociaal geluid
te laten horen’, aldus Anke. ‘D66 denkt
vooruit.’ Carsten: ‘We moeten behouden
wat goed is, verbeteren wat beter kan. De
komende jaren gaat er veel veranderen.
Dat doen we niet alleen voor de inwoners,
maar mét hen. Over vier jaar kijk ik graag
terug op een groenere en beter bereik

bare gemeente. Ik zet me in voor meer en
beter openbaar vervoer, maar ook voor
deelauto’s in elke kern. Daarnaast zie ik
graag dat ons open landschap behou
den blijft, de biodiversiteit verbetert en er
meer ruimte is om daarvan te genieten.
Gezond leven valt of staat bij natuur: om
in te spelen, door te wandelen, je gedach
ten te verzetten, je te verwonderen of te
ontspannen. Het groen en het schitte
rende water is waarom ik voor Kaag en
Braassem ben gevallen: die rust heeft
mij, samen met de vriendelijkheid van
iedereen die ik tegenkom, overtuigd.’
Mooi cultureel erfgoed
Anke ziet graag dat iedereen kennis
maakt met cultuur. Op scholen door
ervoor te zorgen dat er budget is voor

speciale toneelvoorstellingen en muziek
les in de klas, maar ook door culturele
festivals te ondersteunen. ‘Zo nemen
we drempels weg. Cultuur is overal, of je
nu naar Spotify luistert of een hoogdra
vende toneelvoorstelling bezoekt. Het
brengt mensen in contact, maar laat je
bijvoorbeeld door cultureel erfgoed ook
trots zijn op het feit dat je in Kaag en
Braassem woont.’
Een ander aandachtspunt: de zorg en
de complexiteit van de taken die bij de
gemeente neergelegd worden. ‘We zien
overbelaste mantelzorgers, de jeugdzorg
die niet goed loopt, crisisinterventies die
niet binnen 24 uur geregeld kunnen wor
den. Daar moet iets aan worden gedaan.
De slogan van D66 is niet voor niets ‘laat
iedereen vrij, maar laat niemand vallen.’

IK BEN HET MEEST TROTS OP…
‘… het armoedebeleid.
Waarbij ik me altijd
extra heb ingezet voor
jongeren. Zij mogen
geen ontwikkelings
achterstand oplopen
door de financiële positie
van hun ouders.’

CONNY PUNT

GINO WESSELMAN

SAM VIJLBRIEF:

‘… de groenegolfambte
naar. Hierdoor kunnen
inwoners met initiatie
ven een onafhankelijke
begeleider krijgen die ze
adviseert op de weg door
het gemeentehuis.’

‘… het IKC Woubrugge.
Daar werd al jaren over
gesproken, maar het
komt er toch echt. En
daarmee ook extra
woningbouw in
Woubrugge.’
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VVD: een
inhoudelijk goed
verhaal
Peter van Dijk (35) zit sinds vier jaar in de gemeenteraad
en is sinds tweeënhalf jaar fractievoorzitter voor de VVD
Kaag en Braassem. Bij de komende verkiezingen is hij
de lijsttrekker van de lokale liberale partij.
‘Het is een partij met een goed inhoudelijk
verhaal; ik voel me er thuis.’ Politiek heeft
altijd al Peters interesse gehad, als jon
gen keek hij naar debatten en hield hij al
van sociologie en maatschappijleer. ‘VVD
staat voor eigen verantwoordelijkheid’,
legt hij uit. ‘Voor jezelf zorgen, maar met
oog voor en een uitgestoken hand naar
wie dat niet kan. Dat past bij mij.’

WONINGEN IN DE POLDER

Volgens Peter heeft de VVD de afgelopen
jaren laten zien waar ze voor staan en hoe
ze vanuit de inhoud een bijdrage hebben
geleverd. ‘Neem bijvoorbeeld de OZBbelasting. Vanuit het college, gesteund
door de andere partijen, lag er een plan
om deze met dertig procent te verhogen.
Dat is gemiddeld ruim honderd euro per
huishouden. De VVD was pertinent tegen
en kwam met goede alternatieven, waar
bij het ons met onze twee zetels lukte om
de rest van de raad te overtuigen. In de
nieuwe termijn willen we ook daarvoor
gaan: het in toom houden van de gemeen
telijke lasten.’
Natuurlijk heeft de VVD ook andere speer
punten. Zo maken ze zich hard voor meer

woningbouw. ‘We kunnen wel roepen
dat er krapte op de woningmarkt is,
maar moeten er gewoon iets aan
doen. En ja, daar moet je misschien
een klein stukje polder voor opoffe
P E T E R VA N
D IJ K
ren. Er hoeft nog geen één procent
bebouwd te worden om aan de
woningvraag te kunnen voldoen.’
Waar de VVD de polders zeker niet voor
heeft bijgewoond in zijn rol als ambtelijk
op wil offeren, is voor windmolens en
ondersteuner. Dit wil hij ook graag vanaf
zonnepanelen. ‘Ooit is er de afspraak ge
de kant van de raad meemaken. ‘Ik hoop
maakt om in 2040 energieneutraal te zijn’,
daar een bijdrage aan te leveren. Met
vertelt Peter. ‘Niemand wist wat dat zou
nieuwe energie en nieuwe gezichten. We
betekenen. Ik denk dat we zo stoer moe
hebben een lijst met een aantal jonge
ten zijn om daarop terug te komen. Wist je
mensen, maar ook kandidaten met veel
dat die nieuwe windmolens tweehonderd
ervaring in de gemeentepolitiek. Met onze
meter hoog zijn? Waar je die ook plaatst,
twee zetels hebben we de afgelopen jaren
die zie je vanuit elke hoek van de gemeen
al veel bereikt en vanuit de inhoud goede
te. Dat moeten we niet willen. Bovendien,
bijdragen kunnen leveren, ik hoop op meer
dat ene stukje groen dat er is, moeten we
en op groei van de lokale VVD.’
behouden.’
Op nummer twee op de kieslijst staat Roy
Möllers. De 29-jarige inwoner van Leimui
JONG EN OUD
den is sinds zijn 21e lid van de partij en
Peter komt van oorsprong uit Papenveer
was al jong betrokken bij de VVD Kaag
en woont met zijn jonge gezin in Roelof
en Braassem. Helemaal onder aan de
arendsveen. In het dagelijks leven is hij
lijst staat lijstduwer Hans Bruijn (94) van
ambtenaar bij de gemeente Nieuwkoop,
Kaageiland te vinden: een VVD’er in hart
waar hij de coalitieonderhandelingen
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Tekst: Alice Bakker.
Beeld: Roy Möllers, Dimmy Olijerhoek.
Redactionele samenwerking

HANS BRUIJN

en nieren, die in de Tweede Wereldoorlog ontdekte dat niet mogen zeggen wat
je denkt haaks staat op zijn waarden. De
leeftijdsuitersten geven aan dat de VVD
een partij is voor elke leeftijd. ‘Het is niet
aan leeftijd gebonden om je in te zetten
voor de partij.’

SOCIALER DAN JE DENKT

‘Persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, dat is voor mij de kern van de VVD’,
vertelt Hans. ‘Niet: de overheid moet
het doen. De VVD geeft iedereen een
eigen verantwoordelijkheid. Wist je dat
de partij veel socialer is dan de meeste mensen denken?’ Roy: ‘Dat klopt,
sociale rechtvaardigheid is belangrijk. We
hebben een verzorgingsstaat waarin we
helpen wie het nodig heeft en we het met

ROY MÖLLERS

elkaarmoeten opbrengen om dat in stand
te houden. Iedereen mag zijn wie hij is,
zonder oordeel. Je moet kunnen leven
hoe je wil, zonder beperkingen. Samen
zijn we verantwoordelijk richting elkaar.’
Met de opmerking ‘Het is niet goed geregeld’ geef je anderen de schuld. Maar de
individuele vrijheid is niet onbeperkt, het
houdt op waar de vrijheid van een ander
begint, meent Hans. Volgens hem is dit
vergelijkbaar met hoe bijvoorbeeld regels
in het verkeer gelden: je moet je eenvoudigweg aan de regels houden. ‘Doe je dat
niet, dan heeft een ander daar last van.’

BRUG OF VEERPONT?

Roy roemt de drive en de betrokkenheid
van zijn 94-jarige partijgenoot. ‘Hij komt
altijd naar fractievergaderingen en zelfs

toen dat via Teams ging, was hij er altijd bij. Ik vind het mooi om te zien hoe
hij opkomt voor het belang van het eiland Kaag.’ Jarenlang zette Hans zich in
voor de dorpsraad op het eiland. ‘Waar ik
verantwoording heb, neem ik het.’ Als
betrokken inwoner gaat de discussie die
op dit moment leeft in de dorpen Kaag
en Buitenkaag hem aan het hart: komt er
een brug of blijft de veerpont? ‘Ik ben
pertinent tegen de brug, bij de pont
ontmoet je elkaar en merk je dat je
dorpsgenoten om je geven. De last die je
hebt van een brug wordt echt onderschat.’
Roy: ‘Ook wij zien in hoe de bereikbaarheid van het eiland via de pont van belang
is en het eilandgevoel dat hiermee sterk is
vervlochten; daarom zetten we ons in om
de pont te behouden.’
De 29-jarige Leimuidenaar en de 94-jarige inwoner van Kaageiland hebben een
goede klik. ‘Hans is mijn trouwste supporter’, vertelt Roy. ‘Dat is zeker waar’, beaamt
Hans. ‘Zo iemand als Roy: hoe jonger hoe
mooier. Eenmaal boven de zeventig, dan
mis je zijn jeugdenergie. De jeugd heeft
de toekomst. We moeten ruimte voor ze
maken.’
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Kaag en Braassem de eerste
																
Weleens gehoord van Blue Zones? Dat zijn gebieden op de wereld waar
mensen langer leven en gezond oud worden. Die plekken dienen als blauwdruk
voor een ambitieus en mooi gezondheidsinitiatief in Kaag en Braassem.
Gezondheid heeft de afgelopen jaren
een hoofdrol gespeeld in ons leven.
Iedereen heeft kunnen ervaren hoe belangrijk het is en dat gezond zijn niet
vanzelfsprekend is. We moeten er in
deze tijd moeite voor doen. Ook, of misschien júist als we ouder worden. We
leven in Kaag en Braassem onder de
rook van Schiphol, en de A4 en de A44
zijn dichtbij, waardoor de lucht vol zit
met fijnstofvervuiling. Fijnstof kan in
je longen en bloedvaten kruipen. Maar
vraag je ook af: is het water dat we drinken schoon genoeg? Of ons voedsel,
dat bespoten wordt met pesticiden of
waar plastics in zijn opgelost. Hoe kun
je ook hier gezond leven en een gezondere leefstijl ontwikkelen?

Actief en sociaal leven

Dit vroegen Kaag en Braassemers
Richard de Jeu en José Hoogeveen
zich af. Zij zijn gaan kijken naar
de zogenaamde Blue Zones in de
wereld; dit zijn gebieden waar mensen
zonder gezondheidsproblemen heel
oud worden. Hoe komt dat? José: ‘We
kwamen erachter dat het niet alleen
over gezond eten gaat,
maar ook over de
omgeving

waarin we leven, en hoe we bewegen.’
Ze vroegen zich af: wat kunnen we leren van de gebieden waar mensen heel
gezond en vitaal oud worden? José:
‘Wat opvalt, is dat de mensen leven in
een gezonde, groene omgeving, zingeving hebben en op een dag regelmatig
pauzes nemen door een dutje te doen, te
bidden of een moment voor zelfreflectie te nemen. Mensen bewegen veel,
blijven tot het einde in de gemeenschap
actief en hebben een fijn sociaal leven.
Bovendien eten ze onbespoten voeding
van het land uit de streek, eten ze zich
maar voor tachtig procent vol en hebben ze een gezond gewicht.’
De Blue Zones zijn min of meer toevallig tot stand gekomen door hun ligging en isolatie. Toch kunnen we er
wel een voorbeeld aan nemen, menen
Richard en José, en kijken hoe we
hier in Kaag en Braassem onze toch
al blauwe omgeving gezonder kunnen
maken. Zodat niet alleen gezond ouder
worden aan de orde is, maar we ook
een basis leggen voor een gezonde toekomst voor onze (klein)kinderen.

Geliefden
op de eerste
Eten wat de
plaats
natuur lokaal
Natuurlijke
80-20
geeft
Geloof
beweging
regel
Zingeving
in het leven

De drie G’s

José en Richard zijn daarom de projectgroep ‘Kaag en Braassem de eerste
Blauwe Zone van de Randstad’ gestart.
Het doel: gezondheid voor iedereen,
zonder commercieel oogpunt. Zij willen werken aan, zoals zij het noemen,
de drie G’s: groen, gezond en gelukkig.
Het is belangrijk dat onze leefomgeving
groener wordt met meer bomen die het
fijnstof absorberen en ons zuurstof
leveren. En daarnaast een gezond binnenmilieu in je huis, maar ook binnen
in je lichaam. De projectgroep praat
hierover met de gemeente, bedrijven
en verschillende sectoren binnen onze
gemeente. Ontplooien, versnellen en
verbinden, dat is het idee. In de praktijk
betekent dit: een platform oprichten
als communicatiemiddel en kennisbaak voor en door bewoners, gemeente
en bedrijven. Daarnaast gaan zij workshops organiseren (ook voor en door
inwoners), online meetings en andere
activiteiten, om elkaar te inspireren
wat je zelf allemaal kunt doen. Met
penningmeester Peter Mooij willen zij
subsidies aanvragen voor vergroening
en verduurzaming.
We duiken wat
dieper in de

Pauzeknop
indrukken

Sociaal leven
Groene omgeving

DE BASISPRINCIPES
VAN HET LEVEN VOLGENS DE BLAUWE ZONE

Kort samengevat: leven in een gezonde groene omgeving, veel buiten zijn en
bewegen. Zingeving hebben, pauzes nemen en sociaal actief zijn tot het einde.
Onbespoten voeding (van het land) eten, en je maar voor 80% vol eten.
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Blue
Zone
																van de Randstad?
materie. ‘Leven in een gezonde, groene
omgeving, meer actief bewegen en
eten van het land’ is het doel. Wat zijn
nu de uitdagingen om dit waar te kun
nen maken? Om te kunnen leven heeft
ons lichaam continu iets nodig uit onze
omgeving: lucht, water, zuurstof en
voeding. Daarnaast neemt het ook
energie op uit het licht van onder meer
de zon. Een dagelijkse dosis van deze
energie uit de natuurlijke omgeving is
onmisbaar om fit en gezond te blijven.
De hersenfrequenties stemmen zich
zo af op de natuurlijke frequenties van
licht en natuur. Dit voelt weldadig en
ontspannen.

hebben elkaar nodig, maar zeker ook de
gemeente, die een voorbeeldfunctie
kan vervullen. Kaag en Braassem, in het
Groene Hart, vormt niet alleen de lon
gen voor onze eigen gemeenschap,
maar ook voor omliggende gemeen
ten. Er liggen al een aantal bomenaan
plant-initiatieven – denk aan het
natuurgebied Braassemerland en het
Singelloopje. Waar welke bomen pas
send zijn, is afhankelijk van de aard
en het karakter van de omgeving en
de bebouwde kom. Daar is een nauw
afgestemd plan voor nodig; een land
schapsarchitectuurplan voor alle ker
nen, dat de kernen met elkaar verbindt.

Landschapsarchitectuurplan

Minder gif en bio voeding

Wat kunnen we met elkaar doen? Als
we gaan kijken in onze eigen leef
omgeving is er natuurlijk van al
les te verbeteren. Bijvoorbeeld meer
bomen. Daar ligt zeker een taak
voor de gemeente, maar we kun
nen ook zelf aan de slag om onze
tuinen en bedrijven groener te maken.
Minder tegels en meer groen in de
tuinen bijvoorbeeld. We

Duidelijk is ook dat er minder pesti
ciden moeten worden gebruikt, dat er
wordt gestopt met het spuiten van gif.
Het is niet alleen schadelijk voor je
eigen gezondheid, maar ook voor die
van je buren. En zelf kun je nadenken
over het gebruik van meer biologisch
afbreekbare zeep, was- en schoon

Gezond
Redactionele samenwerking

maakmiddelen. José: ‘Over dit soort
zaken willen we in de loop van het jaar
workshops gaan geven.’
Daarbij is voeding zonder bestrijdings
middelen vele malen beter voor je
weerstand dan het eten van voeding
met pesticiden. ‘Het is belangrijk voor
je lichaam om te weten hoe het anders
kan. Alleen aardappelen worden al
zeventien keer bespoten. Daarnaast
hebben groenten en fruit ook tijd no
dig om vitamines en mineralen op te
nemen.
Niet-biologische
voeding
bevat nog maar een tiende van de
hoeveelheid mineralen in vergelijking
met twintig jaar geleden.’
Het wordt tijd om voeding direct van
het (eigen) land te herwaarderen en
de scepsis daarover los te laten, aldus
de projectgroep. ‘Wij willen kook- en
informatieworkshops gaan geven
over ‘goed eten’ van het land of uit
de groentevoortuin. Het stimuleren
om zelf groenten te gaan kweken en
initiatieven ontplooien, zoals markten
in de Oude Veiling, om het voor ieder
een toegankelijker te maken om lokaal
van het land te gaan eten.’

MEEDENKEN?

V.L.N.R.: Peter Mooij,
José Hoogeveen en
Richard de Jeu.

Projectgroep ‘Blauwe Zone Kaag en Braassem’
heeft inmiddels een aantal enthousiaste mensen om zich heen
verzameld. Ben je enthousiast geworden, wil je anderen ook inspireren,
wil je met ons in gesprek of heb je goed ideeën? Stuur dan een mailtje naar
info@blauwezone.life.
Meer info vind je op www.blauwezonekaagenbraassem.nl.
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Starter in de regio!
Voor al uw schilderen behangwerk!

Groencentrum

Mooie groene en
bloeiende kamerplanten.
De mooiste boeketten
bestellen kan
ook online via
www.dianthusflowers.nl

Een toko in de Veen
Joe Boona, een bekend gezicht bij toko’s in de
regio, werd door een vaste klant op een pand
op het Zuidplein in Roelofarendsveen gewezen.
Eind januari opende hij daar Toko Bij de Indo.

Tekst: Alice Bakker

Redactionele samenwerking

Waar de naam vandaan komt? ‘Dat is een uitdrukking. Waar
halen we eten? Bij de Indo!’ De traditionele kookkunst uit
Indonesië naar Roelofarendsveen brengen, dat doet Joe
met zijn afhaalrestaurant en cateringbedrijf. ‘Op ons menu
staan authentieke Indonesische maaltijden, gemaakt met
mijn moeders recepten. Van een klein menu voor nog
geen negen euro tot een complete rijsttafel voor vier of
vijf personen. Ik heb ingrediënten in huis voor zesendertig
gerechten uit de Javaanse keuken, van mild tot pittig. In de
vitrine kies je tussen de diverse groente- en vleesingrediënten
voor je menu, wat maakt dat je niet per se hoeft te gaan voor een
standaard kant-en-klaar gerecht. Ons vlees is 100% halal, van
goede kwaliteit.’

FAMILIEBEDRIJF

In de toko, die zeven dagen per week geopend is en waar
je gratis voor de deur parkeert, kom je naast Joe vooral zijn
familieleden tegen. ‘Toko Bij de Indo is een familiebedrijf, waar
je naartoe gaat voor het afhalen van een goede maaltijd, spekkoek of een zakje Indonesische kroepoek. Maar ook waar je aan
een van de tafeltjes in de zaak kunt plaatsnemen om je aan de
balie bestelde maaltijd op te eten. Bestellen gaat met een QRcode of via de website.’ De toko is open voor de lunch, behalve
op zondag, dan opent de zaak om 16.00 uur. Bezorgen komt wellicht later, de toko start met alleen afhalen. Wat er op de kaart
staat? ‘In elk geval Indonesische roti en saté kambing, van het
allerbeste geitenvlees. Bij ons eet je de allerlekkerste pisang
goreng van Roelofarendsveen. Kwaliteit voor een goede prijs
met elke zaterdag een gerecht voor een actieprijs. En wil je een
‘lekker’ cadeautje geven, we hebben ook cadeaubonnen.’
Toko Bij de Indo
Centrumoever 14
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Roelofarendsveen
www.tokobijdeindo.nl

We zien u graag
in de winkel.
Schoolbaan 28
2371 VJ Roelofarendsveen

www.han-dejong.nl
06 20 35 53 90

Hazenpad 1 – Roelofarendsveen
www.deveensebukker.nl

Beste patiënten,
Na 15 jaar werkzaam te zijn geweest als mondhygiënist in Roelofarendsveen werk ik nu met
veel plezier bij de Tandartspraktijk Nieuw-Vennep.
Ik vind dit afscheid heel moeilijk en wil daarom
graag via deze weg afscheid nemen van mijn
patiënten.
Wilt u bij mij onder behandeling blijven dan
kan dit vanzelfsprekend bij Tandartsenpraktijk
Nieuw-Vennep op slecht 10 minuten rijden
van Roelofarendsveen.

Wellicht tot ziens!
May Tayer
(mondhygiëniste)

TANDARTSENPRAKTIJK NIEUW-VENNEP
ZAAIERSSTRAAT 9
2151 CK NIEUW-VENNEP
0252 - 674820
WWW.TANDARTSENPRAKTIJKNIEUWVENNEP.NL
INFO@TANDARTSENPRAKTIJKNIEUWVENNEP.NL
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Mijn Kaag & Braassem
Eric van Leeuwen (48) uit Leidschendam
woont met zijn Ripse vriendin Jeannet en
zoontje Jesse in Hoogmade.
Waarom Hoogmade?

‘Mijn ouders zeiden het al: ‘Je bent meer een jongen voor het
platteland dan voor de stad.’ En dat klopt. Ik vindt het gemoedelijke hier heerlijk. Iedereen staat open voor een praatje en is
bereid om met iets te helpen. Zeker nu we een hond hebben
valt dat nog meer op. (2) Elkaar gedag zeggen hoort er gewoon
bij. Verder is het landelijke hier mooi. In de stad zou ik gek worden van de regeltjes en het niet kunnen parkeren. Leuk om uit
te gaan, maar dan ben ik blij als ik weer naar mijn dorp kan.’

1
1

Wat doe je in het dagelijks leven?

‘Ik ben hovenier en ontwerp en renoveer tuinen of leg nieuwe
aan. (1) Verder ben ik judoleraar bij ROAC en bij Shi-Han in
Leidschendam. Dat doe ik bij Shi-Han al twintig jaar, en bij ROAC
alweer zes. Ik mag met mijn diploma’s over de hele wereld
lesgeven. Helaas kan ik vanwege een knieblessure zelf niet
meer trainen.’ (5)

Wat vind je minder prettig?

‘Soms de bemoeienis van anderen, bijvoorbeeld als ik mijn auto
op een plek zet die niet meteen bij mijn huis is. Gelukkig winnen
de charmes het altijd van de ergernis.’

Bewonder je iets of iemand in de gemeente?

‘Door toeval leerde ik Yos Lotens kennen. Hij is ook judoleraar
en zijn manier van lesgeven is fantastisch. Ook schrijft hij leerzame judoboeken. Ik heb bij hem stagegelopen. Hij woont nu
tijdelijk in Noordwijk, maar komt straks, als de nieuwe huizen
klaar zijn, in Hoogmade wonen. Hij kan zijn ADHD omturnen in
lesgeven en schrijven; dat bewonder ik.’ (6)

Wat wil je verder nog kwijt?

‘Wat ik mis in Hoogmade zijn wat meer feestjes. In Stompwijk,
waar ik vroeger veel kwam, was er om de week in het weekend
wel iets te doen. Dat is in Hoogmade veel minder, dat zou ik wel
anders willen zien. Ik zit nu ook in de feestcommissie van de
kerk, we hebben met de kinderen begin november een spooktocht door de kerk gemaakt. (4) Door de kelders en overal waar
je anders niet kunt komen – compleet met rookmachines en
lazershow. Superspannend! Voor de volwassenen willen we
een band- en dj-avond organiseren. Vanwege corona is dat al
een keer uitgesteld en later nog een keer, vanwege de renovatie
van de kerk. Hopelijk kunnen we het feest dit voorjaar of deze
zomer alsnog organiseren. Dit moet een jaarlijks terugkerend
feest gaan worden. In de kerk, ja. Want dat wordt uiteindelijk
een multifunctioneel gebouw.’ (3)

3

4

2

5
6
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Hun verdiende loon
Geld kun je op vele manier verdienen. Achter je pc toverend
met crypto’s, al wandelend met een roedel honden of door
computerhacks op te lossen. Lees over het bijzondere werk
van Mike, Dio en Niels.
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Werken

MIKE VAN EMMERIK HANDELT
IN CRYPTO’S EN AANDELEN.

Tekst: Meg van der Hoorn
Beeld: Miranda Castelein

Sommigen zullen van Mike van Emmerik (31) zeggen dat
hij slapend rijk wordt. Maar niets is minder waar. ‘Ik ben
al tweeënhalfjaar bezig met het handelen en investeren in
zogenaamde fluctuerende assets. Dat kunnen crypto’s zijn,
de welbekende bitcoin en alles wat daaronder in de categorie
altcoin (alternatieve bitcoins, red.) valt, maar ook aandelen.’
Daarnaast houdt Mike zich bezig met het YouTubeaccount
DoopieCash. Daar leert hij anderen hoe zij geld kunnen verdienen met het handelen in crypto’s en aandelen. ‘Dat doe
ik samen met twee anderen, die míj alles hebben geleerd.
We geven naast onze content op YouTube ook cursussen,
coaching en begeleiding aan betalende leden van de DoopieCash-community.’

EERST EEN IT-BEDRIJF

Mike heeft dit werk niet altijd gedaan. ‘Hiervoor werkte ik als
procesmanager in het LUMC. Ook heel leuk, hoor.’ Het met
computers werken heeft er altijd al wel een beetje ingezeten, vertelt hij. ‘Toen ik klein was, ging ik regelmatig naar de
winkel van Barry Verdel en dacht ik altijd: dat wil ik ook. Voordat ik me in de wereld van crypto stortte, heb ik ook tot twee
keer toe een IT-bedrijf opgezet. Ik haalde een IT-diploma,
liep stage en zo af en toe repareerde ik een computer voor
iemand. Toch kon ik mijn draai in die bedrijven niet vinden.
Toen ik in mei 2019 de wereld van de cryptomunten ontdekte, heb ik me daar helemaal in vastgebeten en het eigenlijk
niet meer losgelaten.’

DE LOGICA DOORHEBBEN

‘Het kan gortdroog lijken’, vertelt Mike. ‘Dat je naar een grafiekje zit te kijken en het gaat een beetje op en neer. Tja, wat
is daar nou leuk aan? En toch is het kicken als de grafiek doet
wat jij van tevoren hebt uitgedacht met analyses en de logica
die erachter zit. Het is spannend, omdat je nooit zeker weet
wat er gaat gebeuren. Daarom zeggen wij bij DoopieCash
ook altijd dat je de eerste anderhalf jaar bijna alleen maar
verlies maakt. Maar dat is gewoon de periode die je nodig
hebt om de logica ervan door te hebben. En als je het dan
eenmaal doorhebt, kan datzelfde droge grafiekje echt superspannend zijn. Onze Platinum-gebruikers krijgen uitgebreide
begeleiding om dat alles ook in te zien en op die manier geef
je dus je kennis door. Het YouTubekanaal met 85.000 volgers
is qua inkomsten genoeg om de studio van te onderhouden.
Onze eigen boterham kunnen we ruimschoots betalen van
onze eigen trades en van de services die we bieden.’

‘Het is kicken als een
grafiek doet wat jij
van tevoren hebt uitgedacht’

LANDELIJK DE GROOTSTE

‘Ik kan dit nog jaren blijven doen. Met het YouTubekanaal zijn
we landelijk de grootste. Ons doel is om datzelfde internationaal neer te zetten. Daar zijn we nu een paar maanden
mee bezig. Maar ik ga de gemeente niet uit, hoor. Ik ben erg
gehecht aan Kaag en Braassem.’

41
H1 Bijbaantjes_JH.indd 41

10-02-2022 08:30

‘Op een drukke dag
laat ik wel honderd
honden uit’

DIO MÖLLERS IS
HONDENUITLATER.
Dio Möllers (25) maakte van zijn liefde
voor dieren zijn bijbaan. Als honden
uitlater loopt Dio vaak tientallen kilome
ters op een dag. ‘Op een drukke dag laat ik
wel honderd honden uit,’ vertelt hij, terwijl
hij kijkt naar hoe zijn eigen hond Dirk ligt
bij te komen van een drukke dag spelen
bij de uitlaatservice. ‘Ik ben hier eigenlijk
helemaal niet voor opgeleid. Mijn baas
heeft een opleiding gevolgd bij de Ameri
kaans-Mexicaanse hondentrainer Ceasar
Milan, onder andere bekend van zijn
hondenshow op Discovery Channel. Hij
heeft een werkwijze die aansluit bij de
rangordes in de hondenwereld. Binnen die
filosofie kunnen honden elkaar dus ook
corrigeren bij gedragsproblemen. Mijn
baas heeft mij door de jaren heen van
alles geleerd. Daarnaast hebben we
ook een hondentrimsalon en bieden we
gedragstrainingen aan. We zijn dus echt

een volwaardig hondencentrum.’
Dio zit momenteel tussen twee opleidin
gen in. In oktober rondde hij zijn master
geschiedenis aan de Universiteit van
Leiden af en in februari gaat hij begin
nen aan een opleiding tot eerstegraad
geschiedenisdocent. Dit werk is voor hem
dus een bijbaan. ‘Nu werk ik even drie tot
vier dagen in de week, maar in het begin
was dat wel anders. Ik werkte een dag in
de week bij de honden en de rest van de
week zat ik met mijn neus in de oude boe
ken en documenten.’

LEKKER UITRAZEN

‘Voordat ik bij het hondencentrum
werkte, heb ik ook nog bij verschil
lende kwekers en in het ziekenhuis ge
werkt. Zo heb ik bijvoorbeeld in het
Alrijne Leiderdorp en Alphen aan den
Rijn de bordjes bij alle ruimtes opgehan
gen. Dat was ook heel bijzonder om te
doen. Toch denk ik dat ik bij de honden
het meest thuis ben. Ik vind het mooi

om te zien dat de honden in de ochtend
helemaal enthousiast binnenkomen.
Ze weten wat hen te wachten staat: een
dagje lekker uitrazen en met de andere
honden spelen op ons eigen veld. Als ik de
honden dan aan het einde van de dag weer
moe en voldaan meegeef aan hun baas
jes, weet ik dat zij een leuke dag hebben
gehad. Dat geeft mij dan weer voldoening.

BLAUWE KUITEN

‘Natuurlijk heeft dit beroep ook nadelen.
In de zomer sta je buiten en kunnen de
honden lekker in het zwembad spelen,
maar in de winter kan het behoorlijk
guur, nat en koud zijn. Daarnaast gebeurt
het nog weleens dat er een hond bijt.
Nooit heel heftig, maar je krijgt er toch
wel flinke blauwe plekken van op je
kuiten. Maar dat is het risico van het vak.
Voor mij is het belangrijkste dat ik de
honden een fijne dag kan geven en dat
zij mij op hun beurt ook liefde en waarde
ring geven.’
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‘Ik breng mijn
studievaardigheden
meteen in praktijk’

NIELS HOGENBOOM
BEHEERT
ICT-WERKPLEKKEN.
Niels Hogenboom (18) werkt als junior
werkplekbeheerder bij Verdel ICT & Media.
‘Wat dat inhoudt? Wij installeren die
werkplekken bij klanten en als er een
probleem is, staan wij klaar om dit op te
lossen. Dit kan bij een ING-vestiging zijn,
maar ook bij de timmerman op de hoek
van de straat. Al deze bedrijven hebben
laptops, computers, kabels, internet en
telefonie en dat moet allemaal geïnstalleerd en vervolgens beheerd worden.’ Niels zelf beheert voornamelijk de
laptops en neemt ook bestellingen aan
van klanten.

FORENSISCHE ICT

In februari vorig jaar begon Niels met
een eenjarig contract op nul-urenbasis. ‘Ik studeer informatica in Leiden
en moet nog veel leren. Dat is voor het

bedrijf ook een risico: iemand aannemen
die nog niet is uitgeleerd. Maar ik heb al
wel gehoord dat ze blij met me zijn en
inmiddels is mijn contract omgezet naar
een vast contract.’
Niels specialiseert zich qua studie in
forensische ICT. Dat houdt in dat hij
digitaal naar sporen zoekt. ‘Iemand van
de forensische dienst zoekt bij een plaats
delict naar vingerafdrukken, bloed
sporen of andere fysieke aanwijzingen
die richting de dader wijzen. Ik doe
eigenlijk hetzelfde, maar dan digitaal.
Dit kan bijvoorbeeld het opsporen van
USB-sticks of zoekopdrachten zijn, maar
ook documenten of locaties.’
Voor dit bijbaantje werkte Niels bij een
tulpenkweker. ‘Dat was leuk, maar niet
voor altijd. Na een halfjaar studeren ben
ik zelf naar het Veenderveld gegaan om
te vragen of ik hier kon werken. In de
toekomst willen we ook wat gaan doen
met mijn forensische kennis. Voor nu
is het al leuk dat ik de algemene ICT-

vaardigheden die ik tijdens mijn studie
leer in mijn werk direct in de praktijk kan
brengen.’

REDDER IN NOOD

‘Verdel’ heeft klanten binnen en buiten de regio. ‘We beheren zelfs een
bedrijf op Aruba’, vertelt Niels enthousiast. Binnenkort start hij met
een nieuwe functie. Als junior buitendienst mag hij dan mee met de mensen die langsgaan bij klanten om hun
problemen op te lossen. Hij reist dan
naar de bedrijven toe om daar zowel
computers te installeren als servers in
te richten. ‘Ik ben al een keer naar de
Maasvlakte geweest om een hack op te
lossen. Mensen blij maken met nieuwe
spullen of juist om als redder in nood
een probleem te verhelpen. Dat is echt
superleuk om te doen!’
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Elke dag een
logistieke uitdaging
Je ziet ze ongetwijfeld regelmatig rijden: de rode vrachtwagens
van Dobbe Transport. Maar wat komt er allemaal bij kijken
om deze wagens op de weg te krijgen?
Een korte spoiler: een gigantische
opslagcapaciteit in en rond Roelof
arendsveen, een enorme logistieke
planning en 185 betrokken medewer
kers, die er samen voor zorgen dat
alles op rolletjes loopt. En dat niet
alleen: er zijn inmiddels ook vier ves
tigingen in Frankrijk – in Avignon,
Toulouse, Bordeaux en Lyon – die van
uit de Veen worden aangestuurd.
Het in 1845 opgerichte familiebedrijf
is nu in handen van de vijfde genera
tie. Inmiddels is het bedrijf veel meer
dan alleen wegtransport. Er is een
groot warehouse, met een capaciteit
van ongeveer twintigduizend pallets,
dat door klanten gebruikt kan worden
als opslag. Daarnaast is Dobbe Trans
port gespecialiseerd in het opslaan en
transporteren van gekoelde, waarde
volle en medische goederen en gevaar
lijke stoffen. De medewerkers zijn goed
op elkaar ingespeeld voor de dagelijkse
logistieke uitdagingen.

Opslag of doorlevering

Raymond de Jager werkt bij Dobbe op
de afdeling Verkoop. Hij vertelt: ‘We
werken met een breed scala aan goe
deren. Vanaf ’s morgens vroeg wordt er
gewerkt om orders voor klanten klaar
te zetten. Dat zijn enerzijds goederen
die bij ons opgeslagen zijn, anderzijds
goederen die zijn binnengekomen
voor doorlevering. Ons warehouse is
ook een douane-entrepot, dit is een
locatie waar je goederen mag opslaan
voordat deze douanetechnisch de Eu

ropese Unie worden in- of uitgevoerd.
Hiervoor kan onze douaneafdeling alle
documentatie verzorgen. Daarnaast
mogen wij accijns onderhevige goede
ren onder schorsing van de te betalen
accijnzen opslaan. We hebben enorm
veel divisies, daar zit juist de uitdaging:
heel veel services zo goed mogelijk
aanbieden en de kwaliteit waarborgen.’

Zo efficiënt mogelijk

Achter de schermen gebeurt er dus
een heleboel voordat de 85 wagens
de weg opgaan. Raymond: ‘We rijden
hoofdzakelijk in de Benelux, Frankrijk
en een stukje Duitsland. Het transport
van en naar andere landen doen we in
samenwerking met vertrouwde part
ners. Alles wat we doen, doen we zo
efficiënt mogelijk. Wij zijn onder
deel van een distributienetwerk in de
Benelux en werken daarin samen met
andere regionale transporteurs. Elke
avond wisselen we pallets uit met die
partners. Hierdoor kunnen wij onze
routes binnen Nederland en België
optimaliseren. We vinden milieu heel
belangrijk en kijken daarom continu
naar slimme vervoersoplossingen. Zo
werken we in Amsterdam met fiets
koeriers, zodat we niet met de vracht
wagen de binnenstad in hoeven. Onze
wagens zijn uitgerust met de schoon
ste dieselmotoren en we begeleiden
onze chauffeurs hoe zij zo zuinig en
bewust mogelijk kunnen rijden.’ Hier
naast verzorgt Dobbe Transport ook
speciaal vervoer. Met een kraanwagen

takelen ze bijvoorbeeld met gemak een
boot uit het water en ook lengtevrach
ten kunnen ze vervoeren door via de
zijkant te laden.

Aandacht en kansen

Iedereen krijgt een kans bij Dobbe
Transport, waar persoonlijke aan
dacht het geheim van de fijne bedrijfs
cultuur is. Samen met verschillende
opleidings
instituten worden mensen
opgeleid die bij het bedrijf aan de slag
kunnen gaan. Als erkend leerbedrijf
is er ook mogelijkheid voor stages.
Daarnaast hebben de medewerkers
veel inspraak. Raymond: ‘Wij zijn een
platte organisatie, waarin iedereen
iets mag vinden. We organiseren re
gelmatig bijeenkomsten. Met de te
rugkoppeling die we dan krijgen gaan
we actief aan de slag. Het welzijn van
medewerkers staat op allerlei vlak
ken hoog in het vaandel. Dat begint al
bij een goedgevulde fruitmand in de
kantine. In een normale situatie slui
ten we de week af met een borreltje op
vrijdagmiddag. Iedereen zoekt elkaar
dan even op. We hopen dat dat snel
weer kan. Jaarlijks organiseren we
ook een uitgaansdag, een kaartavond
en een kerstborrel waarvoor ook de
partners van onze medewerkers
worden uitgenodigd. We vinden het
belangrijk om het gezin en thuis erbij
te betrekken. Ik ben trots op de oprech
te persoonlijke aandacht voor iedereen
– hoe groot het bedrijf ook is.’
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Bedrijf
Tekst: Yvette Hoogenboom
Beeld: Miranda Castelein
Redactionele samenwerking

LIZZY VAN HAASTREGT (24) is medewerker

op de afdeling Planning.

‘Mijn werkzaamheden op de afdeling zijn heel divers. De ene dag
ben ik telefoniste, houd ik de mailbox bij en ben ik ook bezig met
de planning. De volgende dag ben ik contactpersoon voor chauffeurs en hun eerste aanspreekpunt als zij onderweg zijn. Weer
een andere dag regel ik de benodigdheden voor het distributienetwerk waarbij we zijn aangesloten. Ook ben ik boeker waarbij
ik klantenorders administratief verwerk. Van grote machines tot
sauna’s: alles komt hier voorbij. Geen dag is hetzelfde. Mijn functie bestaat uit dag- en avonddiensten. De afwisseling maakt mijn
werk heel leuk. Ik werk in een fijn team. We doen het echt samen.
Ook al zitten we niet allemaal op de dezelfde plek, we hebben
de hele dag door contact en zijn altijd voor elkaar bezig. Ook het
sociale contact aan het einde van de dag met chauffeurs vind ik
leuk. We kletsen dan over wat zij die dag hebben meegemaakt.
Het omkijken naar elkaar vind ik typisch Dobbe Transport. Het is
een knus familiebedrijf, dat aandacht heeft voor iedereen.’

RICHARD HUIGSLOOT (46) maakte vorige jaar de

switch van de brandweer naar Dobbe Transport,
waar hij binnen een jaar doorgroeide naar de
functie van teamleider.

‘Aan het einde van de dag even
kletsen met chauffeurs.
Wat hebben zij meegemaakt?’

‘In juni 2021 ben ik in de avondploeg begonnen, waar ik de
wagens laadde en loste. Inmiddels ben ik teamleider. Daardoor
heb ik met alle aspecten van het bedrijf te maken. Ik organiseer
dat er genoeg medewerkers zijn, maak roosters en zorg dat er
lege wagens klaarstaan. Belangrijk in mijn werk is slim omgaan
met de ruimte die we hebben. We transporteren zo veel, dat het
niet altijd op de vloer past. Het is dus puzzelen om goederen
gelijk op de juiste plek of in de juiste wagen te krijgen. Je moet
alles een stap voor zijn en zorgen dat je voorbereid bent. Ik heb
veel contact met de planning om te weten wat er binnenkomt.
Maar ook met het warehouse om inzicht te hebben in wat er
klaarstaat om de deur uit te gaan. Als ik overdag zorg dat alles
netjes klaarstaat voor de avondploeg en ik de volgende dag hoor
dat het in de nacht allemaal soepel verliep, dan heb ik mijn werk
goed gedaan. Ik ben trots op de hoeveelheid goederen die we als
team weg krijgen. Het communiceren met meerdere afdelingen
maakt mijn werk heel leuk. Dobbe is een sociaal bedrijf dat zuinig
is op z’n mensen. Er wordt geluisterd naar je mening of inzichten.
Als je een idee hebt, krijg je de ruimte om iets uit te proberen.’

45
H1 Dobbe Transport_JH 2 versies.indd 45

10-02-2022 08:39

DIANA DOBBE (49) – geen familie van –

werkt al ruim 27 jaar voor Dobbe Transport.
Ze is chauffeuse in de Randstad.

‘Toen ik mijn vrachtwagenrijbewijs had gehaald, kreeg ik bij
Dobbe Transport de kans om ervaring op te doen. Inmiddels werk
ik er al meer dan de helft van mijn leven. Ik rijd vooral in de regio.
Ik zeg altijd gekscherend dat als ik verder moet dan Rotterdam, ik
dan in slaap val. Ook al rijd ik elke dag door hetzelfde gebied, het
is steeds weer een verrassing waar ik heenga. De ene keer lever
ik midden in een woonwijk zonnepanelen af, de andere keer graszaad op een boerenerf. Ik heb ook lange tijd kleding vervoerd.
Dan stond ik met de wagen midden in de Haarlemmerstraat in
Leiden. De afwisseling maakt het leuk. Het gevoel dat je door
klanten gewaardeerd wordt ook. En als chauffeuse word ik al 27
jaar op handen gedragen. Dat vind ik echt. Ik heb in mijn werk
veel vrijheid. Ik zet in de wagen een lekker muziekje op en rijd
mijn routes. De wagen is op een bepaalde volgorde ingeladen,
maar ik kies zelf wanneer ik pauze houd. Er is ook veel mogelijk.
Extra werken, of juist een dagje minder: alles is bespreekbaar. Er
wordt meegedacht en meegeleefd, dat maakt Dobbe Transport
een fijn bedrijf om voor te werken.’

SAM HOOGENBOOM (28) werkt in het warehouse,

waar goederen worden opgeslagen en
doorgeleverd.

‘Zonnepanelen, graszaad of
conserven vervoeren.
De afwisseling maakt het zo leuk’

‘Ik werk al tien jaar in het warehouse. Hier verzorgen we de
opslag voor klanten met allerlei soorten goederen. Ook zetten
we orders klaar voor verzending. Ik heb verschillende functies
gehad en ben inmiddels doorgegroeid naar teamleider. Ambitie wordt hier altijd gestimuleerd. Zeker als je bekend bent met
wat er op de vloer gebeurt, is het fijn dat je de kans krijgt een
stapje hogerop te klimmen. Als teamleider stuur ik medewerkers
aan, heb ik contact met klanten en houd ik me bezig met orders.
We hebben veel verschillende klanten en elke klant heeft een
eigen werkwijze. Dat zorgt keer op keer voor uitdagingen. Ik
heb nog twee collega’s die hetzelfde doen, samen rouleren we
qua werktijden. De ene keer begin je vroeg, de andere keer wat
later. We vullen elkaar goed aan. We denken veel mee met
klanten en houden de wensen goed in de gaten. Bijna mijn hele
familie werkt bij Dobbe Transport. Ik ken het bedrijf al sinds ik
vier jaar ben, toen werkte mijn vader er al – dat doet hij nu nog
steeds. Inmiddels werken mijn twee broers er ook. Ik voel me
hier erg thuis. Ik ken bijna al mijn collega’s persoonlijk. Het is een
echt familiebedrijf. Dat merk je. Er zit veel trots in het bedrijf. En
er werken veel families. Dat is best speciaal.’

DOBBE TRANSPORT ZOEKT JOU!
Wil jij ook werken bij Dobbe Transport?
Kijk dan op www.dobbetransport.nl/werken-bij
voor de openstaande vacatures.
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De week van...
In deze rubriek staat iedere editie van
Hier! een ondernemer van Winkelhart
Roelofarendsveen in de picture. Deze
keer: Olga Takken, eigenaresse van
Veenspresentje in Roelofarendsveen. Olga woont samen met haar
zoon Jaimy en heeft een relatie met
Bart.

Maandag

Mijn vrije dag, een mooie dag voor een
goede boswandeling samen met Bart. Ik
zorg dat ik weer thuis ben als Jaimy uit
school komt. Vaak ben ik evengoed ook
nog wel wat uurtjes bezig voor de winkel,
waar ik thee en theeaccessoires,
bonbons, koﬃebonen, oud-Hollands
snoep en cadeaupakketten verkoop.
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Dinsdag

Veenspresentje is din
sdag tot en met
zaterdag geopend
en ik run de winkel
alleen. Vandaag vu
l ik alles weer aan
na een druk weeken
d. Ik heb altijd wat
om handen, ook om
dat er veel handwerk te doen is in de
winkel. ’s Avonds
klets ik graag bij me
t een vriendin
onder het genot va
n een bakkie thee.

Woensdag

theezakjes en doe
Vandaag vul ik de
navond houden
ik bestellingen. Va
een ﬁlmavond met
Jaimy en ik gezellig
schoot. We gaan
een bak popcorn op
scoop, maar dat
graag naar de bio
tijd door corona
was de afgelopen
.
natuurlijk beperkt

Vrijdag

Vandaag worden de bonbons en andere chocolade van Leonidas geleverd.
Tijdens rustige momenten in de winkel
vul ik daar de bonbondoosjes mee en
maak ik nieuwe cadeaupakketten

Zaterdag

Zoek je een leuk
lokaal cadeau?
Haal De Veense Bon bij
Veenerick en First Lady.
Te besteden bij alle
leden van Winkelhart
Roelofarendsveen.

Zondag

Na het ontbijt even een uurtje sporten, dan de
administratie van de winkel, plus de nodige
huishoudelijke taken. Daarna is het tijd voor
een heerlijk wijntje en gezellig kletspraatje
bij ‘buurman’ Wijn & Thijs.

Na een drukke werkd
ag genieten Bart
en ik van een heerl
ijk culinair diner.
Heerlijk om de werkw
eek mee af
te sluiten.

Zien welke actuele evenementen de winkeliersvereniging organiseert?
Volg Winkelhart Roelofarendsveen op Facebook!
H1 Week van Veens presentje_JH.indd 47
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Robert van Zijl nieuwe gemeentesecretaris van Kaag en Braassem
Robert van Zijl (52) is per 1 maart 2022 de nieuwe gemeentesecretaris van
Kaag en Braassem. Tot die tijd werkt hij als directeur sociaal domein, bedrijfsvoering en dienstverlening en als loco-secretaris van de gemeente
Noordwijk.
Robert volgt interim-gemeentesecretaris Annette van der Werf op, die
de functie tijdelijk ingevuld heeft na het vertrek van Marja Spreij eind
augustus 2021. Hij brengt leidinggevende ervaring mee vanuit verschillende gemeenten en was daarnaast van 2014 tot 2018 actief als raadslid en
plaatsvervangend voorzitter van de raad in de gemeente Albrandswaard.
Robert: ‘Ik kijk ernaar uit om voor Kaag en Braassem aan de slag te gaan.
Een mooie gemeente in het Groene Hart met de Kagerplassen en het
Braassemermeer. Kaag en Braassem is ook een gemeente die staat voor
samenwerking en verbinding maken. In de prettige gesprekken die ik heb
gevoerd kwam dit duidelijk naar voren. Graag werk ik mee om samen met
collega’s, het college en de raad verder te bouwen aan de organisatie en
aan onze positie in de regio.’

DOWNLOAD DE BOUWAPP
EN VOLG WERKZAAMHEDEN

Zijn er vanuit de gemeente of uitvoerende partners (grote) werkzaamheden in
uw dorp of wijk? Volg het project dan op
de voet via de De BouwApp. Een ideale
manier om actuele updates te ontvangen, de voortgang te zien en snel vragen
te stellen. Projecten staan per dorp op
de gemeentelijke website vermeld, maar
voor gedetailleerde informatie en de laatste stand van zaken kunt u de BouwApp
raadplegen. De BouwApp is beschikbaar
voor zowel iOS als Android.

LANGER THUIS

Denkt u ook aan de toekomst? Vaak
staan we er nog niet zo bij stil, omdat het
nog ver weg voelt. Maar juist als u 50+
bent, is het goed om alvast vooruit te
denken. Zo bent u goed voorbereid op de
toekomst. Denk dan bijvoorbeeld aan
uw woonsituatie, uw ﬁnanciën, maar ook
uw tijdsbesteding als u straks niet meer
werkt. Bekijk voor meer informatie en tips
onze website
www.kaagenbraassem.nl/langerthuis

AFVALAPP

Gebruikt u de Cyclus afvalapp al?
In deze app kunt u uw postcode en
huisnummer invoeren. U ziet dan in de
digitale afvalkalender alle informatie
over het scheiden en aanbieden van
uw huishoudelijk afval. Ook wordt in de
afvalwijzer aangegeven welk afval
waar hoort. Als u de meldingen in de
app aan zet, dan krijgt u bericht over
afval ophalen en ander nieuws.

Wethouder Floris
Schoonderwoerd heeft
na een prachtige
periode als wethouder
afscheid genomen.
Ook vanaf deze plaats:
bedankt!

www.kaagenbraassem.nl
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GEMEENTENIEUWS FEBRUARI/MAART 2022
BLIJF OP DE HOOGTE!

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Ook de komende drie jaar kunnen
kinderen van ouders met een laag
inkomen een beroep doen op het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Zo kan een kind een jaar deelnemen
aan bijvoorbeeld voetbal, dansen of
muziekles. Een aanvraag kan worden
ingediend door een tussenpersoon die
het gezin vaak al kent. Zo kan bijvoorbeeld de docent op school, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of iemand
van het sociale wijkteam een aanvraag
indienen.

Zwemregeling ook verlengd

In samenwerking met Sportbedrijf

Weten wat er speelt in de gemeente?
Dat kan op meerdere manieren:
• Kijk op www.kaagenbraassem.nl voor
actueel nieuws en voor informatie over
bijvoorbeeld projecten, het aanvragen
van een paspoort, raadsinformatie en
het maken van een melding.
• Check onze berichten op Twitter,
Facebook en Instagram.
• Lees onze gemeentepagina in ‘Hier! in
de regio’.
• Meld u aan bij www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt; u ontvangt
dan informatie over besluiten die direct
invloed hebben op de omgeving, zoals
vergunningen, plannen en plaatselijke
regelgeving.

Kaag en Braassem (Zwembad de
Tweesprong) en De Driemaster is
de zwemregeling ook verlengd. Op
deze manier is het voor kinderen uit
minimagezinnen mogelijk om het
A- en B-diploma te behalen.

Wil uw kind ook meedoen?

Wil uw kind graag op voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan
theater doen maar is er thuis te weinig
geld? Het Jeugdfonds
Sport & Cultuur helpt!
Kijk op de website
jeugdfondssportencultuur.nl hoe het fonds
kan helpen.

FIXI

Snel een melding doen? Gebruik dan Fixi!
Doe uw melding via de Fixi app of ﬁxi.nl/
kaag-en-braassem

DE RAAD VERGADERT

Heeft u wel eens een vergadering van
onze gemeenteraad gevolgd? Regelmatig
worden hier interessante onderwerpen
besproken. De gemeenteraad in Kaag en
Braassem vergadert vanwege Covid nog
steeds digitaal. Maar ook dan kunt u de
raadsvergaderingen volgen. Benieuwd
wanneer de raad vergadert en welke
onderwerpen er op de agenda staan?
Kijk dan op
www.kaagenbraassem.nl/gemeenteraad

Bilderdam - Hoogmade - Kaag - Leimuiden - Nieuwe Wetering - Oud Ade -Oude Wetering - Rijnsaterwoude - Rijpwetering - Roelofarendsveen - Woubrugge
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Download gratis
de Hier! in de regio app
!
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A

lle informatie over Kaag en Braassem vind je bij elkaar in
de Hier! in de regio app! Met de app op je telefoon of tablet
ben je continu op de hoogte van het laatste lokale nieuws
en van de leukste activiteiten en evenementen in Kaag en Braassem die je niet wil missen.
Daarnaast biedt de app achtergrondinformatie, adressen, routes
en tips. Inmiddels kun je ook de informatie over Alphen aan den
Rijn in de app terugvinden en wordt de app binnenkort verder
uitgebreid met informatie over Nieuwkoop en een handige GPSfunctie.
In de app vind je een groot aantal wandel-, ﬁets- of vaarroutes
om er even lekker op uit te gaan. Met de GPS-functie in de app
zie je straks direct welke horecagelegenheden of bezienswaardigheden je onderweg tegenkomt. En ook voor het plannen van
een weekendje weg, dagje uit of etentje met vrienden of familie
biedt de app volop suggesties.

DE APP HEEFT DE VOLGENDE RUBRIEKEN:

nieuws - agenda - ontdek - beleef - routes - watersport - eten &
drinken - overnachten - winkelen en praktische informatie
De Hier! in de regio app is gratis te downloaden voor mobiele
telefoon of tablet in de App Store en Google Play of door onderstaande QR-codes te scannen.

SCAN HIER!

SCAN HIER!

Wil je beter gevonden worden of meer opvallen met je horecagelegenheid, onderneming of
evenement? Of wil je je vacature extra onder de aandacht brengen?
Adverteren in de app is al mogelijk vanaf € 50,00 per maand. Interesse?
Mail elsbeth@hierinderegio.nl of bel 071-3311119.
De Hier! in de regio app wordt mede mogelijk gemaakt door de ﬁnanciering uit de co-ﬁnancieringsregeling Rijn- en Veenstreek en de provincie Zuid-Holland.
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COLOFON

Column Patrick Deters

Concept en art direction
Miranda Castelein
Eindredactie
Jeannette van Haastert
Vormgeving en fotograﬁe
Miranda Castelein
Medewerkers redactioneel
Alice Bakker, Niko van Brussel,
Patrick Deters, Jeannette van Haastert,
Yvette Hogenboom, Meg van der Hoorn,

Simpel verhaal

Gijs Korevaar.
Drukkerij
Senefelder Misset, Doetinchem
Uitgever
Hier! in de regio v.o.f.
Adverteren in Hier! in de regio
magazine: Vraag onze accountmanager

Mijn doel voor 2022 is om een voorleesboek voor kinderen te schrijven.
Met een eigen verhaal en eigen illustraties. Dus de afgelopen weken was ik
volop bezig het tekenprogramma te doorgronden en hard bezig om te
tekenen en te schetsen. Én ik moet natuurlijk een verhaal schrijven.
En dat laatste klinkt makkelijker dan ik eerst had gedacht, want een beetje kinderboek heeft maar 750 woorden. In die 750 woorden moet je een
volledig verhaal vertellen, van kop tot staart. Maar dat is zo simpel nog niet.

Elsbeth Haasdijk naar de mogelijkheden
op het gebied van redactionele samenwerkingen en (personeels)advertenties.
Hier! in de regio magazine verschijnt zes
keer per jaar in de gemeente Kaag en
Braassem Bel: 071 331 1119 of mail
adverteren@hierinderegio.nl
Hier! in de regio
Postbus 19, 2370 AA Roelofarendsveen
Hier! in de regio wordt GRATIS huis aan
huis verspreid door De Schakel.
Niets uit deze uitgave mag geheel of
gedeeltelijk worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd

Floris schreef vorig jaar in een open brief dat de stukken voor de raad eenvoudiger en beter leesbaar moesten zijn. Een mooie gedachte, in maar drie
pagina’s en 1917 woorden. Dat was een beetje een contradictio in terminis:
een tegenstrijdigheid in verhaal en boodschap. Want hoe wil je enerzijds
een goed geïnformeerde raad, als je ze anderzijds stukken voorschotelt die
in Jip en Janneke-taal met mooie plaatjes en graﬁeken zijn geformuleerd?
Volgens mij is dat de heilige graal van de politiek. Hoe maken we complexe
onderwerpen, zoals huisvesting, klimaat, ICT, enzovoort op een toegankelijke manier inzichtelijk voor zowel de raad, geïnteresseerde inwoners en
mensen die het een keertje teruglezen in een krant, op facebook of in een
magazine als Hier!? Het is een beetje alsof je Albert Einstein vraagt om zijn
relativiteitstheorie uit te leggen aan een gemengde groep van wetenschappers en kleuters. Dan laat ik aan jou over tot welke groep jij je geroepen
voelt. Voor mij is het heel duidelijk: over het onderwerp van de relativiteitstheorie behoor ik tot de kleuters!

gegevensbestand of openbaar worden
gemaakt, op welke wijze dan ook,
zonder schriftelijke toestemming van
de uitgever. De uitgever sluit iedere
aansprakelijkheid voor schade als
gevolg van druk- en zetfouten uit.

Geen enkele klus
een probleem
voor de gebroeders
van Veen

Dus vandaar mijn uitdaging voor dit jaar: een verhaal van kop tot staart
schrijven in 750 woorden. Best een uitdaging, zeker als je weet dat deze
column al 400 woorden is!

Martin van Veen
06-22 90 70 31
Martin
van Veen
Martin van Veen
06-22 90 70
06-22
31 90 70 31

Roelofarendsveen

www.mmvanveenschilderwerken.nl

Roelofarendsveen
Roelofarendsveen

Patrick Deters, vermoeide oudejaarsconferencier, beginnend kinderboekenauteur, enthousiaste luis in de pels en speler van politieke
bullshitbingo.

Hanneke Vissers
Fotograﬁe

Maikel van Veen
06-52 66 88 51
Maikel van Veen
Maikel
van Veen
06-52 66 8806-52
51
66 88 51

In mijn oudejaarsvoorstelling probeer ik altijd de mix te vinden tussen
enerzijds de inhoud – op basis van alle openbare bronnen die ik kan vinden
– en anderzijds toegankelijkheid voor iedereen. En ik kan het dan gelukkig afronden met een grap of een grolletje, met een vleugje verontwaardiging. Maar ik hoef dan ook niet een hele avond te studeren op een complexe tekst, gevolgd door een overleg in de fractie, zaken uitleggen aan de
toehorende collega’s en wethouders en vervolgens in de raadsvergadering
daar de slimme vragen over stellen. Ik? Ik lees het graag compact samengevat in een artikel in de krant en in een toegankelijk stuk op de gemeentewebsite (als ze het kunnen uploaden).

www.mmvanveenschilderwerken.nl
www.mmvanveenschilderwerken.nl
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DE GROOTSTE KEUKENSPECIAALZAAK
IN HET HART VAN DE RANDSTAD

ROEVEN EN KOKEN BIJ

nair Dichtbij

Haal deze
GRATIS
op in onze
Siemens maakt de heerlijkste koffie
showroom!
Siemens houdt een workshop waar u kunt leren
hoe u een lekker bakkie koffie, espresso of
cappuccino zet en natuurlijk gaat u proeven
hoe deze smaakt! Ook het onderhoud en
hoe de koffie machines van Siemens
werken wordt gedemonstreerd.

SEPTEMBER, 14:00 - 19:00 UUR

WAAROM ONZE KLANTEN
KIEZEN VOOR BLOKSMA KEUKENS?
JUBILEUM

MAGAZIN

E
10-04-19

Bloksma Jubileum

Boek.indd

1

16:04

• Echt familie bedrijf
• Persoonlijk
• Het beste keukenadvies
• Vrijblijvende offerte

• Gratis keuken ontwerp
• Complete ontzorging
• Vakbekwaam
• Kwaliteit

5 MIN
VANAF
SCHIPHOL

Openingstijden:
Di t/m Vr: 10:00-17:30 uur • Za: 09:30-17:00 uur
Donderdagavond in overleg mogelijk

Noordeinde 116 • 2451 AJ Leimuiden • www.bloksmakeukens.nl • Lid van CBW
H01 ADV.indd
52
20023
Bloksma Advertentie
HiR.indd 1

10-02-2022
09:18
13-02-20 07:50

