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Swale en speelplekken Legmeer-West
Alle woningen in Legmeer-West zijn inmiddels
bewoond en de aannemer is druk bezig met
de laatste werkzaamheden aan het groen
en de speeltuinen. Ontwerpbureau Atelier
Dutch heeft een prachtig ontwerp van de
wijk gemaakt. De speelplekken zijn tot stand
gekomen met input van de bewoners. In de
Swale komen groen, water en spelen samen.

Interview wethouder
Hans Bouma
Wateroverlast en hittestress, twee
termen die we steeds vaker gebruiken
en regelmatig in de media lezen. Als
gemeente denken wij ook na hoe we
moeten omgaan met teveel water en
periodes van droogte. Dit noemen we met
een duur woord klimaatadaptatie. Ook
een term die steeds vaker voorkomt. Ook
u als inwoner kunt een steentje bijdragen
aan klimaatadaptie. Zorg bijvoorbeeld
voor een waterdoorlaatbare tuin en
oprit. Ook kunt u denken aan het creëren
van meer schaduw. Op deze manier
beschermt u planten en struiken beter
tegen het felle zonlicht tijdens zomerse
dagen. Heeft u nog ideeën voor de
buitenruimte om te vergroenen of wilt u
graag uw duurzame tuin ter inspiratie aan
anderen laten zien? Laat het ons weten en
mail naar duurzaamheid@uithoorn.nl.”

Wethouder duurzaamheid plant bomen
in Swale Legmeer-West
Wethouder Hans Bouma heeft samen met Arjan
van Meijeren, Sascha Ponsen, Walter de Haas
en Christa van der Vlugt de boom geplant.
Deze boom staat symbool voor de goede
samenwerking tussen de gemeente, Van Wijnen
en Eigen Haard.

Swale
Wat is een Swale en waarvoor dient het?
Een Swale is een voorziening waarin op een
gecontroleerde wijze tijdelijk regenwater
wordt vastgehouden. Dit regenwater wordt
vastgehouden in een ondergrondse grindkoffer
en op het oppervlak. Na een aantal uur, als de
bui is overgewaaid en de afvoeren en sloten
het vele regenwater hebben verwerkt, zal de
Swale het water automatisch afvloeien naar het
naastgelegen oppervlaktewater.
Wat de Swale in Legmeer-West bijzonder maakt
is dat het opslaan van water is gecombineerd
met groen en spelen. Deze combinatie levert
bovendien ook een enorm leuke speeltuin
op. De niveauverschillen en glooiingen in het
terrein geven met de variatie aan planten een
avontuurlijk gevoel. We hebben gekozen om
de speeltuin in de Swale hier op aan te sluiten.
Langs en door de Swale wordt een survival
parcours aangelegd waarin je heerlijk kunt
klimmen en klauteren. Wat is er leuker om
straks over de stapstenen van de ene naar de
andere kant te springen.

Geef groen en water
de ruimte

Vlnr; Hans Bouma, Sacha Ponsen, Arjan van Meijeren,
Walter de Haas, Christa van der Vlugt en Wim van den
Bosch

Wat staat nog op de planning
• De speeltoestellen worden eind mei
geplaatst.
• De definitieve oplevering van het openbaar
gebied incl. de Swale zal eind juni
plaatsvinden.

Vanuit het waterschap AGV is er een subsidie
beschikbaar gesteld voor ‘groen en water’ voor
inwoners. Met de regeling ‘Geef groen en water de
ruimte‘ willen we inwoners helpen om zelf aan de
slag te gaan. U kunt namelijk zelf veel doen. U kunt
bijvoorbeeld subsidie voor de aanschaf van een
regenton of regenwateropvangsysteem aanvragen.
Door regenwater op te vangen tijdens hevige
buien, wordt het riool niet te veel belast. In drogere
perioden kunt u dit water weer gebruiken.
Tip regenton
Bij hoosbuien zit de regenton al snel vol; het
overtollige water moet dan wel weer terug de
regenpijp in via een T-stuk. Hiermee maakt u uw
eigen regenwateropvangsysteem. Kijk op internet
voor handige filmpjes hoe u dat kunt doen.
Kijk voor meer informatie op https://www.agv.nl/
aanvragen/subsidies/subsidie-voor-groen-en-waterin-uw-buurt/.
Voor wie is de regeling?
Voor alle inwoners van het waterschap AGV
in dit gebied en stedelijk wonen. U kunt ook
subsidie aanvragen namens een groep mensen of
organisaties. Dat kan met minimaal 3 bewoners of
een Vereniging van Eigenaren (VvE). Maar het kan
bijvoorbeeld ook gaan om een samenwerking tussen
een buurtinitiatief, gemeente of school.

Hoge energierekening met een laag inkomen
In 2022 hebben inwoners met een laag
inkomen recht op energietoeslag. Dat is een
bedrag van € 800,--. Met dit extra geld kunt u
een deel van uw energiekosten betalen, nu de
energiekosten stijgen.
Aanvragen energietoeslag
Heeft u een bijstandsuitkering, een IOAWuitkering of een IOAZ-uitkering? Dan krijgt u dit
bedrag automatisch op uw rekening. U hoeft
de energietoeslag niet zelf aan te vragen. U
krijgt het bedrag naar verwachting uiterlijk in
mei van 2022. U krijgt het bedrag gestort op
de rekening waarop u ook de uitkering gestort
krijgt.
Heeft u een laag inkomen met een betaalde
baan of eigen bedrijf, of een laag pensioen?
De gemeente bepaalt op 1 mei 2022 welke
inkomens in aanmerking komen voor de
eenmalige energietoeslag. De gemeente maakt

via de krant, onze website en via social media
bekend welke inkomens voor de energietoeslag
in aanmerking komen en hoe u deze kunt
aanvragen.
Geen gevolgen voor uw toeslagen
Komt u in aanmerking voor de energietoeslag?
Dan heeft dit geen gevolgen voor de
hoogte van de toeslagen die u ontvangt.
Bijvoorbeeld de huurtoeslag, zorgtoeslag,
kinderopvangtoeslag en het kindgebonden
budget. Ook heeft het geen gevolgen voor de
hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke)
bijdrage in de zorg.
Tips om energie te besparen
Wilt u meer handige tips om met weinig geld
energie te besparen?
• Maak een afspraak met onze energiecoach
op www.bespaarafspraak.nl/uithoorn. Onze
energiecoaches staan voor u klaar, om

samen te bekijken wat er mogelijk is om
kosten te besparen.
• Op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn/
energiebesparen kunt u een e-book
downloaden met wel 50 bespaartips. Vaak
zijn deze tips eenvoudig toe te passen
en zorgen voor een besparing op uw
energierekening.
• Inwoners die nog geen cadeaubon
van 60 euro hebben aangevraagd voor
energiebesparende producten kunnen
dit binnenkort alsnog doen. Houd de
gemeentelijke kanalen in de gaten.
• Bezoek ons webinar voor huurders op 14
juni 2022. Kijk op https://www.uithoorn.
nl/Home/Evenementen/Evenementen_in_
Uithoorn onder het kopje bijeenkomsten.
Kijk op www.regionaalenergieloket.nl/uithoorn
voor alle informatie en tips om energie en
kosten te besparen.

DUURZAAMHEIDS
AGENDA
Samen met het Energieloket Uithoorn
worden de komende periode de volgende
online bijeenkomsten georganiseerd om
bewoners te helpen verduurzamen. Wat
staat er op de agenda?
10 mei

Ondersteunende webinar
Vereniging voor Eigenaren

24 mei

Collectieve actie
zonnepanelen

14 juni

Ondersteunende webinar
voor huurders

Kijk voor meer informatie
op www.regionaalenergieloket.nl/
uithoorn voor onze lokale acties.
Onder populair in de gemeente Uithoorn
staan nog meer interessante onderwerpen
zoals duurzaamheidslening, energiecoach
aan huis en nog veel meer.

