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Ap Reinders, nieuwe burgemeester Stichtse Vecht
Op donderdag 6 februari 2020 is onder grote belangstelling in een speciale
raadsvergadering Ap Reinders beëdigd en geïnstalleerd als de nieuwe
burgemeester van Stichtse Vecht.

Waarnemend voorzitter Frank van Liempdt overhandigd de
voorzittershamer aan de nieuwe burgemeester van Stichtse Vecht

Voorafgaand aan de
beëdiging voerde enkele
bezoekers het woord. Vele
benoemde Ap Reinders als

een bekwaam bestuurden
gelet op zijn wethouder
ervaring in Haarlemmer meer.
Ook werd duidelijk gemaakt

dat het politieke klimaat in
Stichtse Vecht grillig is met de
vele wisselingen van
wethouders. Op de gestelde
vraag aan mij wat ik van onze
nieuwe burgemeester vond
kan ik daar natuurlijk geen
direct antwoord op geven na
lovende woorden van alle
sprekers. Op vrijdag 7
februari hadden de leden van
de pers een ontmoeting met
de nieuwe burgemeester
waarbij hij de landelijke- en
de lokale pers te woord heeft
gestaan. Voor mij een
persoonlijk een prettige man
om mee te spreken en over
honderd dagen kunnen we
wel wat vinden van Ap
Reinders maar ik heb er het
volste vertrouwen dat deze
burgemeester de touwtjes op
de juiste wijze in handen
heeft.

Februari 2020: Peter van Duijl

...Award Iedere Dag Veilig Onderwijs 2019 uitgereikt...
Februari 2020: Peter van Duijl

Op donderdag 30 januari 2020 is voor de zevende keer de Award van
Iedere Dag Veilig Onderwijs “People Help The People” uitgereikt aan
twee jeugdagenten van de politie Almere Buiten.

De commissie Iedere Dag Veilig Onderwijs
van Stichting Veilig Onderwijs heeft voor de
zevende keer de award ‘People Help The
peolple’ uitgereikt. Deze award wordt
uitgereikt aan die persoon of groep die zich
verdienstelijk hebben gemaakt voor de
bevordering van de sociale veiligheid op
school of scholen.
In een gezellige sfeer zijn in 2019 twee awards
met de oorkondes uitgereikt aan Stephen
Hervij en Melvin Jubitana van de politie Almere
Buiten. Ook hun teamchef Tom Nauta van
Politie Almere Buiten Hout mocht een
oorkonde ontvangen uit handen van de
commissieleden Gerard en Ingrid van Beelen.
In zijn toespraak vertelde Gerard van Beelen in
het kort het ontstaan van de award. In 2012
ontnam hun dochter Livia zich van haar leven
en had een boodschap voor haar vader en
moeder door iedereen te helpen die ze maar
konden.
Met de wijze waarop beide jeugdagenten
contact maakt met de scholieren is redelijk
uniek maar ook eenvoudig te noemen. Het
steekwoord is ‘netwerken’ en zoals Stichting
Veilig Onderwijs het noemt ‘verbinden’. De
twee woorden netwerken en verbinden liggen
dus niet ver uit elkaar en hebben eigenlijk
hetzelfde doel om mensen bij elkaar te krijgen.

Het is de eenvoud van het netwerken dat beide
agenten geüniformeerd de scholen
binnengaan zonder dat daar ophef van komt of

Stephen Hervij

Melvin Jubitana

dat leerlingen zich anders gaan gedragen.
Door gesprekken aan te gaan met de
scholieren en studenten wordt voorkomen dat
leerlingen buitensporig en onacceptabel
gedrag tonen op school. Richard Streuper,
veiligheidscoördinator van het MBO College
Almere - ROC van Flevoland, ziet dat de
sociale veiligheid gewaarborgd is op de
school en het aantal onveilige situaties zijn
verminderd. Ook dit jaar zal Stichting Veilig
Onderwijs een award toekennen aan een
persoon of groep die zich verdienste lijk maakt
voor de sociale veiligheid in het onderwijs.

ITV-De Vechtstreek stopt
Januari 2020: Peter van Duijl
Persbericht

Per direct gaat ITV-De Vechtstreek stoppen met het maken van reportages in- en om
Stichtse Vecht. Na vele jaren met plezier op vrijwillige basis te hebben gefilmd van de
intocht van Sinterklaas tot de nodige braderieën en van Timmerdorp tot Maarssen
On Ice, vrijwel alles hebben wel vastgelegd in- en rond Stichtse Vecht.

Ook wat grote klussen zoals
de cabaretshow van Sandra
Ammerlaan heb ik met plezier
gedaan met Mike
Dogterom Verburg die de

laatste jaren mij heeft
ondersteunt als cameraman
bij ITV-De Vechtstreek. De
website blijft in gepaste vorm
bestaan voor die mensen
herinneringen wil ophalen
maar de inhoud van de
website zal wel worden
gewijzigd. Omstandigheden:
Privéomstandigheden en
pensionering zijn de
grondslagen voor mijn, onze,
beslissing. Het pensioen staat
al enige maanden voor de
deur en maakt dat wij, Els en

ik, ons daarop gaan richten en
langzaam onze rust gaan
opzoeken en zeker zullen
vinden. We blijven ons wel
voor 100% inzetten voor
Stichting Veilig
Onderwijs waar
we samen het
bestuur vormen.
Stichting Veilig
Onderwijs maakt
een sterke groei
door waardoor er
steeds meer
hulpvragen van de
scholen voor ons
en voor de
medewerkers in
onze buitendienst afkomen.
Fractal Productions:
Ga ik echt helemaal stoppen
met filmen? Nee dat ook niet
want Fractal Productions,
waarvan ITV-De Vechtstreek
een onderdeel van was, blijft
wel bestaan maar alleen
kleinschalige opdrachten
tegen een
onkostenvergoeding. De
blogs die gepresenteerd staan
op de website van ITV-De
Vechtstreek zullen verhuizen

naar de website van Fractal
Productions. Natuurlijk zullen
we als Fractal Productions wel
de vaste reportages maken
voor Stichting Veilig
Onderwijs waar we enkele
jaren geleden daar vergaande

afspraken over hebben
gemaakt. Ik ga ook de kant
van het vloggen op. De GSM
als telefoon, microfoon erbij
en zien wat er gebeurt in en
om Stichtse Vecht en mogelijk
live gaan. Dat kan bij de
Commissie- en
raadsvergaderingen maar ook
met een internetkrant Vechtse
Internet Krant en kortweg VIK.
Van VIK komt geen
Facebookpagina want daar
hebben we er al genoeg van.
Met de tijd komt er wel een
YouTube kanaal met de ook
korte naam VIK.

Bedanken:
Uiteraard bedanken Mike en ik iedereen die ons de kans hebben gegeven om te mogen filmen op
hun evenement. Mijn grootste dank gaat uit naar de kinderen die ik heb mogen interviewen. Vele
momenten mocht ik genieten van hun opmerkingen en uitspraken en die blijven mij voor altijd bij.
Ongetwijfeld zal ik u allemaal wel een keer tegenkomen in Stichtse Vecht en wellicht daarbuiten.
Peter van Duijl
Vanwege het stopzetten van ITV-De Vechtstreek is er het nodige in de verkoop gezet zoals
camera’s, belichtingsarmaturen, xlr-kabels, microfoons met statieven en daar waar je mij altijd
mee hebt gezien. Natuurlijk alleen voor echte belangstellende. Ook het logo is te koop met de
website vol met reportages.

