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Waar een toevallige ontmoeting in de supermarkt al niet toe kan 
leiden. Ruim 5 jaar geleden botsten de boodschappenkarretjes 
van Lia Snoeren en Pieter van den Dolder tegen elkaar. Vijf leven-
dige jaren later viert het koor Fun4All op zondagmiddag 18 maart 
met ruim 50 zangeressen en zangers zijn eerste lustrumconcert in 
het Muziek Centrum van de Omroep in Hilversum.
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Kies de juiste 
partij voor uw 

aan- of verkoop-
begeleiding! 

Door: Herman Stuijver

“We vonden het allebei zonde 
dat het Pauluskoor niet meer 
bestond” weet Pieter van den 
Dolder nog. “Waarom begin-
nen we zelf geen nieuw koor, 
stelde Lia voor. Nou dat is dus 
vrij snel geregeld.” Na twee 
vergaderingen en twee Sing 
A Long- bijeenkomsten telde 
het nieuwe koor algauw 35 le-
den. “Het was een mooie mix 
van mensen. Mensen die van 
andere koren kwamen, of die 
heel lang niet gezongen had-
den of personen zonder enige 
ervaring” vervolgt Pieter. “We 

wilden geen dogma’s, ons niet 
vastleggen op een bepaald re-
pertoire, alles konden we zin-
gen. Waarbij de groep ook een 
forse inbreng heeft .” Waar de 
dirigent/ orkestleider aan toe-
voegt dat hij zijn sopranen, 
alten, tenoren en bassen wel 
dringend adviseert om noten te 
leren lezen. Van den Dolder is 
een loot uit een muzikale fami-
lie, professioneel trombonist en 
orkestleider. “Ik hecht wel aan 
muziekstukken van een betere 
kwaliteit, variërend van clo-
se harmony tot opera, als het 
maar goed is.”

Vegas Strings
Veel concerten van Fun4All 
hebben een meerwaarde door-
dat het professionele orkest Ve-
gas Strings ook onderdeel van 
het programma uitmaakt. 

“Waar de dirigent/orkest-
leider aan toevoegt dat 
hij zijn sopranen, alten, 
tenoren en bassen wel 
dringend adviseert om 
noten te leren lezen”.

Daarbij is Van den Dolder de 
verbindende factor die zowel 
het koor als orkest leidt. De 
strijkers zullen ook zelfstandig 
een aantal nummers ten geho-
re brengen, onder andere de 
Danza Espagnol en de Tango 
de Roxanne. Voor het laatste 
lied vraagt de dirigent speciale 
aandacht, omdat Laura de Boer 
een fraaie solo speelt. 

Franklin Brown
Bijzonder is dat de beken-
de zanger Franklin Brown de 
‘Anniversary’ zal opfl euren a.s. 
zondag. In 1996 won hij sa-
men met Maxine het Nationaal 
Songfestival met het liedje ‘De 
eerste keer’. Het duo vertegen-
woordigde daarop Nederland 

op het Eurovisiesongfestival in 
Oslo. Daar eindigen ze op de 
zevende plaats. Brown zingt 
zowel solo als samen met het 
koor. U zult genieten van bij-
voorbeeld ‘Feelin’ good’, ‘Cry 
me a River’ en ‘Th at’s life’. 

Koor
Het koor heeft  de afgelopen 
jaren een behoorlijke groei 
doorgemaakt. Niet alleen qua 
aantal (± 55), maar vooral in 
kwaliteit. Daar dragen de mas-
terclasses van de Loosdrechtse 
sopraan Maja Roodveldt zeker 
aan bij. Volgens Pieter traint ze 
de stemmen op ademhaling, 
stemgebruik en dictie. Maar 
de muzikaal leider vindt vooral 
het plezier in zingen van groot 

belang. “Het is een leuke groep, 
zonder clubjes die zich afslui-
ten. Het is heerlijk werken van-
achter mijn keyboard” meent 
Van den Dolder. Het program-
ma van a.s. zondag is een mix 
van liederen die de afgelopen 
5 jaar de revue hebben gepas-
seerd.        

Lees verder op pagina 2

Luisterrijk lustrum-
concert Fun4All in MCO
Luisterrijk lustrum-
concert Fun4All in MCO
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ma- t/m vrij- dag 06.30 - 23.00 uur 

zaterdag 06.30 - 20.30 uur

zondag 11.30 - 20.30 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

Veel patienten worden 
twee keer uitgekleed.

Lindelaan 102 Loosdrecht     tel. 035-5823223     www.slagerijgerarddenooij.nl

 Openingstijden: maandag en dinsdag 8.30 tot 17.30 uur, woensdag gesloten
donderdag en vrijdag 8.30 tot 18.00 uur, zaterdag 8.00 tot 15.00 uur.

5,5050

5,9595 

Baconsteak
Gemarineerde biefstuk 
met bacon

Vleeswarentrio
100 gram gebraden fricandeau
100 gram corned beef
Bakje beenhamsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Luisterijk lustrumconcert
Fun4All in MCO
Vervolg van pagina 1

Het indrukwekkende Russisch 
– orthodoxe Tibie Paiom, maar 
ook de tearjerker ‘Stay with me 
‘till the mornin’ of de Irving 
Berlin- medley. U zult erg veel 
herkennen. Op donderdag-
avond is de generale repetitie, 
dan worden de muzikale punt-

jes op de -i- gezet. Het concert 
op 18 maart (MCO) is uitver-
kocht. Wie weet, er zijn echter 
nog enkele gereserveerde kaar-
ten in omloop, waarvan moge-
lijk geen gebruik gemaakt gaat 
worden. U kunt uw belangstel-
ling voor deze kaarten kenbaar 
maken via de contactpagina op: 
www.fun4all.nu. 

Sociaal domein

Ons doel is zekerheid van de juiste zorg voor 

iedereen in Wijdemeren. In de afgelopen vier jaar 

hebben wij gezien dat dit het beste gedaan kan 

worden door de Sociale Wijkteams.

Dit willen wij dan ook blijven doen. Door de 

Sociale Wijkteams wordt de vraag van zorg het 

beste afgesteld op het aanbod. Zo heeft iedereen 

de zekerheid van de zorg die hij of zij nodig heeft.
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Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 
organiseerde Het Oranje Fonds, 
samen met duizenden organi-
saties in het land, weer NLdoet; 
de grootste vrijwilligersactie 
van Nederland. Ook medewer-
kers van de gemeente Wijde-
meren en het college van bur-
gemeester en wethouders stak 
de handen uit de mouwen.

Door: Saskia Luijer

Net als Koning Willem-Alex-
ander ging wethouder Betske 
van Henten op pad om pan-
nenkoeken te bakken. Zij was 
vrijdag 9 maart te gast bij Klein 
Schaepenburgh in Kortenhoef, 
een gesloten afdeling in Veen-
staete die recent verbouwd is 
en waar de laatste hand nog aan 
wordt gelegd. Voordat de wet-
houder de keuken mocht betre-
den, kreeg zij eerst een rondlei-
ding door medewerker Ingrid, 
die trots de nieuwe, ruime ver-
trekken liet zien en de zonnige 
huiskamer waar acht bewoners 
vertoefden. Om het balkon 
extra op te fl euren vulde een 
vrijwilliger van de gemeente 
grote ronde en vierkante bak-
ken met aarde, voorjaarsbollen, 
lavendel en groene planten. De 
boodschappen waren zojuist 
bezorgd, de tafels gedekt en de 
schenkstroop stond al klaar. 
Van Henten spoedde zich dus 
naar het aanrecht om met meel, 
melk en een eitje een mooi be-
slag te maken voor de pannen-
koeken. 

Nog veel meer
Ook in de Emtinckhof was deze 
lekkernij in trek. Daar bakte 
wethouder Sandra van Rijkom 

samen met WMO-consulent 
Jorik Kort grote stapels heer-
lijke pannenkoeken voor de 
deelnemers van het Ontmoe-
tingscentrum. Ieder liet het 
zich goed smaken en genoot 
van de pannenkoeken gevuld 
met spek en appel, plus vers 
fruit en slagroom. Er bleef zelfs 
een gaatje over voor een heer-
lijk ijsdessert, gevolgd door een 
groot applaus voor de vrijwilli-
gers van deze klus. 
Collega wethouder Jan-Jaap de 
Kloet knotte ondertussen wil-
gen in Nederhorst den Berg, 
waar wethouder Th eo Reijn 

hielp met het schoonmaken 
van de brandweerwagens. Ook 
burgemeester Freek Ossel was 
van de partij, hij werkte zater-
dag 10 maart mee bij Tuinderij 
LandinZicht (Kas&Co). In to-
taal deden vanuit de gemeente 
Wijdemeren 30 personen mee 
aan NLdoet. Zij gingen als vrij-
williger aan de slag bij o.a. de 
Beukenhof, het Sociaal Cultu-
reel Centrum, Onvergetelijk 
Leven en het marktplein in 
Ankeveen. Een mooie manier 
om het vele vrijwilligerswerk in 
onze gemeente nog meer in de 
spotlight te zetten.

Weer veel klussen bij NLdoet
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Begin januari stond er in di blad 
een interview met bestuursle-
den van de Stichting SLOEP.
SLOEP was op zoek naar een 
nieuwe voorzitter en naar aan-
leiding van de oproep in deze 
krant meldden zich maar liefst 
4 gegadigden. Dat was een 
grote verrassing waar de SLOE-
PERS heel blij meer waren.

Het waren stuk voor stuk po-
tentiële kandidaten waar het 
bestuur graag mee in zee wilde 
gaan. Een ontzettend moeilij-
ke keuze die het bestuur heeft  
moeten nemen maar uiteinde-
lijk kon er deze week een nieu-
we voorzitter worden gepresen-

teerd aan de vrijwilligers 
van SLOEP die aanwezig 
waren tijdens een verga-
dering ter voorbereiding 
op de Feestweek.
Op 7 maart is door de 
SLOEP-voorzitter van het 
eerste uur Peter Op de 
Beek de voorzitters-ped-
del doorgegeven aan 
Wim Bekenkamp.
Wim is een bekende in 
het Loosdrechtse vrijwil-
ligersleven. Hij heeft  veel 
zin om samen met de 
SLOEP-vrijwilligers zijn 
schouders te zetten onder 
de organisatie van vele 
mooie evenementen.

Nieuwe voorzitter voor SLOEP

GEEN 
FUSIE MET 
HILVERSUM
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www.delokalepartij.org

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Kom langs bij het Verkiezings-
debat op donderdagavond 15 
maart, aanvang 20 uur. In de 
bibliotheek van Gooi en meer 
zullen de lijsttrekkers van de 
acht Wijdemeerse politieke 
partijen elkaar bestrijden. 

Onder leiding van gesprekslei-
der Herman Stuijver zullen de 
dames en heren ingaan op de 

toekomst van Wijdemeren en 
talloze andere onderwerpen. 
Uiteraard krijgt het publiek ook 
de kans om vragen te stellen of 
te reageren op de stellingen. Na 
deze avond moet het duidelijk 
zijn welke partij uw voorkeur 
heeft  bij de gemeenteraads-
verkiezingen op woensdag 21 
maart. Grijp die kans om een 
verantwoorde keuze te ma-

ken. Bibliotheek Gooi en meer, 
Tjalk 41, Loosdrecht. 

Groot Verkiezingsdebat 15 maart

WIJDEMEREN- In de laatste ge-
meenteraadsvergadering voor 
de verkiezingen op 21 maart 
a.s. was de verwarring onder 
de politieke partijen groter dan 
ooit. De emoties liepen hoog 
op over de fusie met Hilversum. 
VVD ‘er Sieta Vermeulen en 
Stan Poels (PvdA/GrL.) noem-
den het ‘een beschamende ver-
toning’. 

Door: Herman Stuijver

Het zal weinigen ontgaan zijn 
dat de provincie Noord-Hol-
land een procedure is gestart 
om te komen tot drie gemeen-
ten in de Gooi- en Vechtstreek. 
Wijdemeren samen met Hil-
versum wordt dan één gemeen-
te. Om dat te organiseren nam 
het provinciebestuur het bu-
reau Berenschot in de arm. Het 
begon in de ogen van iedereen 
al fout toen een oorspronke-
lijk vertrouwelijk rapport voor 
alle Gooise burgemeesters in 
de pers verscheen. Pas daarna 
konden de raadsleden worden 
geïnformeerd. 

Bij de tegenstanders van een 
fusie (CDA, DLP, DB, D66) 
steeg de woede toen ze in het 
plan o.a. lazen: ‘Zo zal de ge-
meente geen invloed kunnen 
uitoefenen op proces noch 
inhoud’. Wel worden in het 
Plan van Aanpak diverse con-

sultaties aangegeven, met de 
raad, B&W, management en 
ondernemingsraad. Plus ge-
sprekken met maatschappelijke 
organisaties, ondernemers en 
inloopavonden voor bewoners. 
Daarover merkt Berenschot op 
dat zo’n avond kan ontaarden 
waar ‘de schreeuwers’ de over-
hand hebben, maar het bureau 
schrijft  dat het beschikt over er-
varen adviseurs die in staat zijn 
dergelijke ‘spannende’ avonden 
te begeleiden. Zonder de objec-
tiviteit te verliezen ademen de 
teksten van Berenschot de sfeer 
uit van ‘dat varkentje zullen we 
wel even wassen’. 

Daarover merkt Beren-
schot op dat zo’n avond 
kan ontaarden waar ‘de 
schreeuwers’ de overhand 
hebben, maar het bureau 
schrijft  dat het beschikt 
over ervaren adviseurs 
die in staat zijn dergelijke 
‘spannende’ avonden te 
begeleiden. 

Robby Israel van OLib had een 
motie opgesteld waarin staat 
dat hij niet ‘verbijsterd’ was 
door de aanpak van de pro-
vincie. Hij riep de partijen op 
om ‘proactief, open en welwil-

lend’ het gesprek aan te gaan. 
Met dien verstande dat alleen 
wethouders die achter de fu-
sie staan het gesprek mogen 
voeren. ‘If you can’t beat them, 
join them’ voegde Stan Poels 
van PvdA/GrL. eraan toe. Zijn 
partij was de enige die de motie 
steunde.

Nog 2 moties
De tegenstanders waren scherp 
in hun veroordeling. Ze zon-
den ’s middags een motie naar 
de media waarin letterlijk stond 
dat CDA, D66, DB en DLP ‘zo-
wel de burgemeester als het 
huidige college en de ambte-
lijke organisatie opdragen om 
onder de voorwaarden geen 
gesprekken met Bureau Be-
renschot aan te gaan’. Toen de 
motie aan de orde kwam, vroeg 
CDA- fractievoorzitter Jan Ver-
bruggen een schorsing aan, 
waarna bleek dat het CDA zich 
terugtrok. Weg meerderheid. 
De halve raad viel over Ver-
bruggen en zijn CDA heen. Die 
kon slechts stamelen dat het 
‘voortschrijdend inzicht’ was 
en dat zijn partij wel bleef vast-
houden aan een ambtelijke fu-
sie. Wat er zich achter de scher-
men had afgespeeld tussen de 
middag en de avond werd niet 
duidelijk. OLib- woordvoerder 
Israel sprak van een opmerke-
lijke draai van het CDA, ook 
medeondertekenaars Zagt 

‘Beschamende vertoning’ rond motie over fusie

CDA ‘ers in conclaaf 
tijdens een schorsing 

(foto: Douwe van Essen//WWK) 

(DLP) en Boermans (D66) wa-
ren zichtbaar teleurgesteld. 

Toen kwamen er twee nieuwe 
moties op tafel. Een van D66, 
DB en DLP waarin gevraagd 
werd ‘geen gesprekken onder 
de voorwaarden’ te voeren. Een 
iets minder vergaande motie 
zonder De Lokale Partij meld-
de ‘dat de voorwaarden niet 
worden geaccepteerd.’ Robby 
Israel vergeleek de indieners 
met kleine kinderen die op 
hun speelgoed stampen, om-
dat ze geen gelijk krijgen. Om 
bestuurders te verbieden een 
gesprek aan te gaan, vond hij 
in strijd met de vrijheid van 
spreken. Sieta Vermeulen zag 
het allemaal als ‘praatjes om 
de gunst van de kiezer te win-
nen’. Ook constateerde ze dat 
de DLP kiezersbedrog had 
gepleegd door eerder in te 
stemmen met een ambtelijke 
fusie met Hilversum en Gooi-
se Meren en daar nu afstand 
van neemt. Waarop Gert Zagt 
dat erkende, maar meende dat 
ambtelijke fusie tot nu toe niets 
had opgeleverd. Dat beaamde 
Stan Poels die het samengaan 
van ambtenaren ‘drijfzand’ 
noemde omdat Gooise Meren 

niet mee wil doen. Hij compli-
menteerde juist het CDA die 
het ‘gedurfd had zich terug te 
trekken.’ Zonder de stemmen 
van het CDA werden beide 
moties verworpen, waarbij 
het opmerkelijk was dat CDA 
-dissident Jan-Willem Nien-
huis wel instemde met het 
niet accepteren van de Beren-
schot-voorwaarden. 

Tot slot strooide raadsnestor 
René Voigt een relativerend 
sausje over het verhitte debat: 
“Ach, onvriendelijkheid hoort 
nu eenmaal bij verkiezingen.”
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Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Paasbrood 
klein (met spijs) 

Van  € 4,45 Voor € 3,45

Lezers schrijven... 

In de Gooi - en Eemlander van 
3 maart jl. stond een lezens-
waardig artikel van de hand 
van Ronald Frisart. ‘Plaatse-
lijke democratie in het nauw’. 
Zijn artikel werd ondersteund 
door een fraai getekende kari-
katuur van de commissaris van 
de Koning van Noord-Hol-
land, Johan Remkes. Deze liet 
glashelder zien welke strategie 
Remkes vanuit het Provincie-
huis in Haarlem hanteert bij 
het realiseren van zijn levens-
doel: een fusie tussen Hilver-
sum en Wijdemeren als opstap 
naar één grote Gooise gemeen-
te: Gooistad. Samenvattend 
zag ik het beeld van een oude 
generaal op zijn retour, die 
met zijn laatste krachten zijn 
hele hebben en houwen in de 
strijd werpt, namelijk het met 
grof geweld afdwingen van 

een fusie tussen Hilversum en 
Wijdemeren. Zonder blikken 
of blozen veegde hij een petitie 
met 8000 handtekeningen van 
tafel.
Uit onverwachte hoek kwam 
er voor de tegenstanders van 
een fusie hulp opdagen. Twee 
Leidse  wetenschappers, Voer-
mans en Waling, schreven een 
boek een lange titel: ‘Gemeen-
te in de genen, tradities en toe-
komst van de lokale democra-
tie in Nederland’. Uit dit boek 
citeer ik een paar conclusies: 
‘Het hete hangijzer in Gooi 
en Vechtstreek is fusies van 
gemeenten, met als reden de 
gedachte dat grotere gemeen-
ten beter voor hun burgers 
kunnen zorgen en kostenbe-
sparing oplevert. Volgens Gro-
nings wetenschappelijk onder-
zoek (2012) is die besparing 

er echter niet’. Voermans en 
Waling over reeds afgedwon-
gen fusies: ‘Inwoners willen 
het niet en het levert niets op. 
Schaalvergroting is een soort 
dogma geworden, een soort 
geloof ’. Over het eff ect van 
schaalvergroting voor burgers, 
zeggen ze het volgende: ‘Uit 
onderzoek naar fusies bleek 
dat het bestuur voor veel bur-
gers onzichtbaar werd en dat 
het vertrouwen van burgers 
in hun gemeente was afgeno-
men’. Einde van deze citaten. 
Het zal de lezers van deze co-
lumn inmiddels wel duidelijk 
zijn geworden dat ik het met 
de conclusies van deze weten-
schappers, volstrekt eens ben.  

Joop Glijn, 
Kortenhoef

Voor of tegen een fusie met Hilversum

Met de informatie in Weekblad 
Wijdemeren van 7 maart en 
de dubbele pagina in de G&E 
van 8 maart kan geen kiezer 
in Wijdemeren meer zeggen 
dat de standpunten van de 
politieke partijen over de ge-
meentelijke herindeling en de 
fusie met Hilversum onduide-
lijk waren. In de aanloop naar 
de verkiezingen zijn de poli-
tieke billen bloot op een niet 
eerder vertoonde wijze. Dat 
wil echter niet zeggen dat de 
argumenten voor herindeling 
en fusie degelijk onderbouwd 
zijn. Integendeel, in tegenstel-
ling tot de beweringen dat het 
samengaan met Hilversum 
ons uit de brand zal helpen, is 
het juist datzelfde Hilversum 
dat problemen heeft  veroor-
zaakt en bij samengaan nieu-
we problemen zal opleveren. 

Een paar voorbeelden om dat 
te illustreren. Het probleem 
van het doorgaande verkeer is 
voor een niet gering deel ver-
oorzaakt door het sluiten van 
de Krugerbocht in Hilversum 
waardoor het verkeer uit Bus-
sum niet meer de Bussummer 
Grintweg kon benutten. Het 
probleem van de lange door-
looptijd van vergunning ver-
strekking wordt door de Hil-
versumse aanpak niet beter, als 
we alleen al kijken naar de aan-
vraag van de zwemschoolhou-
der in Kerkelanden. Dat een 
grotere gemeente zou zorgen 
voor levendige kernen is bijna 
beledigend voor onder meer 
de Ankeveense gemeenschap 
en de Bewonersvereniging 
Horstermeer. Dit soort kernen 
zit bepaald niet te wachten op 
een grotere afstand tot de ge-

meentelijke bestuurders. En 
ook het niet bouwen in de na-
tuur is beter beschermd door 
een zelfstandig Wijdemeren 
dan door een landhongerig 
Hilversum. Het argument dat 
bovengemeentelijke regelin-
gen niet deugen vanwege ge-
meenteraden die buitenspel 
staan, slaat de plank mis. Im-
mers, dat zegt alleen maar dat 
die gemeenteraden hebben zit-
ten slapen. Beste medeburgers, 
gezamenlijke actie kan wel 
degelijk wat bereiken. Zie het 
succes betreff ende het behoud 
van zelfstandigheid van Goois 
Natuurreservaat. Het is nu een 
kwestie van de goede partijen 
kiezen. 

Hans Hof, 
Ned. den Berg

Met VVD en PvdA/GrL als lammeren naar de slachtbank

LAMME

Vertrouwd dichtbij voor:

• Airco service

• Banden service + opslag

• Verkoop occasions

WWW.VAKGARAGELAMME.NL

NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT

TELEFOON: 035 - 582 62 32

INFO@VAKGARAGELAMME.NL

• APK

• Onderhoud

• Reparatie

Op 21 maart mogen wij stem-
men en enkele partijen blijven 
volhouden dat Wijdemeren 
zelfstandig blijft  als u op hen 
stemt. Is dit kiezersbedrog of 
naïef? Een ARHI-procedure is 
ingezet en kan niet meer wor-
den tegengehouden. Uit een 
onderzoek van Deloitte bleek 
dat zelfstandig blijven voor 
Wijdemeren niet mogelijk is. 
De gemeenteraad liet zich niet 
overtuigen, vroeg Rijnconsult 
om hetzelfde onderzoek en 
deze kwam tot dezelfde con-
clusie. Er is geen bestuurs-
kracht en om zelfstandig te 
blijven is veel meer geld nodig 

dan het bedrag dat nu is vrij-
gemaakt om de organisatie op 
orde te brengen.
Bent U bereid om nóg meer 
belasting te betalen? Wijde-
meren staat al in de top 10 van 
hoogste WOZ. Men zegt; bij-
na 8000 stemmen tegen fusie 
met Hilversum. Wijdemeren 
heeft  ruim 19.000 stemgerech-
tigden, wat zegt dit over de 
rest? Bovendien was dit vóór 
de twee onafh ankelijke on-
derzoeken, veel van deze nee 
-stemmers denken er nu wel-
licht anders over. En laat u niet 
wijsmaken dat een ambtelijke 
samenwerking de oplossing 

is. In de praktijk blijkt dat bij 
ambtelijke samenwerking de 
gemeenteraad de autonomie 
moet loslaten. De kosten blij-
ven echter nog steeds hoog. 
Wat wordt het 21 maart? Een 
partij, die tegen beter weten 
in met de hakken in het zand 
blijft  of een partij, die vooruit 
denkt en de samenwerking 
zoekt zodat er een gezamen-
lijke fusie ontstaat en geen 
overname omdat men niet wil 
maar uiteindelijk wel moet. 
Aan u de keus….

Annemieke Deelen

Argumenten voor fusieRestaurant

Gespecialiseerd in elke 
“ feest ” gelegenheid

Voor meer informatie of uw reservering
Noodweg 35  1213 PW  Hilversum  tel. 035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefi lter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice
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2ZELFSTANDIGHEID VOOROP

STEM  WOENSDAG 21 MAART OP LIJST 2 zie extra bijlage

Na de informatieavond vori-
ge week dinsdag in de Avon-
tuurfabriek zou je denken dat 
iedereen wel glasvezel wil. De 
voordelen van de supersnelle 
internetverbinding met dat 
hele dunne draadje overste-
gen de bezwaren. Remco, Wim, 
Dick, Theo, Stefan, Ronald en 
Frans kwamen allemaal met 
een overtuigend verhaal.

Door: Herman Stuijver

Het zaaltje boven de razend-
snelle kartbaan was redelijk 
gevuld met geïnteresseerden. 
Maar het zal nog wel even du-
ren voor 980 Loosdrechters van 
de Nieuw Loosdrechtsedijk en 
Hallinckveld- West zich zullen 
opgeven. Er is namelijk een 
dekking van ongeveer 35% no-
dig om een aansluiting econo-
misch haalbaar te maken. 

“Uit de verhalen bleek 
over het algemeen dat de 
grote providers als Ziggo 
en KPN niet erg graag mee 
willen werken”.

Wethouder Th eo Reijn gaf aan 
dat Wijdemeren voorstander is, 
maar dat een gemeente niet zelf 
actief kan zijn om leidingen aan 
te leggen. Later legde Dick Kaas 
van Breedband Loosdrecht uit 
dat een gemeente meer mag 
dan Reijn blijkbaar wist. Hij 
wist uit voorbeelden uit de 
Kop van Noord-Holland dat 
gemeentes tot twee ton kunnen 
subsidiëren. 

Ook had Wijdemeren bij-
voorbeeld bij de aanleg van 
de Porseleinhaven voorrang 
kunnen geven aan Breedband 
Loosdrecht in plaats van nu 
aan KPN. Uit de verhalen bleek 
over het algemeen dat de gro-
te providers als Ziggo en KPN 
niet erg graag mee willen wer-
ken. Dus is gezamenlijk optrek-
ken van groot belang. Voor ini-
tiatiefnemer Remco Bruijnseels 
lag een persoonlijke frustratie 
ten grondslag om sneller inter-
net te willen. Hij kon voor de 
zoveelste keer bepaalde tech-

nische tekeningen niet verzen-
den. Wat bij een glasvezel een 
fl uitje van een cent is, duurt nu 
soms een hele nacht. 
Toen de twee providers die 
wel aan de slag willen, aan bod 
kwamen, werd het beeld com-
pleet. Stefan van Plinq vertel-
de dat een all-in abonnement 
52,50 kostte, met 150 MB up- 
en downloaden, met een Fritz 
Box, met 57 tv-zenders en gra-
tis montage. Tevreden geroeze-
moes, vooral dit type router gaf 
tevredenheid bij de kenners. 
Ook het plaatje van Teleplaza 
van Ronald viel niet verkeerd. 
Bij hem kost een 3-in-1-pakket 
€ 57,50, inclusief Fox Sports, 
met standaard 200 MB. 

Wil je alleen de aanleg van 
glasvezel, maar wel bij je eigen 
provider blijven, dan kost de 
aanleg 495 euro. Neem je een 
abonnement bij Plinq of Tele-
plaza, dan kost de aanleg niets. 
Het verhaal van, zeg maar, 
Frans Waardenburg, van aan-
nemer WionPlus, was een 
voorbeeld van een servicege-
richte ondernemer. Die met 
elke klant afspraken maakt en 
die netjes de draadjes onder de 
tegels van je tuinpad ‘raketteert’ 
op 60 cm. diepte. En die ook 
vooruit denkt en extra capaci-
teit levert, zodat je later alsnog 
je setje aan kunt sluiten. 
Niet alleen zullen Wim Steman 
en Remco Bruijnseels huis aan 
huis, straat voor straat, bewo-
ners moeten overhalen om mee 
te doen. Ook de fi nanciering is 
een punt van aandacht. De aan-

nemer moet betaald worden, 
daarom is er voorfi nanciering 
noodzakelijk. Dat loopt algauw 
op tot een ton. Ze zoeken daar-
om ook personen en bedrijven 
die een onderhandse lening 
willen afsluiten. In feite tegen 
gunstige voorwaarden, met een 
inleg tot 5000 euro met 4% ren-
te en daarboven met 5%. Pro-
beer dat maar eens te krijgen 
op je bankrekening. Het risico 
is laag bij een investering in on-
dergrondse infrastructuur. 
Wie ook enthousiast is over een 
veel sneller en toekomstgericht 
internet, gelieve aan te sluiten 
bij Remco (remco@breedband-
loosdrecht.nl) of Wim (NLD@
breedbandloosdrecht.nl).  

Wie wil er nou geen glasvezel?

Puzzel het uit
Deze week vindt u als bijlage 
in dit blad een folder van De 
Lokale Partij. Met achterop 
een woordzoeker. Als u deze 
uitpuzzelt blijft  er een tekst 
over. En met deze tekst kunt 
u een taart winnen - natuur-
lijk van onze lokale bakkers. 
Als u de tekst hebt gevonden 
kunt u dit, met u naam en 
adresgegevens, uiterlijk 20 
maart mailen naar: info@de-
lokalepartij.org.

KIES VOOR DOEN,
EN DUS:

WIJDEMEREN

Jeanine Hennis Nederhorst den Berg  

   Een veilig en toekomstbestendig Wijdemeren
   Goede en betaalbare woningen, huur en koop
   Ruimte om te ondernemen, ook agrarisch
   Geen beleidsmatige lastenverhoging

www.vvdwijdemeren.nl

Maayke van Dijk Nederhorst den Berg

   Minder bureaucratie
   Actieve ondersteuning van inwoners en vrijwilligers
   Een natuurlijke omgeving, hou ’t natuurlijk!
   Veiligheid, één van de belangrijkste ingrediënten 

 voor onze leefomgeving

Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn Loosdrecht 

   Geef bedrijven de kans zich te ontwikkelen en uit te breiden
   Samengaan met Hilversum is onontkoombaar
   Actieve en tijdige communicatie met bedrijven en inwoners
   Optimale zorg en voorrang voor woningbouw in het 

 middensegment

Els Kruijt Loosdrecht  

   Verdere ondersteuning van het ambtelijk apparaat
   Veranker de structuur en het karakter van onze dorpen
   Fusie biedt voordelen voor iedereen
   Gewoon aanpakken en doen!

Lijst

44

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL

Verkiezingsvideo D66 
D66 presenteert haar ver-
kiezingsvideo. Hierin leggen 
ze uit wat ze willen, maar 
ook waar ze tegen hebben 
gestemd. Bekijk deze video: 
youtu.be/imVunRiteP8.  
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IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

 9. FRISO VAN VOORTHUIZEN 

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

12. FRANK SENTEUR

“Wij hebben ons als mede-
oprichters van Wijdemeren2020 
ingezet om de fusie met 
Hilversum tegen te houden, 
o.a. met een succesvolle petitie 
met 7734 handtekeningen.

De Lokale Partij is van alle 
politieke partijen het meest 
actief in het verzet tegen die 
fusie. Daarom steunen wij 
De Lokale Partij en staan wij 
op hun kieslijst. Help ons de 
onzalige fusieplannen tegen 
te houden.  Het kan nog, met 
uw stem.”

Geen fusie met Hilversum!

 7

Lezers schrijven... 

De provincie heeft  opdracht 
gegeven aan een extern ad-
viesbureau om een fusietraject 
voor Hilversum en Wijdeme-
ren op te stellen. Omdat de 
wet voorschrijft  dat voor zo’n 
fusie draagvlak nodig is, gaat 
die adviseur praten met alle 
betrokkenen. De opdracht van 
de provincie is dit nog voor de 
komende raadsverkiezingen te 
doen. Als de huidige gemeen-
teraad hieraan meewerkt is de 
provincie procedureel gedekt, 
maar staan de burgers in de 
kou. Immers onze raad is bij 
de vorige verkiezingen niet 
gemandateerd om namens de 
burgers een besluit te nemen 

over een dergelijke fusie met 
Hilversum.

Wijdemeren 2020 roept daar-
om alle leden van de huidige 
gemeenteraad en het huidige 
college van burgemeester en 
wethouders op zich te ont-
houden van overleg met de 
provincie over een fusietraject 
richting Hilversum. Wie in 
deze valkuil van de provincie 
trapt werkt mee aan die fusie 
en is dus ongeloofwaardig als 
hij in het kader van de verkie-
zingen zegt daar tegen te zijn.
Wijdemeren 2020 is tegen een 
fusie met Hilversum, net als 
de bijna 8000 inwoners van 

Wijdemeren die onze petitie 
hebben getekend. Laat ieder-
een die tegen die fusie is zijn 
stem straks uitbrengen op een 
partij die duidelijk aangeeft  te-
gen een fusie met Hilversum 
te zijn. Dan zal Wijdemeren 
2020  straks na de verkiezin-
gen schouder aan schouder 
met onze eigen gemeenteraad 
de het provinciebestuur en, als 
dat niet wil luisteren de Twee-
de Kamer, ervan overtuigen 
dat er geen draagvlak is voor 
zo’n fusie. 

Egbert Lambers, 
Wijdemeren 2020

Wijdemeren 2020 waarschuwt voor valkuil provincie

Raadsvergadering woensdag 8 
maart, punt 18 van de agenda: 
motie ‘Geen contact met Be-
renschot’, vooraf ondertekend 
en gepubliceerd door CDA, 
DorpsBelangen, D66, De Lo-
kale Partij.
Het CDA, Communiceren, 
Draaien, Afh aken. Tijdens de 
bespreking van dit onderwerp 
en na een aantal schorsingen 
trok Jan Verbruggen van het 
CDA zich terug en stemde 
het CDA tegen, waardoor de 
motie niet werd aangenomen. 

Th eo Reijn had ook al namens 
het college laten weten dat zij 
deze motie unaniem afraden. 
Wel frappant dat De Kloet 
hiermee tegen de motie van 
Dorpsbelangen inging. Het 
CDA heeft  op dit moment veel 
moeite met het kiezen van een 
positie betreff ende de fusie. 
Bang voor de mogelijkheid 
veel kiezers te verliezen. Als je 
wilt weten hoe ze echt over de 
fusie denken kijk dan nog eens 
via onderstaande link naar het 
artikel in de Gooi -en Eemlan-

der:
https://www.gooieneemlan-
der.nl/gooi-vechtstreek/b-
en-w-wijdemeren-stappen-
naar-een-gemeente-gooi-en-
vechtstreek. Hier verwoordde 
wethouder Reijn in 2016 wat 
het CDA en de raad direct na 
de verkiezingen in 2018 wil-
den bereiken met de fusie.

Ton Koster, 
een betrokken toeschouwer          

Ik ga wel stemmen, maar niet meer op het CDA

Team Sportservice ’t Gooi or-
ganiseert in het voorjaar een 
cursus Rolstoelvaardigheid en 
Sport (ROVAS). 

Deze cursus is gericht op het 
verbeteren van de rijvaardig-
heid en het dagelijks gebruik 
van de rolstoel. De cursus be-
staat uit vier trainingen. Deze 

trainingen zijn op donderdag-
avond 17, 24, 31 mei en 7 juni 
tussen 19:00 en 21:30 uur in de 
gymzaal van de Mytylsschool 
in Huizen. De kosten bedragen 
40 euro per cursus. Zie: www.
teamsportservice.nl/gooi of tel: 
(06) 11 42 13 27 of e-mail: as-
gooi@teamsportservice.nl. 

Rolstoelvaardigheid 
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VRAAG aan: 

Ambtelijke fusie met H’sum en Gooise Meren 

Geen fusie met Hilversum  

Wel fusie met Hilversum 

Eén Gooi- en Vechtstreek binnen 10 jaar 

Overschot geld sociaal domein mag naar alg. reserve 

Alle vijf dorpen een dorpsraad 

Gemeentelijke belastingen zullen stijgen 

1 miljoen voor krachtiger bestuursapparaat 

Rondweg N201 naar N236: oplossing verkeersoverlast 

Inwoners nog meer participeren in groenprojecten 

Subsidies blijven minimaal hetzelfde 

Ondernemersklimaat is ruim voldoende  

1/3 betaalbaar bouwen blijft een hard punt 

Meer bouwen, zelfs ten koste van natuur 

Recreatie ‘het gouden ei’ voor Wijdemeren 

Altijd meedoen aan vluchtelingenopvang 

Duurzaamheid hoort bovenaan te staan 

Wijdemeerse Hulp bij Stemmen
Weet u al op wie u gaat stemmen? Naast de wekelijks Verkiezingspagina’s wil uw huis-aan-huisblad nog meer bij-
dragen aan de duidelijkheid. Zie onderstaand: de Wijdemeerse Hulp bij Stemmen. Toegegeven, kort door de bocht. 
Geen nuances, geen ruimte om uit te leggen, geen ‘ja maar’ of ‘nee, tenzij’. Maar wel duidelijk, toch? De acht politieke 
partijen hadden 4 keuzes:

   Ja ✔  /  Nee ✖  /  Anders; Misschien; Soms wel, soms niet; Een beetje ●  of  Blanco -

 ✔
✔
✖
●
●
✔
●
●
✖
✔
✔
✖
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✔
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•  Wijdemeren is de eerste ge-
meente in Nederland die de 
Verzilverlening uitzet, met 
een maximum van 3 ton. 
Woningeigenaren vanaf de 
pensioengerechtigde leeft ijd 
kunnen hiermee hun woning 
aanpassen om langer thuis te 
blijven wonen. De essentie 
van de Verzilverlening is dat 
woningeigenaren tijdens de 
looptijd niet afl ossen én geen 
rente betalen. De rente wordt 

dus opgeteld bij de lening-
schuld. Bij verhuizing of over-
lijden wordt de lening afgelost 
uit de verkoopopbrengst van 
het huis. Hierdoor ontstaan 
geen extra woonlasten. Het 
gaat om bedragen tussen 2500 
en maximaal 30.000 euro. 

•  Behalve OLib kozen de raads-
leden voor een ecotoilet op 
het Zuwestrandje. Het heeft  
lang geduurd, maar uiteinde-
lijk kon D66- commissielid 

Rob Koedijker blij zijn dat de 
M300 tank op zijn voorspraak 
is uitverkoren. Een droog toi-
let waar pies en poep worden 
verwerkt tot compost. Hope-
lijk voor de zomer klaar. 

•  De ex- ambtswoning van de 
burgemeester op de Dam-
merweg in Nederhorst den 
Berg komt in de verkoop v.a. 
975.000 euro, zie Funda.

•  Ook wethouder Reijn en veel 
raadsleden waren geschrok-

Nog meer nieuws uit gemeenteraad ken van de rigoureuze bo-
menkap aan het Ankeveen-
sepad. De raad heeft  ooit zelf 
besloten (2012) dat er geen 
kapvergunning nodig is in dit 
geval. Wel doet de Regionale 
uitvoeringsdienst van de pro-
vincie onderzoek of deze kap 
legaal was. 

•  Unaniem stemde de raad in 
met een tweede kunstgras-
veld voor SV Loosdrecht. De 
fi nanciering van het bedrag 

van € 273.333,- vindt plaats 
volgens de 1/3 – regeling: 1/3 
subsidie, 1/3 lening en 1/3 
voor de St. Sportorganisatie 
Hallinckveld. 

•  Tot slot zetten alle partijen 
hun handtekening onder de 
motie ‘Welkom in Wijdeme-
ren’ waarbij onderzocht wordt 
of een welkomstpakket voor 
nieuwe inwoners mogelijk is. 
Of het haalbaar is, beslist de 
nieuwe raad. 

Gooise Bedrijvendag
De Gooise Bedrijvendag 2018 
wordt gehouden op maandag 
26 maart vanaf 17.30 uur in 
Spant! in Bussum. Het is het 
enige regionale event in het 
Gooi, de Vechtstreek en Eem-
land voor ondernemingen.

Het is een ondernemersdag 
waar de deelnemende organisa-
ties uit het Gooi, de Vechtstreek 

en Eemland veel contacten 
kunnen opdoen die voor hun 
business belangrijk zijn. Alle 
gemeenten en ondernemers-
verenigingen in deze regio en 
de Rabobank Gooi en Vecht-
streek sponsoren al enkele ja-
ren de Gooise Bedrijvendag.
Het thema van 2018 is: wel-
ke kansen en mogelijkheden 
zijn er om de economie te sti-

muleren in de regio Gooi- en 
Vechtstreek? Hoe verhoudt 
de inrichting van traditionele 
winkelcentra en klassieke win-
kelstraten zich tot het nieuwe 
online shoppen? Men zou de 
centra en bedrijventerreinen 
innovatiever kunnen inrichten. 
Dat vergt een omslag in denken 
bij ondernemers, overheden en 
consumenten. Meer informa-
tie: www.gooisebedrijvendag.nl 
(toegang gratis). 
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Bij een scheiding komt er veel 
op je af. Je moet, samen met je 
gezin, een nieuwe balans vin-
den en dat valt niet altijd mee. 
Daarom organiseert Jeugd en 
Gezin in april weer de cursus 
Positief Opvoeden, speciaal 
voor ouders die een scheiding 
achter de rug hebben. 
 
De cursus bestaat uit vijf we-
kelijkse groepsbijeenkomsten 
van 2,5 uur. Je volgt deze cursus 
samen met 5 tot 12 andere ge-
scheiden ouders. Beide ouders 
kunnen deelnemen, maar zit-
ten nooit in dezelfde groep. De 
leeft ijd van de kinderen speelt 

geen rol, de cursus is vooral ge-
richt op de ouders zelf. Tijdens 
de bijeenkomsten worden fi lm-
pjes van praktijksituaties ge-
bruikt en krijg je een praktisch 
werkboek. 
De cursus vindt plaats in Bus-
sum (Burg. de Bordesstraat 80) 
op vrijdag 6, 13, 20 april en 11, 
18 mei en 8 juni van 9.15 tot 
11.45 uur. De kosten voor deel-
name zijn 30 euro per ouder. 
Aanmelden en informatie: 
www.jggv.nl (cursussen). Ook 
kun je bellen naar het inhou-
delijk spreekuur: 035 69 26 350 
of een mail sturen naar cursus-
sen@jggv.nl.  

Cursus Positief Opvoeden 

Voor gescheiden ouders 

Lijst 8

KORTENHOEF- Op een heerlijke 
lenteachtige zondagmiddag 
verzamelden zich zo’n 30 be-
langstellenden op het Bene-
dendek van Ottenhome voor 
het Politiek Café van de VVD.

Door: Herman Stuijver

Voorzitter Eric Kroese open-
de met de mededeling dat hij 
een middagje fl yeren voor zijn 
partij ‘een lesje in nederigheid’ 
vond, omdat het een hele kunst 
is om mensen die een ‘akelig 
idee’ over de politiek hebben 
te overtuigen. Hij was trots op 
de verjonging bij de afdeling. 
Zo was de 32-jarige Jan Klink, 
nummer 2 op de lijst, iemand 
die hoge ogen zou gooien voor 
een wethouderspost. Lijsttrek-
ker Sieta Vermeulen besprak 
in rap tempo de VVD-speer-
punten: meer bouwen voor het 
middensegment, maatregelen 
om het scheef wonen tegen te 
gaan, handhaven van de groe-
ne zone en duurzaamheid op 
praktische wijze invoeren. Ze 
begon haar speech met de op-
merking dat de campagne gro-
tendeels gaat over de fusie met 
Hilversum. De liberalen willen 
het liefst één gemeente Gooi- 
en Vecht, dat geeft  meer ‘power’ 
en is ook fi nancieel beter, maar 

Hilversum als tussenstap was 
ook prima.

Jeanine en Jan
De afdeling was erin geslaagd 
twee prominenten naar het café 
te lokken. De Bergse ex-mi-
nister van Defensie Jeanine 
Hennis-Plasschaert was er, 
evenals de 33-jarige Jan Hui-
tema die naast landbouwer uit 
Friesland, ook Europarlemen-
tariër is. Hij bleek inderdaad 
besmet met Europavirus. Hij 
bestreed de veelgehoorde uit-
spraak ‘dat komt uit Brussel’. Te 
gemakkelijk, meende hij, ook 
de Natura2000 – wet kan op 
Nederlandse wijze worden uit-
gevoerd. Huitema, met 26.000 
voorkeurstemmen via Boer 
zoekt Stem gekozen, kon boei-
end vertellen over de dagelijkse 
praktijk in Brussel die volgens 
hem dichterbij is dan je denkt. 
Op de concrete vraag 
van landbouwer 
Mijndert Mur wat er 
gedaan kon worden 
tegen een onteige-
ningsprocedure om 
van een deel van zijn 
land natuur te maken, 
moest iedereen een 
antwoord schuldig 
blijven. Wel was Jeani-
ne Hennis zo diplo-

matiek om de contactgegevens 
van de getergde boer te noteren. 
Mur had het sowieso niet op de 
miljoenen van het Gebiedsak-
koord die er alleen maar toe 
leiden dat zijn grasland wordt 
‘verkloot’. 
Op de vraag hoe de Tweede 
Kamer omgaat met fusies gaf 
Jeanine Hennis een omzichtig 
antwoord. “Laat het vooral lo-
kaal worden bepaald. Het ligt 
mega gevoelig. Ik zou zeggen 
dat je de tijd moet nemen om 
draagvlak te creëren.” Ander-
zijds meende ze dat je je goed 
moet voorbereiden, anders 
beslissen anderen voor je. Ze 
weersprak de constatering dat 
de landelijke politiek per defi -
nitie kiest voor schaalvergro-
ting. “Oh, nee, dat is zeker geen 
dogma.”

Jeanine Hennis in 
contact met kiezers 

Veel Europa bij Politiek Café VVD



Wijdemeren
Verkiezingsspecial

   14 maart 2018   

Verkiezingsdebat Verkiezingsavond

Volgende week woensdag is het 

zover. Dan kunt u stemmen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. 

Burgemeester Freek Ossel:  

“Op 21 maart valt er echt iets te 

kiezen. U heeft invloed op welke 

partijen de komende vier jaar 

Wijdemeren gaan besturen.  

Ga daarom stemmen!”

Freek Ossel: “Veel belangrijke zaken 

worden lokaal geregeld. Denk bijvoorbeeld 

aan het onderhoud van uw wijk, (verkeers)

veiligheid, woningbouw, kwaliteit van de 

wegen, (jeugd)zorg en speelplekken voor 

kinderen. Maar ook het vraagstuk ‘de 

(bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren’ 

zal ons de komende jaren bezighouden. 

Als u op al deze zaken invloed wilt hebben, 

is stemmen van essentieel belang.” 

Welke partij past bij u? 
Kijk wie uw mening het beste 

vertegenwoordigt. Kom naar het 

verkiezingsdebat op donderdag 

15 maart om 20.00 uur in de bibliotheek 

in Loosdrecht. 

 

De verkiezingsprogramma’s van de 

partijen en de kandidatenlijst vindt u op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018.

Ben jij van de partij?
Mag jij volgende week voor het eerst 

stemmen? Dan heb je deze week post 

ontvangen van de burgemeester waarbij 

hij je uitnodigt dit ook te doen.  

Tegen inlevering van de kaart ontvang je 

een powerbank. We zien je graag in één 

van de elf stembureaus!

Officiële
bekendmakingen

#gemeenteraadsverkiezingen

Kom naar de verkiezingsavond in het 

gemeentehuis! Onder het genot van 

een hapje en een drankje kunt u de 

landelijke uitslagen live volgen.  

We presenteren de 

voorlopige uitslagen 

per stembureau en op 

partijniveau. 21
maart

22.00 uur

Donderdag 15 maart is hét verkie-

zingsdebat met de acht lijsttrekkers 

van Wijdemeren. Ze gaan de strijd aan 

over de toekomst van Wijdemeren 

en andere onderwerpen. 

Locatie: Bibliotheek 

Loosdrecht, vanaf 

20.00 uur.

 
@gemwijdemeren

 
/gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

Loosdrecht
 Gemeentehuis, Rading 1 

 De Emtinckhof, Eikenlaan 51

 Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

 Catamaran, Bleekveld 1 

Nederhorst den Berg
 De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2

 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, 

Platanenlaan 1

’s-Graveland
 Hervormde Kerk, Noordereinde 14 

Kortenhoef 

 De Dobber, Meenthof 46

 Veenstaete, Oudergaarde 1

 Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56 

Ankeveen
 Wapen van Ankeveen, Stichts End 41 

Hier kunt u stemmen

Geopend van 

7.30 tot 21.00 uur

Breukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

Ankeveen

’s
-G
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Toegankelijk voor 

mindervaliden
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Hoe kan ik stemmen?

U mag dan iemand anders uit Wijdemeren vragen 

om te stemmen. Hiervoor moet u drie dingen doen: 

1. Vul de achterkant van de stempas in.

2. Zet samen met de andere persoon een 

handtekening.

3. Geef aan die persoon uw stempas en een kopie  

van uw identiteitsbewijs mee.

Zelf niet stemmen?  

STEMPAS 

 

U heeft per post een stempas gekregen. 

Op de stempas staat welk stembureau dicht 

bij uw huis is. Ook heeft u inmiddels de 

kandidatenlijst ontvangen.

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ 

 

In Wijdemeren doen acht partijen mee aan 

de verkiezingen: CDA, DorpsBelangen, D66, 

VVD, PvdA-GroenLinks, O-Lib,  

De Lokale Partij en ChristenUnie.  

Op www.wijdemeren.nl/verkiezingsprogramma 

kunt u zien wat de standpunten van de 

verschillende partijen zijn.

LEVER DE STEMPAS IN 

 

Op het stembureau levert u de stempas 

in. Na de controle van uw stempas krijgt 

u een stembiljet met alle politieke partijen 

en kandidaten en, indien u hiervoor ook 

een stempas heeft, een stembiljet voor het 

referendum.

STEMMEN! 

 

In het stemhokje maakt u het hokje rood 

van de kandidaat waarop u wilt stemmen. 

Uw stem is alleen geldig als er één hokje 

rood is gemaakt. Er mag niets anders op 

geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag 

een nieuw stembiljet. Stop de stembiljetten 

vervolgens in de juiste stembus. 

DE UITSLAG 

 

Na negen uur ’s avonds worden alle 

stemmen geteld. De uitslag maken we 

bekend via www.wijdemeren.nl. Ook bent 

u van harte welkom bij de verkiezingsavond 

vanaf 22.00 uur in het gemeentehuis van 

Wijdemeren (Rading 1, Loosdrecht). 

GA NAAR HET STEMBUREAU 

 

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de 

verkiezingen. Er zijn in Wijdemeren 11 

stembureaus. Neem uw stempas en 

identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart, 

paspoort) mee. U mag stemmen bij 

ieder stembureau in de gemeente. De 

stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 

uur.

U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen. 

Deze pas neemt u mee als u gaat stemmen. 

Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt of  

heeft u geen stempas ontvangen? Vraag een nieuwe 

stempas aan bij Burgerzaken. Doe dit vóór 20 maart, 

12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee bij het 

aanvragen.

 

Stempas kwijt?  



 

 

AlphaPlus B.V. creatieve media  å

Verkiezingen, en dan?21
maart

Wijdemeren
informeren

De uitslag 

De stemmen zijn 

geteld: het is duidelijk 

welke partijen in de 

gemeenteraad komen.

Samenwerken
Het komt bijna nooit voor dat één 

partij een meerderheid heeft in de 

gemeenteraad. De grootste partij 

onderzoekt met welke andere 

partijen ze kan samenwerken. 

Onderhandelen
De partijen maken afspraken voor de komende vier jaar. 

De plannen kunnen alleen doorgaan als meer dan de 

helft van de raadsleden het ermee eens is.

Akkoord
De partijen die gaan samenwerken, 

leggen in een akkoord vast welke 

plannen zij hebben voor de gemeente.

Wethouders
De samenwerkende 

partijen leveren de 

wethouders voor 

het college van 

burgemeester en 

wethouders. 

Samen met de 

burgemeester zijn zij 

verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de 

plannen.

Op 21 maart 2018 zijn niet 

alleen de verkiezingen voor de 

gemeenteraad, maar is ook het 

raadgevend referendum over 

de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Voor het 

referendum krijgt u een extra 

stempas.

De stempas voor de gemeenteraad 

is blauw. Heeft u de Nederlandse 

nationaliteit? Komt u uit een EU-land?  

Of woont u al vijf jaar legaal in 

Nederland? Dan mag u stemmen voor 

de gemeenteraad. De stempas voor het 

referendum is geel met rood. Heeft u de 

Nederlandse nationaliteit? Dan mag u 

stemmen voor het referendum. 

Waar gaat de nieuwe wet over?
Elk land heeft inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten. Ook Nederland. 

Deze diensten verzamelen informatie om 

ons te beschermen tegen bijvoorbeeld 

bomaanslagen. Deze organisaties mogen 

daarom telefoongesprekken afluisteren 

en op andere manieren informatie 

verzamelen.

Omdat mensen tegenwoordig vooral veel 

gebruikmaken van het internet, is er een 

nieuwe wet nodig. Volgens de nieuwe 

wet mogen de organisaties ook:

1. Grote hoeveelheden informatie 

verzamelen via internet. 

Dat kan gaan om informatie over een 

bepaalde buurt of wijk of over een 

bepaalde groep mensen. De regering 

moet hier toestemming voor geven, 

net als twee rechters en iemand met 

veel kennis van techniek. 

 

2. Informatie bekijken die op internet 

opgeslagen is.  

Ook hier is toestemming voor nodig. 

De veiligheidsdiensten mogen de 

informatie drie jaar bewaren.

Waarom twee stempassen?

Blauw: De stempas voor de gemeenteraad

Geel: De stempas voor het referendum

>  De precieze tekst van de nieuwe wet is te vinden op  

www.wijdemeren.nl/referendum2018

Verkiezingsspecial

Tekst en ontwerp in samenwerking met:



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Breukeleveen
-  Herenweg 42: aanleggen sloot en beschoeiing 

(28.02.18)

-  Herenweg 47a: plaatsen beveiligingshekwerk 

(01.03.18)

’s-Graveland
-  Leeuwenlaan 44b: verlengen machineberging 

(06.03.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: bouwen veestal (05.03.18)

-  Meenthof 22 ven 24: aanpassen dubbele winkelpan-

den (21.02.18)

Loosdrecht
- Bleekveld 34: plaatsen schutting (02.03.18)

- Drie Kampjes 3: plaatsen dakkapel  (02.03.18)

- Hallincklaan  3: uitbreiden begane grond (23.02.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis 

(21.02.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 237: verplaatsen woonark 

(26.02.18)

- ’s-Gravelandsevaartweg  2: aanleggen uitrit (22.02.18)

- Rading 16 16: afwijken bestemmingsplan (22.02.18)

-  Rading 194: plaatsen lichtmasten langs hoofdveld  

(05.03.18)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 24: renoveren woning (21.02.18)

- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (02.03.18)

-  Vreelandseweg 12: plaatsen aanbouw en twee dakka-

pellen (05.03.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Ankeveen
-  Elisabeth de Walélaan 10: vervangen berging 

(22.02.18)

Kortenhoef
-  Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen constructie tussen 

eetkamer en keuken (22.02.18)

Loosdrecht
- Bloklaan 26: plaatsen bedrijfsgebouw  (01.03.18)

- Boshoek 8: vervangen schuur (05.03.18)

- Graaf Wichmanlaan 2: bouwen erker (05.03.18)

- ’t Laantje 1: bouwen drie woningen (01.03.18)

- ’t Laantje 1: maken drie uitritten  (08.03.18)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 112a: aanpassen voor- en zijgevel 

(08.03.18)

- Reigerlaan 12: plaatsen dakkapel (05.03.18)

-  sectie C4405: verplaatsen en realiseren dam 

(05.03.18)

-  Ter hoogte van Vreelandseweg 31: aanleggen twee 

houten bruggen (22.02.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen 
-  Cannenburgerweg 61d: indienen archeologisch 

onderzoek en bouwen opslaghal 

Loosdrecht
-  Oud-Loosdrechtsedijk 203: bouwen restaurant en vijf  

appartementen 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 207 25 en 26: bouwen twee 

woningen 

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel 

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Nederhorst den Berg
- Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop op 18 

maart 2018 (09.03.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft.

>  Kennisgeving Incidentele 

Festiviteiten
Loosdrecht
-  ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 24 

maart 2018

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten
Ankeveen
- All Directions!, Stichts End 23 en ijsclubterrein, De 

Passion Ankeveen op 22, 23 en 24 maart 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Zitting centraal stembureau 

bekendmaking uitslag verkie-

zing
 De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 

woensdag 21 maart 2018 gehouden verkiezing van 

de leden van de raad van de gemeente Wijdemeren 

maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00, 

een openbare zitting van het centraal stembureau 

plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt 

bekendgemaakt.

>  Mandaatregeling 2018
Op 20 februari 2018 hebben het college van bur-

gemeester en wethouders en de burgemeester de 

Mandaatregeling 2018 vastgesteld.

Deze mandaatregeling treedt in werking op 15 maart 

2018 en is in te zien via www.wijdemeren.nl/organisa-

tiestructuur.

Gelijktijdig zijn de Mandaatregeling 2017, het Besluit 

toepassing mandaatregeling na organisatieaanpas-

sing en het algemeen mandaat sociaal domein SWW 

ingetrokken.

>  Mandatering Sociale Recherche 

Gooi en Vechtstreek
Op 13 februari 2018 heeft het college van B&W 

besloten de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek 

te mandateren voor het instellen van onderzoeken bij 

(vermoeden van) misbruik van voorzieningen op grond 

van de Participatiewet, IOAW/IOAZ  en de Wmo. De 

mandaatregeling is in te zien via: www.wijdemeren.nl/

organisatiestructuur.

>  Vaststelling Verordening 

Verzilverlening
Op 8 maart 2018 heeft de raad de verordening 

Verzilverlening vastgesteld en de daarbij behorende 

toelichting. De verordening is in te zien via

www.wijdemeren.nl/regelingen. De verordening treedt 

per 1 april 2018 in werking. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Offi  ciële bekendmakingen 14 maart 2018

Bouwen en wonen

Overig

Verkiezingen

Aftrap steenbreek tijdens compostdag
De lente komt er weer aan. Een 
goed moment om in de tuin aan de 
slag te gaan. Op zaterdag 17 maart 
is de Landelijke Compostdag én de 
aftrap van operatie steenbreek op 
de gemeentewerf in Kortenhoef. 
Komt u ook? 

U bent van harte welkom om tijdens de 

Landelijke Compostdag twee gratis zakken 

compost op te halen op de gemeentewerf 

(De Kwakel 40, Kortenhoef). We willen u 

met deze actie bedanken voor het geschei-

den inzamelen van groente-, fruit- en tuin-

afval. Wees er op tijd bij, want op=op. 

Tegel eruit, plant erin
Wilt u meer doen? Kijk dan de komende da-

gen of u ergens in uw tuin een plek vrij kunt 

maken van tuintegels of andere verharding. 

Op zaterdag 17 maart kunt u de tegel(s) of 

tuinverharding inleveren op de gemeente-

werf en een bak gratis violen ophalen. Tegel 

eruit, plant erin. Ook hiervoor geldt op=op. 

Steenbreek
Het inleveren van tegels voor plantjes in 

onderdeel van operatie steenbreek. Dit 

is een landelijke actie waar de gemeente 

Wijdemeren sinds kort aan meedoet. We 

willen onze inwoners hiermee enthousiast 

maken voor een groene en klimaatvrien-

delijke tuin. Door minder tegels en meer 

groen kunnen we het regenwater beter be-

heersen, verminderen we oververhitting en 

leveren we een kleine bijdrage aan het ver-

groten van de biodiversiteit in de bebouwde 

kom. Kijk ook op 

www.operatiesteenbreek.nl.  

De gemeentewerf is op zaterdag 17 maart 

geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Wijdemeren
informeren

14 maart 2018
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Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsver-
kiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-
aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen 
kiezers en partijen. In de laatste week komen alle partijen aan het woord. 

CDA

Een stem op het CDA betekent een 
stem voor ambitie en daadkracht. 
Ruimte geven aan onze verenigingen 
waar zoveel vrijwilligers actief zijn. 
Zo versterken wij het dorps-DNA. 
CDA maakt zich sterk voor meer 
woonruimte voor de woningzoeken-
den. Inwoners betrekken bij plannen 
voor de herinrichting van de straten 
en pleinen. Wij blijven doorgaan met 
het opknappen van het plantsoen en 
speelplaats in uw eigen buurt. Beleef 
ook de bloemrijke bermen en bijen-
linten in alle dorpen! Inwoners die 
eenzaam zijn betrekken in de samen-
leving en goede zorg voor iedereen 
die het nodig heeft . Daarom stem je 
op het CDA. Met elkaar kunnen wij 
veel!
www.cda.nl/noord-holland/wijde-
meren

ChristenUnie

Wij zijn een partij van christenen, 
voor iedereen. We geloven dat God 
de mens verantwoordelijkheid heeft  
gegeven voor het welzijn van mens, 
dier en milieu. Als betrokken chris-
tenen bedrijven we politiek vanuit 
een open Bijbel. Aan die waarden 
toetsen we ons handelen, spreken en 
onze beslissingen. Integriteit en het 
zoeken naar verbinding geven wij 
prioriteit. Onze inzet is een Wijde-
meren waar we voor elkaar zorgen, 
met name voor ouderen, nieuwko-
mers en kwetsbare inwoners. We 
zetten ons in voor een duurzame le-
vensstijl, toekomstbestendige dorps-
kernen, sterke gezinnen en passend 
onderwijs. Uw stem kan onze eerste 
zetel mogelijk maken. Geef geloof 
een stem op 21 maart!

www.wijdemeren.christenunie.nl 

D66

D66 staan voor een open, goed en 
transparant bestuur. Wij kiezen voor 
een goede leefb aarheid in de dorpen 
en willen dorpsraden. D66 staat voor 
goede en kwalitatieve zorg en wil 
geen bezuinigingen op minima-rege-
lingen. Wij willen een goed klimaat 
en daarom moeten wat ons betreft   
nieuwbouwprojecten worden aange-
legd volgens de hoogste duurzaam-
heids-eisen waarbij aardgasvrije wij-
ken het uitganspunt zijn. Ook willen 
wij dat er - voor iedere door de ge-
meente gekapte boom- een herplant-
plicht geldt. En ja wij blijven tegen 
een fusie met Hilversum. 
D66 is duidelijk én consequent.

Toelichting? Bekijk onze video op 
www.d66wijdemeren.nl

PvdA / GroenLinks

PvdA/Gr Links wil ervoor zorgen 
dat de 220 kinderen die nu nog op 
moeten groeien in armoede het be-
ter krijgen. De toekomst bestaat voor 
ons uit duurzaamheid, onze natuur 
beschermen, 
voldoende betaalbare woningen voor 
jong en oud, betaalbare dienstverle-
ning en krachtige dorpen. Om voor 
dit laatste te zorgen vinden wij een 
fusie met Hilversum de beste stap. 
Een sterke gemeente zorgt namelijk 
voor levendige kernen. Om de iden-
titeit van de dorpen te behouden wil-
len wij dorpsraden opzetten, zodat 
de zeggenschap en de betrokkenheid 
van onze inwoners wordt vergroot.
Door te kiezen voor PvdA/Gr Links 
kiest u voor een socialer, groener en 
toekomstbestendig Wijdemeren. 

De Lokale Partij

Deze verkiezing gaat om de toekomst 
van Wijdemeren. De provincie wil 
ons een fusie met Hilversum inrom-
melen. Draagvlak en onderbouwing 
daarvoor ontbreken geheel. De zoge-
naamde voordelen zijn te labelen als 
‘bestuurderskletskoek’. Denkt u echt 
dat Hilversum alles voor Wijdeme-
ren gratis oplost? Natuurlijk niet! U 
zal de rekening van een fusie beta-
len, zonder voordeel te ervaren. De 
Lokale Partij wil Wijdemeren zelf-
standig houden. Dat kan prima door 
goede samenwerking met andere ge-
meenten. De Lokale Partij barst van 
de energie. Met een fris en ervaren 
team gaan we hier werk van maken. 
Uw stem is daarvoor hard nodig. 
Tijd voor vernieuwing! Lijst 7. 
 www.DELOKALEPARTIJ.org

DorpsBelangen

Stem op DorpsBelangen, Lijst2. 
Waarom? Nogal duidelijk. De enige 
partij die strijdt voor zelfstandigheid 
van Wijdemeren en dat al jaren doet. 
DorpsBelangen heeft  zich bewezen 
als een betrouwbare en degelijke 
partner in de politiek. Constructief, 
nooit schreeuwerig, met steeds een 
mening gebaseerd op argumenten. 
Als vaste waarde in Wijdemeren 
staat DorpsBelangen altijd voor de 
belangen van de inwoners. Alle in-
woners, ook al zijn de belangen soms 
tegengesteld. Dan wordt er gezocht 
naar een oplossing die voor iederéén 
goed en aanvaardbaar is. Zo houden 
we Wijdemeren met elkaar leefb aar. 
Wij staan voor de belangen van alle 
dorpen. Vandaar, DorpsBelangen. 
Lijst 2.

Zie: www.dorpsbelangen.nu

Onafhankelijk Liberaal

Emotie is een slechte raadgever. Toch 
doolt het emotie-spook vaak rond 
in de raad van Wijdemeren, terwijl 
juist besluiten op basis van feiten 
en verstand de besten zijn. Fusie als 
voorbeeld is emotioneel ‘eng’, maar 
verstandelijk de betere keuze.
Wat zou moeten tellen is het objectie-
ve, inhoudelijke oordeel van raadsle-
den met ervaring in de samenleving. 
Daar mag u, nee, moét u op kunnen 
vertrouwen. O-Lib heeft  zulke raads-
leden. Zij stellen altijd de vragen: Is 
het goed voor onze inwoners, mag 
het, kan het, is het betaalbaar? 
Als deze benadering u aanspreekt is 
Onafh ankelijk Liberaal voor u een 
goede keuze op 21 maart.
Met Verstand Kiezen.
Interesse? Ga naar: www.olib.nl

VVD

Omdat de VVD een beter functione-
rende gemeente wil die snel, duide-
lijk en zorgvuldig beslist en handelt, 
bij voorbeeld bij een aanvraag voor 
een vergunning voor een buurt-
feest. De VVD wil dat in zo’n geval 
een ambtenaar ter plekke gaat kijken 
en samen met de aanvrager bekijkt 
wat wel of niet mogelijk is. Ook wil 
de VVD bekijken of de criteria voor 
het krijgen van een vergunning ver-
ruimd kunnen worden zodat kan 
worden volstaan met een melding 
en niet het hele vergunningentraject 
moet worden afgelegd. Kortom, een 
gemeente die er is voor de burger en 
niet andersom. Wilt u dat ook? Stem 
dan VVD lijst 4. 
www.vvdwijdemeren.nl 

Waarom moeten kiezers op uw partij stemmen? 
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IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

44. MICHAEL KULKENS

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

KORTENHOEF

“Je kunt niet alles veilig maken, 
maar De Lokale Partij heeft 
consequent oog voor veiligheid 
en steekt daarvoor actief haar 
nek uit als het moet. 
Daarom ben ik graag voor 
De Lokale Partij lijstduwer.“

WIJ ZIJN ER 
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH  Hilversum
035 - 62 52 484

www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Geloofwaardigheid en vertrouwen in de politiek door gedraai en onwaarheden tot nul gedaald.

1. CDA valt niet ver van haar eigen Appelboom project:

 - Begin ziet er leuk uit, maar het verloedert en vervuilt al snel.

2. Trots op de woningbouw, maar laat ruim 2000 woningzoekenden nog steeds in de kou  

 met geen enkel perspectief voor jongeren en het enorm groeiend aantal senioren

3. Wethouder Reijn man met 2 petten* ,

 - wil het liefst onze gemeente bij Hilversum zetten

 - wethouder Wijdemeren en voorzitter fysieke domein RSA G&V 

 https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/brochure-regiokaart-2025.pdf 

Beloftes niet nakomen, liegen tijdens raad/commissievergaderingen, raadsleden en 
insprekers kleineren door zijn gedrag en manier van beantwoording van vragen

Als de arrogantie verschijnt en het gebrek aan respectvolle behandeling van de inwoners 

ontbreekt wordt het de hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen. 
   

Wat een geluk dat dit op 21 maart a.s. plaats gaat vinden.

Bedenk goed wat u met uw stem doet,
omdat uw keuze weer vier jaar mee moet!

21 Maart 2018 Verkiezingen gemeenteraad Wijdemeren

Ton Koster, een betrokken inwoner, Nieuw-Loosdrecht

Ik ga wel stemmen
Maar niet op het CDA

Welke partij....?

Toe aan verandering?

Graag met kinderen willen werken en van betekenis 

willen zijn voor de generatie van morgen?

Wij als Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi 

en Vechtstreek) kunnen dan iets voor je betekenen.

Heb je een afgeronde HBO opleiding en zou je werken 

en opleiding willen combineren, kom dan naar de 

informatieavond of neem contact op met

C.v.d.Bouwhuijsen (06-44496554) info@obsgraaffl  oris.nl

Informatieavond zij-instromers basisonderwijs
21 maart 2018 

19.30 -20.30 uur

Amersfoortsestraatweg 180 c 1272 RR Huizen

Op zondag 18 maart is er om 
15.00 uur een Galerie concert 
in Vermeulen Art Gallery aan 
de Zodde 20 te Loosdrecht. De 
entree bedraagt 12 euro. 

Dick Arentz, fl uit, Frans Cop-

pens, viool en Albert de Jonge 
op altviool spelen twee ontdek-
kingen uit de 20e eeuw: com-
posities van ‘An American in 
Paris’ en een Hongaar, plus een 
Duitse klassieker. 
Het gaat om werken van Quin-

cy Porter, Endre Szervánszky 
en de Serenade für Flöte, Vio-
line und Bratsche, op.77a van 
Max Reger.    
Vermeulen Art Gallery; De Zo-
dde 20; 1231 MB  Loosdrecht; 
tel.: 035-5821730; email: info@ 
vermeulenart.nl; www.vermeu-
lenart.nl

Galerie concert

advertentie
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De afgelopen raadsperiode heeft D66 vanuit de oppositie de 
nadruk gelegd op het belang van openheid, goede communicatie 
en zuivere besluitvorming.

Geen gedraai en geen methode Theo.

Ook over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente is D66 stand-
vastig en consequent. Het college heeft niks gedaan om een mogelijke 
fusie te voorkomen. D66 heeft zich krachtig verzet tegen een mogelij-
ke fusie omdat Hilversum en Wijdemeren elkaar niet aanvullen.

D66 is tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum.

D66 staat voor een goed en krachtig bestuur en kiest voor een goede 
leefbaarheid in onze dorpen met dorpsraden. Wij staan voor goede en 
kwalitatieve zorg en willen geen bezuinigingen op minima-regelingen.

Wilt u meer weten: 
BEKIJK ONZE VIDEO op 
www.D66wijdemeren.nl

vraagt om uw stem

is duidelijk én consequent

Joost Boermans
Lijsttrekker D66

‘s- GRAVELAND - Samen met 
Tweede Kamerlid Joël Voorde-
wind reikte ChristenUnie- lijst-
trekker Esther Kaper zaterdag-
ochtend een Waardevol lintje 
uit aan Bettie Coops. Ook Karin 
Spierenburg van ThuizBij kin-
deropvang werd verrast door 
de CU. 

Met deze lintjes spreekt de 
ChristenUnie waardering uit 

voor mensen die in Wijde-
meren een cruciale bijdrage 
leveren aan het welzijn van de 
inwoners. Karin Spierenburg 
werkt ruim 27 jaar fulltime in 
de kinderopvang in Korten-
hoef. Mede door Karins liefde 
voor haar werk komen kinde-
ren met plezier naar de opvang 
en kunnen ouders hun kinde-
ren met vertrouwen brengen.
Bettie Coops (88 jaar) is met 

haar ziel en zaligheid ver-
bonden aan de siertuin van 
Gooilust. Zij is op 24 maart 
1988 begonnen als vrijwilliger 
in de tuin, samen met twee col-
lega’s Geertrui Kroon uit Die-
men (79) en Marjorie Schlötz-
de Rooy uit Kortenhoef (71). 
Bettie woont al veel langer in 
het voormalig vogelhuis, direct 
naast de siertuin. Lange tijd 
met haar man Ton Coops, die 

Twee waardevolle lintjes ChristenUnie

in zijn werkzame leven hoofd 
voorlichting was van Natuur-
monumenten en schrijver van 
o.a. het luisterrijke boek Bos 
van Blaauw. Elke donderdag 
zijn 25 vrijwilligers druk in de 
weer. Bettie wordt daar op han-

den gedragen vanwege haar be-
trokkenheid en enorme kennis. 

Bettie Coops te midden van Es-
ther Kaper, Joël Voordewind en 
andere CU- leden

WIJDEMEREN - Op woensdag 
7 maart hebben de ANWB, 
gemeente Wijdemeren, Versa 
Welzijn, Rotary Wijdemeren en 
de Zonnebloem KAG een inten-
tieverklaring getekend voor de 
start van ANWB AutoMaatje.  
 
“Deze nieuwe vervoersvoor-
ziening is er echt voor en door 
inwoners in Wijdemeren. Vrij-
willige chauff eurs vervoeren 
met hun eigen auto minder 
mobiele plaatsgenoten naar 
bijvoorbeeld het ziekenhuis, de 
huisarts of een toneelvoorstel-
ling. Zij betalen alleen een on-
kostenvergoeding van 30 cent 
per kilometer aan de chauf-
feur”, aldus wethouder Betske 
van Henten. 

 Sociale leven 
In Wijdemeren zegt 40 procent 
van de 65-plussers zich regel-
matig eenzaam te voelen. De 
mogelijkheden om naar buiten 
te gaan worden door leeft ijd 
of gezondheid beperkter. Au-
torijden lukt vaak niet meer 
en steeds een beroep doen 
op naasten is moeilijk. Door 
ANWB AutoMaatje toe te voe-
gen aan het bestaande vervoer-
snetwerk kunnen zij weer 
deelnemen aan het sociale 
en maatschappelijke leven.  
 
Werving 
Wijdemeren is de tweede 
gemeente in de regio Gooi 
& Vechtstreek die start met 
dit initiatief van de ANWB. 

Versa Welzijn zet het initiatief 
samen met hen op. Met de Ro-
tary Wijdemeren, Zonnebloem 
KAG en gemeente Wijdemeren 
wordt samengewerkt om vrij-
willige chauff eurs en deelne-
mers te werven. Daarvoor kunt 
u contact opnemen met Henk 
Lansink, Versa Welzijn, tele-
foonnummer 035 62 50 005. 
Naar verwachting start ANWB 
AutoMaatje met rijden in mei.  

ANWB AutoMaatje van start 
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De Loosdrechtse fotograaf 
Marjolijn Lamme won zaterdag 
jl. de 2e prijs in op de Europese 
Life Portrait Contest in Keulen, 
Duitsland.

Marjolijn mocht Nederland 
vertegenwoordigen. Tijdens 
deze wedstrijd moest ze voor 
een publiek van 400 mensen 
een Life Photoshoot doen voor 
een Internationale Jury. Het 
thema hoorde ze pas tien dagen 
voor de shoot: Th e Art of Stage 
Acting. Het model was een be-
kende Duitse acteur.
Het spannende is dat je in korte 
tijd te maken hebt met verschil-
lende kledingwissels en visagie. 

Daarnaast digitale beeldbewer-
king en editing. Marjolijn heeft  
uiteindelijk vijf beelden opge-
maakt en gepresenteerd in een 
lay out, alles binnen 55 minu-
ten. En met apparatuur die niet 
haar eigen apparatuur is.
In het juryrapport staat: ‘Goed 
contact met het model, werd 
ook door het model zo ervaren. 
Warm en aangenaam. Goede 
variatie in belichtingstechie-
ken en daar ook zeer bedreven 
in. Communicatief heel sterk. 
Goede presentatie; planmatig 
goed opgebouwd en zeer goed 
voorbereid. Doeltreff end en ef-
fi ciënt gefotografeerd. Weinig 
opnames nodig om tot het juis-

Marjolijn Lamme won 2e prijs Life Portrait Contest

WAAR SCHIET WIJDEMEREN 
OP TEKORT 
Wat de VVD betreft is met name de analyse in 
het rapport van Rijnconsult meer dan duidelijk: 
Hoe hard het college, het ambtelijk apparaat 
en de raad van Wijdemeren ook hun best doen, 
Wijdemeren zal als zelfstandige gemeente niet 
in staat zijn om haar inwoners en ondernemers 
datgene te bieden waarop zij recht hebben, en 
dat is wat de VVD betreft een kwalitatief goed 
gemeentebestuur voor het minste belasting-
geld.

De basis is niet op orde, digitalisering blijft 
achter, privacybescherming van onze inwoners 
is een aandachtspunt, financieel beheer en IT 
hebben een professionaliseringsslag nodig, 
veel verzoeken van inwoners en ondernemers 
worden zeer traag uitgevoerd en de gemeente 
is niet in staat om nieuwe wetgeving, zoals 
de omvangrijke Omgevingswet, zelfstandig te 
implementeren. Wat velen niet weten is, dat 
Hilversum al op een aantal terreinen Wijde-

De VVD wil over de zelfstandigheid van Wijdemeren eerlijk zijn naar de kiezers en geen 
populistische verkiezingsretoriek gebruiken om de kiezers voor zich te winnen 

meren helpt, o.a. op het gebied van handhaving, 
vergunningen en milieu-inspecties. 
De gemeenteraad heeft in juni vorig jaar al 
800.000 euro ter beschikking gesteld en de 
meest recente berekeningen tonen aan, dat er 
jaarlijks een bedrag van ruim 1 miljoen euro bij 
moet. Dat betekent dat de lasten voor de inwon-
ers verhoogd zouden moeten worden, terwijl de 
lokale lastendruk nu al de hoogste in de regio is. 

EERLIJK ZIJN
De angst voor een fusie wordt grotendeels 
ingegeven door angst voor veranderingen, angst 
voor het onbekende. Wijdemeren heeft echter 
in de afgelopen jaren bewezen dat zij prima in 
staat is de kernwaarden van de dorpen op peil 
te houden. De dorpen in Wijdemeren bloeien 
als nooit tevoren. Een goed dorpenbeleid is 
voor de VVD dan ook een absolute voorwaarde 
in de onderhandelingen over de toekomst van 
Wijdemeren.

Het mag duidelijk zijn, dat de VVD zich niet kan 
vinden in de verkiezingsretoriek van het CDA, 

Dorpsbelangen, D66 en De Lokale Partij die – 
om de kiezers niet tegen zich in het harnas te 
jagen – nu beweren niet te willen fuseren, maar 
wel in november 2017 gezamenlijk een motie 
hebben ondertekend waarin zij pleiten voor een 
ambtelijke fusie en op termijn een fusie tot één 
gemeente in de regio. Een ambtelijke fusie wil 
niets anders zeggen, dan dat de bestuurders 
voor hoge kosten op het pluche blijven zitten 
en het hele ambtelijk apparaat wordt onderge-
bracht bij Hilversum. Die bestuurders regeren 
dan als een Jan zonder Land of, anders gezegd, 
een Paard zonder Wagen. 

DRAAGVLAK
De VVD vindt draagvlak heel belangrijk, maar is 
van mening dat zij haar bestuurlijke verantwoor-
delijkheid moet nemen. Daarom is de VVD vóór 
een fusie van Wijdemeren. Maar laten we duideli-
jk zijn: een fusie met alleen Hilversum wil de 
VVD ook liever niet, maar de werkelijkheid is dat 
dat op dit moment het meest haalbare is. Onze 
verkiezingsslogan is niet voor niets: “Koersen 
op Krachtige Dorpen, breed fuseren - niet 
alleen met Hilversum”. In het belang van de 
toekomst van Wijdemeren accepteren wij dus 
een fusie met Hilversum.

WEL FEITEN, GEEN FABELS OVER DE FUSIE

WIJDEMEREN

www.vvdwijdemeren.nl

Lijst

4

Sieta Vermeulen 
Nederhorst den Berg 

Jan Klink
Loosdrecht 

Sorrel Hidding 
Nederhorst den Berg

Michiel van Balen 
Breukeleveen 

1

2

3

4

te resultaat te komen’.
Marjolijn Lamme was natuur-
lijk superblij en dankbaar voor 
alle support van Ingrid van 
Heteren en Walter Schellin-
gerhout. “Het was bloed, zweet 
en tranen. Normaal gesproken 
doe ik dit soort opdrachten 
heel regelmatig voor opdracht-

gevers, maar ik kan je 
vertellen dat het interna-
tionale wedstrijdelement 
een hele andere dimensie 
en beleving aan deze op-
dracht gaf.”

(links) Harry en Marjolijn 

Lamme naast Ingrid en Walter

‘Huur een kraam en verkoop 
je eigen spullen!’. Zo luidde de 
oproep op Facebook en in een 
mum van tijd waren de 15 be-
schikbare kraampjes bespro-
ken. Is dat niet leuk. Kom op 
zaterdag 17 maart tussen 10 
en 17 uur naar de Kraampjes-
dag in het Wijkgebouw aan de 
Eikenlaan.

De een schildert en biedt haar 
schilderijen de koop aan. Een 
ander haakt knuff els en kleden 
of maakt leuke accessoires voor 
in huis. Er is een ruim aanbod 
in sieraden, geweldige oorbel-
len, armbandjes, kettingen en 
sjaals. Zeker de moeite waard. 
Er wordt ook veel kinderkle-
ding aangeboden. Zowel nieuw 
als tweedehands. Merkkleding 
voor jongens en meisjes vanaf 
maat 50. Zoek je speelgoed? 

Kom kijken! Er is een ruime 
keuze. Ook zijn er activiteiten 
waarvan de volledige opbrengst 
gaat naar de Muskathlon van 
Stefan en Michelle Veraar. Zij 
gaan de marathon rennen in 
Ethiopië voor kinderen in ex-
treme armoede en halen daar-
mee geld op voor Compassion. 
U kunt heerlijke vers gebakken 
taarten kopen en er is een klei-
ne rommelmarkt met nieu-
we en tweedehandse spullen. 
Daarnaast kunt u zich laten 
knippen! Stuur hiervoor een 
mailtje naar muskathlon2018@
gmail.com.  De markt is open 
van 10.00-17.00 uur en ieder-
een is van harte welkom.
Ontmoet dorpsgenoten en 
spreek bekenden weer eens in 
een gezellige sfeer. Aan de in-
wendige mens is ook gedacht. 
Er is koffi  e en thee met een 

heerlijk stuk appeltaart, onze 
speciale tomatensoep met een 
overheerlijke tosti of broodje 
worst. Dit alles kunt u nuttigen 
in een knus hoekje en dit maar 
voor 1 euro per versnapering.  
Kortom, te leuk om niet naar 
toe te komen! We hopen u ook 
te zien op zaterdag 17 maart. 
De markt is in het Wijkgebouw 
naast het Lindeplein aan Eiken-
laan 17a.

Kraampjesdag Wijkgebouw 
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KORTENHOEF- Op zondag 18 
maart zal Alain Verheij om 
11.00 uur voor de Oecumeni-
sche Streekgemeente i.s.m. VU-
vereniging in het Oude Kerkje 
aan de Kortenhoefsedijk 168 
een Nescio-lezing houden over 
het onderwerp ‘Traditie en in-
novatie: wie heeft de waarheid 
in pacht?’ Daarnaast is er tijdens 
de lezing een koffi  econcert. De 
entree bedraagt € 10 (kinderen 
gratis). Het betreft de vijfde le-
zing in een serie ‘Waarheid en 
wijsheid’.  

Als jonge theoloog heeft  Alain 
Verheij (1989) al verschillende 
tradities van binnenuit leren 

kennen. Hij groeide op in een 
PKN, werd als tiener gedoopt in 
een charismatische kerk, volgde 
een Nederlands Gereformeerde 
domineesopleiding en gaat nu, 
na een ontkerkelijkte fase, re-
gelmatig voor in vrijzinnige ge-
meenten. Hij neemt ons tijdens 
zijn Nescio-lezing mee in een 
zoektocht naar waarheid tussen 
oude tradities die er zijn en nieu-
we mogelijkheden die de multi-
media, seculiere 21ste-eeuw met 
zich meebrengt. Daarbij zal een 
rode draad zijn, dat de koude 
waarheid altijd minder waard 
is dan persoonlijke waarachtig-
heid, universele schoonheid - en 
in alles de liefde.

Koffi  econcert 
De lezing wordt muzikaal om-
lijst door Wiebke Göetjes, sop-
raan/operazangeres, Willem 
Aless, counter- tenor en Jorrit 
van den Ham, pianist. Zij zul-
len een mix van liederen uit 
oratoria, opera-aria’s en duet-
ten ten gehore brengen.
Zie ook: www.osg-kortenhoef.
nl; inlichtingen: 035-6561961

Nescio-lezing annex koffieconcert  

Traditie en innovatie 

KORTENHOEF- Op donderdag 
22 maart luidt Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef de lente in 
met een bijzonder concert van 
het Olivier Greif Ensemble. Het 
ensemble bestaat uit pianiste 
Victoria Dmitrieva uit Rusland, 
celliste Anne-Elise Thouvenin 
uit Frankrijk en violist Jesus Ji-
menez uit Spanje. 

De muziekprogrammeur van 
Kunst aan de Dijk Kortenhoef 
zag ruim een jaar geleden het 
optreden van dit ensemble in 
de fraaie met echte kaarsen ver-
lichtte Portugese Synagoge in 
Amsterdam en spande zich in 
om deze muziek die niemand 
onberoerd laat in het intieme 
Oude Kerkje in Kortenhoef te 
laten horen. En dat is gelukt!
De drie intelligente jonge in-
ternationale musici wijden 
zich met passie aan hun mis-

sie om zowel bekende als ook 
onbekende parels uit de mu-
ziek ten tonele te brengen. Zo 
hebben zij zich met hun naam 
verbonden aan de enigszins 
onbekende maar fascinerende 
Frans-joodse componist Oli-
vier Greif (1950-2000). Greif 
schreef vooral in de laatste tien 
jaar van zijn korte leven intense 
en duistere muziek. Zijn pia-
notrio uit 1998 is vol van dra-
matische contrasten: vrolijk en 
levendig dan weer uitzinnig en 
bezeten. De Britse componist 
Rebecca Clarke (1886-1979) 
componeerde kamermuziek 
die zeer hoog geprezen werd 
hoewel boze tongen beweerden 
dat deze muziek niet door een 
vrouw geschreven kon worden. 
In het Oude Kerkje zal het Oli-
vier Greif Ensemble haar Pia-
notrio uit 1921 spelen. Ernest 
Bloch was volgens de grootste 

violist van de 20e eeuw, Yehu-
di Menuhin, een van de Zeven 
Wonderen, een soort Hercules 
op wiens schouders een wereld 
van extase en pijn drukte. Het 
Olivier Greif Ensemble speelt 
zijn Th ree Nocturnes uit 1924. 
Het ensemble noemt hun pro-
gramma De Profundis. De 
kaarsen in Het Oude Kerkje 
zullen branden en het zal een 
indrukwekkende belevenis 
worden.

Kaartverkoop
Wijnkoperij en Slijterij De 
Meenthof in Kortenhoef en Li-
bris Boekhandel Voorhoeve in 
Hilversum. 
Entree € 21. Donateurs: € 17. 
Het Oude Kerkje is open vanaf 
19:30 uur. Er is vrije zitplaats-
keuze. Een drankje is bij de 
prijs inbegrepen. Kaarten ook 
via www.kunstaandedijk.nl  

De lente in met Olivier Greif Ensemble

Op woensdag 21 maart is er 
van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht een Themaoch-
tend met Diana Kostman over 
de tentoonstelling Hollandse 
Meesters uit de Hermitage

De tentoonstelling Hollandse 
Meesters uit de Hermitage is 
uniek in de wereld. Voor het 
eerst, en ongetwijfeld eenma-
lig, wordt een zo groot over-

zicht getoond van de Hollandse 
meesterwerken uit de collectie 
van de Hermitage in St.-Peters-
burg. De tentoonstelling is tot 
28 mei te zien in de Hermita-
ge in Amsterdam. Tijdens deze 
bijeenkomst vertelt kunsthis-
torica Diana Kostman aan de 
hand van beeldmateriaal over 
deze bijzondere Hollandse 
meesterwerken. Iedereen is van 
harte welkom, de entree is vrij!
Tjalk 41; 035- 582 5488. 

Hollandse Meesters

Drie jaar geleden, op 1 janua-
ri 2015, is de Jeugdwet inge-
voerd en werd de gemeente 
verantwoordelijk voor de uit-
voering van de jeugdhulp en 
jeugdzorg. Reden voor PvdA/
GroenLinks Wijdemeren om 
op 7 maart een bijeenkomst te 
organiseren over de stand van 
zaken. Wat gaat er goed en wat 
kan beter?

Door: Saskia Luijer

In een vol klaslokaal van de 
Oude School in Kortenhoef 
stelde raadslid Stan Poels de 
twee sprekers van de avond 
voor. Flip Dronkers, kinder- 
en jeugdpsycholoog, zou de 
aanwezigen meenemen in de 
aanleiding om het wettelijk 
kader te veranderen. Waarna 
Rik Post, coördinator sociaal 

domein/jeugd, een toelichting 
gaf over hoe de nieuwe wet in 
de regio Gooi en Vechtstreek is 
opgepakt. 

Kanteling van kosten
“Een kind heeft  extra bescher-
ming nodig en bij alle maatre-
gelen hoort het belang van het 
kind voorop te staan.” Met deze 
woorden opende Flip Dronkers 
zijn betoog. Het zijn zinnen uit 
de Rechten voor het Kind, die 
zijn vastgelegd in het interna-
tionale VN-verdrag en die een 
belangrijke basis bieden voor 
het veilig en gezond opgroeien 
van kinderen. Hier zijn we het 
wereldwijd over eens, maar de 
vertaalslag naar de praktijk is 
soms weerbarstig. Want hoe 
organiseer je bijvoorbeeld goe-
de psychiatrische zorg voor 
jeugd? Het gebruik hiervan en 

de kosten liepen de laatste ja-
ren enorm op dus er moest een 
kanteling komen. Niet alleen 
inzetten op de zorgverlening, 
maar ook op preventie, op het 
voorkomen van problemen. 
Daarnaast moest de hang naar 
diagnoses met etiketten als 
ADD, ADHD of PDD-NOS 
ook veranderen. Soms is een 
diagnose nodig om te begrij-
pen wat er met een kind aan 
de hand is, maar vaak is het 
belangrijker om per kind te kij-
ken wat er nodig is om goed te 
kunnen functioneren. En om 
daar vervolgens ook de omge-
ving bij te betrekken, het gezin, 
de school etc. “Meer preventie, 
minder etiketten, betere sa-
menwerking rondom het kind” 
zo vatte Dronkers de aanleiding 
samen voor de invoering van 
de Jeugdwet.

De Jeugdwet in Wijdemeren

Rik Post (links), Stan Poels 
en Flip Dronkers

Samen in de regio
Kleine gemeenten konden dit 
niet alleen, vandaar dat de ge-
meenten in de Gooi en Vecht-
streek hun krachten hebben ge-
bundeld en de invoering samen 
hebben opgepakt. “Er was al een 
redelijk goede samenwerking 
in de regio, dus dat scheelde” 
schetste Rik Post. Desalniette-
min was het een grote operatie, 
waar jaarlijks 40 miljoen euro 
voor jeugdzorg mee gemoeid 
was. Een bedrag dat nog steeds 
vooral naar de specialistische 
zorg gaat. Post: “Er moet nog 
veel gebeuren qua preventie, 
de grote verandering moet nog 
komen.” Om deze kanteling in 
te zetten, is op regionaal niveau 
al wel afgesproken dat een di-
agnose niet langer per se nodig 
is om kinderen hulp te bieden. 
Ook krijgen huisartsen onder-
steuning bij het verwijzen van 
jeugdigen naar de psychiatrie. 
Bijvoorbeeld in de vorm van 
praktijkondersteuners jeugd of 
een speciaal team voor consul-
tatie en advies. Verder zijn er 
onderwijs-zorgarrangementen 

afgesproken om de samenwer-
king tussen onderwijs en zorg 
beter op gang te krijgen. 

Landelijk beeld
Uit de eerste landelijke evalua-
tie van de Jeugdwet, opgesteld 
door het ministerie van VWS 
komt een vergelijkbaar beeld 
naar voren: er is nog onvol-
doende gedaan aan preventie, 
de druk is nog steeds hoog op 
specialistische zorg, er is te 
weinig verbinding met ande-
re domeinen, de toegang tot 
de jeugdhulp blijft  lastig en er 
zijn veel administratieve lasten. 
Een belangrijke opgave voor 
de lokale politiek om daar de 
komende jaren verandering 
in te brengen. Want al was 
deze avond een openbare bij-
eenkomst, op een enkeling na 
waren het toch vooral wethou-
ders, raadsleden en kandidaten 
van de verkiezingskieslijst die 
de weg naar de Oude School 
hadden gevonden. 
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'Turnen'

Zaterdag 10 maart was het  
weer een spannende wed-
strijddag voor de jonge talen-
ten en selectie turnsters van 
Nilo in de D2 en D3 

Er komt heel wat kijken bij een 
turnwedstrijd: je moet je ze-
nuwen de baas blijven, het lijf 
moet doen wat jij wilt, oefenin-
gen moeten volledig worden 
geturnd, je mag niet onbestraft  
het toestel eerder verlaten dan 
dat je oefening klaar is, je moet 
maar net goed uitkomen met 

je aanloop, je moet tussen de 
oefeningen heel lang wachten. 
Dan zitten er nog kritische ju-
ryleden die alle foutjes noteren 
en dan moet je er ook nog ple-
zier aan beleven.  
Maar dit is onze Nilo -turntop-
pertjes echt weer goed gelukt, 
ze hebben veel plezier gehad en 
weer mooie resultaten behaald. 
En het meegereisde publiek 
heeft  kunnen genieten. Nu op 
naar de Regiofi nales voor vele 
turnsters van Nilo.
Medaille resultaten in verschil-

lende categorieën: 1e: Doha 
Yakhlaf; 2e: Esmee Porten-

ge, Imare Majoor en Esmee 
Schaap; 3e: voor Isa Portenge; 

5e: Amber Steutel (Anna Kreu-
ning werd ook 5e, maar viel 
helaas net buiten medailles) en 
6e plaats voor Gwen van Ha-
mersveld.

(v.l.n.r.) Danique Navis, 
Gwen van Hamersveld, 
Doha Yakhlaf, 
Imare Majoor, 
Nynke Visser en 
Amber Steutel 

Plezier en succes, een super combinatie bij Nilo

'Schaatsen'

Hebt u de afgelopen we-
ken ook zo genoten van het 
schaatsen op TV of misschien 
wel van het schaatsen op na-
tuurijs? En zou u misschien uw 
eigen schaatsvaardigheden 
eens grondig willen verbete-
ren, op een plezierige en ge-
zellige manier?

IJsclub Loosdrecht verzorgt 
al tientallen jaren de schaats-
lessen voor de jeugd, op de 
Vechtsebanen in Utrecht. 
Nieuw is het starten van 
schaatslessen voor volwasse-
nen. Vanaf september wordt er 
elke week schaatsles gegeven 
aan volwassenen die hun tech-
niek fl ink willen oppoetsen. 

We lessen in kleine groepen, 
onder leiding van een ervaren 
instructeur van IJsclub Loos-
drecht. Schaatslessen worden 
gegeven aan hen die de basis 
onder de knie willen krijgen, 
maar ook aan gevorderden die 
hun vaardigheden willen per-
fectioneren. 

Als u het leuk vindt om in 
kleine, gezellige groepen 
(nog) beter te leren schaatsen, 
geeft  u zich dan op bij IJsclub 
Loosdrecht, Bianca de Graaf: 
tel. 06-15608600. Email: lede-
nadmin@jeugdschaatsenloos-
drecht.nl

Schaatsles voor Volwassenen 

'Voetbal'

Voor de doorgewinterde SV 
Loosdrecht supporter is het 
doorbijten geblazen dit sei-
zoen. Maar hoe moeizaam er 
in de voorgaande wedstrijden 
werd gescoord, afgelopen za-
terdag werd dat even helemaal 
vergeten. 

Door: Michel Kamer

Waar in de uitwedstrijd tegen 
VVZ kans op kans werd ge-
mist, draaide de doelpunten-
machine nu op volle toeren 
en scoorde de oranjehemden 
maar liefst acht keer. Het ma-
tige VVZ was geen partij en 
hiermee pakt Loosdrecht drie 
zeer belangrijke punten in de 
strijd tegen degradatie.
Loosdrecht maakte vanaf 
begin af aan een scherpe in-
druk en nadat de begin fase 
nog enigszins gelijkwaardig 
was domineerde het de wed-
strijd vanaf de 10e minuut. 
Het creëerde een goede kans 
voor Edwin Klok na een voor-
zet van Mervelinho Olijfveld 
maar na een mooie controle 

op de borst stuitte de spits op 
de keeper.  Twee minuten later 
was er wel reden tot vreugde. 
Chamiel Hok a Hin werd diep 
gestuurd en nadat de keeper 
van VVZ mistastte, schoof 
hij beheerst de bal in het lege 
goal.  Een zucht van verlichting 
voor sportpark Hallinckveld 
en vooral bij huisfotograaf Piet 
van Bemmelen, want die ku-
kelde van blijdschap van zijn 
kleine kruk. Na een kwartier 
spelen werd het al 2-0. Sercan 
Ozturk kreeg de bal op een 
presenteerblaadje na een mooi 
uitgespeelde aanval en keurige 
assist van Tom Frinsel. Cha-
miel leek zijn zinnen te hebben 
gezet op een topscoorders ti-
tel, want vanaf de rechterfl ank 
schoot hij een bal, welke ver-
dacht veel op een voorzet leek, 
met een streep in de verre krui-
sing. Het strijdplan van VVZ, 
alle ballen op Saddy de Ko-
ning, kon na 35 minuten hele-
maal de prullenbak in, toen hij 
met rood kon vertrekken voor 
natrappen. 
2e helft  bleef Loosdrecht gefo-

cust en legde het goed voetbal 
op de mat. Mocht VVZ nog 
enig hoop hebben werd dat 
door de uitstekend spelende 
Anthony Albert meteen de 
das om gedaan. Een corner 
van Mervelinho werd door 
zijn haardos verlengd en viel 
bij de 2e paal binnen. De 5-0 
volgde al snel na een prach-
tige actie van Bas Seldenrijk 
op links. Zijn keurige voorzet 
op maat werd door Ozturk op 

waarde geschat koeltjes afge-
maakt. Chamiel dacht met de 
bal naar huis te mogen maar 
zag zijn derde treff er in rook 
opgaan toen hij met een mooi 
afstandschot de paal raakte. Na 
75 minuten maakte de inge-
vallen Nickay Schenk beheerst 
de 7e uit een corner en het slot 
akkoord was voor de Bas die 
met een prachtige volley de 8-0 
aantekende. 
Een geweldige zaterdag dus 

voor de Loosdrechters die met 
deze overwinning stijgen naar 
de 10e plek. Het is verleide-
lijk om na deze monsterscore 
weer omhoog te kijken, maar 
vooralsnog is het zaak voor 
de ploeg van Roy Versluis om 
VVZ en De Meern achter zich 
te houden.

Chamiel Hok a Hin tekent 
voor de eerste van acht 

(foto: Piet van Bemmelen)

Doelpuntenfestijn levert Loosdrecht 3 hele belangrijke punten op
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Handig met auto’s?  
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

Nieuwe website of webshop
Ontwerp-Bouw-Onderhoud

hans.doeve@uWzz.nl
06 2476 4655- Loosdrecht

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

COLOFON

Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing B.V. 
Aanlevering Kopij: 
redactie@dunnebier.nl 
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 
Advertenties Info & prijzen,
Tel. 0294 25 62 00, 
advertentie@dunnebier.nl
Redactie:  Herman Stuijver 
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl

 

Huisartsen

De De huisartsenpraktijk Loosdrecht is gevestigd op Eikenlaan 49 A  035-5889060 

De praktijk is geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur 

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 

De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.

Afspraken maken           8-17 uur             588 90 60

Huisbezoek aanvragen    8-11 uur             588 90 60

Receptenlijn                  24 uur               588 90 60

Spoedlijn                      8-17 uur            588 90 60 toets 1

Uitslagen opvragen         8-17 uur            588 90 60

Telefonisch advies          8-17 uur             588 90 60

Buiten de openingstijden is de dienstdoende huisarts te bereiken via de huisartsenpost te 

Blaricum. Dit kan alleen door eerst te bellen naar 088 130 96 00.  

Versa Welzijn

Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht  035 - 623 11 00

Apotheek  

Nw. Loosdrechtsedijk 28,   582 65 50.  

Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur,  zaterdag,  zon- en feestdagen gesloten. 

Apotheek spoedtelefoon tel.   035 - 533 06 07

Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00

Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:

 Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 

fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24

Eén telefoonnr.  voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren!  

Kraamzorg:   035 - 692 49 22 

Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:   035 - 692 46 92  

(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 

Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24

Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 

Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.

Diëtisten 

DPS Dieetkunde,   085-210 05 75

Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht, info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 

Amaris Thuis locatie Zuiderheide     035-6254150 of 06-12740786

Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 

(met of zonder indicatie), www.amaristhuis.nl

Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078

thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding

in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 

Tandartsen  Buiten praktijkuren,   0900 - 15 15

Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212,  088 753 17 53

Spoedeisende Hulp (EHBO): 24 uur per dag/7 dagen per week. 

Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

MEDISCHE DIENSTEN

KERKDIENSTEN

Nieuw-Loosdrecht
RK Pauluskapel
Zo 18 maart: 11.00 uur:  Pater P. de Klerk 

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
Zo 18 maart: 10.00 uur: Ds. L. Hoekstra, Nieuwleusen
 18.30 uur: Ds. A. van Duinen, gez. dienst

Gereformeerde kerk
Zo 18 maart: 10.00 uur: Ds. J. Wolswinkel, Maarssen  

Beukenhof
Zo 18 maart: 11.15 uur: Liturgiegroep Pauluskapel

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
Zo 18 maart: 09.30 uur: Ds. U.W. van Slooten
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
Zo 4 maart: 09.30 uur: Ds. J. Bouma

STERRETJES

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 14 mrt. 14.30 u. Ouderenmiddag, naar het Paasfeest Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat Bibliotheek Ldr. 
vr. 16 mrt. 20.00 u. Jubileumconcert Nieuw Leven 90 jr. Sijpekerk, Nw. Ldr.
a. 17 mrt. 08.00 u. Koff erbakverkoop Bruisend Ankeveen Marktplein Ankeveen
za. 17 mrt. 10.00 u. Kraampjesdag  Wijkgebouw, Eikenlaan
za. 17 mrt. 18.00 u. Reeën kijken Corversbos Begr. plaats Beresteinseweg 
za. 17 mrt. 20.00 u. Open NK Pokeren (voorronde) Wapen van Ankeveen
za. 17 mrt. 20.15 u. Halve fi nale A’dam Kleinkunst Festival Dillewijn, Ankeveen
zo. 18 mrt. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh Trompenburgh, ‘s-Graveland
zo. 18 mrt. 15.00 u. Jubileumconcert Fun4all MCO, Hilversum
zo. 18 mrt. 15.00 u. Galerieconcert Vermeulen Art Gallery Zodde 20
zo. 18 mrt. 15.00 u. Kamerkoor Revoce: Bach/Buxtehude      Antoniuskerk, Kortenhoef
zo. 18 mrt. 15.30 u. Jeugdvoorstelling Garage TDI Dillewijn, Ankeveen
wo. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen Wijdemeren
wo. 21 mrt. 10.00 u. Th emaochtend ‘Hollandse Meesters Bibliotheek Ldr.
do. 22 mrt. 20.15 u. Concert Olivier Greif Ensemble Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 24 mrt. 14.00 u. Oerrr Safari, voor kinderen Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
vr. 30 mrt. 18.30 u. Reeën kijken Corversbos Begr. plaats Beresteinseweg
ma. 02 apr. 11.30 u. Paaseieren zoeken Sypesteyn Kasteeltuin Sypesteyn
Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 
 

Activiteiten agenda

dichterbij dan u denkt...
Openingstijden:
ma t/m vr 08.00 - 17.30 uur

 
Fax:  0346 - 218 176 * levering op dinsdag en vrijdag

Maertensplein 98b
3738 GR  Maartensdijk
Tel.: 0346 - 210 605

Kleuren:

PMS: Reflex Blue / 123 C

CMYK: 
: 

Logo kleur

Logo kleur diap

GRATIS BEZORGSERVICE 
IN NIEUW LOOSDRECHT!* 

 

Programma GooiTV
Vanaf 14 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-  TV Magazine met de vooraankondiging van de Gooise Bedrijven-

dag op 26 maart en NL Doet in Wijdemeren.
-  Het twee-wekelijks gesprek met burgemeester Pieter Broertjes 

van Hilversum.
-  RegioHub: met een nieuw vervolg op de campagne hoe je 30 da-

gen gezonder kunt leven.
- Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

LUISTEREN 
NAAR 

INWONERS
www.delokalepartij.org

 7De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Sleutel-service
klaar terwijl u wacht

Schoenmakerij LoosdrechtStomerij &

Adres: Rading 146 
(Naast Boni Supermarkt) 

Tel: 035-5828684 

KOSTUUM € 15,00  -  DEKBED vanaf € 17.00
Stoomgoed kan eventueel in 24 uur klaar zijn. Bij ons kunnen gordijnen, vloerkleden, leer en suede

ook worden gereinigd. Ook wasgoed, lakenpakketten en dekbedovertrekken worden gedaan.

Kledingreparatie:

Broek korter maken voor maar € 8,50
OOK REPARATIE VOOR AL UW SCHOENEN
Openingstijden: s’maandags gesloten, dinsdag t/m vrijdag 09:00 tot 18:00, zaterdag 09:00 tot 16:00
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zelfstandige gemeente 

door ambtelijke samenwerking 

GEDEGEN 
FINANCIEEL 

BELEID
www.delokalepartij.org

 7De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Donderdag 10 mei
v.a. 2 .00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei
v.a. 1 . 0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur Snollebollek s
Brace en Dj Paul Elstak

Zaterdag 12 mei
JAARMARKT
Met o.a Band No Sweat

Feestavond v.a. 21 uur
Frans Duijts - Danny Froger

The Originals

sGraveland-Feesten.nl

Bibian Mentel uit Loosdrecht 
heeft weer een gouden plak ge-
wonnen. Op de Paralympische 
Winterspelen in Pyeongchang 
won ze goud op de snowboard-
cross. De 45-jarige sportvrouw 
won in de fi nale van haar land-
genote Lisa Bunschoten.

Het was een dramatische fi -
nale maandag jl.  Het tweetal 
Mentel en Bunschoten gingen 
beide onderuit. Bibian krab-
belde overeind en gleed verder. 
Hoewel ze zelfs even aarzelde 
om door te gaan, passeerde ze 

‘Onze’ Bibian Mentel wint goud
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juichend de fi nishlijn. Voor 
Bunschoten resteerde ondanks 
haar crash het zilver. Bibian 
Mentels prestatie is eigenlijk 

ongeloofl ijk, omdat ze een paar 
maanden geleden nog een in-
grijpende operatie onderging 
als gevolg van een tumor. 

foto:AD

Aanleveren van tekst

Kopij in Word en foto’s als JPG be-

stand opsturen voor vrijdag16.00 

uur en de weekendactiviteiten is 

de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

KOPIJ




