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Doordat een waterleiding te dicht bij de graafwerkzaamheden 
ligt, kan aannemer KWS het risico niet nemen om de Oud Loos-
drechtsedijk tussen de rotondes op te knappen, was het nieuws 
vorige week woensdag. Het gevolg is uitstel van de werkzaamhe-
den met nog twee weken en mogelijk geen extra kosten.  

Door: Herman Stuijver

Op en rond het gemeentehuis 
liep de spanning fl ink op. Eerst 
zou er een geheim overleg zijn 
op maandagavond, later was 
er op woensdag een openbare 
commissievergadering Ruimte 

en Economie met een goed ge-
vulde tribune met bewoners die 
zeer benieuwd waren naar wat 
er aan de hand is. Projectlei-
der Groeneveld vertelde dat de 
voorbereidingen al in septem-
ber 2016 waren gestart. Dat al-
les drie keer was gecheckt, met 

de Nuts-bedrijven, het ingeni-
eursbureau en de hulpdiensten. 
En toch was bij een laatste in-
spectie met radar door de aan-
nemer gebleken dat de aanleg 
van een nieuw hemelwaterriool 
gevaarlijk dicht bij een 96 jaar 
oude waterleiding zou komen 
te liggen, op sommige plekken 
loopt de waterleiding er zelfs 
onderdoor. Het gaat om een 
deel van ongeveer 600 meter op 
een tracé van 1,2 km. 

‘Weliswaar kan de gietij-
zeren leiding nog wel 50 
jaar mee, maar de kans 
op breken bij graafwerk-
zaamheden was zelfs 99%.’

Weliswaar kan de gietijzeren 
leiding nog wel 50 jaar mee, 
maar de kans op breken bij 
graafwerkzaamheden was zelfs 
99%. Dat risico durfde KWS 
terecht niet te nemen. Het eer-
ste werd contact opgenomen 
met waterleidingbedrijf Vitens 
dat los van alle gebruikelijke 
protocollen bereidwillig was 

mee te werken, benadrukte 
Groeneveld.Wethouder Th eo 
Reijn verontschuldigde zich 
voor de verwarring omtrent de 
geheimhouding. De reden was 
dat hij geen paniek had wil-
len zaaien. De hoofdlijn bij de 
oplossing zou zijn dat de aan-
wonenden en ondernemers zo 
weinig mogelijk hinder moeten 

ondervinden. Reijn sprak van 
‘dagkoersen’, elke dag was er 
nieuwe informatie. Zo bleek er 
een meevaller te zijn, namelijk 
dat Vitens de bestelling van een 
nieuwe waterleidingbuis snel 
kon regelen. Maar veel blijft  
onzeker. 

Lees verder op pagina 2
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Bouw reeds aangevangen
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€ 515.000,- v.o.n.
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Waterleiding 
vertraagt werk 
Oud Loosdrechtsedijk

Noordereinde 131H2
‘s-Graveland

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl

Waterleiding 
vertraagt werk 
Oud Loosdrechtsedijk
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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

Liefde is: Adam heten
en geen spare-ribs willen eten.

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 

souvlakikarbonade
gemarineerde tussenribkarbonade 
met griekse kruiden

vleeswarentrio
100 gram gebraden kalfsrollade
100 gram leverkaas
Bakje scharrelsalade

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke

slagerij

2 stuks

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

Waterleiding vertraagt 
werk Oud Loosdrechtsedijk
Vervolg van pagina 1

In twee delen
Toch wilde Reijn per se uiter-
lijk vorige week vrijdag een 
knoop doorhakken. Hij bood 
de commissie drie scenario’s 
aan. Het college van B&W 
wil het project bij voorkeur in 
tweeën knippen. Voor april aan 
de noordkant, de waterleiding 
vervangen, het nieuwe riool 
erin en het fi etspad aanleggen. 
Echter, voordat dit proces kan 
beginnen, moet er eerst een 
dwarsverbinding komen naar 
de zuidelijke waterleiding. De 
weg moet alsnog open, dat 
duurt nog zeker twee weken. 

“Alle partijen hebben het 
risico onderschat” zei 
de projectleider. Wat er 
precies fout is gegaan, daar 
kon de wethouder niet op 
ingaan, omdat hij het niet 
wist.

Pas dan kan het verkeer er aan 
de zuidkant langs. Na het water-
sportseizoen zou vanaf oktober 
tot de feestmaand december de 
hele dijk dicht moeten. Zodat 
het nieuwe vuilwaterriool, het 

wegdek en het zuidelijke fi ets-
pad kunnen worden aangelegd. 
De wethouder zei voorzichtig 
dat hij verwachtte dat de nieu-
we aanpassingen binnen het 
budget van 1,7 miljoen zouden 
kunnen worden uitgevoerd.

Veel vragen
De commissieleden hadden 
veel vragen. Met name over de 
schuldvraag. Iedereen wist waar 
de hoofdwaterleiding lag. Hoe 
kan het dan dat op het laatste 
moment ontdekt wordt dat die 
leiding op centimeters afstand 
ligt van het riool. “Alle partijen 
hebben het risico onderschat” 
zei de projectleider. Wat er pre-
cies fout is gegaan, daar kon de 
wethouder niet op ingaan, om-
dat hij het niet wist. Het rapport 
over de schuldvraag komt ze-
ker nog aan de orde. Vanwege 
de vele onzekerheden stelden 
de commissieleden Boermans 
(D66), Vermeulen (VVD) en 
Zandbergen (DLP) voor om 
het hele project een jaar uit te 
stellen. “Zet eerst alles rustig op 
een rijtje” meende de oppositie. 
Ria Hennis van Dorpsbelangen 
merkte op dat in 2019 het pro-
bleem van de waterleiding dan 
nog steeds bestaat. 

Wijdemeren Bouw & Onderhoud 
voor uw kwaliteits verbouwingen,
onderhoud, renovaties en schilderwerk

Hallincklaan 12
1231 VV  Loosdrecht
06 - 25 09 28 00
info@wijdemerenbouw.nl
www.wijdemerenbouw.nl

Web. www.wijdemerenbouw.nl  | Mail. remco@wijdemerenbouw.nl

Remco van Kooi

Het drama met de stopgezette 
werkzaamheden aan de Oud 
Loosdrechtsedijk tussen de 
rotondes moge bekend zijn. 
Vanaf 22 januari waren de be-
drijven niet of slecht bereik-
baar. Ze zijn ontevreden over 
de informatieverstrekking.

Door: Herman Stuijver

Aan de Oud Loosdrechtse-
dijk bevinden zich veel kleine 
en middelkleine bedrijven. 
Een korte en onvolledige op-
somming: bouwbedrijf Van ’t 
Klooster, IJsboerderij van Herk, 
Beekes stoff eerderij, transport 
Hendrik van Loenen, de fysio-
therapeut, Esseveld kozijnen, 
Bart Schipper, Zijtveld, Van 
Vulpen schoonmakers, Andy’s 
Dierensuper, enzovoort. 
Anneke van Henten, voorheen 
eigenaar van Andy’s Dierensu-
per, komt op voor het bedrijf 
dat haar zoon Nick heeft  over-
genomen. Tenslotte is een win-

kel nog meer afh an-
kelijk van klanten 
die langskomen dan 
veel andere bedrij-
ven op de dijk. 
Ze vertelt: “In de 
aanloop naar de 
w e r k z a a m h e d e n 
werd verzekerd dat 
de bedrijven bereikbaar zou-
den blijven en dat er voldoen-
de informatie beschikbaar zou 
zijn dat klanten zouden kun-
nen lezen hoe bedrijven bereik-
baar zijn.” Welnu, daar is niet 
veel van terecht gekomen. De 
werkzaamheden zijn gestaakt, 
de weg is afgesloten met een 
hek. Er staat volgens Anneke 
heel summier aangeven welke 
bedrijven bereikbaar zijn. “De 
verkeersregelaars zijn blijkbaar 
te duur en zijn dus ook verdwe-
nen.” Door de grote gaten in 
het wegdek met royale hekken 
eromheen wordt het idee van 
onbereikbaarheid versterkt. 

“De verkeersregelaars zijn 
blijkbaar te duur en zijn 
dus ook verdwenen.”

Andy’s Dierensuper heeft  als 
gevolg hiervan in twee weken 
al duizenden euro aan omzet 
gemist. ”Dit is echt afschuwe-
lijk en elke dag dat dit duurt is 
een dag teveel. Het water staat 
ons tot aan de lippen. Dit moet 
veranderen”. Anneke wil dat 
de bereikbaarheid veel duide-
lijker wordt aangegeven, met 
een groot bord of met een ver-
keersregelaar. En uiteraard dat 
de bereikbaarheid goed wordt 
geregeld.  Tot slot Anneke: 
“Voor andere bedrijven kan 
ik uiteraard geen cijfers geven 
maar elke bedrijf dat afgesloten 
is lijdt schade. Sommige bedrij-
ven kunnen niet eens hun eigen 
oprit gebruiken”.

Andy’s Dierensuper
Oud Loosdrechtsedijk 34
1231 NA Loosdrecht 
035 582 3254
www.andyssupervoordieren.nl; 
info@dierenspecialistvanhen-
ten.nl

Andy’s Dierensuper al duizenden euro’s verlies aan inkomsten

Ondernemers Oud Loosdrechtsedijk 
eisen maatregelen
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Rectifi catie Dorpsbelangen
Tientallen mensen hebben 
afgelopen week tevergeefs 
geprobeerd de website van 
Dorpsbelangen te bereiken. 
Door een blunder van de 
redactie stond het verkeer-
de adres vorige week op de 
Verkiezingspagina. Het juiste 
adres is: www.dorpsbelan-
gen.nu. Met excuus voor de 
schade!

Twee vrijwilligers, Remco 
Bruynseels en Wim Steman, 
proberen samen met de pro-
jectleider het glasvezelproject 
van Oud Loosdrecht nu ook uit 
te breiden naar Nieuw Loos-
drecht. 6 maart is er een voor-
lichtingsbijeenkomst.

Een heel belangrijke ontwikke-
ling, maar het gaat niet vanzelf. 
Breedband Loosdrecht is een 
coöperatie, met vrijwilligers. 
Alleen als er vrijwilligers op-
staan gebeurt er iets. Alleen als 
voldoende mensen meedoen 
dan is er een basis, alleen als 
er crowdfunding of andere 
wijze van fi nanciering gevon-
den wordt kan een deelproject 
doorgaan. Dit model werkt! In 
Oud Loosdrecht zijn veel stra-
ten qua projectvoorbereiding 
gelukt en ligt al een groot deel 
functionerend glasvezel in de 
grond.

Groeiende behoefte glasvezel
Met de komst van een glas-
vezelnetwerk in Loosdrecht 
voorzien wij in de groeiende 
behoeft e aan digitale commu-
nicatie, nu en in de toekomst.  

Glasvezel kan namelijk voor-
zien in de steeds grotere vraag 
naar data. De hoeveelheid data 
die wij gebruiken groeit met 
wel 40% per jaar. De huidige 
kabel kan in de toekomst daar-
in niet meer voorzien. 

Met de komst van een 
glasvezelnetwerk in Loos-
drecht voorzien wij in de 
groeiende behoeft e aan 
digitale communicatie, nu 
en in de toekomst.  

De komst van glasvezel is 
daarom essentieel. De grote 
commerciële partijen willen 
in Loosdrecht geen betaalbaar 
glasvezel aanleggen. Dat vin-
den ze onrendabel. Loosdrecht 
moet interessant blijven om te 
wonen, werken, ondernemen 
en recreëren. In 2014 hebben 
Wim Lorjé als voorzitter van 
de ondernemersvereniging, 
Jasper Blom van het Anker en 
Dick Kaas van park Smalland 
het initiatief genomen om een 
glasvezelnetwerk in Loosdrecht 
aan te leggen. Inmiddels is de 
eerste fase afgerond (tot aan het 

Oppad). De volgende fases in 
Oud Loosdrecht zijn in voor-
bereiding. Dit is gebaseerd op 
de lokale betrokkenheid onder 
bewoners. Men heeft  elkaar 
gewezen op het belang van de 
komst van de glasvezel.  We 
kunnen nu verder met de aan-
leg in de Nieuw Loosdrecht en 
de rest van Wijdemeren. 

Het gaat niet vanzelf
Voor iedere straat of groep van 
straten moet eerst een deelpro-
ject gestart worden. Er zijn in 
die straat vrijwilligers nodig 
die huis aan huis gaan wer-
ven. Vanaf 30% aansluitingen 
is er een basis. Daarbij moet 
ook crowdfunding fi nancie-
ring gevonden worden. Dat is 
ca € 1000 per aansluiting, in de 
vorm van een lening met een 
nette rente. Als dat lukt, dan 
hebben bewoners de unieke 
mogelijkheid om daadwerke-
lijk aangesloten te gaan worden 
op de glasvezel. Wanneer u een 
abonnement afsluit naar keuze 
en uw woning bevindt zich bin-
nen 15 meter van de openbare 
weg, dan wordt, bij voldoende 
deelname, de woning kosteloos 

aangesloten op het 
glasvezelnetwerk. Bij 
later aansluiten komen 
er voor de bewoner 
veel kosten bij, omdat 
de aannemer opnieuw 
de straat moet open 
graven voor een enke-
le aansluiting.

Voordelen
Met de toekomst van 
glasvezel krijgt iedere woning 
of bedrijfspand zijn eigen aan-
sluiting. De verbinding hoeft  
niet meer gedeeld te worden 
met de rest van de buurt, waar-
door u altijd verzekerd bent 
van een razendsnelle en be-
trouwbare internetverbinding. 
We doen steeds meer online. 
Denk bijvoorbeeld aan gebruik 
van internet, beelden en fi lm 
bekijken, beveiliging, beeld-
bellen, werken in de cloud en 
versturen van grote bestanden. 
Hier heeft  u een stabiele en be-
trouwbare verbinding voor no-
dig, waarop u kunt vertrouwen. 
Glasvezel biedt deze zekerheid.  
Met kabel of telefoondraad gaat 
verzenden meestal 10 x langza-
mer dan ontvangen. Bij glas-
vezel is dit beide razend snel: 
150MB/sec. 

Nu ook glasvezel in Nieuw Loosdrecht?

Voorlichting
Op 6 maart organiseren we 
samen met projectleider Dick 
Kaas een voorlichtingsbijeen-
komst in Nieuw-Loosdrecht 
in de Avonturenfabriek. Rem-
co en Wim hebben het initia-
tief opgepakt voor de Nieuw 
Loosdrechtsedijk en Hallinck-
veld-West. Wethouder Th eo 
Reijn zal een korte toelichting 
geven en de aannemer zal ver-
tellen over zijn werkzaamhe-
den. Daarvoor willen we alle 
belangstellenden in het dorp 
willen uitnodigen.

Kinderhulp zoekt 
vrijwilligers
Steeds meer kinderen in ons 
land zijn de dupe van fi nan-
ciële problemen thuis. Nati-
onaal Fonds Kinderhulp wil 
er zijn voor deze kinderen en 
daarvoor is veel geld nodig. 
De landelijke collecte  van 
Kinderhulp wordt gehou-
den van 16 t/m 21 april. We 
hopen op gulle gift en, maar 
hebben ook hulp nodig. Vrij-
wel overal in Nederland is 
nog dringend behoeft e aan 
extra collectevrijwilligers. 
Helpt u mee? Meld u aan via 
www.kinderhulp.nl/collecte; 
tel. 0570 – 611 899

Donderdagavond 1 februari 
organiseerde de gemeente Wij-
demeren de bijeenkomst ‘Dur-
ven, doen en vertrouwen in het 
Sociaal Domein’ voor inwoners 
en samenwerkingspartners zo-
als vrijwilligers, ondernemers 
en medewerker uit onderwijs 
en zorg. 

Door: Saskia Luijer

“Buiten de box denken begint 
met het loslaten van het beeld 
van wat zou moeten zijn en 
open staan voor wat zou kun-
nen zijn.” Met deze spreuk ein-
digde wethouder Betske van 
Henten de bijeenkomst en vatte 
daarmee de kern van de avond 
samen. Het was een ‘omden-
kavond’ in het gemeentehuis. 
Een eerste aanzet om samen 
met alle betrokkenen in het 
Sociaal Domein anders te kij-
ken naar de ondersteuning die 
inwoners krijgen. Hoe kan het 
budget voor zorg, welzijn, werk 
en inkomen op een andere 
manier worden ingezet? Meer 
vanuit de wens van de bewo-
ners, met oplossingen die beter 
aansluiten bij wat de mensen 
zelf aandragen? Hierover ging 
de gemeente in gesprek met 
een afvaardiging van o.a. de 
ouderzorg, geestelijke gezond-
heidszorg, jeugdgezondheids-
zorg, huisartsenpraktijken, wo-
ningbouw, MEE en het sociaal 
wijkteam.

Durf anders te denken in het Sociaal Domein
Wat is er nodig?
Want hoe doe je dat nou? 
Hoe lever je dat maatwerk, 
die meest passende oplossing? 
Omdat dit makkelijker gezegd 
is dan gedaan, nam Harry 
Kruiter (van Instituut Publieke 
Waarden) de aanwezigen mee 
in het anders durven denken. 
Hij schetste dat veel organisa-
ties vooral denken vanuit hun 
eigen richtlijnen, protocollen 
en procedures. Dat geeft  routi-
ne, houvast en het gevoel dat je 
het goed doet, zoals het hoort. 
Maar die regels vanuit de eigen 
invalshoek zijn soms nèt wat 
anders dan bewoners nodig 
hebben. Daarom zijn volgens 
Kruiter de belangrijkste vragen 
die gesteld moet worden: Wat 
wil iemand eigenlijk zelf? Wat 
moet er echt opgelost of behan-
deld worden? Welke ruimte is 
hiervoor binnen de bestaan-
de routines? Hoe groot is de 
marge tussen de regels? Welke 
uitzonderingen kun en mag je 

prima maken? “Durf anders te 
denken en doe dan ook zoals je 
gedacht hebt” was zijn oproep.

Experimenteerbudget
Om te oefenen in het doorbre-
ken van vaststaande patronen 
ging men aan de hand van ca-
sussen met elkaar in gesprek. 
Op zoek naar oplossingen voor 
inwoners die door de wirwar 
van regels niet de zorg en op-
vang krijgen die ze nodig heb-
ben. Het was een uitdaging 
om het op een andere manier 
te doen. Om creatief te den-

ken, buiten de geijkte wegen. 
En juist dat wil de gemeente 
Wijdemeren graag faciliteren. 
“Onze insteek is om na te den-
ken over hoe je dat nu anders 
organiseert” motiveerde Betske 
van Henten. “Daarbij kunnen 
we experimenteerbudget inzet-
ten voor oplossingen die niet 
per se binnen de regels passen. 
Er is speciaal maatwerkgeld be-
schikbaar om dit uit te voeren. 
En soms hoeft  dat niet eens.”

14 februari is het Valentijns-
dag! Valentijnsdag is de dag 
waarop geliefden elkaar ex-
tra aandacht geven met ca-
deautjes, bloemen of kaarten. 
PvdA/GroenLinks wil op 
deze dag een aantal markante 
inwoners in het zonnetje zet-
ten. Het gaat om inwoners en 

ondernemers die allemaal op 
hun eigen wijze maatschap-
pelijk betrokken zijn bij Wij-
demeren. Op 14 februari gaan 
wij vier inwoners verrassen 
met een taart. Wie het zijn dat 
blijft  nog even een verrassing, 
zoals het hoort op Valentijns-
dag!

Vier taarten van PvdA/GroenLinks
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✓ 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

Lezers schrijven... 

Vindt u het ook zo’n gek ge-
voel dat als gemeentelijke 
afspraken rond zijn u er zelf 
vierkant naast zit. Dit gevoel 
bekroop mij toen ik een artikel 
las in de regionale krant over 
vertraging van de bouw van 
een veertigtal woningen aan 
de Nieuw Loosdrechtsedijk en 
de vragen die de CDA- fractie 
daarover zou stellen. Immers, 
er is grote behoefte aan be-
taalbare nieuwe woningen. 
Geheel legitiem, want die par-
tij heeft woningbouw hoog 
in het vaandel staan. Wellicht 
denkt die enkeling die zich 
nog in de politiek verdiept dat 
zij daar in deze raadsperiode 
niets van hebben gemerkt. 
want waarover zij hoog opge-
ven zijn projecten die geïniti-
eerd en gestart zijn in de vori-
ge raadsperiode.

In verband met dit artikel roep 
ik in herinnering het Plan Ter 
Sype. Een woningbouwproject 
van 600 woningen waarmee 
de gemeente al ruim 25 jaar 
worstelt. Ooit riep een verant-
woordelijk CDA- wethouder 
dat het zijn ultieme droom was 
om dit plan te realiseren. maar 
in werkelijkheid gebeurde er 
niets. De schuld daarvan werd 
gelegd bij de gemeente Hilver-
sum. Dit alles nodigde mij uit 
tot het inzien van het betref-
fende dossier en een drietal 
zaken vielen mij al snel op. 
Ten eerste: in de periode 2010-
2014, de vorige raadsperiode, 
werd er vooruitgang geboekt. 
Het luchtvaartbesluit werd 
door de provincie aangepast 
zodat er voor een deel van de 
geplande woningbouw wei-

nig overlast zou zijn van de 
vliegtuigjes. Er werden bewo-
nersavonden georganiseerd 
om zodoende tot een  breed 
gedragen plan te komen met 
een voor iedereen aanvaard-
bare ontsluiting middels een 
ring om het plan heen. In 2013 
stond het sein op groen om 
160 betaalbare woningen te 
realiseren. 
Ten tweede: In diezelfde peri-
ode dachten enkele personen 
en een Loosdrechts bouw-
bedrijf dat het wel fi nancieel 
aantrekkelijk was om enkele 
woningen te bouwen achter 
de Nieuw Loosdrechtsedijk. 
Liefst voordat er in Ter Sype 
gebouwd zou worden. Wat 
zij waren vergeten was dat de 
ontsluiting via smalle straten 
achter de Tjalk wel eens op 
terechte weerstand zou kun-
nen rekenen.  Lange tijd bleef 
het stil rond dit project. maar 
de initiatiefnemers bleven op-
timistisch en er werd meer 
grond aangekocht zodat er nu, 
zoals blijkt uit het artikel in de 
krant, 40 woningen gebouwd 
kunnen worden. Maar ook 
dan blijft  de ontsluiting een 
probleem. 
Ten derde: Het was opvallend 
dat de afgelopen jaren twee be-
drijven waaronder een Loos-
drechts bouwbedrijf plotseling 
bezwaren maakten tegen de 
bouw van ter Sype, omdat zij 
bevreesd waren voor hun be-
drijfsuitoefening. 
Woningbouw valt deze raad-
speriode wederom onder de 
verantwoordelijkheid van 
CDA -wethouders. De CDA- 
fractie gaat haar eigen wethou-
ders vragen waarom de bouw 

van de 40 woningen vertraging 
oploopt. Stel dat u die uitzon-
dering bent die nog wel in de 
gemeentelijke politiek geïn-
teresseerd is, zou u dan niet 
geheel andere vragen hebben 
zoals:
1. Waarom heeft  de verant-
woordelijke CDA- wethouder 
weinig of geen  initiatief ge-
nomen zodat er gestart kan 
worden met de bouw van 160 
woningen in Ter Sype; 
2. Waarom heeft  de CDA- frac-
tie de afgelopen 4 jaar hierover 
geen enkele vraag gesteld;
3. Waarom hebben de ande-
re politieke partijen hierover 
geen enkele vraag gesteld;
4. Is het waar of niet waar dat 
het Loosdrechts bouwbedrijf, 
dat bezwaar maakt tegen de 
bouw van 160 woningen in 
Ter Sype, dezelfde is als die 
betrokken is bij de bouw van 
de 40 woningen aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk.  
In de periode 2010-2014 werd 
een rekenkamer ingesteld als 
middel van de gemeenteraad 
om het college te controleren. 
Zij hebben toen verschillende 
onderzoeken gedaan en hun 
bevindingen en aanbevelin-
gen waren openbaar. Ik heb 
mij altijd maar zijdelings bezig 
gehouden politiek, dus kan het 
best zijn dat de controlerende 
taak van de rekenkamer en dus 
de raad mij deze raadsperiode 
is ontgaan. Ik zou mij echter 
kunnen voorstellen dat dit 
dossier, maar ook wellicht ook 
andere uit de afgelopen vier 
jaar, rekenkamerwaardig zijn.

V.H. Halvegeus 

Algemeen belang of......??
Vrijdag 2 februari was het groot 
feest bij Bruna Egberts aan de 
Nootweg. In december 2017 is 
er daar een December Kalen-
der kraslot verkocht, waarop 
de hoofdprijs van € 250.000,- is 
gevallen. Nadat alles gecheckt 
was, werd de winkel op de 
hoogte gesteld en een feestje 
gepland om dit heugelijke feit 
te vieren samen met de klanten.
Afgelopen vrijdag was het dus 
zover. Vele klanten en belang-
stellenden kwamen even langs 
om de heer en mevrouw Eg-

berts te feliciteren, onder het 
genot van een vers bakkie kof-
fi e en een heerlijk gebakje. En 
natuurlijk ook om een gratis 
kraslot te ontvangen met de 
kans om ook een grote prijs te 
winnen. Kortom, het was een 
gezellige drukte voor en in de 
Brunawinkel.
Dit was al de tweede grote prijs 
op een bij Bruna Egberts ge-
kocht lot. Bij de laatste Oude-
jaarstrekking van de Staatslote-
rij was er ook al een grote prijs 
gewonnen door een klant.

Kraslotenfeestje bij Bruna

Op 24 januari jl. schrok  de fractie PvdA/
GroenLinks Wijdemeren enorm van de brief 
die Frank Senteur, kandidaat-raadslid op de lijst 
van De Lokale Partij, had verstuurd. Senteur 
gaf in die brief aan dat er een ‘verontrustende 
dreiging’ voor de deur staat. Bij een mogelijke 
fusie van Wijdemeren met Hilversum (‘vijandi-
ge overname’) zal Hilversum al zijn verkeers -en 
huisvestingsproblemen oplossen met nieuwe 
wegen, bedrijfsterreinen en woningbouwpro-
jecten op het grondgebied van Wijdemeren. 
‘Niemand  zit op deze verkwanseling van onze 
groene ruimte te wachten’. En dus is het advies 
van Frank Senteur om op een partij te stemmen 
die tegen zo’n fusie is. Hij beweert dus dat aller-
lei wetten en voorschrift en die we in Nederland 
kennen ter bescherming van het groen en de na-
tuur niet voor Hilversum gelden. In onze ogen 
is dat bangmakerij die nergens op gebaseerd is. 
In hedendaags jargon heet dat  fake-news.
De Lokale Partij heeft  in het debat eind 
2017 erkend dat Wijdemeren een bestuurs-
krachtprobleem  heeft . En dat dit opgelost 

zou moeten worden door een ambtelijke fu-
sie van Wijdemeren met de Hilversum en 
Gooise Meren. Het verbaast ons niets dat 
die twee bestuurskrachtige gemeenten dat 
niet gaan doen. Dat zouden ze alleen moe-
ten doen om Wijdemeren  te ondersteunen.                                                                                                       
Het einddoel van De Lokale Partij is dat de ge-
meente Wijdemeren opgaat in 1 grote gemeen-
te in het Gooi, met 240.000 inwoners, inclusief 
Hilversum. 
Het is voor Frank Senteur en de Lokale  Partij 
te hopen dat die grote nieuwe gemeente niet al 
haar problemen gaat oplossen op het grondge-
bied van Wijdemeren. Of speelt dat probleem 
dan niet meer? Ons advies: trek u niets aan van 
bangmakerij en stem op een partij met een reëel 
beeld over de bestuurlijke toekomst van Wijde-
meren. Waarbij we opgaan in een groter geheel 
en de kracht van onze kernen behouden.

Stan Poels, 
fractie PvdA/GroenLinks                                                                                                                                       

                           

Dat was even schrikken!
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Gemeente zet in op groei sociale woningen 

Prestatieafspraken Wijdemeren 2018 ondertekend 
WIJDEMEREN - Op woensdag 
31 januari zijn de prestatieaf-
spraken voor 2018 getekend 
door de gemeente Wijdeme-
ren, huurdersorganisaties en 
woningcorporaties de Alliantie 
Gooi en Vechtstreek, Vecht en 
Omstreken en Het Gooi en Om-
streken. 

De voortgang van de afspraken 
en ambities in de prestatieaf-
spraken 2017 zijn met deze 
ondertekening door alle partij-
en opnieuw bevestigd. “Ik ben 
trots op wat er bereikt is het af-
gelopen jaar in samenwerking 
met de huurdersorganisaties, 
gemeente en corporaties”, aldus 
wethouder Betske van Henten.  
 
Groei sociale woningen 
Maarten van Gessel, direc-
teur-bestuurder Het Gooi en 
Omstreken: “Het belangrijkste 
uitgangspunt van deze pres-
tatieafspraken is groei van 

voldoende, betaalbare en kwa-
litatief goede sociale huurwo-
ningen (huur minder dan 710 
euro, koop tot 180.000 euro).” 

“Het belangrijkste uit-
gangspunt van deze pres-
tatieafspraken is groei van 
voldoende, betaalbare en 
kwalitatief goede sociale 
huurwoningen

Ook directeur Bert van Ros-
sum van Vecht en Omstreken 
onderstreept dat: ”Wij richten 
ons op de kern Loosdrecht en 
spannen ons in ook hier sociale 
nieuwbouw te mogen realise-
ren.” Met de oplevering van De 
Oranjerie, de bouw van Erve 
Knorr en de Godelindehof 
wordt hard gewerkt om de am-
bitie waar te maken. Verwacht 
wordt ook dit jaar te starten 
met bouwen in Nederhorst den 

Berg. Binnen drie 
jaar worden zo 120 
sociale woningen 
opgeleverd. 
 
Duurzame 
woningen 
Joan van der Burgt, 
directeur de Allian-
tie: “We streven al-
tijd naar duurzame 
kwaliteit. Wonin-
gen waar mensen 
zich thuis voelen 
en veilig, gezond en 
comfortabel kunnen 
leven. Door duurza-
me bouw, duurzame inkoop en 
circulair werken ondersteunen 
en versnellen we met elkaar de 
transitie naar een duurzame 
wereld.” 
 
Taskforce 
“Een belangrijke afspraak was 
ook de oprichting van een tas-
kforce met vertegenwoordigers 

(v.l.n.r.) De 3 bestuurders van wo-
ningcorporaties, wethouder Van 
Henten en 2 vertegenwoordigers 

van huurdersorganisaties

uit de gemeente en corporaties, 
die actief op zoek gaat naar 
locaties voor nieuwbouw of 
transformatie van bestaande 
gebouwen. Dat is gelukt; er zijn 
al acht locaties aangewezen. 
Ook dit jaar blijft  de taskfor-
ce actief. Allemaal manieren 
om de doorstroming op de 
woningmarkt te bevorderen, 

de dorpen te verjongen en de 
leefb aarheid in Wijdemeren te 
vergroten,” sluit wethouder Van 
Henten af.  

Steenbreek, regenton en zonnepanelen

‘Leuke dingen voor duurzaamheid’ 

ANKEVEEN- Donderdag 15 
februari organiseert het CDA 
Wijdemeren een Fundraising 
Diner in restaurant De Molen 
aan de Loodijk in Ankeveen. 
Het diner start om 19:00 uur; 
vanaf 18.30 uur bent u welkom 
voor het aperitief. 

Met dank aan restaurant De 
Molen e.a. worden ook de loca-
tie en de ingrediënten van het 
diner vrijwel geheel gespon-
sord. 

CDA-prominenten 
schuiven aan
Voor dit diner zijn ook een 
aantal CDA -tafelgenoten uit-
genodigd: partijvoorzitter Ruth 
Peetoom, Tweede Kamerleden 
Michel Rog en Hanke Bruins 
Slot, Statenlid Dennis Heijnen 
en natuurlijk de wethouders 
Betske van Henten en Th eo 
Reijn. En wellicht komt – op 
weg naar huis – ook de Bus-
sumse CDA-minister van fi -
nanciën Wopke Hoekstra nog 
even langs voor het dessert.
Tijdens de avond wordt onder 

leiding van Gé Leurs ook een 
veiling gehouden die ten goede 
komt aan de campagnekas van 
het CDA Wijdemeren. 

Zeven gratis stoelen
Aan dit CDA Fundraising Di-
ner kunnen maximaal zeventig 
personen deelnemen. Zeven 
stoelen zijn gereserveerd voor 
inwoners die minder daad-
krachtig zijn en toch willen 
deelnemen. Zij kunnen zich 
aanmelden om kans te maken 
voor gratis deelname bij be-
stuursvoorzitter Ymkje van ‘t 

Riet, telefoon 06 -25 38 16 74. 
Eventuele loting gebeurt door 
het bestuur.

Aanmelden
Aanmelden; maak € 65,00 p.p. 
over op: NL15 RABO 0302 
2771 02 t.n.v. CDA Wijdeme-
ren o.v.v. Fundraising Diner. Of 
mail naar: secretaris@wijdeme-
ren.cda.nl  (telefonisch: 06 – 50 
22 31 99). U betaalt dan con-
tant bij aanvang van het diner.
Nadere informatie over de in-
houd van dit persbericht is 
verkrijgbaar bij: Ymkje van ‘t 
Riet, bestuursvoorzitter CDA 
Wijdemeren, telefoon: 06 - 25 
38 16 74

Met 7 gratis stoelen

CDA organiseert Fundraising Diner

WIJDEMEREN- Wethouder Jan-
Jaap de Kloet presenteerde 
een paar ‘leuke dingen voor de 
duurzaamheid’ in Wijdemeren.

Door: Herman Stuijver

De gemeente doet mee aan de 
actie ‘Steenbreek’ die al door 
veel gemeentes wordt uitge-
voerd. Door de klimaatveran-
dering kunnen we in de toe-
komst helaas nog veel meer 
regen verwachten. Een onstuit-
bare ontwikkeling. Al het water 
afvoeren naar de Waterzuive-
ring is een kostbare zaak. 
Daarom is het beter als het 
hemelwater langs natuurlijke 
weg verdwijnt in de aarde. Met 
Steenbreek beoogt de gemeente 

dat inwoners hun tegels of klin-
kers vervangen door plantjes of 
gras. 

Met Steenbreek beoogt de 
gemeente dat inwoners 
hun tegels of klinkers 
vervangen door plantjes of 
gras.

De wethouder speelt met het 
idee om particulieren daar-
voor te belonen met een kistje 
planten. In diezelfde lijn start 
de actie ‘Regenton’ in de wijk 
Overmeer, Nederhorst den 
Berg. Daar is men bezig om 
het hemelwater en rioolwater te 
scheiden. Wie daar op vrijwil-
lige wijze aan meewerkt, krijgt 

van de gemeente een regenton 
in de tuin. Dan kun je op mi-
lieuvriendelijke wijze een paar 
hectoliter hemelwater opvan-
gen. 
Wijdemeren heeft  een budget 
van 100.000 euro extra op de 
post ‘duurzaamheid’, naar aan-
leiding van een PvdA/Groen-
Links-motie. Daarvan gaat de 
helft  naar een ambtenaar die 
het beleid zal coördineren en er 
wordt 50.000 euro gestoken in 
concrete projecten.

Zonneweide
Uit het potje ‘duurzaamheid’ 
gaat ook 35.000 subsidie naar 
de Energiecoöperatie Wijde-
meren (in oprichting). Onder 
leiding van Anne Marie Poort-

huis heeft  deze groep het plan 
om inwoners te motiveren om 
lid te worden voor het collec-
tief plaatsen van zonnepane-

len. Daarvoor wil men voor-
lichtingsavonden organiseren 
en uiteraard onderzoek doen 
naar geschikte plekken voor 
een zonneweide. Bovendien wil 
de coöperatie energiecoaches 
zoeken die mensen adviseren 
over maatregelen om energie te 
besparen. Wethouder De Kloet 
denkt dat er voldoende perso-
nen zijn die kennis hebben om 
dat op vrijwillige basis te doen. 
Hij vindt het zinvol om dit par-
ticuliere initiatief fi nancieel te 
ondersteunen. In het najaar van 
2018 moet er meer bekend zijn.
Daarnaast is de gemeente zelf 
ook bezig met een zonnewei-
de. Waarschijnlijk bij de ge-
meentewerf Kortenhoef is plek 
voor 192 zonnepanelen die de 
back-up service ter plekke van 
stroom kunnen voorzien. 
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‘s-GRAVELAND- Op zaterdag 17 
februari is de offi  ciële kick off  
van Kas&Co aan de Kromme 
Rade 5 (voormalige tuinderij 
Krijn Spaan) van 14.00 uur tot 
17.00 uur. 

Afgelopen maanden is het team 
van Kas&Co hard aan het werk 
geweest om de basis te leg-
gen voor een groen en creatief 
jaar. Grondeigenaar Teeuwisse 
(Intratuin) heeft  in ieder geval 
voor komend seizoen de oude 
tuinderij van Krijn Spaan ver-
pacht aan een consortium van 
enthousiaste, kleinschalige en 
groene ondernemers.
Dit jaar te verwachten: Work-
shops en cursussen op allerlei 
gebied. Nadruk ligt op onze 

groene ruimte, centraal staan 
tuin en natuur. Groenteteelt: 
komkommers, meloenen, to-
maten en andere kasgroenten. 
Bloemen: Vaste en eenjarigen, 
zelfpluk en biologische bloem-
binderij, bijenplanten.

Op 17 februari kun je alvast 
een voorproefj e krijgen van alle 
activiteiten die we gaan organi-
seren. Voor de kinderen zijn er 
een paar leuke dingen te doen, 
tussen 14.00 uur en 17.00 uur 
zijn alle deelnemende onder-
nemers aanwezig voor tekst en 
uitleg. Zaden: iedereen die in-
teresse heeft  in zaden of ze wil 
uitwisselen met anderen is ook 
van harte welkom. Kom kijken 
in onze wereld!

Kick-off Kas&Co 

Minimabeleid

Alle inwoners van Wijdemeren verdienen de 

zekerheid dat zij mee kunnen doen aan de 

samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk 

dat er een goed minimabeleid is.

Een goed minimabeleid zorgt ervoor dat 

iedereen mee kandoen aan de activiteiten 

die gezien worden als “normaal’’ maar dat 

voor sommige niet zijn.

Sommige ouders hebben niet voldoende 

financiële middelen om hun kinderen 

bijvoorbeeld bij een voetbalclub te kunnen 

aanmelden, aan paardrijden te laten doen 

of mee te kunnen op schoolreis.

Dankzij het minimabeleid van de gemeente 

Wijdemeren is er geld beschikbaar om wel 

mee te kunnen doen aan deze activiteiten. 

Dus kan iedereen genieten van sport en

cultuur in Wijdemeren.
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Op donderdag 1 februari wer-
den de gewijzigde statuten van 
de vereniging BELP bij Notari-
aat Wijdemeren ondertekend. 
Reden voor de wijziging is dat 
in de oude statuten de naam 
BELP nog stond voor Belan-
genvereniging Eerste Loos-
drechtse Plas. Omdat al vrij 
snel bleek dat de BELP niet 
alleen die belangen behartigde, 
is de naam veranderd in Be-
langenvereniging Loosdrechtse 
Plassen en omgeving. 
Tevens is de doelstelling veran-
derd. Waar deze in het verleden 
zich beperkte tot de belangen 
van de bewoners van de eerste 
Loosdrechtse Plas zijn die nu 
uitgebreid, namelijk ‘het be-
hartigen van de belangen van 
al diegenen (individuen en 
niet-commerciële organisaties) 
die belangen hebben bij de 
Oostelijke Vechtplassen.
Dit alles houdt verband met 
het Gebiedsakkoord dat vorig 
jaar door partijen is gesloten. 
De BELP heeft  zitting in de 
regiegroep van het gebiedsak-
koord. Er zijn rond en om de 
Loosdrechtse Plassen meerde-
re groeperingen die zich bezig 
houden met verschillende be-

langen. De BELP zou graag zien 
dat andere belangenverenigin-
gen zich aansluiten, zodat ook 
hun belangen door de BELP 
vertegenwoordigd kunnen 
worden. Dit mede op verzoek 
van de gemeente die graag ziet 
dat het aantal gesprekspartners 
beperkt blijft . Th ans telt de ver-
eniging 60 leden die jaarlijks 40 
euro contributie betalen. Naast 
voorzitter Arjan Dros vormen 
vice-voorzitter Jaap van Wave-
ren en de dames Leny de Bruin 
en Vera Schipper het dagelijks 
bestuur. Dat volgens de nieuwe 
statuten kan uitbreiden tot elf 
leden als de acht andere belan-
genclubs rond de plassen zich 

willen aansluiten tot een soort 
federatie. Binnenkort gaat Jaap 
van Waveren als ambassadeur 
alle verenigingen langs om dit 
te bewerkstelligen. 
De BELP hoopt op deze manier 
een nog fl inkere vinger in de 
pap te krijgen in beslissingen 
die belangrijk zijn voor een 
ieder die wil genieten van de 
Oostelijke Vechtplassen.
Belangenvereniging Loos-
drechtse Plassen; Veendijk 14; 
1231 PB Loosdrecht; tel: 035-
5823252.

BELP wil krachten bundelen

(v.l.n.r.) Arjan Dros, Vera 
Schipper, Jaap van Waveren 

en notaris Bas Kreugel

Het gedram waarmee de pro-
vincie Noord-Holland de fusie 
doordrukt is volstrekt ondemo-
cratisch stelt De Lokale Partij al 
vanaf het begin. Gemeenteraad 
en inwoners staan buitenspel. 
Dat is onacceptabel in een de-
mocratische rechtsstaat. Fop-
verkiezingen noemden we de 
komende gemeenteraadsver-
kiezingen een jaar geleden. En 
dat is precies de zere plek waar-
op lokale collega Rob Bruintjes 
(DAB) uit Blaricum de vinger 
legt. In de Gooi- en Eemlan-
der van afgelopen zaterdag legt 
Bruintjes het haarfi jn uit. De 

provincie houdt zich niet aan 
de ARHI-termijnen, raadsle-
den weten niet waar ze aan toe 
zijn na de verkiezingen. Het 
passieve kiesrecht wordt ge-
schonden en omdat de provin-
cie geen offi  cieel besluit heeft  
genomen ontbreekt de moge-
lijkheid van beroep. Dat is in 
strijd met het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens. 
Passief kiesrecht is een grond-
recht. De Lokale Partij heeft  
afgelopen 4 jaar zeer actief op-
getreden in het fusiedossier en 
blijft  dat doen. Schending van 
een grondrecht accepteren wij 

niet klakkeloos evenals een op-
gelegde ongewenste fusie. Laat 
het Europees Hof zich er maar 
eens over buigen.  
De Lokale Partij hoeft  er niet 
lang over na te denken. Haak 
de caravan maar aan, wij gaan 
naar Straatsburg. Bruintjes was 
verheugd dat wij hem belden 
en zijn idee ook voor Wijdeme-
ren willen inzetten. Het recht 
zal zegevieren en daarmee de 
democratie. Een pas op de 
plaats voor fusie. 

Alette Zandbergen & Gert Zagt

De Lokale Partij gaat naar Europees Hof
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Woningbouw
Over 20 jaar is meer 
dan de helft  van onze 
inwoners 67 jaar of 

ouder. Tegelijkertijd neemt de totale be-
volking nauwelijks toe (bron CBS). Dat 
betekent dat we niet echt meer, maar 
vooral anders moeten bouwen. Door-
stroming is de juiste oplossing; voor-
al bouwen voor oudere inwoners die 
comfortabel kleiner willen gaan wonen 
binnen onze gemeente. De huizen die 
achterblijven komen beschikbaar voor 
jonge gezinnen, die op hun beurt weer 
starterswoningen achterlaten. Voor 
starters kan specifi ek bijgebouwd wor-
den om vraag en aanbod op elkaar af te 
stemmen, want het bieden van woon-
ruimte aan jongeren biedt pas écht te-
genwicht aan de vergrijzing.

Lokale lasten
Wijdemeren staat op nummer 11 van 
de duurste gemeentes. Dat moet echt 
anders. O-Lib wil dat de lokale lasten de 
komende jaren niet ‘als vanzelfsprekend’ 
verhoogd worden. Dat betekent effi  ciën-
ter werken, maar ook keuzes maken in 
dienstverlening en projecten, kijkend 
naar de hoeveelheid geld in kas. Zéker 
geen extra zaken oppakken als het geld 
er niet is. Zo werkt het thuis, zo zou het 
in deze gemeente ook moeten werken.

Sociaal domein
Wie hulp nodig heeft , moet dat krijgen. 
Punt. O-Lib pleit ervoor de bestaande 
regelgeving zo ruim en ruimhartig mo-
gelijk toe te passen. Wel zal misbruik 
en fraude voorkomen moeten worden 
en in voorkomende gevallen worden 
bestraft . O-Lib weet dat het verschaff en 
van zorg- en hulpmiddelen beter kan 
door eff ectief en goedkoper in te kopen, 
zonder verlies van kwaliteit. Daar zullen 
we dan ook aandacht aan schenken, om 
onze zorg voor iedereen betaalbaar te 
houden.

Recreatie
Wijdemeren heeft  een hoop te bieden 
op recreatief gebied. Wij verwachten 
veel van het gebiedsakkoord oostelij-
ke vechtplassen. Daarnaast moeten we 
extra inzetten op kortverblijf toerisme 
door goede (OV-)infrastructuur van/
naar Amsterdam (ook positief voor 
onze inwoners) en het ontwikkelen van 
meer mogelijkheden tot vakantieverblijf 
van 1-3 weken. Daarnaast moet Loos-
drecht weer woest aantrekkelijk worden 
voor dagjesmensen, bijvoorbeeld door 

de aanleg van een groots waterpretpark 
(zie www.area47.at als voorbeeld)

Onderscheidend
Ons standpunt over een fusie met Hil-
versum onderscheidt O-Lib van de 
huidige coalitie. We staan niet te trap-
pelen….. maar dat doen we voor een 
bezoek aan de tandarts ook niet. Tóch 
gaan we omdat we begrijpen wat er 
gebeurt wanneer je het niet doet. Lang 
over nagedacht, zeker, en dan blijft  fu-
sie als enige haalbare mogelijkheid over. 
Ook al is het niet leuk. 
O-Lib kiest voor verstand boven emotie. 
Deze gemeente redt het niet zelfstandig. 
De onderzoeken wijzen het uit, de ge-
meentelijke lasten laten het zien, veel 
inwoners/ondernemers merken aan den 
lijve hoeveel er fout gaat, hoe lang men 
vaak moet wachten… zelfs onze ambte-
naren hebben aangegeven te willen fu-
seren. Partijen die tegen fusie prediken 
houden ons een niet bestaande worst 
voor.
Onderscheidend zijn we zeker met de 
mensen op onze lijst; stuk voor stuk ex-
perts op hun vakgebied. Ondernemers, 
bestuurders, vakmensen: Nuchter, na-
denkend, veel kennis van zaken en al-
tijd bereid te luisteren naar, te leren van 
anderen. Goede dossierkennis en niet te 
beroerd om zaken tot op de bodem uit 
te spitten. Niet de emotie als leidraad, 
maar geleid door feiten en kennis van 
zaken. 

www.olib.nl

Onafhankelijk Liberaal

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

Woningbouw
Een goed en betaalbaar huis in een 
prettige wijk, dat is voor ons allemaal 
belangrijk. Voor jongeren die in Wijde-
meren willen blijven wonen, is dat he-
laas niet vanzelfsprekend en vanwege de 
hoge prijzen vaak niet haalbaar. Daar-
om staan we als ChristenUnie achter de 
starterslening. Ouderen in een koopwo-
ning zouden gebruik moeten kunnen 
maken van een blijverslening waarmee 
de woning naar eigen inzicht aangepast 
kan worden, zodat ze er kunnen blijven 
wonen. Ook willen we ruimte zoeken 
voor het bouwen van ‘tiny houses’; huis-
jes met een oppervlakte tot 50m2, deels 
zelfvoorzienend. 

Lokale lasten
De lokale lasten in Wijdemeren zijn 
hoog vergeleken met de omliggende ge-
meenten. De OZB, afvalstoff enheffi  ng 
en rioolheffi  ng zijn goed voor 29% van 
onze inkomsten, maar verhoging moet 
niet worden ingezet om tot een sluiten-
de begroting te komen. We vinden dat 
de lasten niet onnodig moeten stijgen.

Sociaal domein
Uit gesprekken die wij de afgelopen 
maanden hadden, blijkt dat kerken en 
hun vrijwilligers in Wijdemeren veel 
maatschappelijke taken op zich nemen, 
zoals het bezoeken van eenzame ou-
deren en het geven van taallessen aan 
nieuwkomers. Dat waarderen we! Wij 
pleiten voor structureel overleg tussen 

kerken (diaco-
nieën) en de 
gemeente om 
kerken een volwaardige plaats te geven 
in de sociale structuur van onze dorpen. 
Onze ouderen zijn waardevol. Daarom 
zien wij graag dat mensen ouder dan 
70 jaar standaard, wanneer zij daarvoor 
openstaan, een bezoek krijgen vanuit 
het Sociaal Wijkteam om (verborgen) 
problemen zoals eenzaamheidsproble-
matiek op te sporen. Zingeving zou bij 
deze keukentafelgesprekken bespreek-
baar moeten zijn, de gemeente kan hier-
voor gebruik maken van deskundigheid 
van kerken of andere religieuze organi-
saties.   Het gezin zou de sterke en veili-
ge basis moeten zijn waarin een kind tot 
een gezonde volwassene kan opgroeien. 
Daarom willen wij investeren in preven-
tieve relatieondersteuning. Ook moet de 
drempel om hulp te vragen omlaag. 

Recreatie
Wijdemeren is een hele aantrekkelijke, 
centraal gelegen gemeente om in te wo-
nen en te bezoeken. De Loosdrechtse en 
Kortenhoefse plassen, de buitenplaatsen 
en het bezoekerscentrum van Natuur-
monumenten in ’s-Graveland, de Spie-
gelplas in Nederhorst den Berg, theater 
De Dillewijn in Ankeveen en de vele 
evenementen die door het hele jaar heen 
worden georganiseerd. Iets om trots op 
te zijn! De ChristenUnie zet daarom in 
op gebiedspromotie: de gemeente kan 
samen met inwoners en lokale onder-
nemers onze dorpen in de spotlights 
zetten, bijvoorbeeld door ambassadeurs 
te benoemen die onze parels in het land 
onder de aandacht brengen. Voor on-
dernemers die met originele plannen bij 
de gemeente aankloppen, moet tijd en 
ruimte worden gemaakt.  

Onderscheidend
Wij bedrijven politiek vanuit een open 
Bijbel. Vanuit Bijbelse waarden willen 
wij ons inzetten voor iedereen, voor het 
algemeen belang. Voor mensen die extra 
zorg nodig hebben. Voor onze ouderen, 
nieuwkomers en gezinnen. Voor toe-
komstbestendige dorpskernen, juist na 
een mogelijke fusie, waar jongeren kun-
nen blijven wonen. Voor onze prachtige 
natuur en het achterlaten van een leefb a-
re wereld voor onze kinderen en klein-
kinderen. We willen verantwoordelijk-
heid nemen voor de wereld die door God 
aan ons gegeven is. Integer en transpa-
rant. Geef geloof een stem op 21 maart! 

www.wijdemeren.christenunie.nl

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aan-
huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en 
partijen. Deze week het eerste dubbelinterview, tussen Esther Kaper van de 
ChristenUnie en Martin Vuyk van Onafhankelijk Liberaal. 

ChristenUnie



Woensdag  februari 8 NIEUWSSTER

ANKEVEEN- Van woensdag 21 
t/m zondag 25 februari kunt 
u meedoen aan een zeer bij-
zondere theatervoorstelling in 
Ankeveen. Abdelhadi Baaddi 
neemt maximaal acht perso-
nen mee in zijn Mercedes 307- 
bus en u gaat mee op reis door 
Ankeveen. Tien voorstellingen 
in vijf dagen, twee keer per 
dag, vanuit Theater De Dille-
wijn. De voorstelling ‘Ik ga op 
reis en ik neem mee…’ mag u 
niet missen.

Het idee ontstond toen de jonge 
theatermaker in 2010 met zijn 
vader in korte tijd heen en weer 
naar Marokko reisde. “Onder-
weg kwamen de gesprekken 
op gang. Over zaken waar we 
het eigenlijk nooit over gehad 
hadden. Over de 60 ‘er jaren, 
het vertrek naar Nederland, de 
vader-zoonrelatie, enzovoort.” 
Abdelhadi maakt al jaren deel 
uit van diverse theatergezel-
schappen. Dit was een mooie 
gelegenheid om zelfstandig op 
te treden. “Dat vond ik ook wel 
een uitdaging, om onafh anke-
lijk te werken, mijn autonomie 
op te bouwen.”
Al twee jaar trekt Baaddi door 
het land met deze voorstel-
ling, de rit met de bus door 
een dorp of stad deed hij al 320 
keer! “Het begon laagdrempe-
lig op festivals waar ik stond 
met mijn bus. En dat wil ik zo 
houden. Eerst zie je dat mensen 
wat afwachtend zijn, het is iets 
nieuws. Men is een beetje bang, 
maar vaak gaat het verhaal na 

het eerste ritje rond. De men-
sen zien het busje, willen weten 
wat er aan de hand is. En dan 
stromen de bezoekers toe.” 

Al twee jaar trekt Baaddi 
door het land met deze 
voorstelling, de rit met de 
bus door een dorp of stad 
deed hij al 320 keer!

De artiest maakt een vaste rit 
van 1 uur en 10 minuten door 
Ankeveen. Hij heeft  het dorp al 
verkend, om zijn vaste stand-
plaatsen te markeren. “Het kost 
me meestal een paar minuten 
om mijn publiek ‘te lezen’. Het 
is elke keer heel verschillend, ik 
moet ook vaak improviseren. 
Ik heb een verhaal waar ik me 
aan moet houden, maar de luis-
teraars worden ook actief be-
trokken bij de voorstelling. Het 
geheel heeft  zeker een eff ect op 
de reizigers.” Adbelhadi wijst 

er op dat er ook onverwachte 
gebeurtenissen zullen plaats-
vinden, welke dat zijn, kan hij 
niet prijsgeven. “Het kan ook 
confronterend zijn, dat je uit 
je comfortzone moet stappen. 
Het is in ieder geval heel bij-
zonder.”
Stap in het busje en ga mee op 
reis, een auto met een impe-
riaal vol spullen, verhalen en 
emoties, familie, begrip en on-
begrip. Maak kennis met een 
Marokkaanse vader en zoon, 
zoals zij opnieuw met elkaar 
kennis maakten. Zie ook: www.
abdelhadibaaddi.com, waar u 
de veelzijdigheid van deze ac-
teur, danser en beatboxer zult 
aantreff en.  

Kaartverkoop
‘Ik ga op reis en ik neem mee…’; 
21, 22, 23 februari; 17.30 en 
20.30 uur; 24 en 25 februari; 
11.00 en 14.00 uur; kaarten: € 
15,-; www.dedillewijn.nl

Abdelhadi Baaddi in Ankeveen 

Zeer bijzonder theater in een busje

Fun4all in volle vaart 
richting jubileumconcert 
Het MCO is gereserveerd. De 
arrangementen, bijna allemaal 
gemaakt door dirigent Pieter 
van den Dolder, zijn gereed. De 
koorleden oefenen wekelijks 
het repertoire. Ook de solist en 
de muzikanten zijn in voorbe-
reiding. Nog ruim 5 weken te 
gaan en dan is het zover: het 
jubileumconcert van Fun4All 
in het MCO te Hilversum, op 18 
maart om 15:00 uur. 

Op het programma staat een 
selectie van de mooiste num-
mers die Fun4All in de afgelo-
pen vijf jaar heeft  gezongen – 
en uiteraard een aantal nieuwe 
werken. Bijzonder is ook onze 
gast: Fun4All zingt een aantal 
werken samen met een solist 

die met zijn stem EN zijn en-
thousiasme heel goed bij het 
koor past. Nieuwsgierig wie het 
is? Kijk op www.fun4all.nu
Ook voor muzikale begeleiding 
is gezorgd: de Vegas Strings 
hebben voor deze speciale gele-
genheid een nog uitgebreidere 
bezetting, voor nèt weer een 
andere muzikale invulling.
Kom ook kijken en luisteren; 
waar wacht u nog op? U kunt 
NU al kaarten bestellen, zodat 
u zeker bent van een plaats. Vo-
rig jaar was het concert nage-
noeg uitverkocht, dit jaar wordt 
een grote aanloop verwacht…
Kaarten kosten € 15,- en zijn 
verkrijgbaar via www.fun4all.
nu en bij Que Chula (Nootweg 
43a, Loosdrecht).

LOOSDRECHT- Dat kan bij Sail-
Wise! Zeilen geeft een ultiem 
gevoel van vrijheid. Een gevoel 
dat veel mensen met een han-
dicap niet kennen. 

Dankzij SailWise (een non-pro-
fi t organisatie) kan iedereen 
genieten van een fantastische 
ervaring op het water, ongeacht 
zijn of haar beperking. Met de 
juiste aanpassingen en begelei-

ding is het voor iedereen moge-
lijk om te (leren) watersporten. 
Alleen met de inzet van vrijwil-
ligers kunnen wij onze activi-
teiten organiseren.

Ben jij enthousiast, open min-
ded en heb je een gezonde 
dosis verantwoordelijkheids-
gevoel? Vind je het leuk om je 
steentje bij te dragen aan een 
geslaagde en afwisselende va-

kantieweek? Dan zoeken wij 
jou voor ons watersporteiland 
Robinson Crusoe middenin 
de Loosdrechtse Plassen. Vrij-
williger worden bij SailWise 
kan al voor een paar dagen per 
jaar. Iedere vrijwilliger krijgt 
een introductiedag of weekend. 
Wij zijn op zoek naar algemene 
vrijwilligers voor de dagelijkse 
begeleiding, verpleegkundigen 
en watersportvrijwilligers. 

Aanbieding
Wij bieden jou: een onver-
getelijke ervaring; kosteloos 
volpension op unieke locaties; 
begeleiding door ervaren vrij-
willigers en professionele be-
manning en collectieve WA- en 
ongevallenverzekering tijdens 
vrijwilligerswerk

Lijkt het je leuk om mee te 
gaan? Ga naar onze site voor 

Zon, wind, over de plassen zeilen en vrijwilliger zijn?

meer informatie: 
www.sailwise.nl.
Voor vragen kun je ons bellen 
0228-350756 of een mail sturen 
boekingen@sailwise.nl             

Als het over opvoeden van kin-
deren gaat, heeft iedereen een 
mening. Maar hoe weet je wat 
werkt en of het bij jou past? De 
cursus Positief Opvoeden van 
tieners helpt je hierbij. Volg de 
cursus in maart bij Jeugd en 
Gezin Gooi en Vechtstreek. 

Positief Opvoeden van tieners 
is speciaal voor ouders van 
kind(eren) in de leeft ijd van 12 
tot 18 jaar die thuis, op school 

of in de omgang met leeft ijds-
genoten ongewenst gedrag 
laten zien. Zoals te laat thuis-
komen, ruzies over huiswerk, 
strijd over smartphonegebruik 
en ander opstandig gedrag. 
Hoe herken je de oorzaken 
hiervan en hoe kun je juist het 
gewenste gedrag stimuleren? Je 
kunt deze vragen zelf oplossen, 
maar ook samen met andere 
ouders. Door je vragen met an-
dere ouders te bespreken, merk 

je dat je niet de enige bent die 
hiermee zit.  
 
Cursusopzet 
De cursus bestaat uit vier 
groepsbijeenkomsten van 2 
uur, aangevuld met twee per-
soonlijke telefonische consul-
ten en een afsluitende terug-
kombijeenkomst. Tijdens de 
cursus krijg je vaardigheden in 
het omgaan met lastig gedrag, 
manieren om de ontwikkeling 

Positief Opvoeden van tieners 

van je kind te stimuleren en 
praktische handvaten. 
 
Start in maart 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek organiseert de cursus in 
samenwerking met Versa Wel-
zijn. De cursus vindt plaats in 
Bussum (Burg. de Bordesstraat 
80) op donderdag 1, 8, 15, 22 
maart en 12 april tussen 19.30 
en 21.30 uur. De kosten voor 

deelname zijn 30 euro per ou-
der(paar). Ouders uit de hele 
regio Gooi en Vechtstreek zijn 
welkom. Voor informatie en 
aanmelden kun je bellen naar 
het inhoudelijk spreekuur van 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek: (035) 692 63 50 of een 
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl.  
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'Schaatsen'

Uit Loosdrecht deden maar 
liefst acht mannen mee aan de 
Alternatieve Elfstedentocht op 
de Weissensee. 

Henk van Nieuwamerongen 
reed de 200 km zelfs twee 
keer. De eerste keer in 9.15 uur 
(189e), maar ook Gérard van 

de Nooij, Paul Visser en Hans 
Veraar voltooiden die ultieme 
afstand in ruim 10 uur. Wout 
van der Linden en Frans Elde-
ring schaatsten 187,50 km over 
het Oostenrijkse ijs. André van 
Eck ging na ruim 6,5 uur over 
de streep na 100 km en Jan Bo-
daar maakte de 50 km. vol in 

2.43 uur.Henk van Amerongen 
reed twee dagen later dus nog 
eens 200 km. alsof het niets 
was en nu haalde Bodaar de 
130 km. Een topprestatie van 
acht Loosdrechters. 

Het achttal minus 
Hans Veraar, maar met een 
vriend Wim uit Barneveld 

Acht Loosdrechtse schaatshelden 
op de Weissensee

'Voetbal'

Na een kansloze nederlaag 
tegen koploper Victoria heeft 
Loosdrecht ook tegen IJFC 
geen potten kunnen breken. 
Tegen de middenmoter uit 
IJsselstein kwamen de Oranje-
hemden niet verder dan een 
0-1 nederlaag. 

Door: Michel Kamer

Daardoor is Loosdrecht gezakt 
naar de 12e plaats en speelt het 
nu offi  cieel degradatievoetbal. 
Het is te hopen dat lichtpuntjes 
Jeroen Lamme, Tom Frinsel en 
Chamiel Hok a Hin de ploeg 
kunnen inspireren tot beter 
voetbal.
Loosdrecht begon prima aan 
de eerste helft  en in de eerste 

minuten combineerde het aar-
dig en leek het met een laag af-
standsschot vanaf de 16 meter 
van Sercan Ozturk een mooie 
voorbode te geven van wat er 
zou komen. Niets bleek min-
der waar, want na 7 minuten 
kon de linkerfl ank van IJFC 
geheel vrij opbouwen en een 
voorzet panklaar op het hoofd 
van een doorgelopen midden-
velder mikken. Met een fraaie 
kopbal werd keeper Boy Mul-
der verslagen. Na deze tegen-
slag was Loosdrecht de draad 
even kwijt en duurde het tot 
de 20ste minuut voordat Je-
roen Lamme wat gevaar kon 
stichten nadat hij een vrije trap 
rakelings miste met het hoofd.  
Loosdrecht kreeg langzaam 

wat meer grip op de wed-
strijd maar zag ook dat 
IJFC, vaak geholpen door 
balverlies van Loosdrecht, 
gevaarlijk uitbrak en het 
doel van Boy onder vuur 
nam. Bas Seldenrijk kreeg 
de beste kans nadat hij een 
voorzet van Wesley Dam 
prachtig op goal volleerde. 
De keeper van IJFC redde.
In de 2e helft  bleek Loos-
drecht niet bij machte om de 
stugge verdediging van IJFC 
te slechten. IJFC bleef loeren 
op de uitbraak maar de Loos-
drechtse defensie bleef over-
eind. Na 70 minuten gooide 
Versluis het roer om en bracht 
Patrick Bonhof en Aboubakr 
Ouaddouh en off erde een 

verdediger op om een goal te 
forceren. Dat leidde tot meer 
druk op de goal van IJFC en 
een levensgrote kans voor Ed-
win Klok na perfect doorkop-
pen van Bonhof. Klok schoot 
oog in oog met de keeper hard, 
maar naast. Loosdrecht mocht 
in de laatste minuten nog ho-

pen op een gelijkmaker met 
een aantal vrije trappen op pri-
ma plekken maar die werden 
niet benut. 

Zoekend Loosdrecht verliest opnieuw

De selectie tijdens de winterstop 
in Valencia 

(foto: Piet van Bemmelen)

Al ruim 10 jaar zijn Alice van 
de Water en José van der 
Koogh-Hersbach de persoon-
lijke reisadviseurs van het Gooi 
en omstreken. Beiden hebben 
een ruime ervaring in de reis-
wereld. 

Ze zijn aangesloten bij de fran-
chiseorganisatie Th e Travel 
Club; een professionele club 
van zelfstandig werkende vak-
bekwame reisadviseurs. 
De voordelen van een persoon-
lijk reisadviseur zijn duidelijk, 
ze zijn in staat u een reisadvies 
te geven dat het beste bij u past, 
op elk tijdstip. Alice: “Natuur-
lijk kijken veel mensen op in-
ternet om zich te oriënteren. 
Soms zien ze door de bomen 
het bos niet meer. Bovendien 
heb je vaak een beperkt aanbod 
met die bekende zoekmachi-
nes. Wij kijken veel breder en 
kunnen diverse mogelijkheden 
bespreken, tegen het licht hou-
den.” Ook kunnen deze Travel 
Club- adviseurs bepaalde stan-
daardreizen geheel aanpassen 
aan de wens van de klant. 
Daarnaast hebben Alice en 
José een ‘ontzorgende’ functie, 

ze regelen alles voor u, van ac-
commodatie, vervoer, excursies 
tot aan de reisbescheiden, alles 
wat u wenst. Ze kunnen u per 
mail adviseren, maar ook bij u 
thuis op de bank. “Dat vinden 
onze klanten het fi jnste, dat we 
bij hen thuis langskomen en 
zorgvuldig een reis uitkiezen 
en daarna voorbereiden” vertelt 
José. “We krijgen ook te maken 
met open vragen als ‘ik wil een 
plek met een waterpark en niet 
al te ver” voegt Alice eraan toe. 
“Ik denk dat wij door ons bre-
de aanbod en kennis  iets meer 
kunnen aanbieden dan jezelf 
gedacht had.” 

“Veel mensen denken dat 
we er alleen zijn voor dure, 
exclusieve reizen. Dat is 
absoluut niet het geval,” 

José wil nog een misverstand 
wegnemen: “Veel mensen den-
ken dat we er alleen zijn voor 
dure, exclusieve reizen. Dat 
is absoluut niet het geval, wij 
kunnen voor iedereen alle rei-
zen organiseren. We zijn dus 
beslist niet elitair.” “Bovendien 

is het zo dat wij geen bedrag re-
kenen voor deze extra service” 
vult Alice aan. De expertise van 
José en Alice bestaat eruit dat 
zij beschikken over de modern-
ste reserveringssystemen waar-
door ze goede reis- en prijs-
vergelijkingen kunnen maken 
en een passende reis kunnen 
vinden.

Kennis
Alice en José weten waar ze het 
over hebben. Ze gaan regel-
matig op studiereis, bezoeken 
informatieavonden van reisor-
ganisaties, volgen cursussen 
en workshops, waardoor de 
bestemming- en productkennis 
optimaal blijft . Alice was onder 
andere in Peru, Sri Lanka en 
Nova Scotia, Canada. En José 
bezocht ondermeer Zuid-Afri-
ka, Aruba en Vietnam. “Dat 
doen we twee keer per jaar. 
Een keer een verre reis en ook 
in Europa” vertelt Alice. Praten 
met de dames over hun reiser-
varingen is een verademing, ze 
kunnen beeldend verhalen over 
zonsopgangen, romantische 
terrassen, spannende treinrei-
zen en indrukwekkende verge-

zichten. Maar ook de 
keerzijde van het rei-
zen is hen bekend, de 
vuile hotelkamers, 
de onbetrouwbare 
taxichauff eurs en de 
besmette maaltijden. 
Dat maakt de we-
reld verkennen juist 
zo boeiend. In hun 
Reisinspiraties in dit 
blad kunt u regelma-
tig mee genieten.     

The Travel Club
De Travel Club biedt een breed 
assortiment aan reizen. Van 
pakketreizen tot reizen op 
maat, van weekendje weg tot 
wereldreis, maar ook groepsrei-
zen, incentives en zakenreizen. 
Ze werken samen met vrijwel 
alle touroperators in Neder-
land, België en Duitsland. Het 
is een veilig gevoel dat Alice en 
José zijn aangesloten bij ANVR 
& SGR, het Calamiteitenfonds 
en de overkoepelde vliegtuigor-
ganisatie  IATA. 
“Het mooiste vind ik om samen 
met een klant te puzzelen hoe 
we een reis kunnen samen-
stellen naar zijn of haar wens. 

Een vliegtuigstoel zoeken, een 
verblijfplaats niet te ver van het 
centrum of juist wel, een ver-
lenging met een paar dagen of 
iets anders. Het geeft  een vol-
daan gevoel als je samen iets 
vindt” zegt Alice. “Wij zeggen 
altijd, uw vakantie is onze uit-
daging. Dat maakt dat we heel 
blij zijn met onze job” sluit José 
af. 

Alice van de Water; 035- 582 
2103; 06- 21208441; José van 
der Koogh-Hersbach; 035- 
7508679; 06-55367994. Alice.
jose@thetravelclub.bl; www.
thetravelclub.nl/alicejose.

Alice en José uw persoonlijke reisadviseurs van The Travel Club
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Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José

E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Alice & José
persoonlijk reisadviseur,     

      

WIJDEMEREN - Ook dit jaar 
kunt u hulp krijgen van de be-
lastinginvullers in Wijdemeren 
bij het invullen van uw aangifte 
over 2017. De invullers doen 
geen ondernemersaangiftes 
(Box 2).

Aangift e doen kan vanaf 1 
maart en tot 1 mei. De belas-
tingdienst maakt gebruik van 
de Vooraf Ingevulde Aangift e, 
de VIA. Alle bij de belasting-
dienst bekende gegevens, in-
komen, spaarsaldo en bankte-
goeden staan er al in. Voor het 
versturen van de aangift e heeft  
u de ‘machtigingscode’ nodig 
die u binnenkort van de belas-
tingdienst ontvangt. Houd de 
code bij de hand, want de belas-
tinginvuller zal er naar vragen 
bij het maken van een afspraak. 
Als u er geen ontvangt of nieuw 
bent als hulpvrager kan de be-
lastinginvuller er een voor u 
aanvragen. De Belastingservice 
is bestemd voor gepensioneer-
den. Als inkomensgrens voor 
de doelgroep geldt: voor een 
alleenstaande circa € 35.000,-; 
voor gehuwden/samenwonen-
den circa € 50.000,- 
Ook als u geen aangift ebrief 
heeft  gehad of denkt dat u dat 
geen aangift e hoeft  te doen is 
het verstandig toch te laten 
controleren of u recht op terug-
gaaf hebt, de belastingdienst 
doet dat niet uit zichzelf. 

Voorbereiding
Voordat u een afspraak maakt 
met een van de invullers, is 
het belangrijk dat u alle docu-
menten die nodig zijn voor het 

invullen van de aangift e klaar 
hebt liggen. Het gaat om de 
volgende papieren:
•  Jaaropgave 2017 van uw 

AOW en die van uw partner.
•  Jaaropgaven van uw pensi-

oenfonds of fondsen.
•  Jaaropgaven van ander inko-

men, lijfrentes, inkomsten uit 
het buitenland, alimentatie, 
enz.

•  Gegevens betreff ende uw ei-
gen huis, WOZ-waarde en 
hypotheekgegevens.

•  Alle banksaldi, spaartegoeden 
en beleggingen per 1 januari 
2017 , indien u althans meer 
bezit dan €. 25.000,- voor een 
alleenstaande en €. 50.000,- 
voor een echtpaar.

•  Alle niet vergoede medische 
kosten, zoals medicijnen, arts, 
specialist, tandarts. Kosten 
van hulpmiddelen, gehoor-
apparaten en kunstgebit (na 
aft rek eigen risico)

•  Vergeet niet de vervoerskos-
ten, of kilometers, naar arts en 
ziekenhuis en de kosten van 
ziekenbezoek (indien langer 
dan 30 dagen) te noteren.

•  Gegevens betreff ende gift en, 
aft rekbaar alleen indien het 
z.g. ANBI instellingen zijn.

•  De print van de aangift e van 
2016 (indien beschikbaar)

•  De gegevens betreff ende 
de eventueel reeds betaalde 
voorlopige aanslag.

•  Alle gegevens die van belang 
zijn voor de aangift e zoals 
wijziging van gezinssamen-
stelling, verhuizing, of ver-
koop van uw huis.

•  Mocht er nog geen sprake zijn 
van huur- of zorgtoeslag dan 

kan de belastinginvuller u 
daarbij helpen.

Voor een ‘gewone’ aangift e 
(meestal Box 1) wordt een ge-
ringe vergoeding berekend.

Aanmelden
Natuurlijk kunt u voor het ma-
ken van een afspraak altijd eerst 
even met de invullers overleg-
gen. Hieronder vindt u de na-
men van onze belastinginvul-
lers in Wijdemeren, die u kunt 
bellen voor het maken van een 
afspraak. Zij hebben de plicht 
tot geheimhouding. U hoeft  
voor het maken van een af-
spraak geen invuller uit uw ei-
gen woonplaats te kiezen.
Het kan voorkomen dat be-
lastinginvullers dermate veel 
‘klanten’ hebben dat ze er de 
voorkeur aan geven u door te 
verwijzen naar een collega. Bert 
van der Veer heeft  aangegeven 
er na dit jaar mee te stoppen.

Dhr C. Boekschoten,   
Hofl aan 32, Kortenhoef    
06-83703430

Mevr. J. Buijs,   
Machineweg  48, Nederhorst 
0294-252102

Dhr. P. Faltay, 
Lange Wetering 73, Nederhorst  
0294-254930

Dhr. G.A. Geerdink,  
J.F. van Heumenhof 8 
Kortenhoef, 035-6315506

Dhr. B.H. Jansen,   
Frans Halshof  3, Nederhorst 
0294-253325

Dhr. G.C. Verweij,   
Lijsterlaan 14,  Nederhorst  
0294-253788

Belastingaangifte 2017

Hulp voor ouderen  

Van de ouderenbonden

Op verschillende plaatsen in 
de gemeente staan bankjes. 
Met name voor ouderen is dat 
plezierig, want die moeten nu 
eenmaal wat vaker rust ne-
men. De ouderenbonden heb-
ben een kort lijstje opgesteld 
van andere plekken waar ook 
behoeft e is aan een bankje en 
een verzoek gericht aan de ge-
meente om daar zo’n rustpunt 
te creëren. Een van die plekken 
is het Kuijerpad in Nederhorst 
den Berg, het pad dat omhoog 
gaat van zorgcentrum De Kuij-
er naar de Kerkstraat. Daar, net 
voorbij het bruggetje, zou een 
prima plaats zijn, waar oude-
ren uit de Kuijer en de Horn- 
en Kuijerpolder even kunnen 
rusten. Maar… de mensen 
die daar wonen, hebben in 

het verleden onprettige 
ervaringen gehad met 
hangjongeren die het 
bruggetje gebruikten als 
ontmoetingsplaats. Zij 
vrezen overlast. Ik heb 
bij het bruggetje al een 
hele tijd niemand gezien. 
Vroeger wel eens, en het 
bleken dan aardige, be-
leefde jongens en meisjes 
te zijn die je vriendelijk 
teruggroetten. 

We hebben nu dus drie 
groepen mensen, met tegen-
gestelde belangen: ouderen 
die het voor hen vrij steile pad 
op moeten, jongeren die het 
bankje (misschien) als uitno-
diging zien om te doen wat 
jongeren graag doen: rond-
hangen. En aanwonenden die 
overlast vrezen. Voor wie moet 

je kiezen? We zullen de vraag 
eens voorleggen aan de poli-
tieke partijen die hun eerste 
verkiezingsdebat hebben in 
De Drie Dorpen  op vrijdag 23 
februari van 4 tot 6 uur.

Cor Koster, 
Nederhorst den Berg

Bankje

ADVERTEREN? WWW.NIEUWSSTER.NL
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Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 12,50 per kwartier

Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets

www.bollenict.nl
Bel 06 - 51 993 153

Te Huur: Garagebox / 
Opslagruimte 21m2 

Info: Pijnaker Beheer BV
06 53 26 53 36

 

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
7 febr. 19.00 uur:  Rozenkransgebed
11 febr. 11.00 uur: Pastor E. Kaak

Hervormde Gemeente (Sijpekerk)
11 febr. 10.00 uur: Ds. W. Markus, Bergschenhoek
 18.30 uur: Ds. M. Roelofse

Gereformeerde kerk
11 febr. 10.00 uur: Ds. A. de Oude

Beukenhof
11 febr. 11.15 uur: Ds. M. Roelofse (Protestantse dienst)

Oud-Loosdrecht
Hervormde Gemeente
11 febr. 09.30 uur: Ds. A. van Duinen
 18.30 uur: Gezamelijke dienst in de Sijpekerk 

Nederlands Gereformeerde kerk
11 febr. 09.30 uur: Ds. B. J. Eikelboom

STERRETJES

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.denieuwsster.nl

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 07 feb. 10.00 u. Digicafé Bibliotheek, Ldr. 
wo. 07 feb. 20.15 u. Film ‘Th e Th eory of Everything’ Dillewijn, Ankeveen
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 10 feb. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 11 feb. 14.00 u.  Struinen en knutselen met boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
ma. 12 feb. 14.30 u. Th uis wonen met dementie Emtinckhof, Eikenlaan 51
wo. 14 feb. 14.30 u. Ouderenmiddag ‘emaille voorwerpen’ Wijkgebouw, Eikenlaan
do. 15 feb. 19.00 u. CDA Fundraising Diner  De Molen, Loodijk, Ankeveen
za. 17 feb. 10.00 u. Vogelexcursie Loenderveense plas Bloklaan 5, Loosdrecht
za. 17 febr. 14.00 u. Kick off  Kas & Co Kromme Rade 5, ‘s-Gr.
zo. 18 feb. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
vr. 23 feb. 16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren De Drie Dorpen A’veen
za. 24 feb. 20.15 u. Concert ‘Messiah’ OLV Hemelvaartkerk, NdB.
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust Leeuwenlaan ’s-Graveland
di. 06 mrt. 20.00 u. Voorlichting glasvezel Nieuw Ldr. Avonturenfabriek
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat Bibliotheek Ldr. 
vr. 16 mrt. 20.00 u. Jubileumconcert Nieuw Leven 90 jr. Sijpekerk, Nw. Ldr.
zo. 18 mrt. 15.00 u. Jubileumconcert Fun4all MCO, Hilversum
do. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen Wijdemeren
13/15 apr. 20.00 u. Vocal Groep Esperanto: ‘Oh Boy’ Dillewijn, Ankeveen

Als u een eenmalige activiteit hebt, graag melden aan: redactie@dunnebier.nl 

 

Activiteiten agenda

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrij-

dag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 

20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur. 

AANLEVEREN KOPIJ

PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl

06-53790847

Hardlopen voor beginners
Zat. 31 Maart 9:30 uur

Parkeerplaats Zonnestraal
10 weken voor 190 Euro

www.snouckhealingtgooi.nl

FEESTJE BIJ U THUIS 
ZONDER  KOPZORGEN? 

CULINAIR AAN
HUIS REGELT HET!

Bel gerust voor informatie 
of bezoek onze website.

0294-254338/06-21687778
www.culinairaanhuis.nl
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Van Riebeeckweg 45
1212 EH  Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Programma GooiTV
Vanaf 7 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
• TV Magazine met diverse onderwerpen • In Derde Termijn met 
het eerste echte verkiezingsdebat. CDA en Goois Democratisch 
Platform gaan met elkaar in discussie over Gooise Meren. Volgen-
de week komt ook Wijdemeren aan de beurt. • RegioHub: over de 
voedselbank. • Het twee-wekelijks gesprek met de burgemeester 
van Hilversum, Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

’s-GRAVELAND- Wandel op za-
terdag 10 februari (vanaf 11 
uur) en op de zondagen 11 en 
18 februari (resp. 14 en 11 uur) 
mee met de boswachter over 
de buitenplaatsen van ‘s-Gra-
veland. 

Deze gezinswandeling is spe-
ciaal voor gezinnen met kin-
deren vanaf 4 jaar en duurt an-
derhalf uur. Ga samen met de 
boswachter op ontdekkingsreis 
over de ’s-Gravelandse Buiten-
plaatsen Boekesteyn en Schaep 
en Burgh. Neem je camera mee 
om onderweg foto’s te maken. 
Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten, hier-
mee ga je iets leuks knutselen.

Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelnemer; 
deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 4 
jaar; voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na aan-
melding en betaling vooraf via 
de website en honden kunnen 
helaas niet mee struinen met 
de boswachter.

Bezoekerscentrum 
Gooi en Vechtstreek
035 - 656 30 80
kind t/m 12 jaar lid/OERRR € 
4,00, kind niet lid € 7,00; vol-
wassen lid € 5,00, niet lid € 8,00. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Struinen en knutselen 
met de boswachter
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF        06 55 89 40 69   (LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renova�e, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….  

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

Waar voorheen schoenen in 
de etalage stonden, vindt u 
nu een kleurrijke presentatie 
van huizen die te koop staan. 
In een deel van de voormalige 
schoenenwinkel van Joop van 
Zelst, aan de Frans Halslaan 5 
in Loosdrecht, heeft nu name-
lijk VTE makelaars zijn nieuwe 
kantoor gevestigd.

VTE staat voor Vecht tot Eem, 
het werkgebied van deze ma-
kelaar. Eigenaar Jan-Paul Hon-
ders vertelt: “De meeste zaken 
doen we weliswaar in Loos-
drecht en de andere kernen van 
Wijdemeren, maar ook in Hil-
versum, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk, Soest en Baarn 
hebben we al diverse huizen 
verkocht of klanten geholpen 
om daar een woning aan te ko-
pen. We werken dus letterlijk 
vanaf de Vecht tot aan de Eem.”

Makelen en klussen
Jan-Paul Honders is al bijna 25 
jaar werkzaam in de makelaar-
dij, waarvan het merendeel in 
Loosdrecht. Vier jaar geleden 
begon hij vanuit huis zijn eigen 
onderneming en nu werd het 
tijd voor een volgende stap. In 
de afgelopen maanden heeft  
hij eigenhandig de voormali-
ge schoenenwinkel verbouwd 

tot een fris, modern make-
laarskantoor. Overdag in nette 
kleren bijvoorbeeld huizen be-
zichtigen en bestemmingsplan-
nen doorspitten, ‘s avonds en in 
het weekend metselen, elektra 
aanleggen en andere klussen. 
Een paar drukke maanden, 
maar het resultaat mag er zijn. 
“Ik ben erg blij met mijn nieu-
we kantoor. Het is een fi jne 
werkplek op een prima locatie. 
Klanten kunnen hier makke-
lijk voor de deur parkeren en 
het is leuk om te zien hoeveel 
mensen er hier dagelijks in de 
etalage staan te kijken. Toen ik 
mijn eigen makelaarskantoor 
begon, had ik niet durven dro-
men dat het zo snel zou groei-
en. Het is leuk om te zien dat, 
vooral dankzij mond op mond 
reclame van tevreden klanten, 

steeds meer mensen ons weten 
te vinden”. 

“En we hebben daar ook 
erg lekkere koffi  e klaar 
staan”, zegt Jan-Paul 
lachend. 

Eerlijk advies
VTE makelaars is niet het 
grootste makelaarskantoor in 
Wijdemeren. Jan-Paul vertelt 
dat hij dat ook helemaal niet wil 
zijn. Hij kiest er bewust voor 
zich te specialiseren in alleen 
woonhuizen. “Ik werk professi-
oneel, maar ook persoonlijk. Ik 
ken al mijn klanten en weet wat 
er bij hen speelt. Ik neem graag 
de tijd om alles goed uit te leg-
gen en mensen op de hoogte te 
houden van de gang van zaken. 

Nieuw kantoor voor VTE makelaars

Nog belangrijker vind ik het 
om eerlijk advies te geven. Ik 
lok geen klanten naar binnen 
met mooie praatjes. Ik wil niet 
dat iemand zich rijk rekent, ter-
wijl dat niet reëel is.” Jan-Paul 
doet alle werkzaamheden van 
begin tot eind zelf. U krijgt dus 
altijd een gecertifi ceerde Re-
gister Makelaar Taxateur over 
de vloer en heeft  te maken met 
één vast aanspreekpunt. Wat 
niet wegneemt, dat de dames 
die hem administratief onder-
steunen, natuurlijk ook graag 
voor u klaar staan. 

Advies
Wilt u een vrijblijvende waar-
debepaling en advies om even-
tueel uw huis te verkopen? Of 
bent u op zoek naar een nieuwe 
woning? Dan kunt u vanaf nu 
terecht op de Frans Halslaan 5 
in Loosdrecht. “En we hebben 
daar ook erg lekkere koffi  e klaar 
staan”, zegt Jan-Paul lachend. 

VTE makelaars, Frans Halslaan 
5, 1231 BA te Loosdrecht. Tele-
foon 035-8883377.

Ouderenmiddag
Woensdag 14 februari a.s. is 
er weer een gezellige middag 
voor de ouderen. De heer 
en mevrouw Elbertsen uit 
Putten nemen ons mee te-
rug in de tijd van de emaille 
gebruiksvoorwerpen, en nog 
veel meer. U bent allen weer 
van harte welkom. De koffi  e 
en thee staan zoals gebruike-
lijk voor u klaar. De aanvang 
is 14.30 uur in het wijkge-
bouw aan de Eikenlaan.


