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Natasja Zak:’Leukste
baan tot nu toe’

NIEUWSSTER
samenwerking met
Ondernemersmanager
Wijdemeren
WEEKBLAD
VOOR OUD & NIEUW
LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Natasja Zak werkt vanaf
september voor de gemeente Wijdemeren als
o n d e r n e m e r s m a n a g e r.
“Echt, de leukste baan tot
nu toe”, zegt ze en dat wil
wat zeggen als je een ruime ervaring hebt met diverse functies waarin je
veel te maken hebt met be-

drijven. De ondernemersmanager vervult een brugfunctie tussen gemeente
en ondernemers. De deur
van deze ambitieuze vrouw
staat wagenwijd open om
kennis te komen maken.
U kunt haar bereiken op:
n.zak@wijdemeren.nl
Voorheen werkte mevrouw
Zak 12 jaar bij de gemeente
Amsterdam als accountma-

nager ‘bedrijven’, ook was ze
actief als beleidsmedewerker.
Voorts had ze contacten met
het bedrijfsleven als winkelstraatmanager. “Ik vind het een
prettige werkomgeving omdat
je hier korte lijnen hebt. Het
is gemoedelijk bij een kleine
gemeente. En ik heb een hele
diverse baan, in feite ben ik de
afdeling economische zaken
als eenmanspost.” Haar functie kent twee componenten.
Ze is het aanspreekpunt voor
ondernemers bij vele vragen.
Daarnaast is het haar taak om

Foto: Alphons Nieuwenhuis

met een brede blik een visie te
ontwikkelen op de lokale economie in de toekomst.
3 topics
Voor 2020 wil ze haar blik

richten op drie onderwerpen:
bedrijventerreinen, dienstverlening en regionale samenwerking.
-Lees verder op pagina 4-

Vrijblijvend een
aankoopmakelaar
op proef?
Bel of mail ons!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

Rug- en Nekanalyse dagen
KOSTELOZE SCREENING OP MAANDAG 3 EN DINSDAG 4 FEBRUARI
Maak vrijblijvend kennis met Chiropractie Hilversum
om te zien of wij iets voor uw klacht kunnen betekenen.
VERK
VOO OCHT
TEVR R EEN
E
KLANDEN
T!
LARIXLAAN 3 LOOSDRECHT
EST.

1979

MAKELAARS - TAXATEURS

ONZE KANTOREN
LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT
T 035 582 53 33

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
VEERMANMAKELAARS.NL

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Chiropractie Hilversum is gevestigd in Gezondheidscentrum
Kerkelanden, Kerkelandenlaan 3-L, 1216 RN Hilversum

Telefoon 035 62 44 633
www.chiropractiehilversum.nl
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Automaatje nodig?

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

Lukt het u in verband met uw mobiliteit niet meer
om naar persoonlijke contacten, het ziekenhuis
of bijvoorbeeld de kapper te gaan?
Zoekt u niet alleen een taxi maar een praatje
onderweg of begeleiding naar de afspraak?
Dan is Automaatje misschien wat voor u!

Huisartsen

NIEUW LOOSDRECHT


RK Pauluskapel
Zo. 2 februari: 11.00 uur:
R. Simileer.
Wo. 5 februari: 19.00 uur:
Rozenkransgebed.



Hervormde Gemeente
(Sijpekerk)
Zo. 2 februari: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
18.30 uur:
Ds. M.P.D. Barth

FOTO: BEYOND BORDERS

Voor meer informatie
mail of bel naar
automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

groeien

Alle kinderen willen
.
Ook kinderen met een handicap.

SMS GROEIEN NAAR 4333



Gereformeerde Kerk
Zo. 2 februari: 10.00 uur:
H.M. Ploeger.



Beukenhof

€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)

Zo. 2 februari: 11.15 uur:

Pedicure
Janet
de lange
Pedicure
Janet
de Lange

Geen dienst.

maandag dinsdag en donderdag
maandagvan
dinsdag
en 20.00
donderdag
geopend
8.00 tot
uur
geopendvan
van8.00
8.00tot
tot13.00
20.00uur
uur
zaterdag
Ikzaterdag
kom ook van
bij u8.00
thuistot 13.00 uur
telefoon: 06-29060003

OUD LOOSDRECHT

Ik kom ook bij u thuis

telefoon: 06-29060003

#samenvoordieren

Pedicure Janet de lange

maandag dinsdag en donderdag
geopend van 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur
Ik kom ook bij u thuis
telefoon: 06-29060003

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

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw.

1-1-2



Ned. Geref. Kerk
Zo. 2 februari: 9.30 uur:
Ds. Bunggul-Micha.

De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A
035 - 588 90 60
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
035 - 588 90 60
Huisbezoek aanvragen
8-11 uur
035 - 588 90 60
Receptenlijn
24 uur
035 - 588 90 60
Spoedlijn
8-17 uur
035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen
8-17 uur
035 - 588 90 60
Telefonisch advies
8-17 uur
035 - 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

Frans Halslaan 7
035 - 582 65 50
Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur, zaterdag, zon- en feestdagen gesloten.
Apotheek spoedtelefoon
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
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,
Eikenlaan 49a, 1231 AT Loosdrecht

085-210 05 75
info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl
Amaris Thuiszorg en Wonen
085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.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

ambachtelijke
slagerij
Vanaf de Nieuw-Loosdrechtsedijk en de Rading zijn wij via de Lindelaan goed bereikbaar
Voor de winkel kunt u uitgezonderd donderdag parkeren

Aanbieding van deze week:

Schnitzel d’Paris

2 stuks

5,50

Samen

5,95

Varkensschnitzel gevuld met roomkaas en rauwe ham

Vleeswarentrio:

100 gram loosdrechtse rauwe ham
100 gram wijncervelaat
Bakje scharrelei salade
ma- t/m vrij- dag 06.30 - 21.00 uur
zaterdag 06.30 - 21.00 uur
zondag 11.30 - 21.00 uur

Nieuw-Loosdrechtsedijk 26 - 035-582 53 77

035 - 623 11 00

Apotheek

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag
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.

POLITIEK
Mobiliteitsplan in de maak
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Enquête knelpunten verkeer
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het drukke verkeer op de
eeuwenoude doorgaande
wegen door de zes dorpen
zorgt voor veel discussie.
Er zijn al talloze rapporten
geschreven om de verkeerssituaties te verbeteren. Nu is Wijdemeren bezig met een Mobiliteitsplan
2045.
Verkeerswethouder
Joost
Boermans weet als geen ander hoe sterk de beleving is
als het gaat om de snelheden
en het aantal auto’s die door
Wijdemeren razen. “Met een
mobiliteitsplan kunnen we
een langetermijnvisie vastleggen op de thema’s verkeer
en vervoer. Zodat we niet altijd ad hoc hoeven te reageren op drempels, stoplichten
en zebra’s.” Het plan schetst
de totale infrastructuur met
aandacht voor verkeersveilig-

heid en bereikbaarheid voor
bussen, vrachtauto’s, auto’s,
fietsers en voetgangers. Ook
staat er op hoofdlijnen welke
maatregelen hiervoor nodig
zijn. “Denk aan de soorten
wegen, snelheid, parkeren,
bedrijven, enzovoort”, vervolgt
Boermans. Het plan vormt de
leidraad voor investeringen in
de komende jaren.

WIJDEMEREN.NL/		
MOBILITEIT
Online enquête
De inwoners uit de dorpen
kunnen meedenken. Tot en
met maandag 3 februari kunt u
in een digitale enquête uw verkeersknelpunten, bijvoorbeeld
een gevaarlijk kruispunt of een
slechte doorstroming, aan de
gemeente doorgeven. Er waren na één week al ruim 400
Wijdemeerders die mee hebben gedaan. “Laat je niet belemmeren door regels en wetten, maar probeer out of the

Foto: De Klapbrug blijft de gevaarlijkste kruising

box mee te denken”, moedigt
Joost Boermans deelnemers
aan. Het kunnen suggesties of
knelpunten zijn voor fietsers,
wandelaars of gemotoriseerd
verkeer. Het kan gaan over be-

staande wegen, maar het kan
bijvoorbeeld ook een idee zijn
voor een nieuwe route of een
aangepaste snelheid. De ideeën komen op een knelpuntenkaart, samen met voorstellen

van verkeerskundigen. Het
totaalbeeld is het vertrekpunt
voor het mobiliteitsplan. De
enquête vindt u op:
www.wijdemeren.nl/mobiliteit.

Nieuwe Polderplas biedt kansen
Inloopavond gemeentehuis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Er was voldoende belangstelling op de inloopbijeenkomst over de Nieuwe Polderplas. Medewerkers van
de provincie Noord-Holland, gemeente Wijdemeren, bureau Vollmer
Partners en wethouder De
Kloet stonden de bezoekers te woord.
Parallel aan de Bloklaan, vanaf de Veendijk tot aan recreatiecentrum Mijnden, ligt een
besloten watergebied dat de
provincie vorig jaar voor een
groot deel heeft aangekocht.
In het Gebiedsakkoord voor
de Oostelijke Vechtplassen
is vastgesteld dat er een natuurgebied moet komen voor
(kwetsbare) vogels als de
grote karekiet, woudaapje en
zwarte stern. Het oorspronkelijke idee van de aanleg van
twee natuureilanden bleek niet

haalbaar, er is te weinig bagger. Op een bijeenkomst op 9
december jl. werd het project
geïntroduceerd, waarbij ook
de recreatieve impulsen werden genoemd.

MEN WIL VOORAL DE
RUST BEHOUDEN
Aan de overkant van de
Bloklaan ligt Fort Spion dat
in de nabije toekomst meer
bezoekers wil trekken. Bij het
opnieuw opbouwen van de
vroegere Artillerieloods zou
daar een restaurant kunnen
komen. Wellicht is een doorsteek met vaarverbinding vanuit de polderplas mogelijk. Er
is ook een idee voor 50 parkeerplekken aan de overkant.
Ten zuiden van de Bloklaan
ligt het Trekpad, vanaf de
Veendijk. Dat is een pad dat
enig onderhoud zou kunnen
gebruiken, waardoor het een
wandelroute zou kunnen worden. Dat ligt gevoelig, omdat

verschillende eigenaren daar
een huisje of caravan hebben
staan. Men wil vooral de rust
behouden, nu al ervaren diverse aanwonenden overlast
van wandelaars. Een verharding wordt uitgesloten en als
er een renovatie met een be-

schoeiing plaatsvindt graag in
overleg. Landschapsarchitect
Tom Bullens benadrukte dat
het gaat om een balans tussen
natuurontwikkeling met weidse uitzichten over de plassen
en een lichte vorm van recreatie. Het water wordt in ruim 20

jaar gereinigd van fosfaat. Begin februari is er een werksessie waarin wordt nagedacht
over mogelijke scenario’s.
Dan volgt er een inloopbijeenkomst, waarbij bezoekers een
reactie kunnen geven op de
scenario’s.
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-Vervolg van voorpaginaBij een schouw van de zes
Wijdemeerse bedrijventerreinen (Reeweg, Nieuw Walden/
Machineweg, de Boomgaard,
Slenk, Zodde en Rading) constateerde ze dat er sprake
is van verrommeling van de
openbare ruimte en er nog
weinig initiatieven zijn op het
gebied van duurzaamheid.
Ook is het voor bedrijven vrijwel onmogelijk om uit te breiden. Daarentegen is de bezettingsgraad hoog en doen
de bedrijven het erg goed, de
opbrengst per ha. is hoog.
Er zijn veel kwesties die je
alleen samen met de andere
gemeentes in de regio kunt
oplossen. Daarom wil Natasja
Zak vaker overleggen met de
8 Regio- gemeentes hoe je
bijvoorbeeld gezamenlijk het
vestigingsklimaat in de regio
kunt verbeteren, bijvoorbeeld
door meer bedrijfskavels te
ontwikkelen.
De dienstverlening kan nog
beter. Dat is een speerpunt
voor de gemeente Wijdemeren, dus ook voor het ondernemersloket waar mevrouw
Zak voor verantwoordelijk
is. “Daarbij wil ik de nadruk
leggen op betere en snellere communicatie. Nu hoor ik
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vaak dat ondernemers niets
horen. Een aanvraag blijft te
lang liggen.”
Brede visie
Het mooie van haar baan
is ook dat ze bij veel onderwerpen over de grenzen van
haar domein kan en mag kijken. Misschien kan er vanuit
een ruimtelijk oogpunt ergens
geen winkel komen, de ondernemersmanager kan een
impuls geven om het toch te
realiseren, vanuit een economisch standpunt. Zo zijn er
nog meer links met andere
onderwerpen.
Denk aan recreatie, mobiliteit,
duurzaamheid en woningbouw. Wil je meer technisch
personeel vinden, dan moet
een bedrijf al snel buiten de
regio zoeken, en dan is (OV-)
bereikbaarheid van groot belang. Dat is slechts één voorbeeld.
In haar werk zal Natasja Zak
een balans moeten vinden
tussen praktijk en beleid.
“Er is nog heel veel te doen.
Denk aan de contacten met
Ondernemend Wijdemeren,
het reclamebeleid, de omgevingsvisie. Maar ook de winkelgebieden vragen aandacht
om aan te sluiten bij nieuwe
ontwikkelingen.”

Wijdemeren één procentje
onveiliger
Explosieve stijging woninginbraken
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
In het Veiligheidsbeeld
staat dat het aantal geregistreerde misdrijven in
Wijdemeren in 2019 met
1% is gestegen ten opzichte van 2018. In 2018 waren
er 650 misdrijven, vorig
jaar 659 (+9). Dan doen de
zes dorpen het beter dan
de regio, waar de stijging
3% was.
Cijfers
De percentages zeggen niet
zoveel, omdat in deze relatief
kleine gemeente procentuele stijgingen en dalingen snel
groot zijn. De opvallendste
stijger is de toename van het
aantal woninginbraken, van
64 naar 111 (+ 73%). Daarmee het hoogste niveau sinds
2016. Van die inbraken waren
er 76 geslaagd, 35 bleven bij
een poging. De opvallendste daler betreft het aantal
autokraken, van 43 naar 29
(-33%). Evenals inbraak/diefstal bedrijven (-29%), brom-,
snor-, fietsdiefstal (-29%). Ook
het aantal meldingen jonge-

renoverlast is in 2019 met
-38% (van 103 naar 64) gedaald. Er werden 59 gevallen
van geweld gemeld (3 meer),
waarvan 33 met mishandeling.
Er was een stijging van 100%
in de drugshandel, van 4 naar
8 en het aantal zakkenrollers
zakte met de helft (van 4 naar
2). De totale fraude steeg naar
107, waarvan het merendeel
ging om online handel (69).
Het aantal ongevallen op de
weg liep terug van 165 naar
139. De overlast van personen
met verward gedrag was ook
minder, van 49 naar 46.

DE BUIT BESTAAT
VOORNAMELIJK UIT
GELD EN SIERADEN
Woninginbraken
Het Veiligheidsbeeld zoomt in
op de inbraken. Het volgende
valt op: in de periode juni tot
en met oktober 2019 ziet de
politie vooral gaatjes boren als
methode. De buit bestaat voornamelijk uit geld en sieraden.
Het gaat vaak om hoek- en
vrijstaande (koop)woningen in
het midden en duurdere segment. Meestal aan het zicht

onttrokken, waar inbrekers
ongestoord hun gang kunnen
gaan. De stijging is in elk dorp,
met uitzondering van ‘s-Graveland, zichtbaar. Kortenhoef,
Loosdrecht en Nederhorst laten de grootste stijgingen zien.
Er zijn helaas in 2019 geen
aanhoudingen verricht. Het
gebied is te groot, de kans dat
de politie een inbreker op heterdaad aanhoudt is daardoor
klein.
Preventie
De politie heeft met 50 woningscans en twee keer een
wijkschouw aandacht besteed
aan het voorkomen van inbraken. Hierbij is gekeken naar
welke woningen potentieel
aantrekkelijk zijn voor inbrekers en hoe de buitenruimte
is ingericht. Politie, boa’s en
studenten attenderen bewoners hierop met tips. I.s.m. met
de politie stuurt de gemeente
‘besmettingsbrieven’, waarbij
men bewoners informeert over
een inbraak in hun omgeving.
Zodat omwonenden preventieve maatregelen kunnen nemen.

Wat doet een wethouder allemaal?
Jan Klink op bezoek bij de RehobothTerpstraschool
LOOSDRECHT
Vandaag kwam wethouder
Jan Klink op de RehobothTerpstraschool op bezoek
in de groepen 5 en 6.
Hij kwam wat vertellen over
het wonen en werken in Loosdrecht. Dit hadden wij hem
gevraagd, omdat de kinderen
bezig zijn om in groepjes rondom dit onderwerp een onderzoeksvraag te beantwoorden.
Er werden hele leuke vragen
gesteld door de kinderen en
de wethouder kon ook overal
antwoord op geven. Zo werd
er gevraagd wat er met huizen
gebeurt die lang leegstaan,
hoeveel inwoners Loosdrecht
heeft, welke vissen er in de
Loosdrechtse plassen rondzwemmen en natuurlijk, wat
doet een wethouder allemaal?

We zijn heel blij dat de wethouder langs wilde komen en

hopen hem weer te zien bij de
bouw van ons nieuwe IKC.

LOKAAL
Glasvezel nog betrouwbaarder
Woensdag 29 januari 2020
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LOOSDRECHT
Vanaf 1 januari heeft
Breedband
Loosdrecht
een contract gesloten met
NKM uit Veenendaal om te
zorgen dat storingen in het
(ondergrondse) glasvezel
netwerk sneller en professioneler worden opgelost
en alle gegevens zorgvuldig worden bewaakt.
NKM heeft alle informatie met
1 muisklik beschikbaar. Zij
hebben een ongelofelijk inzicht in wat er in de grond ligt.
Alle leidingen en kasten, zelfs
met foto’s van toen het is aangelegd in de grond. Zij kunnen
daadwerkelijk in de grond kijken. Zo is het glasvezelnetwerk tot in de detail te bekijken
voor iedere situatie waarin dat
nodig is. Zowel bij nieuwe aansluitingen als bij graafschade.
Zij handelen ook de storingen
af. Daar is 24 uur per dag, 7
dagen per week bemensing
om iedere calamiteit op te
gaan lossen. Dit gaat dan
vooral om calamiteiten waarbij
de kabels kapot gemaakt zijn.

Zij kunnen analyseren wat het
probleem is en de monteurs
aansturen om het te gaan repareren. Ook de monteur kan
zo op de werkplek precies weten waar hij moet zijn.

Gebruikers van Breedband
Loosdrecht kunnen gewoon
met hun dienstverlener bellen
(Plinq, Teleplaza, Fiber of Hollands Glas), want de dienstverlener houdt contact met de

meldkamer van NKM.
Wat ook mooi is. Bij NKM hebben ze ook een paar goede
juristen, die de kosten van de
reparatie gaan verhalen op de
veroorzaker van de schade.

Breedband Loosdrecht zet
hiermee weer een stap op weg
naar verdere professionalisering. We gaan daarin in 2020
verdere stappen zetten.

Wijdemeren stopt met Wijdehuizen
Buurtkamer 3D nieuw initiatief
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
B&W hebben in december
2019 besloten te stoppen
met de 3 Wijdehuizen. Ze
waren bedoeld als ontmoetingsruimten. Het doel was
dat inwoners elkaar opzoeken en elkaar ondersteunen.
Dit zijn de plekken van de Wijdehuizen: het 3Luik in Loosdrecht, Veenstaete (Kortenhoef) en het Sociaal Cultureel
Centrum in Nederhorst den
Berg. Het is de Wijdehuizen
niet gelukt is om voldoende inwoners te bereiken. Het blijkt
lastig om activiteiten voor en
door inwoners te stimuleren.
Het gemeentebestuur heeft
besloten om de subsidie bij
Versa af te bouwen. Tot 1 juli
ontvangt Versa nog 20.000
euro. De afbouw vindt in fasen plaats om Versa de tijd te
geven de urenvermindering

door te voeren. Het Wijdehuis
Nederhorst den Berg is per 1
januari gestopt; in Kortenhoef
zijn de ontmoetingsgroepen
per ook 1 januari beëindigd
(inloop tot 1 juli); in Loosdrecht
gaan de ontmoetingsgroep en
de inloop door tot 1 juli. Dit
jaar wil wethouder Van Rijn
onderzoeken op welke manier
ze wel succesvol algemene
voorzieningen kan realiseren.
Er zit nog bijna 64.000 in haar
portemonnee.

EEN WIJDEHUIS
BLIJKT ECHTER GEEN
GARANTIE DAT MENSEN ELKAAR ONTMOETEN
Buurtkamer 3D
Margriet Rademaker, fractie-assistent van De Lokale
Partij, stelde vragen over het
stopzetten. Daaruit blijkt dat
de evaluatie is besproken met
Versa. De wethouder is het
eens met mevrouw Radema-

Foto: Opening Wijdehuis K’hoef in 2017

ker dat ontmoetingsplekken
een rol kunnen spelen in de
bestrijding van eenzaamheid.
Een Wijdehuis blijkt echter
geen garantie dat mensen elkaar ontmoeten. Mevrouw Van
Rijn vindt niet dat er sprake
is van verschraling in Korten-

hoef, omdat er tal van plekken
zijn om bij elkaar te komen.
Die worden niet perse door de
gemeente ondersteund. De
wethouder weet dat er behoefte is aan een buurthuis. Ze is
in gesprek met de Buurtkamer
3D. Dat de gemeente beoog-

de panden als De Ossekop
in ‘s-Graveland en voormalig
restaurant Solo aan de Kerklaan zou bekostigen, acht
mevrouw Van Rijn uitgesloten.
Wel wil ze meedenken met de
stichting Buurtkamer.
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Open huis kantoorpand Inovum
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

LEOTUS MASSAGESALON
voor vrouwen en kinderen
o.a. ontspanningsmassage
Indiase hoofdmassage
fibromyalgie massage
www.leotus.nl

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

Centraal bureau maakt plaats voor nieuwbouw

Mieke Pronk
Medisch pedicure
miekespedicurepraktijk.nl
Lid ProVoet
Bel voor een afspraak:
06-10063918
Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht
3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv
0653265336

HELP ONS
REDDEN
STEUN DE DIERENBESCHERMING

LOOSDRECHT
Vanaf januari 2020 is het
centrale bureau van Inovum gevestigd aan de Lindelaan 101c in Loosdrecht.
Voorheen werkte het kantoorpersoneel van Inovum
vanuit een locatie naast de
Beukenhof. Met de verhuizing wordt plaatsgemaakt
voor de nieuwbouw van

Word jij
deel van ons
thuiszorgteam?

de Beukenhof. Het nieuwe
kantoor zit op deze plaats
centraal tussen de locaties
en thuiszorgteams.
De locatie biedt een nieuwe
werkplek aan het kantoorpersoneel, dat het primair proces
van Inovum ondersteunt. Het
centrale bureau is een plaats
voor alle Inovum-medewer-

kers om elkaar te ontmoeten
en te spreken. Het pand is
licht, luchtig en transparant en
weerspiegelt daarmee waarden waar Inovum aan hecht.
Op donderdag 30 januari van
14.00 uur tot 17.00 uur is er
de mogelijkheid om het nieuwe kantoorpand te bekijken en
kennis te maken met medewerkers van Inovum.

?

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond,
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.
Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen
we in overleg.
Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.
035 – 588 84 32

@

m.horst@inovum.nl

Vacatures
• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool
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Pilates in Kortenhoef

Wist u dat burgemeester Crys Larson ook actief is
op sociale media?
U kunt haar volgen op:
- Facebook: @burgemeesterwijdemeren
- Instagram: @burgemeesterlarson
- Twitter: @crlarson

Volg ons ook op:

Officiële
bekendmakingen

Burgemeester op social
media

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiwijdemeren
@snake_bonzai
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Verkeer en vervoer

Wat zijn de grootste verkeersknelpunten in
onze kernen? Welke suggesties heeft u om
de kernen nog veiliger of beter bereikbaar te
maken? We horen het graag. Geef uw suggesties uiterlijk maandag 3 februari door op de
digitale kaart. De kaart is te vinden via
www.wijdemeren.nl/mobiliteit. De grootste
knelpunten en suggesties met de meeste kans
van slagen voegen we toe aan een knelpuntenkaart. Deze kaart gebruiken we als input
voor een nieuw mobiliteitsplan.

>

De Omgevingswet komt eraan!
www.omgevingswetportaal.nl

Op 1 januari 2021 treedt de
Omgevingswet in werking. Deze wet
bundelt en vervangt 26 wetten die te
maken hebben met de inrichting van
de leefomgeving. Een grote verandering; voor de gemeente, maar ook
voor u als inwoner. Het komende
jaar bereiden we ons hierop voor.
Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één
wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt
en moderniseert. Er zijn straks dus geen aparte
wetten meer voor o.a. bodem, bouwen, geluid,
infrastructuur, luchtkwaliteit, monumentenzorg,
natuur en ruimtelijke ordening. In bepaalde
gevallen mag de gemeente straks regels schrappen, waardoor er in de toekomst minder vaak

vergunningen aangevraagd hoeven te worden.
Heeft u wel een vergunning nodig, dan kunt u dit
in veel gevallen digitaal aanvragen. De bedoeling is
dat initiatieven uit de samenleving makkelijker en
sneller gerealiseerd worden.

Omgevingsvisie
Samen met u als inwoner, maar ook met bedrijven en instellingen maken we in het komende
jaar een omgevingsvisie. Hierin staat wat voor
gemeente wij willen zijn en welke ambities we
hebben op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de loop van het jaar gaan we hierover in
gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen.

Omgevingsplan
Een ander element is het omgevingsplan. Hierin

worden alle regels over de fysieke leefomgeving
opgenomen. Dit omgevingsplan vervangt de
verschillende bestemmingsplannen die nu gelden. Waar mogelijk zou het omgevingsplan in de
toekomst globaler en flexibeler moeten worden
dan de huidige bestemmingsplannen, waardoor
er meer ruimte komt voor initiatieven.

Achter de schermen
U merkt het waarschijnlijk niet, maar achter de
schermen zijn wij al lange tijd druk bezig met de
invoering van deze nieuwe wet. Via deze gemeentepagina brengen we u vanaf nu regelmatig
op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond
de invoering van de Omgevingswet.
Heeft u vragen of wilt u meedenken? Stuur dan
een email naar f.denooij@wijdemeren.nl.

60+ Beweegactiviteiten: pilates in Kortenhoef
Maandelijks bezoekt 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt een
activiteit om te laten zien wat er
allemaal mogelijk is in Wijdemeren.
Deze keer: pilates bij gymnastiekvereniging Odis.

Lichaam en geest

“Pilates is gericht op het sterker maken van de buiken rugspieren. Je leert heel bewust en beheerst
bewegen. Mensen met rugklachten vertellen me
vaak dat het minder wordt”, vertelt docente
Monique die de lessen geeft op donderdag.

‘Ik voel me als herboren!’

Pilates zorgt ook voor flexibiliteit en ontspanning
in lichaam en geest. “De ademhaling is daarbij heel
belangrijk. Ik geef een rustige les op een matje
waarin alles stapsgewijs wordt opgepakt en je kunt
doorgroeien naar de levels 1, 2 en 3.”

“Pilates zorgt ervoor dat ik niet zo stram en stijf
wordt. Soepel en flexibel blijven is mijn uitgangspunt.
Na de les voel ik me als herboren. Het leukste is als
we nieuwe dingen proberen en blijkt dat we het
gewoon kunnen!”, vertelt een van de deelnemers.

Neem voor een proefles, informatie over de lessen
of andere vragen contact op met Beppie van de
Bunt via 06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

Spreekuur veiligheid

Woont u in Nederhorst den Berg en heeft u
vragen of opmerkingen over de veiligheid of
leefbaarheid in het dorp? Kom dan langs bij het
spreekuur van wijkagent Dennis van Giessen,
wijkbrandweerman Nick IJkhout en buitengewoon opsporingsambtenaar Erdal Egirgen.
Het spreekuur is iedere laatste woensdag van
de maand om 14.00 uur in het Sociaal
Centrum aan de Blijkblaan in Nederhorst den
Berg. We starten op woensdag 29 januari.

>

Bijeenkomst sportakkoord

De gemeente stelt een sportakkoord samen:
een actieplan dat de toekomst van bewegend
Wijdemeren mooier maakt. De inhoud van het
plan wordt gemaakt door sport- en beweegaanbieders in Wijdemeren, onder leiding van
sportformateur Ine Klosters.
Wilt u als vereniging meedenken? Op vrijdag
31 januari is er een bijeenkomst bij
S.V. ’s-Graveland (Kininelaantje 1). De inloop is
om 19.00 uur en het duurt tot 21.30 uur.
U kunt ook mailen naar
info@sportakkoordwijdemeren.nl.

>

Afsluiting Zuidereinde

In verband met asfalteringswerkzaamheden is
het Zuidereinde op maandag 3 februari tussen
7.00 uur en 17.00 uur afgesloten ter hoogte
van de J.H. Burgerlaan. Hierdoor is de weg niet
toegankelijk voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute gaat via de Kortenhoefsedijk en
de Leeuwenlaan. Voor fietsers en voetgangers
blijven het fietspad en voetpad toegankelijk.

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Hollands End 95: bouwen balkons en wijzigen voorgevel woning (10.01.20)
- Stichts End 19: vergroten uitbouw achtergevel (17.01.20)

Kortenhoef
- Oranjeweg 80: plaatsen dakkapel (09.01.20)
- Zwanebloem 34: plaatsen dakkapel (17.01.20)

Loosdrecht
- De Zodde 14: uitbreiden bedrijfspand (13.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 39: realiseren dakterras (13.01.20)
- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkappelen (19.01.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: vergroten kozijn (19.01.20)
- Overmeerseweg 86: plaatsen dakkappelen, wijzigen
gevel en aanbouw achterzijde (17.01.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen

1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen.
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft de
gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen ter inzage te leggen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het raadsbesluit ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen
vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht.
De stukken zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OV27Nld240a2020-on00

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen:
- het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning een schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 190,1230 AD
Loosdrecht;
- het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen
een zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad
van Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratie Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

- Herenweg 103: aanbrengen beschoeiing (09.01.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 45: maken uitweg (23.01.20)

Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 8d: bouwen carport (17.01.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: bouwen golfbreker en
steiger (20.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen boothuis,
beschoeiing en steiger (15.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (17.01.20)
- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning (14.01.20)
- Overmeerseweg 111d: plaatsen dakkapel (14.01.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en
zijkant woning (05.12.19)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor oprichten
woonschip op perceel
Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a,
Loosdrecht en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren
maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woonschip
op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a, Loosdrecht.
Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het
bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Plassengebied
Loosdrecht 2013,
De afwijking betreft het aantal toegestane woonschepen.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
onderdelen:

COLOFON

Partiele herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied
Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36, Loosdrecht.
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de partiele herziening bestemmingsplan
Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36, Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Ingevolge het geldende bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost- 2012 zijn op genoemde percelen
vier bedrijfswoningen toegestaan. Drie bedrijfswoningen zijn
aanwezig en één bedrijfswoning is in het verleden gesloopt
maar mag weer worden gebouwd. Gevraagd wordt om de
betreffende bedrijfswoningen te bestemmen voor wonen,
waardoor op de percelen maximaal vier burgerwoningen
aanwezig mogen zijn. Het nu geldende bestemmingsplan
maakt dit niet mogelijk. Om die reden wordt voor de genoemde percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht, bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-on00.
U kunt deze website ook benaderen via
www.wijdemeren.nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een
ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen
dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van
informatie kan contact opgenomen worden met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

> Bekendmaking wet geluidhinder (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c
van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.
In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost
– 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30 - 36, Loosdrecht. Met dit
wijzigingsplan wordt op deze locatie onder andere de bouw van
een vervangende woning mogelijk gemaakt op een andere plek
dan de inmiddels gesloopte woning Oud-Loosdrechtsedijk 36.

Het plan
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. De beoogde woning
zal vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk een
hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester
en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning
hogere waarden vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen, samen
met het ontwerp-bestemmingsplan, vanaf 30 januari 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien
in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht,
bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Het ontwerp-besluit en
de daarbij behorende stukken zijn digitaal te raadplegen via
www.wijdemeren.nl/terinzage.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging
gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Ook kunt u een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen
met de behandelend ambtenaar, de heer F. Lieste van de
afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Beroep
Alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zoals
hierboven beschreven, en belanghebbend zijn kunnen te
zijner tijd, naar aanleiding van het definitieve besluit tot het
verlenen van de hogere waarden, beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Overig
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, ideële
standplaats bevolkingsonderzoek, op het parkeerterrein
van Laan van Eikenrode t.h.v. 49, 16 maart t/m 30 april
(16.01.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum
(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

’s-Graveland
- Bistro De Garde, 1e KIF muziek, Zuidereinde 208,
d.d. 8 februari (22.01.20)

Loosdrecht
- Bar-Bistro ’t Bruggetje, 2e KIF muziek, Oud-Loosdrecht-
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

sedijk 52, d.d. 14 februari (21.01.20)
- Hilversumsche Mixed Hockey Club, 1e KIF muziek,
‘t Jagerspaadje 24, d.d. 1 februari (22.01.20)
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, collecte
Anjeractie, gemeente Wijdemeren, van 24 t/m 30 mei
(22.01.20)

Nederhorst den Berg
- Stichting Muziekkapellen, optreden orkesten in de
Muziektent, muziektent Voorstraat, d.d. 27 juni (14.1.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- In de Gloriosa Historische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland
en Kortenhoef, Historische Kring Loosdrecht en Historische Kring Nederhorst den Berg, tentoonstelling “75 jaar
bevrijding Wijdemeren”, Slotlaan 4, 2 t/m 5 mei (20.01.20)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken vanaf
vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergunningen,
Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig
doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in
de besluitvorming.

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 de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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 het in werking
treden van een besluit 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 de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

LOKAAL
Het Knippandje		
bestaat 25 jaar

Woensdag 29 januari 2020
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LOOSDRECHT
Wout, Jolanda, Isabel en
Ineke staan al jaren voor
u klaar als team Het Knippandje. Zij zorgen samen
voor een prachtig kapsel
en een verzorgde uitstraling, terwijl u ook wordt
voorzien van een kopje
koffie en een goed gesprek. 2020 is voor ons
extra speciaal want dit
jaar bestaan wij 25 jaar.
Op 1 februari 1995, opende
Wout en Jolanda van der Linden de deuren van Het Knippandje. Het avontuur begon
al 2 maanden van tevoren
om het pand te veranderen
naar hun eigen Knippandje.
Na een halfjaar kwam Petra
ons team versterken. Tegelijkertijd zijn wij ook gestart met
de schoonheidssalon waar
Jolanda haar klanten letterlijk
en figuurlijk in de watten legt.
Naar mate de tijd verstreek is
onze prachtige zaak en team
meegegroeid met de tijd. Zo
hebben wij in 2000 en 2004
Isabel en Ineke als kapsters
binnen ons team mogen ver-

welkomen.
In de loop van deze 25 jaar
hebben we de kwaliteit kunnen voortzetten en zijn we
gegroeid naar een gezellige
kapsalon dankzij u. Wij hopen dit de komende jaren met
veel plezier en gezondheid
voort te zetten. De deur van

ons Knippandje zal altijd voor
u open staan.
Daarbij willen wij u graag uitnodigen voor een drankje en
hapje op zaterdag 1 februari
van 16:00 tot 18:00 om dit jubileum met ons te vieren.
Liefs, Wout en Jolanda

Opheffing “Gemengd Koor Wijdemeren”
Ingezonden artikel
Aansluitend aan het gedicht
van Nely v.d. Driesschen in
deze krant van 15 januari jl.
waarin de dichteres gewag
maakt van het feit dat het
“Gemengd Koor Wijdemeren”
gaat verdwijnen, het volgende: Jammer genoeg moeten
wij als bestuur dit bevestigen.
Het laatste jaar hebben we
afscheid moeten nemen, door
andere verplichtingen, ziekte
of erger, van 14 leden en de

aanwas van nieuwe leden is
nul, ondanks wervingsacties.

teloor gaat, maar de herinnering altijd zal voortleven.

Dit komt de zangkwaliteiten
niet ten goede maar ook de
financiële verplichtingen kunnen we straks niet meer nakomen vandaar ons besluit om
te stoppen.

Wij danken onze trouwe concertbezoekers en komen elkaar ongetwijfeld tegen bij
ander muzikale activiteiten in
onze dorpen.

Lees haar gedicht nog maar
eens waarin ze treffend zegt
dat een zeventig jarige traditie

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur “Gemengd Koor Wijdemeren”
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REGIO 		
Vanaf woensdag 29 januari 2020 zendt GooiTV het
volgende programma uit:
In TV Magazine onder andere
aandacht voor een massagesalon en de ludieke actie bij

29-12-17 12:08

de Emmaschool in Bussum.
De burgemeester van Gooise
Meren, Han ter Heegde wordt
geïnterviewd door Yvette de
Vries. In Zicht op Hilversum
wordt stilgestaan bij onderwerpen die van belang zijn
voor de bewoners van die

gemeente. In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt
met oa Jules Dresmé van de
Vituskerk in Hilversum over
de impact van rampzalige
incidenten op een lokale gemeenschap.
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Grootse ambities voor de Oostelijk

Ouderavond
‘Praten over alcohol, roken en blowen’
REGIO 		
Naarmate kinderen ouder
worden, brengen zij steeds
meer tijd door met vrienden en leeftijdsgenoten.
Ouders hebben soms het
gevoel dat wat je zegt of
doet er eigenlijk niet meer
toe doet.
Maar is dat ook zo? Op donderdagavond 6 februari organiseren Jellinek en GGD Gooi
en Vechtstreek een ouderavond over alcohol, roken en
blowen. Ouders van jongeren
in de leeftijd van 12-18 jaar uit
de regio zijn van harte welkom.
Hoe ga je als ouder in gesprek
met je kind over alcohol, roken of blowen? Helpt het om
grenzen te stellen of wordt het

daardoor alleen maar spannender? Hoe staan andere ouders hierin?
Antwoorden op deze vragen
komen aan bod tijdens de ouderavond ‘praten met je kind
over alcohol, roken en blowen’. Tijdens de avond komen
allerlei alledaagse dilemma’s
naar voren, die levendig worden uitgebeeld met interactief
theater. De avond vindt plaats
op donderdagavond 6 februari 2020 van 19.30-21.00 uur
bij GGD Gooi en Vechtstreek
(inloop vanaf 19.00 uur), Burgemeester de Bordesstraat
80 in Bussum. De toegang is
gratis. Ouders kunnen zich
aanmelden via www.ggdgv.nl/
ouderavond.

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Vechtplassen gewenst?
Ingezonden artikel
Het bouwstenenrapport van
bureau Vrolijks voor de officiële M.E.R. verzamelt niet alleen
gegevens over de effecten van
een nieuwe vaarverbinding.
De opstellers bepleiten grote
plannen voor de ontwikkeling
van het watersporttoerisme.
Het gebied zou “hèt instapgebied voor de (internationale) watersport” moeten worden. Met beschrijvingen als:
“de buitenlandse toerist als
kansmarkt” en “de combinatie
met Amsterdam als trekker en
het Hollandse groene natuurlandschap als decor spreekt
internationaal aan en sluit
aan op de spreidingsfilosofie
voor het Amsterdams toerisme” wordt dit duidelijk geïllustreerd.
Welk soort toeristen of watersporters de schrijvers voor
ogen hebben wordt niet vermeld. Loosdrecht misschien
als het nieuwe “Giethoorn aan
de Vecht”? Om een idee te
schetsen van de mogelijkheden beschrijven de opstellers
een aantal zg. “nieuwe product-markt combinaties”. Twee
voorbeelden uit het rapport:

Floating tent
“Drijvende accommodatie aan
de rand van de natuur, alleen
te bereiken met de sloep. De
plassen en de natuur zijn je
recreatie, 4 dagen, iedere dag
varen, zoeken van variatie
tussen openheid en geborgenheid van het landschap,
tochten van 2 tot 3 uur varen,
met voldoende tijd voor terras, lunch en boodschappen”
Opmerking: terrassen aan het
water zijn er momenteel nauwelijks in het gebied en de
dichtstbijzijnde supermarkten
in Loosdrecht en Kortenhoef
liggen kilometers van het vaarwater.
Loosdrecht Paradise
“Luxe chalet op ruime kavel
met mooie tuin en eigen sloep,
verhuur via AirBnB, genieten
van het water en het terras,
uitvalsbasis, met de boot naar
het café of restaurant, de keuken blijkt overbodig”
Teksten als deze zouden beter
passen in een wervende folder
van een projectontwikkelaar
dan in een bouwstenenrapport voor een onafhankelijk
M.E.R. En waar deze prachtige locaties gepland zouden

moeten worden? Onduidelijk.
Misschien in de beschermde
rietkragen van de Vuntus, of
de Wijde Blik? Ook volstrekt
onduidelijk is waarom hiervoor
een nieuwe vaarverbinding
nodig is.
Uiteraard zijn bovenstaande
citaten bespiegelingen, maar
ze spreken boekdelen over
de ambities die er gekoesterd
worden. Ambities waarin de
bewoners van het gebied op
geen enkele wijze zijn gekend.
Het Gebiedsakkoord is opgesteld door 27 maatschappelijke- en overheidsinstellingen
zonder enige inbreng van de
bewoners van het Vechtplassen gebied.
Belangrijk is nu dat overheid
en bewoners gaan vaststellen: Welke vorm van toerisme
willen we in dit gebied? Welke
ontwikkeling is mogelijk zonder aantasting van de aanwezige landschapswaarden.
Onbezonnen ontwikkeling van
toerisme, zoals elders in het
land, hebben geleerd dat toerisme soms meer beschadigt
dan het opbrengt.
Tineke de Zeeuw

Repair Café
LOOSDRECHT
Op zaterdag 1 februari is er
van 10.00-13.30 uur weer

WWW.BOJOSCARWASH.NL

De hele ma
and
februari bij
elke
wasbeurt G
RATIS
ruitenspro
eiervloeist
of
bijvullen

Repair Café bij Bibliotheek
Gooi en meer vestiging
Loosdrecht.
De slogan van het Repair
Café is weggooien? Mooi niet!
Heeft u kapotte huishoudelijke
apparaten of een blouse waar
de knoop vanaf is? En lukt het
u niet zelf om het te herstellen? Dan kunt u terecht bij het
Repair Café. Onze handige
vrijwilligers kunnen u (koste-

loos) helpen om bijvoorbeeld
uw huishoudelijke apparaten
of kledingstuk te helpen repareren. In de bibliotheek in
Loosdrecht is ook een verzamelpunt voor lege cartridges
en een Jekko. Hier kunt u lege
batterijen en spaarlampen inleveren. En kleine elektrische
apparaten die echt niet meer
te repareren zijn. Het Repair
Café is iedere 1e zaterdag van
de maand.

LOKAAL
Expositie Harry van der Duin
Woensdag 29 januari 2020
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Lokale kunst in gemeentehuis
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Woensdag 22 januari opende Harry van der Duin zijn
expositie in het gemeentehuis van Wijdemeren. Tot
half april kunnen alle ambtenaren er genieten van
zijn kleurrijke schilderijen
die de kunstenaar zelf ‘een
rondje Wijdemeren’ noemt.
De bijna 84-jarige kunstschilder woont in Hilversum, maar
heeft sinds klein jochie Loosdrecht al in zijn hart gesloten.
Harry zeilde in zijn jonge jaren
op de Loosdrechtse Plassen
en kreeg er op 17-jarige leeftijd les van Dirk Smorenberg.
Van hem, en van andere gerenommeerde schilders, leerde
hij de kneepjes van het vak.
Denk aan kunstenaars als
Toon Verplak, Jan Sluijters,
Flip Hamers en Barend van
Voorden. “Harry van der Duin

is de nabloei van de Kortenhoefse School” sprak ambtenaar Henri Spijkerman bij de
opening enthousiast.

‘DE NABLOEI VAN
DE KORTENHOEFSE
SCHOOL’
Talentvol
Na de middelbare school volgde Harry de grafische universiteit en tekenacademie. Hij
startte zijn werkzame leven
in de reclamewereld als grafisch ontwerper en illustrator.
Daarna ging hij verder als
zelfstandige. In zijn vrije uren
kwam zijn kunstenaarstalent
tot uiting in het schilderen van
landschappen, stillevens en
portretten. Een hobby waar hij
zich na zijn 65e nog meer op
toe kon leggen. Met veel plezier, maar ook altijd met een
innerlijke strijd. “Elk schilderij
is een gevecht” stelde hij lachend. “Het is nooit af.”

Foto: Kunstenaar Harry van der Duin

Inspiratiebron
De collectie in het gemeentehuis toont herkenbare beelden
uit Loosdrecht, Kortenhoef en
‘s-Graveland. In mooie heldere

kleuren zie je zeilboten op het
water, een weiland met koeien
en typische dorpsgezichten.
“Ik ben verknocht geraakt aan
de omgeving” benadrukte Van

der Duin. “Nog altijd ben ik lid
van De Vrijbuiter en vaar met
mijn sloep over de Plassen.
Het is echt mijn inspiratiebron.”

SV Loosdrecht pakt koppositie				
terug
Door: Nick Doppenberg

LOOSDRECHT
25 januari de dag dat het
voetbalseizoen weer van
start ging. Met een korte
winterstop achter de rug
en een goede voorbereiding kon trainer Versluis
met volle moed de wedstrijd in gaan met zijn manschappen.
Ditmaal was het IJFC dat op
bezoek kwam. Onder aanvoering van twitterkoning,
mediawonder maar vooral
scheidsrechter Bram van den
Boogaard werd er om 14:30
gefloten voor de start. Al snel
bleek dat IJFC naar voren druk
probeerde te zetten. Loosdrecht had hier moeite mee
en was zoekende de eerste
20 minuten. Hierna had Loosdrecht de controle in handen
en kon rustig combineren en
aanvallen. In de 32e minuut

was het Jamal Hofwijks die
scoorde op aangeven van
Nick Doppenberg. Loosdrecht
had het in de 1e helft moeten
afmaken, maar slaagde hier
niet in.
Na rust was het een slordige
wedstrijd en begon het een fysieke slag te worden. De gaten werden groter aan beide
partijen en het werd een saaie
wedstrijd om te zien. Er gebeurde weinig. Op een enkele weergaloze actie van Abou
Ouaddouh na, die het publiek
hiermee om zijn vinger wist te
winden, gebeurde er weinig.
Hierdoor voerde IJFC nog het
laatste deel de druk op. Dit
zonder enig gevaar. In de 93e
minuut tegen de verhoudingen
in was het toch weer Loosdrecht dat scoorde door Khalid
El Jebli. De 2-0 was tevens het
eindsignaal van de wedstrijd.
Loosdrecht pakt de koppositie
weer terug.

Foto: Khalid el Jebli scoort 2-0 (Fotograaf Piet van Bemmelen)
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
Elke dinsdag

Filosofie kan de mens duidelijkheid verschaffen in de hectische wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de mensen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent
van harte welkom, van 14.00 tot
16.00 uur. De kosten zijn €5,00
, de koffie en thee zijn gratis.

en invulling aan het beweegaanbod van de komende
jaren in wijdemeren. Wil jij
daar ook een rol in spelen? Je
bent van harte welkom mee
te doen. Graag aanmelden bij
info@sportakkoordwijdemeren.nl zodat we weten hoeveel mensen we ongeveer
kunnen verwachten.
Start 19:30 (inloop 19:00uur)
Kininelaantje 1, ’s Gravenland)

Elke woensdag

1 februari

Filosofische kring in
Het Spieghelhuys
- Nederhorst den Berg

’t Wijdehuis - Kortenhoef

Voor iedereen uit Wijdemeren
die zin heeft in gezelligheid,
anderen te ontmoeten en iets
actiefs te doen. Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef. Meer weten of aanmelden: Opgeven bij Christa
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl
31 januari

Lezing Visserij - Kortenhoef

Op vrijdag 31 januari organiseren de Historische Kring “In de
Gloriossa” en stichting “Stalpaert” weer een lezing met dit
keer als thema “Visserij in Kortenhoef”’
De lezing zal gegeven worden door Krijn Spaan. Krijn
zal ons verrassen met mooie
verhalen van vroeger. De lezing begint om 20.00 uur in de
Nederlands Hervormde kerk,
Noordereinde 14 te ’s-Graveland. Toegang voor leden
van De Historische Kring “In
de Gloriosa”Ankeveen, `sGraveland en Kortenhoef en de
Stichting “Stalpaert, € 5,- en
niet leden €8,-. Koffie in de
pauze is voor iedereen gratis.
Na afloop ontvangt u ook een
hapje en drankje.

‘Reddeloos verloren aan
de vecht’
– Nederhorst den Berg

Vanaf 21 uur, een heerlijke
avond jammen met als basis
band ‘Reddeloos verloren’. Iedereen is welkom om mee te
komen jammen met deze rock
en blues classics. Speel of zing
je niet dan is het luisteren, dansen en genieten met andere
ook heel gezellig.
Café Die 2 Vreelandseweg 42
Nederhorst den berg
8 februari

’Club 4711 koppel klaverjas toernooi’
– Nederhorst den Berg

Elke 2de zaterdag van de
maand organiseren wij het
’Club 4711 koppel klaverjas
toernooi’.
Je kan je opgeven als koppel
maar ook als je geen koppel
bent dan kan je je opgeven
en kijken wij of we je kunnen
koppelen. Opgeven kan via
de mail info@die2cafe.nl of
telefonisch 0614743277.
Café Die 2 Vreelandseweg 42
Nederhorst den berg

31 januari

Sportakkoord Wijdemeren in de kantine van
vv s’gravenland

Samen met alle beweegaanbidders uit Wijdemeren krijgen we de kans een lokaal
sportakkoord op te stellen.
Daarmee geven we richting

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��
������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n
www.g�l��i�wijd�m���n.nl
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5 februari

Themaochtend over brandpreventie
- loosdrecht

Woensdag 5 februari van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging Loosdrecht
Themaochtend over brandpreventie door Remco Peelen van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Remco
Peelen, wijkbrandweer-Loosdrecht van de brandweer
Gooi en Vechtstreek, reikt deze ochtend handige tips
aan en zal aangeven welke handelswijze verstandig
is als er brand ontstaat. Een belangrijk onderdeel daarvan is brandpreventie. Ook wordt behandeld
hoe om te gaan met elektrische apparaten, elektrische fietsen en scootmobielen. Remco Peelen zal
aan de hand van beelden voorbeelden toelichten. Ook zal er foldermateriaal worden uitgereikt, zodat
de informatie thuis nog eens nagelezen kan worden. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij!
Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij
vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone.
16 en 17 februari

Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!

In het nieuwe SBS6 programma ‘We Want More’ zullen muzikale talenten er alles aan doen om hun
beste optreden te geven onder begeleiding van een grote live band. Zij worden beoordeeld door een
Zin
een
muzikaal
spektakel
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anderen?
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je hier bij
zijn!Poort en
juryinvan
bekende
namen
uit de zangwereld,
André
Ali B,Dan
Trijntje
Oosterhuis,
Henk
voor het eerst als jurylid: Davina Michelle!
Wij zijn op zoek naar enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of avond uit en
Integelijkertijd
het nieuwegenieten
SBS6 programma
‘We
More’
zullenMeld
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aan stoel
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van een show
metWant
de beste
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je dantalenten
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jij een
om
hun
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begeleiding
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live
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Zij
worden
de zaal kunt veroveren!
beoordeeld
eenwww.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
jury van bekende namen uit de zangwereld, André Hazes, Ali B,
Aanmelden door
kan via:
Trijntje
Let op: Oosterhuis, Henk Poort en voor het eerst als jurylid: Davina Michelle!
De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar./De opnames vinden plaats in StuLaat
je te
meenemen
door de beste
stemmen
in verschillende
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hoofdprijs
van
maar
liefst
van tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden/Alle gasten moeten zich legitimeren aan
100.000
euro!
de deur./Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd.
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op:
Wij zijn op zoek naar enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of
Zondag 16 februari 2020, middag of avond. Maandag 17 februari 2020, middag of avond.
avond uit en tegelijkertijd genieten van een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan
zodat jij een stoel in de zaal kunt veroveren! Aanmelden kan via:
https://www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
8 februari

Concerten
op de Berg – Nederhorst den Berg
Let
op:
De virtuoze violist Tim Kliphuis komt op 8 februari naar Nederhorst den Berg voor een bijzonder con• De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar.
cert. Met zijn trio laat hij horen dat de mooiste muziek soms ontstaat door een toevallige samenkomst
• De opnames vinden plaats in Studio 24 te Hilversum.
van
gewaardeerde muziekstijlen. Een bijzonder muzikale mengeling van klassiek, gipsy jazz en po• Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen wij graag van
pulaire
volksmuziek
klinken in
de kan
prachtige
Willibrordkerk.
tevoren
zodat hierzal
rekening
mee
worden
gehouden. Samen met Paulus Schäfer (gitaar)
en
Roy
Percy
(contrabas)
speelt
Kliphuis
een
aansprekend
programma met onder meer werken van
• Alle gasten moeten zich legitimeren aan de deur.
Edward
Grieg,
Aznavour
en George
Gershwin.
•Django
Er zijnReinhardt,
geen pauzes
tijdens
deCharles
opname:
een hapje
en drankje
wordt verzorgd.
Koop uw kaarten bij Brinkers (Dammerweg 1) of op www.ConcertenopdeBerg.nl
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op:
Zondag 16 februari 2020
februari
- 5Middag
collectieve inkoopactie isolatie vloer-gevel-dak of ramen.
- Informatieavond
Avond
Wilt
u
maatregelen
nemen
Maandag 17 februari
2020om uw huis te isoleren? Met de energiecoöperatie, die werkt door en
voor bewoners, bundelen we krachten en
- Middag
starten we met een collectieve inkoopac- Avond
tie isolatie. We hebben enkele aanbieders
gevonden met een goed aanbod. Doe
mee met minimaal twee isolatiemaatreWe hopen je graag te zien in de studio!
gelen in uw huis, dan kunt u subsidie aanvragen. Overigens doen we ook weer een
nieuwe inkoopactie voor zonnepanelen.
Woensdagavond 5 februari 19.30-22.00
uur gemeentehuis Wijdemeren starten de
acties en leggen we uit hoe u mee kunt
doen. We horen graag of u komt.
Zie www.ECWijdemeren.nl

