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Loosdrecht verliest derby van   
Victoria
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op Super Saturday slaag-
de Loosdrecht er niet in 
om de derby tegen Victoria 
winnend af te sluiten. Het 
0-4 verlies tegen de buren 
aan het andere eind van 
de Rading heeft tot gevolg 
dat de oranjehemden nu 
op 3 punten van koploper 
Maarssen staan.

Hoewel de herriemuziek niet 
uitnodigend is voor het pu-
bliek, was er vooraf van al-
les om de oranje sfeer op te 
peppen. Met vuurwerk, oranje 
rookgordijn, een erehaag en 
vlagvertoon. De meisjes van 
MO11-1 mochten de spelers 
begeleiden. De stemming zat 
er goed in, ook de spelers 
leken tot op het bot gemoti-

veerd. Voetballend kwam het 
er niet uit in de beginfase. De 
Victorianen, onder leiding van 
ex-prof Robert Roest, contro-
leerden het spel. Al in de 13e 
minuut kwamen ze op voor-
sprong. Een schot vanaf links 
kon keeper Julius van der 
Linden niet klemvast pakken, 
mede door de verraderlijke 
wind. Mouad Tissoudali was er 
als de kippen bij om de 0-1 in 
te tikken. Een paar minuten la-
ter dacht heel Loosdrecht dat 
de gelijkmaker binnen was. De 
lange Nick Doppenberg kop-
te de bal op de doellijn, maar 
net niet erover, volgens de 
goed leidende scheidsrechter 
Barrales. Gaandeweg de wed-
strijd voerden de gastheren 
de druk op. Verdedigers van 
Victoria hadden grote moeite 
om de snelle Luuk van Huis-
stede af te stoppen, die na een 

half uur ook nog eens onder-
uit werd gehaald vlak voor de 
keeper. De mooiste actie van 
de wedstrijd was na een half 
uur van Aboubakr Ouaddouh 
die op weergaloze wijze over 
links drie tegenstanders pas-
seerde alsof ze er niet ston-
den. Helaas werd zijn schot 
gekeerd. De gelijkmaker in de 
1e helft bleef dus uit.

Ongetwijfeld zal trainer Roy 
Versluis in de rust hebben op-
gedragen om vaker de aanval 
te zoeken. Dat was zichtbaar, 
maar het leidde niet tot veel 
doelrijpe kansen. Bovendien 
speelde Victoria een uitge-
kiend spelletje, met een paar 
snelle uitvallen. Zoals na een 
uur spelen toen uitblinker Rik 
Langhout de spits op maat be-

diende: 0-2. Toen verdediger 
Laurens Moes een terechte 
rode kaart kreeg voor een 
flying tackle leek de wedstrijd 
gespeeld. De bezoekers lie-
pen uit tot 0-4. Er waren nog 
wel kansen voor SVL: Jamal 
Hofwijks in de 80e minuut en 
van aanvoerder Gilliam Hund 
vlak voor tijd, maar Victoria-
keeper Van Veen was in top-
vorm.

Overigens werd Super Satur-
day na afloop toch uitbundig 
gevierd, met zanger Harm 
Melgers.

 Foto: Luuk van Huisstede scoort bijna (Piet van Bemmelen)
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MAKELAARS - TAXATEURS

LINDELAAN 104 
1231 CN LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33  
 
VEERMANMAKELAARS.NL 

NIEUWBOUW (op afspraak) 
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 

1231 NH LOOSDRECHT 

ONZE KANTOREN

Ruime2-onder-1 kapwoning met ligplaatsaan hetwater
OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 90
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Lindelaan 101 

1231 CK  Loosdrecht 

T 035 – 582 42 81 

E info@vuister.com 

I www.vuister.com 

  

Weer een woning 
misgelopen? 

NVM-hulp nodig 
bij uw aankoop? 
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✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ 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

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

Automaatje nodig?
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!
NIEUW LOOSDRECHT

 RK Pauluskapel
 Zo. 15 maart:  11.00 uur:
 E. Kaak.

 Hervormde Gemeente
 (Sijpekerk)
 Zo. 15 maart:  10.00 uur:
 Ds. M. Roelofse.
                       18.30 uur:
 Dr. E.E. Bouter.

 Gereformeerde Kerk 
 Zo. 15 maart:  10.00 uur:

      Ds. A.F. de Oude.

 Beukenhof 
 Zo. 15 maart:  11.15 uur:
 W. Vlooswijk.

OUD LOOSDRECHT

 Ned. Geref. Kerk 
 Zo. 15 maart:  9.30 uur:
 Dhr. T. van der Heijden.

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
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 035 - 623 11 00
Apotheek  
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,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht 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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN

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

De lente lacht. Lach je mee?

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.

5,50

5,95 

Gevulde schnitzel
Varkensschnitzel gevuld met
roomkaas en serranoham

Aanbieding van deze week:

ambachtelijke
slagerij

Samen

aanbiedingen geldig van donderdag t/m zaterdag

2 stuks

Wij verkopen elke dag vers brood van De Nieuwe Bakker

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

Vleeswarentrio:
100 gram leverkaas
100 gram corned beef
Stukje grillworst



Gemeenteraad in treurnis
Wethouder neemt verantwoordelijkheid

WIJDEMEREN
De gehele gemeenteraad 
stemde voor een motie 
van treurnis over het tekort 
van ruim 4 ton bij de herin-
richting van de Oud-Loos-
drechtsedijk tussen de 
rotondes. Verantwoorde-
lijk wethouder Joost Boer-
mans mag aanblijven, want 
een motie van wantrouwen 
werd alleen door De Lokale 
Partij ondersteund.

In de motie spreekt de raad 
zijn treurnis uit over de gang 
van zaken en roept het college 
met klem op zich in te spannen 
om tot verbetering van het be-
heersproces te komen. Zodat 
de raad hier in de toekomst 
niet meer mee geconfronteerd 
wordt. Bovendien willen alle 
raadsleden dat B&W voor het 
zomerreces een voorstel doen 
over aanvullende beheers-
maatregelen.

Evenals tijdens de bespreking 
tijdens de commissie Ruim-

te en Economie hadden de 
raadsleden weinig goede woor-
den over voor de onverwachte 
overschrijding. CDA ‘er Torsing 
zag dat er nadien weer andere 
cijfers waren gepresenteerd, 
die hij niet kon plaatsen. Ook 
Sieta Vermeulen (VVD) had 
haar ‘frustraties over dit de-
bacle’. Zij wees erop dat het 
vertrouwen in de lokale politiek 
hierdoor was geschaad, naast 
het simpele feit dat ‘deze fou-
ten onze inwoners veel geld 
kosten’. Namens PvdA/GrL. 
maakte Stan Poels zich boos 
over het gemak waarmee bij 
bouwprojecten met geld wordt 
omgegaan. Tekorten worden 
zomaar aangevuld, terwijl er op 
het sociaal domein bezuinigd 
moet worden.

‘DEZE FOUTEN KOS-
TEN ONZE INWONERS 

VEEL GELD’

Motie van wantrouwen
De Lokale Partij ging een stap 
verder dan de andere partijen. 

Alette Zandbergen kwam met 
een motie van wantrouwen 
vanwege het te laat en onjuist 
informeren van de gemeente-
raad; het gebrek aan toezicht 
en begeleiding van het project 
en de discutabele specificatie 

van de meerkosten van het 
project. Omdat de wethouder 
tijdens het debat de volle ver-
antwoordelijkheid nam en be-
reid was om maatregelen te ne-
men om dergelijke fouten in de 
toekomst te voorkomen, steun-

den vijf van de zes partijen het 
wantrouwen niet. Burgemees-
ter Larson kondigde aan dat 
ambtelijke procedures op korte 
termijn worden geëvalueerd, 
zodat het beheer en de budget-
controle zullen verbeteren.

Harde aanpak hondenpoep
35 hondenzakautomaten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hondenpoep is en blijft 
de grootste ergernis in 
Wijdemeren, waar onge-
veer 1200 hondenbezitters 
zijn. De gemeente wil naar 
100% hondenpoepvrij op 
de bekende uitlaatplekken. 
Daarom krijgt het burgeri-
nitiatief ‘Mijn baas ruimt 
op’ een vervolg. Wethouder 
Joost Boermans plaatste 
symbolisch de eerste van 
35 hondenzakautomaten + 
afvalbakken in Nederhorst 
den Berg.

Vorig jaar was er op vier plek-
ken in de vijf dorpen een proef 
met het plaatsen van een dis-
penser, gevuld met biologisch 
afbreekbare zakjes. Op die 
plekken ligt nu bijna geen hon-
denpoep meer. Daarom ko-
men vanaf 16 maart op 35 po-
pulaire poepspots poepzakjes 
en extra hondenpoepbakken. 

Bovendien wordt een aantal 
bestaande bakken verplaatst 
én krijgen sommige bakken 
een klep, zodat daar ook poep 
in kan.

IN WIJDEMEREN 
GELDT EEN OPRUIM-

PLICHT

Schadelijk voor milieu
Natuurlijk herkent eenieder 
de ergernis als je in een hon-
dendrol trapt. Zo vies. Min-
der bekend is dat het ook erg 
schadelijk is voor het milieu en 
een risico voor de gezondheid. 
Hondenpoep is schadelijk voor 
het oppervlaktewater, want de 
hoeveelheid hondenpoep van 
100 flinke honden produceert 
zoveel bacteriën dat ze het 
water kilometers rondom de 
plek verontreinigen. Bacteriën 
in hondenpoep bevatten een 
veelheid aan fauna en virus-
sen, wormen en parasieten. 
Dit kan zowel een gezond-
heidsrisico zijn voor de hond 

als voor de mens. Veel bloem-
rijke beplanting is niet bestand 
tegen gevolgen van honden-
poep. Denk maar aan het stik-
stofverhaal. Poep is stikstof. 
Daar waar veel hondenpoep 
ligt, neemt het eenzijdige gras 
de overhand.

Boetes voor hondenpoep
Het komend jaar gaan me-
dewerkers van de gemeente 
o.l.v. Saskia Hille poeptellin-
gen verrichten om te kijken 
of er op deze locaties minder 
uitwerpselen liggen. In Wijde-
meren geldt een opruimplicht. 

Hier zijn geen uitzonderingen 
op. De boete voor het niet op-
ruimen van hondenpoep staat 
op € 140,- (exclusief € 9,- ad-
ministratiekosten). Wilt u meer 
weten over de campagne? Kijk 
op www.deappelboom.nl/hon-
denpoep.

 Foto: Alleen DLP vóór motie van wantrouwen
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Alert op het coronavirus
Besmettingen nemen toe

Door: Saskia Luijer

REGIO
Het zal u niet ontgaan zijn, 
de uitbraak van het co-
ronavirus in Nederland. Op 
27 februari was de eerste 
besmetting in het land. Op 
3 maart volgden de eerste 
positieve testen in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Daar 
zijn – bij het ter perse gaan 
van deze krant – tot nu 
toe vier inwoners bekend 
met het coronavirus (CO-
VID-19).

Het betreft twee inwoners uit 
Naarden, één uit Huizen en 
één uit Blaricum. Zij hebben 
het virus waarschijnlijk op-
gelopen in Noord-Italië. De 
Naarders waren daar op fami-
liebezoek. De Huizer was er 

op vakantie, net als de Blari-
cummer die er met zijn gezin 
op wintersport was. Allen ver-
blijven in thuisisolatie. Ook de 
betrokken gezinsleden, waar-
onder twee schoolgaande 
kinderen blijven uit voorzorg 
thuis.

VIRUS OPGELOPEN IN 
NOORD-ITALIË

Contactonderzoek
GGD Gooi en Vechtstreek is 
direct een contactonderzoek 
gestart. Daarbij wordt in kaart 
gebracht met wie de betreffen-
de inwoners contact hebben 
gehad tijdens de besmettelij-
ke periode. Deze mensen zijn 
door de GGD benaderd. Zij 
moeten 14 dagen hun gezond-
heid in de gaten houden. Als 
zij klachten krijgen die passen 

bij het coronavirus, worden 
ook zij in isolatie geplaatst en 
getest.

Nieuwe gevallen
De GGD en het RIVM blijven 
alert op nieuwe besmettingen 
en passen bij nieuwe patiënten 
hetzelfde protocol toe: isolatie, 
contactonderzoek en monito-
ring van de patiënt en zijn/haar 
contacten. Door deze maat-
regelen wordt de kans kleiner 
dat de ziekte zich verspreidt. 
De verwachting is desondanks 
dat het aantal besmettingen 
de komende tijd zal toene-
men. Bij grote aantallen zullen 
de adviezen en maatregelen 
worden aangescherpt. Bijvoor-
beeld met richtlijnen voor het 
beperken van sociale contac-
ten bij verkoudheid en griep. 
Of met het nemen van beslui-

ten tot het afgelasten van gro-
te evenementen. Daarvan lijkt 
nu nog een sprake.

Besmetting voorkomen
De belangrijkste adviezen om 
verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen zijn: was de 
handen regelmatig met zeep, 
hoest en nies in de elleboog, 
gebruik papieren zakdoekjes, 
en raak neus, mond en gezicht 
zo min mogelijk aan. Heeft u 
luchtwegklachten of koorts? 
Ga dan niet naar de huisarts of 
het ziekenhuis, maar neem te-
lefonisch contact met hen op.

Callcenter GGD
Omdat het aantal besmet-
tingen oploopt, hebben veel 
inwoners vragen over het 
coronavirus. De GGD heeft 
een speciaal telefoonnummer 

waar u met vragen terecht 
kunt: 035-6926400. Dit num-
mer is bereikbaar van maan-
dag t/m vrijdag tussen 8.30 en 
17.00 uur. Ook het landelijke 
informatienummer kan worden 
gebeld via 0800-1351. Dit kan 
tussen 8.00 en 20.00 uur.

Meer informatie
Op de website van de GGD 
www.ggdgv kunt u via een 
liveblog de laatste ontwik-
kelingen in de regio Gooi en 
Vechtstreek volgen. Kijk voor 
algemene informatie op de 
website van het RIVM www.
rivm.nl/coronavirus/covid-19 
en de Rijksoverheid www.rijks-
overheid.nl/coronavirus.

   

Gastheerschap belastingtaken verloopt volgens plan
REGIO
Met het gastheerschap be-
lastingtaken, dat op 1 april 
2019 is gestart, trekken de 
gemeenten Hilversum en 
Wijdemeren samen op om 

doeltreffend in te spelen 
op toekomstige ontwikke-
lingen en het verbeteren 
van de dienstverlening. 
Beide wethouders Financi-
en benadrukken verheugd 

dat de samenwerking goed 
loopt en het proces van de 
aanslagoplegging eind fe-
bruari soepel is verlopen.
 
Vanaf 1 januari 2020 worden 
de belastingtaken volledig 
door de gemeente Hilversum 
uitgevoerd. Tot die tijd voerde 
Belastingen Stichtse Vecht, 
Weesp en Wijdemeren(SWW) 
nog een deel van de taken 
uit. Inwoners en ondernemers 
kunnen via belastingbalie.
wijdemeren.nl hun gegevens 
inzien en zaken regelen zoals 
automatische incasso aanvra-
gen, bezwaar maken of wijzi-
gingen doorgeven.

Wethouder Jan Klink: “Begin 
februari hebben we een posi-
tieve waardering van de toe-
zichthouder de Waarderings-
kamer ontvangen. Het oordeel 
is goed: vier sterren uit een 
maximum van vijf. Daarmee 
is er toestemming om de 
WOZ-waarden te beschikken 
en de belastingaanslagen on-
roerende-zaakbelastingen op 
te leggen. Het proces en de 
systemen om tot aanslagleg-
ging te komen is in orde. Voor 
een klein deel van de objec-
ten is nog actie nodig; dit gaat 
om 600 van 13.632 objecten 
(4,4%).”

Op verzoek van de gemeen-
te Wijdemeren verzorgt de 
gemeente Hilversum in zoge-
noemde gastheerschappen 
taken voor Wijdemeren. De 
gastheerschappen houden in 
dat de financiële administratie, 
de belastingtaken en de taken 
op het gebied van de Wet op 
de Basisregistratie Adressen 
en Gebouwen (BAG) en Basis-
registratie Grootschalige To-
pografie (BGT) worden uitge-
voerd vanuit Hilversum in hun 
ICT-omgeving. Hierdoor wordt 
de kwaliteit van de dienstver-
lening verbeterd en de risico’s 
in de bedrijfsvoering vermin-
derd. Zie www.wijdemeren.nl/
samenwerkinghilversum.Weekendaanbieding

 (don,vrij,zat)

Slagroom-
soesjes

Per doosje €3,25
Er is plaats voor een magazijncollega die van afwisseling 
houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.

In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens 
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties 
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays 
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen.

Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

Magazijnmedewerker - Fulltime

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44 
of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds



10 Wijdemeerse activiteiten
voor NLdoet
Collegeleden ook present

WIIJDEMEREN
Het Oranje Fonds orga-
niseert op vrijdag 13 en 
zaterdag 14 maart a.s., sa-
men met duizenden orga-
nisaties in het land, weer 
NLdoet; de grootste vrijwil-
ligersactie van Nederland.

NLdoet zet vrijwilligerswerk in 
de spotlights en nodigt ieder-
een uit om een dagje de han-
den uit de mouwen te steken. 
Voor de vijf dorpen van Wijde-
meren staan er 10 activiteiten 
op de agenda, waarvan er al 
twee zijn volgeboekt. Op www.
nldoet.nl kunt u zich inschrij-
ven.

Onze dorpen
Scoutinggroep Klaas Toxopeus 
aan de Kwakel te Kortenhoef 
wil op zaterdag tussen 9 en 16 
uur werken aan een schoon 
pand, een opgeruimd terrein, 

een fris geschilderde dakbe-
schoeiing en netjes gesnoeide 
bomen en struiken. Er is vol-
doende koffie en thee; tussen 
de middag is er een lunch. Het 
is handig om gereedschap 
mee te nemen voor het snoei-
en. Een auto met trekhaak 
voor een of meerdere ritten 
naar afvalverzamelplek Crailo 
is ook gewenst. Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet is in ieder 
geval present.

Zijn collega’s Jan Klink en 
Joost Boermans zijn op vrijdag 
13 maart in Loosdrecht om 
mee te helpen aan het zomer-
klaar maken van de terrassen, 
bankjes en tuinmeubilair. Het 
gaat om verpleeg- en zorgin-
stelling De Beukenhof, tussen 
08:30 – 13:00. Burgemeester 
Crys Larson doet mee aan de 
bingo. Op zaterdag 14 maart 
zal wethouder Rosalie van 

Rijn haar handen uit de mou-
wen steken bij het opknappen 
van het kleuterschoolplein van 
De Regenboog in Kortenhoef.

Ook sportvereniging ASV ’65 
uit Ankeveen heeft behoefte 
aan NLdoet ‘ers. Er moeten 
12 buitendeuren geschilderd 
worden, straatwerk moet her-

steld worden en opgehoogd 
worden. Ook twee nieuwe 
WC-potten voor de kleedka-
mers, 6 nieuwe douchekoppen 
en één nieuwe klapdeur moe-
ten worden aangelegd. Even-
als aandacht voor de recla-
meborden die moeten schoon 
gemaakt worden.

De Verwendag in de Emtinck-
hof in Loosdrecht is al volge-
boekt met vrijwilligers. Hier zijn 
diverse workshops tussen 11-
15 uur: beauty: nagels lakken, 
handmassage; koekjes bak-
ken en een creatieve activiteit. 
Tussen de middag is er een 
gezamenlijke lunch.

Nog meer gemeenteraad
Vuurwerkverbod op komst?

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In een korte maar romme-
lige gemeenteraad kwa-
men uiteraard nog meer 
onderwerpen aan de orde. 
Er waren slechts twee be-
spreekpunten, maar ook 
een initiatief van PvdA/ 
GroenLinks voor een ge-
heel vuurwerkverbod.

DAT WILLEN DE POLI-
TIEKE PARTIJEN NIET 

MEER 

Het ‘nieuwe’ vergaderen heeft 
tijdens de gemeenteraad nog 
niet tot verbetering geleid. 
Door een strikte scheiding tus-
sen ‘vragen’ en ‘oordeel’ wordt 
de uitwisseling van standpun-
ten niet logisch. Het verzandt 
regelmatig in ordepuntjes over 
wie wanneer wat mag zeggen. 
De wandeling naar de interrup-
tiemicrofoons haalt de vaart uit 
het debat. Het zal voor het pu-
bliek helaas moeilijk te volgen 

zijn en dat is juist iets wat de 
lokale politici niet wilden.

Vuurwerkverbod
Desalniettemin kwam Stan 
Poels (PvdA/ GrL.) met een 
voorstel om de Algemene Po-
litie Verordening te wijzigen, 
waardoor er binnen de ge-
meente Wijdemeren een al-
geheel vuurwerkverbod geldt 
tijdens de jaarwisseling met de 
mogelijkheid voor het college 
bepaalde gebieden daarvan 
uit te zonderen. Hij noemde als 
argumenten de enorme scha-
de de afgelopen jaarwisseling 
(in Wijdemeren alleen al meer 
dan 8000 euro) en het stijgend 
aantal incidenten. Poels stelt 
dat in onze vijf dorpen dezelfde 
bezwaren gelden als in de rest 
van Nederland: dierenwelzijn, 
CO2-uitstoot, onveiligheid, 
gevolgen voor de gezondheid 
van onze bewoners, het ge-
weld tegen hulpverleners en 
de fysieke en materiële scha-
de. Voor Wijdemeren, omringd 
door kwetsbare Natura 2000- 

gebieden, geldt nog specifiek 
dat het afsteken van vuurwerk 
een negatieve impact heeft op 
het milieu.

Vaartweg 20-21
De raad ging morrend akkoord 
met een wijziging van het be-
stemmingsplan Vaartweg 20-
21 te Nederhorst den Berg 

waardoor een voormalige was-
serij gesloopt mag worden. En 
vervangen wordt door de bouw 
van 6 vrije sectorwoningen, 2 
sociale appartementen en de 
bijbehorende infrastructuur. 
De voltallige raad wilde een 
derde sociale eenheid, maar 
dat was onmogelijk volgens 
de projectontwikkelaar. Die nu 

het recht heeft om de vereis-
te 35% sociale woningbouw 
af te kopen met een bepaald 
bedrag. Dat willen de politieke 
partijen niet meer! Waarop de 
raad instemde met een motie 
voor een nieuwe verordening 
waarin het afkooprecht anders 
wordt geregeld.

 Foto: In 2017 deden ambtenaren mee bij de Mr. Kremerschool

 Foto: Stan Poels wil een vuurwerkverbod
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Prijsvraag 
Energiebesparing
Laatste ronde voor finale

WIJDEMEREN
Afgelopen week waren de 
kandidaten die meedingen 
voor de prijsvraag ener-
giebesparing bij elkaar. We 
mochten de ruimte in het 
gemeentehuis gebruiken 
en konden genieten van 
een inspirerende ronde 
langs de initiatieven. De 
jury was er ook bij en dat 
maakt het extra spannend.

Nog een week en dan beslist 
de jury welke vijf initiatieven 
door mogen naar de finale op 
25 maart. Alle ideeën zijn het 
waard om te winnen. Wat heb-
ben we gezien? Een overdekte 
parkeerplaats met zonnepane-
len voor de ijsbaan in Neder-
horst den Berg, een buurtbat-

terij in Loosdrecht, een huis 
dat met alle apparaten op 12 
volt draait, warmteterugwin-
ning uit je eigen afvalwater 
thuis, energiebesparing met 
ouderen in Kortenhoef, een 
zonnepaneel met warmte uit 
de lucht, een duurzaamheids-
centrum op de Rading, sedum-
daken waarvoor de plantjes op 
de Rading worden gekweekt, 
een eigen coöperatief ener-
giebedrijf, een buurtauto en 
een (doorgeef)kit waarmee je 
je eigen verwarming kunt inre-
gelen. Als energiecoöperatie 
vinden we alle initiatieven zo 
inspirerend dat we ze graag 
verder helpen. Ook als ze de 
prijs niet winnen. Benieuwd 
naar alle initiatieven? Kijk op 
duurzamedorpeninactie.nl

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 11 maart 
2020 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: In TV 
Magazine is er onder andere 
aandacht voor een vooruitblik 
op de Matthäus Passion in La-
ren, de skatebaan in Muider-
berg en andere onderwerpen 
die van belang zijn voor de 
bewoners in deze regio.

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn over de internatio-
nale vrouwendag met Henny 
Bergsma en Judith Smits. 
Met hen praat hij onder ande-
re over het thema van 2020, 
namelijk wat ‘(keuze)vrijheid’ 
voor jou als vrouw betekent.

Er is plaats voor een “allround” klusser voor onderhoud
aan de gebouwen in combinatie met magazijnwerkzaamheden.

In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens 
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties 
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays 
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen. 

Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en 
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46 
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44 
of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds

Onderhoudsmedewerker - Fulltime

Food is onze Passie!
Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

PaPaP aaaa sasa bsbs rbrb ururunununununncncnncncncnncn hchchchcPaasbrunch
12 & 13 APRIL 2020

Een greep uit ons paasbuffet:
• Heerlijke huisgemaakte soep
• Diverse (vegetarische) salades
• Een ruime keuze aan warme en koude gerechtjes
• Verschillende soorten luxe broodjes en broodsoorten
• Een ruime keuze aan beleg: van vleeswaren en vis tot aan 

verschillende kaassoorten en zoet beleg 
• Stel je eigen bakje yoghurt samen met verrassende toppings
• Geniet van vers fruit en heerlijke lekkernijen van het dessertbuffet
• Onbeperkt zuivel, diverse sappen, koffie en luxe thee

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.

RESERVEER

NU!

Reserveer 
online!

Een ruime keuze aan beleg: van vleeswaren en vis tot aan 

€2750
P.P.

Kidstip! Doe mee aan de paasspeurtocht en bezoek de kleurhoek!

Bel 033 - 467 99 00 of mail naar info@fletcherhotelamersfoort.nl
Stichtse Rotonde 11 | Amersfoort | www.fletcherhotelamersfoort.nl/paasbrunch

Aanvang 11.30 uur

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te Huur opslagruimte/
garagebox in Nw loosdrecht

3 bij 7
Info Pijnaker beheer bv

0653265336

PEDICURE JANET
ik kom ook bij u thuis

lid provoet
tel 06-29060003
www.leotus.nl

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421
#samenvoordieren



Meld Misdaad Anoniem

Wijdemeren
informeren

Burgerzaken gesloten

Op vrijdag 13 maart en maandag 16 maart tot 11.00 

uur is de afdeling burgerzaken gesloten. Dat be-

tekent dat er geen reisdocumenten en rijbewijzen 

kunnen worden uitgereikt. Onze excuses voor het 

ongemak. 

>   Corona

Het coronavirus heeft de Gooi en Vecht-

streek bereikt. De GGD Gooi en Vechtstreek 

volgt de situatie op de voet. Dit doet zij sa-

men met het RIVM en de hulpverleners in 

de regio. Wilt u meer weten over de situatie? 

En wat u het beste kunt doen om het virus 

buiten de deur te houden?

Ga dan naar www.ggdgv.nl.

>   Uitnodiging atelieravonden

Als gemeente zijn we druk bezig met de

invulling van de omgevingsvisie die voort-

vloeit uit de nieuwe omgevingswet voor 

2021. Tijdens de dorpenavonden vorig 

jaar is er veel input opgehaald over hoe de 

inwoners van Wijdemeren hun dorp zien in 

2040. Hier willen we nu een verdiepingsslag 

op maken! Daarom nodigen wij u van harte 

uit voor twee werkateliers op 9 en 30 april 

2020 van 18.00 – 20.30 uur. Bent u erbij? 

Meld u dan aan via:

Wijdemeren.nl/omgevingsvisie.

>   Brexit en uw bedrijf

Dat het Verenigd Koninkrijk sinds 1 februari 

2020 de Europese Unie heeft verlaten, is 

u vast niet ontgaan. Daarmee is de Brexit 

officieel een feit. Dit kan grote gevolgen 

hebben voor bedrijven in Nederland en 

kan dus ook uw bedrijf raken. Om u voor 

te bereiden op de veranderingen, geldt een 

overgangsregeling. U heeft tot en met 31 

december 2020 de tijd om eventuele aan-

passingen door te voeren. Meer informatie 

vindt u op www.brexitloket.nl.

>   Gemeentelijke belastingen

Twee weken geleden hebben inwoners 

in Wijdemeren de aanslag gemeentelijke 

belastingen (woonlasten) ontvangen in de 

brievenbus of in de berichtenbox van Mijn-

Overheid. Heeft u vragen? Dan kunt u kijken 

op www.wijdemeren.nl/belastingen. Daar 

vindt u de digitale belastingbalie, informatie 

over automatische incasso en de samen-

werking met de gemeente Hilversum.

Officiële
bekendmakingen

Misschien heeft u het al in de kranten 
of op social media gezien: het gloed-
nieuwe dorpenteam van Wijdemeren 
is compleet! Gemist? Dan stellen wij 
hen graag nog even voor!

De gemeente wil graag samen met inwoners 

werken aan krachtige dorpen. Zo zijn we goed

voorbereid op de toekomst als het gaat om 

bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en 

mobiliteit. Uw ideeën staan hierin centraal: 

wie weten er nu beter wat goed is voor de 

dorpen dan de inwoners zelf?  Daarom zijn er 

eind 2019 dorpenavonden georganiseerd en 

is er nu een dorpenteam.

Wat gaat het dorpenteam doen?
Het team gaat aan de slag met de uitkomsten 

van de dorpenavonden. Samen met u maken 

zij een dorpontwikkelingsplan (DOP) voor elk 

dorp. Zij pakken vragen op van inwoners en 

zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om 

initiatieven te realiseren die goed zijn voor het 

dorp. Denk bijvoorbeeld aan het groener, 

duurzamer of socialer maken van de omge-

ving.

Hoe kan ik het dorpenteam 
bereiken?
Saskia Hille is dorpscoördinator voor Ankeveen, 

Kortenhoef, ’s-Gravenland en Oud-Loosdrecht. 

Zij is bereikbaar via (06) 41 33 55 78 en

s.hille@wijdemeren.nl. Bas Immerzeel is dorps-

coördinator voor Nederhorst den Berg, Nieuw-

Loosdrecht en Breukeleveen.

Hij is bereikbaar via (06) 525 890 22 en

b.immerzeel@wijdemeren.nl. Het team bestaat 

verder uit sociaal makelaar Hetty Kastelein en 

administratief ondersteuner Titia Andreas.

Zie ook www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid. 

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

  Nieuwe dorpenteam is compleet 

#mooiwijdemeren
@melindahaselager  

Goed nieuws voor uw veiligheid! 
Sinds 1 maart is de gemeente aan-
gesloten bij het landelijke meldpunt 
Meld Misdaad Anoniem. Dat betekent 
dat we vanaf dat moment relevante 
signalen over criminaliteit en fraude 
in onze dorpen ontvangen en daarop 
handhaven. 
 

Door ons aan te sluiten, hopen wij de vijf ker-

nen van Wijdemeren nóg veiliger te maken. 

Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke,

landelijke organisatie. Het is dus geen onder-

deel van de politie. U als inwoner kunt hier 

(verdenkingen van) misdaden melden, 

bijvoorbeeld over hennepteelt, drugslabs, 

illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar 

vermogen. De anonimiteit van u als melder 

staat hierbij centraal. Dit is een goede en 

laagdrempelige manier om te werken aan de 

veiligheid.

 

Burgemeester Crys Larson: “De veiligheid van 

de inwoners van Wijdemeren staat altijd voor-

op. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem is 

een mooie aanvulling op de maatregelen die 

we al hanteren.”

 

Misdaad melden?
Als u misdaad wilt melden, kunt u bellen 

naar 0800-7000 (gratis). Op werkdagen zijn 

ze bereikbaar van 08.00 – 22.00 uur en in 

het weekend van 09.00 – 17.00 uur. U kunt 

online 24/7 misdaad melden in een beveiligde 

omgeving via

www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Wijdemeren sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichtse Kade 47: plaatsen overkapping (20.02.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw (05.02.20)
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (21.02.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 10: plaatsen voetgangersbrug (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen (03.03.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: maken doorbraak t.b.v.
   verbouwing (27.02.20)
- Middenweg 41: wijzigen achtergevel (05.03.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 95: bouwen balkons en wijzigen voor-
   gevel woning (28.02.20)

’s-Graveland
- Noordereinde 54: kappen boom (21.02.20)
- Zuidereinde 126: wijzigen voorgevel (24.02.20)

Kortenhoef
- Reigerlaan 34: maken uitweg (02.03.20)

Loosdrecht
- Horndijk 34: bouwen woning (28.02.20)
- Horndijk 34a: bouwen woning (02.03.20)
- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Molenmeent 2: uitbreiden woning (27.02.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: vernieuwen beschoeiing 
   en golfbreker (02.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen botenhuis en 
   gevelwijziging woning (27.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Dammerweg 71: vergroten kozijn (27.02.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger 
   (27.02.20)
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en 
   zijkant woning (21.02.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam in bijgebouw 
   (03.02.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: bouwen van appartementen 
   in bestaand bedrijfsgebouw (02.03.20)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Plaatsen van woonwagens, Parkeerterrein ’t Jagers-
   paadje, van 13 t/m 29 april 2020, (27.02.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis aan de 
Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze ter-
mijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Kortenhoef
- Wapen van Kortenhoef, 1e Kennisgeving Incidentele 
   Festiviteit (KIF) muziek 2020, Kerklaan 3, d.d. 29 februari 
   2020 (24.02.20)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Stichting Oranjefestiviteiten Ankeveen, melding meer-
   jarenvergunning Ronde van Ankeveen en Koningsdag, 
   26 en 27 april 2020 (28.02.20)

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo, Oud-
   Loosdrechtsedijk 126, 14 maart  2020 (28.02.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Gemeente Wijdemeren, geluidshinder in openlucht 
   ontheffing i.v.m. opening Paddenpoel, Zuidsingel 50,
   24 maart 2020 (02.03.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Dodenher-
   denking, parkeerterrein sporthal De Fuik t.h.v Zuidsingel 
   54, d.d. 04 mei 2020 (24.02.20)
- Wapen van Kortenhoef, Wide Lakes Superjam,
   Kerklaan 3, d.d. 9 mei 2020 (25.02.20)

Loosdrecht
- Loosdrechtse Avondvierdaagse, Start Laan van Eiken-
   rode 49, 25 t/m 28 mei 2020 (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, O die 2 weekend, op plein t.h.v.
   Voorstraat 10, 6 en 7 juni 2020 (04.03.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis 
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken 
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele be-
denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Barent Udolaan t.h.v. huisnr. 4  Kortenhoef :  aanleggen 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (04.03.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Gewijzigde budgethoudersre-
geling 

Op 20 december 2019 heeft het college van Wijdemeren 
besloten tot vaststelling van het Besluit budgethoudersre-
geling 2019 (20.12.19)

De gewijzigde budgethoudersregeling kunt u ter inzage 
inzien in het gemeentehuis.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-
ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 
wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- N. van Huisstede, 29-08-1983, per 5 maart 2020 naar 
   Land Onbekend. Dit geldt ook voor haar twee kinderen.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via 14035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl

>  Beschikking ambtshalve 
uitschrijving uit Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van Wijdemeren maakt bekend dat op grond 
van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Perso-
nen (BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst 
van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot 
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publi-
ceren als de bekendmaking niet kan geschieden door 
toezending aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- A.R. Jhorai, 18 februari 1988, per 20 januari 2020 naar 
   Land Onbekend.
- A. Khalloufi, 10 mei 1986, per 20 januari 2020 naar Land 
   Onbekend.
- A.J. van de Pol, 7 juni 1974, per 20 januari 2020 naar 
   Land Onbekend.
- E.I. Kircho, 17 september 2020, per 24 januari 2020 naar 
   Land Onbekend.
- A.T.H. van Riswick, 3 mei 1969, per 30 januari 2020 naar 
   Land Onbekend
- A. Socianu, 21 september 1985, per 30 januari 2020 naar 
   Roemenië
- A. Socianu, 18 augustus 1990, per 30 januari 2020 naar 
   Roemenië
- L.T. Socianu, 23 maart 1988, per 30 januari 2020 naar 
   Roemenië
- M.K. Balinov, 16 januari 1988, per 4 februari 2020 naar 
   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente 
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Verkeer

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig

Festiviteiten

Persoonsregistratie

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 adminis-
tratie 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

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.



Medio juli opent AH Loosdrecht
7 dagen per week open
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Dennis Lankreijer is een 
Albert Heijn-liefhebber in 
hart en nieren. In de week 
van 20 tot 24 juli komt zijn 
lang gekoesterde wens 
uit en zal hij in het voor-
malige pand van Vreeken 
Watersport aan de Oud- 
Loosdrechtsedijk 182 een 
Albert Heijn supermarkt 
openen.

Loosdrechter Lankreijer (44) 
heeft in diverse functies meer 
dan 17 jaar bij de oudste en 
grootste supermarktketen van 
Nederland gewerkt. “Ik wilde al 
van jongs af aan ondernemer 
worden. Dan sluit dit naadloos 
aan bij mijn persoonlijke doel. 
Ik ga het ondernemersavon-
tuur aan als franchiser. Ik heb 
er enorm veel zin in.” Terwijl 
de aannemer voorbereidingen 
aan het treffen is om de vloer 
maar liefst 30 centimeter op te 

hogen zodat de winkel straks 
toegankelijk is voor iedereen, 
showt Dennis de winkel. Het 
pand heeft een vloeroppervlak 
van 600 m2, “Daarvan wordt 
500m2 een volledige super-
markt, waarin alle producten-
groepen vertegenwoordigd 
zijn. Dus met verse groenten 
en fruit, vlees, vis, kaas, brood, 
zuivel, noem maar op. Ja, ook 
schoonmaakmiddelen.” Daar-
naast wordt Oud-Loosdrecht 
verrijkt met voorzieningen die 
tot nu toe ontbraken zoals 
een geldautomaat, een bol.
com-uitgiftepunt, stomerijser-
vice en een krantenkiosk.

‘HET HEEFT ZEKER 
KANS VAN SLAGEN’

Klanten
“Ik durf het avontuur aan, maar 
ik heb uiteraard onderzoek ge-
daan. Het heeft zeker kans 
van slagen, alleen al als je 

uitgaat van de 2100 inwoners 
in Oud-Loosdrecht, onder an-
dere mede door de groei van 
de appartementen aan de Por-
seleinhaven, het Kompas en 
West-End. Denk ook aan de 
vele mensen in de recreatie-
parken, de grote watersport-
verenigingen en voorbijgan-
gers in het seizoen.” Wat niet 
iedereen weet, is dat er be-
zijden de winkel een parkeer-
plaats is voor 42 auto’s. Naast 
de 10 nieuwe parkeerplekken 
aan de dijk.

Dat Dennis Lankreijer in z’n 
laatste functie operationeel 
manager was die 21 AH-win-
kels aanstuurde, ontdek je 
al snel als hij de plattegrond 
van de winkel uitlegt. Daar is 
over nagedacht, linksom met 
de kleine inpandige winkel-
wagens, via de AGF, langs de 
koelproducten naar de verse 
brood-, vlees- en visproduc-
ten, enzovoort. Betalen doe je 
geheel automatisch zonder de 

kassa. Zo kan je zelf scannen 
met de handscanner of mo-
biel (met de AH app) en met 
Scan&Go. Voor degenen die 
hun portemonnee gebruiken, 
is er een counter om af te re-
kenen.

Loosdrechters
Sinds Lankreijer zijn Albert 
Heijn via de sociale media be-
kend maakte, heeft hij louter 
positieve reacties gehad. Ook 
de Wijdemeerse wethouder 

economische zaken Jan Klink 
en ondernemersmanager 
Natasja Zak zijn enthousiast, 
een witte vlek in Oud-Loos-
drecht wordt eindelijk opge-
vuld. De winkel zal zes dagen 
per week open zijn van 8.00 
tot 20.00 uur en op zondag 
tussen 12.00 en 18.00 uur. 
Dennis zal als winkelchef op 
zoek gaan naar ongeveer 30 
medewerkers. “Het liefst alle-
maal uit Loosdrecht.”

Het buitenleven begint
Nieuwe collectie bij HG tuinmeubelen
LOOSDRECHT
Kijkt u er ook naar uit? ’s 
Ochtends een kop koffie 
op uw terras. Na een druk-
ke werkdag ontspannen in 
de avondzon. Nu de lente 
ontluikt, presenteert HG 
tuinmeubelen haar nieuwe 
collectie op D.V. vrijdag 20 
en zaterdag 21 maart.

De jaarlijkse seizoensopening 
heeft deze keer een extra fees-
telijk tintje: HG tuinmeubelen 
viert haar eerste lustrum. In vijf 
jaar heeft eigenaar Henri Hoe-
gée een showroom neergezet 
die zich onderscheidt met ex-
clusieve tuin- en loungesets. 

Met merken als 4 Seasons 
Outdoor, PB Casual en Cosi 
staan comfort en kwaliteit 
voorop. “We hebben alles voor 
het betere buitenleven”, zegt 
Hoegée. “Van luxe sets tot bui-
tenverlichting en van parasols 
tot terrasverwarming. Iedere 
showroombezoeker adviseer 

ik graag aan de hand van een 
3D-tekening.”

De seizoensopening is een 
laagdrempelige manier om 
inspiratie op te doen en het 

comfort te ervaren van het as-
sortiment kwaliteitsmeubelen. 
De twee openingsdagen gaan 
gepaard met diverse demo’s 
en een hapje en een drankje. 
De showroom aan de Noot-

weg 11 in Loosdrecht is op 
vrijdag 20 maart geopend van 
10.00 tot 21.00 uur en op za-
terdag 21 maart van 10.00 tot 
18.00 uur. Achter het pand is 
ruim voldoende parkeergele-

genheid. Uiteraard kunt u ook 
buiten de genoemde data om 
terecht in de showroom. Laat 
u inspireren!

 Foto: Willem van Walderveen
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Herdenking
LOOSDRECHT
Net als de vorige jaren zal 
op 20 maart bij het gedach-
tenismonument aan de 
Nieuw-Loosdrechtedijk te 
Loosdrecht, tegenover het 
oude gemeentehuis, een 
herdenking plaatsvinden.

Om 13.30 uur zullen de kinde-
ren van OBS De Linde, die het 

oorlogsmonument hebben ge-
adopteerd, daar hun bloemen 
komen leggen. Door enkelen 
van hen zullen tevens de na-
men worden opgenoemd van 
de verzetsmensen, die nabij 
het monument op 20 maart 
1945 als represaille voor een 
op een Duitse Onderofficier 
gepleegde aanslag werden 
gefusilleerd.

   

Geert Mak komt 
naar ’s-Graveland
’S-GRAVELAND
Schrijver en journalist 
Geert Mak komt op 18 
maart naar ’s-Graveland 
voor een uitgebreid inter-
view met Mariëlle Twee-
beeke, presentator van 
Nieuwsuur. De centrale 
vraag is: wat is er met Eu-
ropa gebeurd na de zo ver-
wachtingsvolle afsluiting 
van de 20 eeuw?

Het is de vraag die centraal 
staat in het nieuwste boek van 
Geert Mak ‘Grote Verwachtin-
gen. In Europa 1999-2019’. 
Het is het vervolg op ‘In Euro-
pa’, dat in 2004 verscheen en 
in dat jaar het best verkochte 
boek was van een Nederland-
se schrijver. Ook ‘Grote ver-
wachtingen’ vindt gretig aftrek.

In het besef dat historici niet 
te dicht op hun onderwerp 
moeten zitten doet Geert 
Mak niettemin een poging te 
analyseren waarom het op-
timisme aan het einde van 
de 20e eeuw achteraf gezien 
misplaatst blijkt te zijn. De ont-
wikkelingen binnen de EU, de 
vluchtelingenproblematiek, de 
oost-westverhoudingen, alles 
komt langs in dit opnieuw zeer 
leesbare boek van onze ‘natio-
nale geschiedenisleraar’.

Geert Mak is behalve schrijver 
ook een verteller die een zaal 
met zijn verhalen kan boeien. 
Hij wordt deze avond verge-
zeld door presentator en in-
terviewer Mariëlle Tweebeeke, 
een van de bekendste gezich-
ten van de publieke omroep. 
Ze presenteert al bijna 10 jaar 
het dagelijkse Nieuwsuur.

De bijeenkomst vindt plaats: 
woensdag 18 maart, 20.00 
uur in de Daniël Stalpaertkerk, 
Noordereinde 14, ’s-Grave-
land. Kaarten: Entree: €19,50 
Kaarten zijn online te koop via 
www.kunstaandedijk.nl

De bijeenkomst wordt georga-
niseerd door de Daniël Stal-
paert Stichting en Kunst aan 
de Dijk Kortenhoef.

Sportief de Feestweek door
Activiteiten voor jeugd en volwassenen

LOOSDRECHT
Op Koningsdag kan ieder-
een weer lekker vies wor-
den tijdens het polsstok-
springen én de prutrace. 
De prutrace wordt dit jaar 
alweer voor de 6e keer ge-
houden! Let wel op: voor 
kinderen tot 18 jaar is het 
verplicht om een jas en 
handdoek bij je te hebben 
en schriftelijke (onderte-
kende) toestemming te 
hebben van je ouders.
Op vrijdag 1 mei zal de Ronde 
van Loosdrecht weer gelopen 
worden. Het jaarlijkse spor-
tiefste rondje om Loosdrecht 
heen, dus haal de hardloop-
schoenen uit de kast en train 
alvast voor de 5 kilometer.

Ook op zaterdag 2 mei kan 
je hard aan de bak, want om 
10.00 uur staat Marissa weer 
klaar om een gezellige maar 
goede bootcamp te verzorgen. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan 
meedoen, het gaat erom dat 
we samen sportief bezig zijn!

Later op de middag vindt ook 
het sportiefste hoogtepunt op 
het feestweiland plaats, na-
melijk de Zeskamp! Vorm een 
team en meld je aan via zes-
kamp@stichtingsloep.nl om 
zeker te zijn van een plek tij-
dens de Zeskamp. De spellen 
zullen dit jaar weer uitdagend 
zijn, maar met goed teamwork 
kunnen jullie zeker dit jaar de 
winnaars worden.

Feest voor de jeugd tussen 
de 10 en 16 jaar
Woensdag 29 april is het tijd 
om uit te pakken voor de kin-

deren tussen de 10 en 16 jaar 
oud. Om te beginnen is er 
vanaf 15.00 uur een workshop 
visagie, waar je alle tips en 
tricks leert van onze visagiste 
en je mooi wordt opgemaakt. 
Hiervoor kun je je binnenkort 
inschrijven.

Daarna kan je gelijk door naar 
de Kinder-Playback Show om 
andere kinderen aan te moe-
digen. Wil je zelf graag mee-
doen? Begin alvast met oefe-
nen voor jou beste optreden en 
meld je binnenkort aan.

   

Fun4All zingt over Vrijheid
LOOSDRECHT
Heb je ‘m al zien hangen, 
het spandoek van Fun4All? 
Hij hangt bij de bibliotheek 
in Loosdrecht en is ter pro-
motie van ons concert: op 
29 maart aanstaande zingt 
Fun4All over Vrijheid.

Vrijheid is ‘de mogelijkheid om 
naar eigen wil te handelen’. 
Het begrip vrijheid is op vele 
manieren uit te leggen: van 
persoonlijke vrijheid, bevrijding 
na een oorlog of vanuit slaver-
nij, tot vrijheid voor de wereld.

Als je die vrijheid ervaart, is dat 
een heerlijk gevoel. En juist 
over dát gevoel zingt Fun4All. 
Soms zit dat in de tekst, soms 
in de stiltes of in de sfeer die 
we uitdragen met onze muziek. 
We zingen uit een licht reper-
toire, met naast een handjevol 
classics, weer een flink aantal 
nieuwe nummers op het pro-
gramma, waarvan één met een 
glansrol voor onze tenoren en 
bassen.

Wie Fun4All kent, weet dat het 
vieren van vrijheid met een 

gerust hart aan ons overge-
laten kan worden. Hoe meer 
mensen met ons meevieren, 
hoe leuker het is; een echt feel-
good concert, dus!

En dat feel-good gevoel zet-
ten we kracht bij door twee 
vrijkaarten te geven aan de 
Weggeefwinkel. Deze week 
overhandigde bestuurslid Mi-
reille Maatkamp vrijkaarten 
aan Petra van den Ham (ini-
tiatiefneemster van de Weg-
geefwinkel Wijde Meer voor 
Minder). De vrijkaarten zijn be-
stemd voor muziekliefhebbers 
die zich geen concertbezoek 

kunnen veroorloven. Ook voor 
consumpties in de pauze wordt 
gezorgd. We weten niet naar 
wie deze kaarten gaan, maar 
we heten je van harte welkom 
en we hopen dat jullie van het 
concert genieten.

Fun4All uit Loosdrecht bestaat 
uit 53 koorleden. Het koor 
wordt begeleid door het Bege-
leidingsorkest Gooistad. Koor 
en orkest staan onder leiding 
van Pieter van den Dolder.
Kom je de vrijheid met ons 
meevieren? Kijk voor informa-
tie en kaartverkoop op www.
fun4all.nu

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR



14 en 27 maart
Reeën kijken in het Corversbos – Hilversum
Ga in de avondschemering op pad met de boswachter en ontdek reeën in het Corversbos, vlak bij 
Hilversum. Deze wandeling is voor volwassenen en duurt ongeveer 1,5 uur. Oog in oog met een ree.
Veel mensen hebben weleens een ree gezien. Je hoort gekraak in de bosjes, je kijkt en ziet nog net 
iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën komen veel voor in Nederland, maar ze zijn schuw. Onze 
boswachter weet waar ze zich ophouden en dat vergroot de kans op een ontmoeting met deze prach-
tige dieren. Handig om te weten: Trek donkere, niet ritselende kleding en stevige schoenen of laarzen 
aan. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Neem een verrekijker mee. Controleer jezelf 
op teken na een bezoek in de natuur. Zaterdag 14 maart van 17.30 t/m 19.00 uur..
www.natuurmonumenten.nl/

20 Maart
Voorjaarsconcert Cello Octet Amsterdam - 
Tienhoven
“technisch perfectie, intens, kleurrijke interpretatie” 
Cello Octet Amsterdam is Alistair Sung, Claire Bleumer, 
Esther Torrenga, Genevieve Verhage, Rares Mihailescu, 
René van Munster, Sanne Bijker en Sanne van der Horst. 
Het octet werd in 1989 onder de naam Conjunto Ibérico op-
gericht door dirigent Elias Arizcuren. Tegenwoordig speelt het ensemble zonder dirigent. Cello Octet 
Amsterdam is het enige ensemble in deze samenstelling ter wereld. Er is dan ook weinig origineel 
repertoire voor. Daarom speelt het octet bewerkingen, maar er worden ook stukken speciaal voor 
hen geschreven (o.a. Arvo Pärt, Theo Loevendie, Franco Donatoni en Luciano Berio). Het ensemble 
speelt over de hele wereld, op bijzondere locaties (metrotunnel) en in bijzondere samenwerkingen 
(muziektheater, dans). Met hun spatzuivere spel brengen ze een programma met sonore, lyrische, 
verstilde en verrassend pakkende hedendaagse klassieke muziek. Vrijdag 20 maart 2020 aanvang 
20.15 uur. De Kerk, Laan van Niftarlake 62, 3612 BV Tienhoven Kaarten: www.concerttienhoven.nl

21 maart
Vrienden Kiezen – Nederhorst den Berg
Wegens overweldigd succes organiseren wij wederom 
een koffieochtend op zaterdag 21 maart van 10.30 tot 
12.00 uur. Kom je ook? www.vriendenkiezen.nl heeft 
als doel mensen te verbinden. Of je nu nieuw bent in 
de gemeente of er al langer woont, het is belangrijk, je 
sociale contacten uit te breiden en dat kan op de gratis 
website www.vriendenkiezen.nl door met elkaar leuke 
activiteiten te gaan ondernemen. Gewoon samen een 

kopje koffie drinken, samen koken, iets voor elkaar kunnen betekenen of iemand helpen, samen op 
stap gaan, fietsen of wandelen, enz. De site is geheel gratis voor vrouwen, mannen en stellen, vanaf 
21 jaar (geen datingsite). Ben je een nieuwkomer in de gemeente en heb je een voucher ontvangen, 
neem deze dan mee voor een gratis kopje koffie! Consumpties zijn voor eigen rekening. Het leven is 
een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen! Locatie Restaurant Spieghelhuys, Dammerweg 
3 in Nederhorst den Berg!

26 maart 
Kunst aan de Dijk: Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva – Kortenhoef
In Het Oude Kerkje in Kortenhoef spelen Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva. De talentvolle 
jonge Russische celliste Anastasia Kobekina (1994) is winnaar en finaliste van diverse internationale 
concoursen. Op de Cello Biënnale 2018 in Amsterdam viel ze op door een optreden samen met 
cellist en componist Giovanni Sollima en het NedPho. Pianiste Hanna Shybayeva (1974) begon als 
zesjarig wonderkind in Wit-Rusland met haar pianostudie en groeide uit tot een groot talent. Zij wordt 
geprezen om haar eigenzinnige interpretaties en haar grote muzikaliteit. Programma: Stravinsky, 
Prokofjev en Rachmaninov. Donderdag 26 maart 2020 Vanaf 20:15 tot en met 22:30 
Het Oude Kerkje Kortenhoefsedijk 168 1241 LZ Kortenhoef. www.kunstaandedijk.nl

14 maart
Koppel klaverjas toer-
nooi - NdB
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 
heb dan kan je je opgeven en 
kijken wij of we je kunnen kop-
pelen. Opgeven kan via de mail 
info@die2cafe.nl of telefonisch 
0614743277.

14 maart
Optreden in de Beuken-
hof - Loosdrecht 
Zaterdag 14 maart om 14.30 
uur komt de Huizer Muziek 
Groep, die door het leven gaat 
onder de naam TIMELESS, 
optreden in de Beukenhof in 
Loosdrecht. De band bestaat 
uit 11 man/vrouw. De muziek 
die gespeeld wordt is een mix 
van populaire popmuziek met 
een nostalgisch tintje. Gezellig 
voor de zaterdagmiddag in de 
Beukenhof. Toegang is gratis.

15 maart 
Spiegelplasloop -
Nederhorst den Berg
De Spiegelplasloop is een loop 
door de prachtige omgeving 

van Nederhorst den Berg. Aan 
deze loop doen zowel regio-
nale wedstrijdlopers als recre-
atieve lopers mee. Er kan ge-
kozen worden uit 5 km en een 
10 km. Voor de kinderen wordt 
er een Kidsrun van 1,2 km ge-
organiseerd. Starttijden Kids-
Run: 12.15 uur, 5 km: 12.45 uur, 
10 km: 13.00 uur. Zondag 15 
maart 2020 vanaf 12:00. Start 
Overmeerseweg ter hoogte 
van nr 39 (100 meter vanaf de 
sporthal).
www.spiegelplasloop.nl/

18 maart
Themaochtend over de 
historie van Loosdrecht 
door Cor Lam - 
Loosdrecht
Woensdag 18 maart van 10.00-
12.00 uur in Bibliotheek Gooi en 
meer vestiging Loosdrecht
Cor Lam van de Historische 
Kring Loosdrecht vertelt over 
de historie van Loosdrecht. Hij 
vertelt aan de hand van histori-
sche beelden van Loosdrecht. 
Iedereen is van harte welkom, 
de entree is vrij! Op een thema-
ochtend in Loosdrecht is altijd 
iemand van SeniorWeb aanwe-
zig om je te helpen bij vragen 
over de PC, tablet, e-reader of 
smartphone.

20 maart
Bingo en Rad van
Fortuin - Ankeveen
Traditiegetrouw wordt er dit jaar 
weer een Bingo gehouden bij 
de Ankeveense Sportvereni-
ging. Deze Bingo zal worden 
geleid door Richard Spoor en 
Peter Kulsdom. Er worden 2 
x 3 rondes gehouden en een 
super ronde. Ook is er dit keer 
een speciale 50+ ronde. Nieuw 
dit jaar is het rad van fortuin, 
hiermee zijn mooie prijzen te 
winnen. Deze avond wordt ge-
organiseerd voor jong en oud, 
iedereen is welkom om te spe-
len voor de mooie prijzen. Kom 
gezellig op vrijdag 20 maart 
naar de ASV Kantine in Anke-
veen. Vanaf 19.30 uur.

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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info@dewitteraaf.info   035-6562624

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  2 seniorenwoningen
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.
Prijzen seniorenwoningen vanaf 
€ 205.046,- v.o.n.

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s, 

in combinatie met 2 seniorenwoningen. 
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

STA RT  V E R KO O P !DINSDAG 24 MAART A.S. IN HET SPIEGHELHUYS DAMMERWEG 3, NEDERHORST DEN BERG V.A. 19.00 UUR

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING


