49e jaargang week 19

Donderdag 7 mei 2020

3
GEEN SNEL
ASFALTEREN

5
ONDERNEMEND
WIJDEMEREN

6
ONVERGETELIJKE
DAG

7

11

WIJDEMEREN
INFORMEREN

LOOSDRECHT 75
JAAR GELEDEN

NIEUWSSTER
WIJdemeren
blijft doorgaan
Doe mee!

samenwerking met
| BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
voor een
klein steunDoor: Marjolijn Bezemer
WEEKBLAD
VOOR OUD mentaals
& NIEUW
LOOSDRECHT
WIJDEMEREN
WIJDEMEREN
Sinds 27 februari is het Coronavirus in Nederland binnengedrongen. Dit bracht
onduidelijkheid, verdriet
en veel gemis op meerdere vlakken. Maar intussen
brengt het ook creativiteit,
warmte en verbinding.
WIJdemeren is een groep die
al eerder bestond, maar sinds
de crisis meer ingericht is voor
hulp en steun. Enkele weken
geleden was er een oproep
vanuit WIJdemeren om vrijwilligers te werven voor bepaalde hulpvragen. Intussen
is er een aantal mensen met
hulpvragen gekoppeld aan
vrijwilligers. Het is niet niks,
om hulp vragen. En elke hulpvraag is ook divers. Maar doe
het wel, want er staan genoeg
vrijwilligers klaar voor hulp! Of
het nou gaat om iets fysieks
als boodschappen doen of iets

tje in de rug. Allemaal heel logisch in deze coronatijd.

WIJdemeren heeft in samenwerking met onder andere
Landgoed de Rading een inzamelingsactie opgezet. Met
de opbrengst worden pakketjes samengesteld. Deze zijn
met name bedoeld voor zorgverleners en vrijwilligers als
dank voor hun inzet. Liesbeth
Lamme heeft prachtige potten
en narcissen beschikbaar gesteld, deze werden bij ouderen
bezorgd. Met de hulp van het
Wijdemerenfonds en The Bickery Foodgroup zullen er binnenkort verrassingspakketjes
bezorgd worden bij eenzame
ouderen die zelfstandig wonen om deze een hart onder
de riem te steken. Het zou geweldig zijn als deze pakketjes
vergezeld worden van zelfgemaakte kaarten voor de persoonlijke touch. Helpt u mee?
De kaarten kunt u inleveren
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MAKELAARS - TAXATEURS

BOEGSPRIET 14 LOOSDRECHT
ONZE KANTOREN
NIEUWBOUW (op afspraak)
LINDELAAN 104
1231 CN LOOSDRECHT OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238
1231 NH LOOSDRECHT
T 035 582 53 33
VEERMANMAKELAARS.NL

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

op de Eslaan 9 in Kortenhoef
of bij Landgoed de Rading in
Loosdrecht.
Doorgaan
Via de Facebookgroep WIJdemeren kunt u deze acties
volgen, hulp aanbieden, vragen stellen, maar ook mensen
aandragen die een bedankje

verdienen. Hopelijk zijn er nog
meer ondernemers die mee
willen doen met de inzamelingsacties. Het is een uniek
gebaar voor ieder die het flink
verdient om verwend te worden in deze moeilijke tijden.
In deze tijden is het van belang om te denken aan elkaar.
Daarom nog een keer de be-

langrijke boodschap, houd 1,5
meter afstand, was vaak de
handen en blijf zoveel mogelijk
thuis.
Overal in Wijdemeren worden
acties op touw gezet om mensen te helpen en op te beuren.
Laten we dit vasthouden en
voortzetten. Heeft u vragen
over de lopende acties, vragen
over hulp of wilt u vrijwilliger
worden? Wilt u meedoen aan
de inzamelingsactie of iets doneren? Bel dan met Marjolijn
Bezemer: 06 48 54 52 27.

Profiteer van de
kennis en ervaring
van een lokale
woningexpert!

Lindelaan 101
1231 CK Loosdrecht
T 035 – 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

Van Riebeeckweg 45
1212 EH Hilversum
Tel. 035 683 55 23
info@dekker-uitvaart.nl

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

In verband met de
situatie in Nederland
zijn er geen reguliere
kerkdiensten.
Wij verwijzen u naar
de website van uw
eigen kerk voor de
mogelijkheden.

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

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp
Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Samen
komen
er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 we
823 34
di t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
www.versawelzijn.nl
Meer informatie? Bel 035 623 11 00

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

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

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

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,
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

BIEN SÛR

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Moederdag ontbijtpakket (t/m 9 mei):
- bakje filet americain
- bakje beenhamsalade
- 100 gr. gebraden rosbief
- 100 gr. gebraden gehakt

Alles uit eigen
keuken, nu voor

€ 6,95!

Iedere MAANDAG en DINSDAG

De aller lekkerste verse runder Hamburgers
4 halen, 3 betalen

BOSMAN-BOUW
AANNEMINGSBEDRIJF

06 55 89 40 69

(LOOSDRECHT)

Nieuwbouw, verbouw, renovae, onderhoud, kozijnen, dakkapellen, veranda's….

WWW.BOSMAN-BOUW.NL

(geldig t/m zaterdag 9 mei)
www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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De lokale politiek en de coronacrisis
Ingezonden brief

Dat we momenteel door een
bijzondere tijd heen gaan behoeft geen verduidelijking. We
kampen met het corona-virus
en maken ons grote zorgen
om de effecten daarvan, met
name de gezondheid van
onszelf en onze dierbaren.
Zorgpersoneel is hier dag en
nacht mee bezig en verdient
grote waardering. Net zoals
veel ander vitale beroepen.
Restaurants zijn dicht, de
scholen ook, evenementen
vinden niet plaats en we wer-

ken zoveel mogelijk thuis. We
hopen allemaal dat er zo snel
mogelijk een einde aan zal komen. Maar dan zal de wereld
er, denken wij, niet meer zo
uitzien als daarvoor. Mensen
zijn hun baan kwijtgeraakt.
Bedrijven zijn failliet. De gezondheidszorg zal een inhaalslag moeten maken. Kinderen
hebben leerachterstanden die
moeten worden ingehaald.
En volgens ons betekent dat
ook iets voor de lokale politiek

in Wijdemeren. We kunnen
niet net doen alsof er niets
gebeurd is. We moeten niet
doordenderen, maar een pas
op de plaats maken. Zijn we
nog met de juiste dingen bezig
? Moeten we andere prioriteiten gaan stellen? We hebben
bijvoorbeeld in de crisis gezien hoe belangrijk de zorg is
voor ons is, in alle facetten.
Huisartsenzorg, de WMO, de
jeugdzorg, eenzaamheidsbestrijding. Wij kunnen ons niet
voorstellen dat we daar nu in

Wijdemeren op gaan bezuinigen. Mensen zijn hun baan
kwijt en hebben inkomensondersteuning van de gemeente nodig. Hoe houden we ons
zo belangrijke verenigingsleven in tact ? Hoe houden we
onze winkels en bedrijven ‘ín
leven’? De crisis laat zien hoe
belangrijk een fijne woning is.
Dus moet er meer sociale woningbouw voor onze inwoners
komen. De crisis laat ons ook
zien dat we beter met onze
natuurlijke omgeving moeten

omgaan. Dus aandacht voor
natuurbehoud, biodiversiteit
en duurzame energieopwekking. Wij zijn er van overtuigd
dat dit het uitgelezen moment
is voor een overgang naar een
sociale en duurzame circulaire
samenleving.
Het college komt in mei 2020
met een ‘Perspectiefnota’. Wij
zijn klaar voor de discussie.
fractie PvdA/GroenLinks Wijdemeren

Geen snel asfalteren op Oud-Loosdrechtsedijk
3x ‘No Go’ in commissie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na 2 uur en 20 minuten
vergaderen via het beeldscherm trok verkeerswethouder Joost Boermans
de conclusie dat zijn plan
om de Oud-Loosdrechtsedijk richting de jachthavens in vier dagen te
asfalteren ‘jammerlijk mislukt’ was. Een meerderheid
van De Lokale Partij, CDA
en PvdA/GroenLinks (10
van de 19 zetels) gaf een
‘No Go’. Ook bij de voorstanders waren er nogal
wat mitsen en maren. Het
spoedvoorstel komt dus
niet op de agenda van de
digitale gemeenteraad op 7
mei a.s.
Ram Lachman (PvdA/GrL.)
was tegenstander, omdat zijn
partij grote moeite heeft met
het onderhands aanbesteden
bij wegenbouwer KWS. Zij willen de gebruikelijke procedure
van een meervoudig aanbesteden waarbij ook concurrenten mee kunnen dingen. Dat
kost echter minimaal 3 weken
en die tijd had de wethouder
niet. Het bezwaar van Lachman sloot aan bij de kritiek
van CDA- voorman Jan Verbruggen wiens ‘haren overeind kwamen staan’ dat Wijdemeren in zee wilde gaan met
KWS. Het vertrouwen in deze
aannemer was bij de christendemocraten aanzienlijk gedaald na de aanleg van het traject tussen de rotondes recent.

Waarbij een overschrijding van
ruim 4 ton op het budget niet
werd gepruimd door het CDA.
Volgens Gert Zagt van De Lokale Partij ‘barstte het voorstel
van de risico’s’. Naast de zijns
inziens ‘onrechtmatige aanbesteding’ was het plan ‘ondoor-

dacht’, ook wat de financiële
onderbouwing betrof.

tegemoetkoming een ondergeschoven kindje was.

Zagt ‘viel van z’n stoel’
(3x-red.) toen hij zag dat de
restaurants worden gecompenseerd voor omzetverlies.
Terwijl bij vorige projecten de

Alle partijen erkenden dat
groot onderhoud aan dit deel
van de dijk noodzakelijk was.
VVD ‘er Sieta Vermeulen had
ook grote twijfels, met name

over een kwaliteitsgarantie.
Bovendien wilde ze een korting van 75.000 euro op het
bedrag. De wethouder kon
niet anders dan het voorstel
terugtrekken. Wellicht tot na
het vaarseizoen.

Foto:(vanaf links boven, met de klok mee) Sieta Vermeulen, Olivier Goetheer, vz., Ram Lachman en wethouder Joost Boermans
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Er was eens in tijden van covid…
een Wijdemeers sprookje
Ingezonden brief
Er was eens een weg in
Oud-Loosdrecht. Een dijk van
een weg! Maar die oude weg in
Oud-Loosdrecht werd oud en
versleten en zag de toekomst
somber in. De randen gingen
rafelen, de stukken vielen er
af, en de noodpleisters konden
het niet meer aan.

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Maar de oude weg bood de
enige mogelijkheid om bij boten en de Plassen te komen
en ook doorsluipers maakten
er dankbaar gebruik van om
files te vermijden. De oude dijk
zuchtte en steunde, kraakte in
zijn voegen en liet het allemaal
maar toe.
De oude weg was ook geliefd
bij fietsers: kinderen op weg
naar school of toeristen voor
wie de oude weg de belofte inhield van het genieten van de
natuur. De oude dijk was blij
dat hij hierin nog kon voorzien.
Maar toen kon het echt niet
meer. De oude dijk had een
nieuwe huid nodig, een complete transplantatie. De wegverzorger en zijn raadslieden,
die hierover moesten beslissen, zagen het ook, maar U
weet, de wachttijden zijn lang
en er moet overal nog zoveel
gebeuren! En intussen bleef de

oude dijk proberen, al krakend
en steunend te doen, waarvoor
hij was bedoeld.
Toen werd het plotseling stil in
het land. Een ziekte waarde
rond, de mensen bleven thuis
en ook de wachttijden werden
opgeschort. Het werd stil op de
dijk. De wegverzorger zag een
kans. Een donor was voorhanden en bereid in deze stille tijd
een nieuwe huid ter beschikking te stellen. De wegverzorger sprak met de oude weg en
iedereen die van hem afhankelijk was. Men was enthousiast
over deze kans. De oude dijk
kreeg weer hoop op betere
tijden, de toekomst leek hem
weer toe te lachen en dankbaar maakte hij zich op voor de
ontvangst van zijn nieuwe huid.
De wegverzorger moest echter
overleggen met zijn zes raadslieden die hem toestemming
moesten geven. De oude weg
wachtte in spanning. En toen
ging het mis! De raadslieden
leden aan koudwatervrees!
Eén raadsheer viel van zijn
stoel en vond het te snel, een
raadsvrouw kwetterde dat de
nieuwe huid te duur was, een
ander wilde kunnen kiezen uit
verschillende donoren en een
paar waren bovendien aller-

gisch voor de donor. Te duur,
te weinig keus, te overhaast,
te veel risico’s, dat vonden
de vier huiverige raadslieden.
Slechts twee raadslieden, democraten die het belang van
het dorp voor ogen hadden,
wilden de oude weg snel genezen van zijn kwalen en van een
nieuwe huid voorzien. De oude
dijk was verbijsterd en zag zijn
hoop vervliegen.
De wegverzorger had geen
keus. Hij moest gehoorzamen
aan zijn raadslieden. De oude
weg kreeg dus nog steeds
geen nieuwe huid. Krakend en
steunend moest hij de onzekere toekomst tegemoet gaan en
hoopte nog in staat te blijven
om toch nog veilig te kunnen
doen waarvoor hij bestemd
was. De gebruikers waren teleurgesteld en ongelukkig en
vonden het een gemiste kans
die iedereen duur te staan zou
kunnen komen.
De oude weg in Oud-Loosdrecht, die dijk van een weg,
weende, zuchtte en steunde
en stond, krakend, opnieuw
op de wachtlijst. En leefde nog
lang … ongelukkig!
Nanne Roosenschoon; D66
Wijdemeren

Woningbouw in Wijdemeren
Ingezonden brief

Zondag 10 Mei
MOEDERDAG

Red Velvet
Hartentaart
Nu € 12,95

Hiermee wil ik reageren op de
ingezonden brief van de heer
Marco Ritt uit Nederhorst den
Berg. Hij reageert hiermee op
een artikel in Weekblad Wijdemeren van 22 april jl. waarin
de consequenties worden beschreven wanneer de plannen
van de provincie Noord-Holland doorgaan en 80% van Wijdemeren een zgn. Beschermd
Provinciaal Landschap wordt
en bouwen daardoor praktisch
onmogelijk wordt. Natuurlijk
wil ook de VVD Wijdemeren
landelijk houden en ons landschap beschermen. Wij sluiten
onze ogen echter niet voor de
gevolgen die het beleid van de
provincie zal hebben. Dat betekent dat er geen mogelijkheid
is om een woning in Wijdemeren te vinden voor de meer dan

1.000 woningzoekenden, onder wie veel jongeren, er geen
woningen in het middensegment gebouwd kunnen worden
waardoor er geen doorstroming kan plaatsvinden, dat de
vergrijzing in Wijdemeren in
versneld tempo doorgaat, een
vergrijzing die nu al hoger is in
vergelijking met de regio Gooi
& Vecht en ook landelijk. Dat
betekent ook, dat winkels en
basisscholen dreigen te verdwijnen, onze verenigingen
op termijn onvoldoende leden
hebben en dus dat de leefbaarheid van onze dorpen onder druk komt te staan. Zonder
die paar bouwprojecten (Groenewoud en Zuidsingel Zuid
in Kortenhoef en Nederhorst
Noord in Nederhorst den Berg)
die de gemeente voor ogen

heeft, verwordt Wijdemeren tot
een reservaat. Dat klinkt hard,
maar het is wel de consequentie als de plannen van de provincie doorgaan. Nogmaals,
ook de VVD wil het landelijke
karakter van Wijdemeren behouden en niet overal bouwen,
maar wij sluiten de ogen niet
voor de realiteit. Dat vinden
wij ook in het belang van onze
inwoners. In zijn ingezonden
brief geeft dhr. Ritt aan dat er
nog wel ruimte is voor woningbouw onder de nieuwe regels.
Wij nodigen dhr. Ritt graag uit
om aan te geven waar die volgens hem dan zijn, dan zullen
wij die als VVD zeker in overweging nemen.
Sieta Vermeulen, fractievoorzitter VVD Wijdemeren
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Ondernemend Wijdemeren
voor alle ondernemers

Het covid-19- virus heeft ook direct gevolgen heeft voor de ondernemers. Die gaan echter niet bij
de pakken neerzitten. In de 3e en tevens laatste aflevering van deze OW-pagina ziet u weer diverse ondernemers die kansen pakken. Ze zoeken een andere markt, ze bedenken alternatieven
en ze helpen elkaar. Ondernemend Wijdemeren steunt de lokale bedrijven en dankt de uitgever
van dit blad dat verschillende bedrijven de ruimte hebben gekregen hun verhaal te doen.

The Antonia Lounge Boat
Helaas kunnen we op dit moment u niet een onvergetelijke ervaring bieden met onze comfortabele
elektrische lounge boot. Alle vaarten verschoven of geannuleerd en onze doop van 28 april jl. hebben we moeten uitstellen. Voor The Antonia staan uw gezondheid en veiligheid voorop. We hebben
deze stoere loungeboot gebouwd ter nagedachtenis aan mijn vrouw Anja (doopnaam Antonia).
The Antonia komt in een stichting waarmee geld zal worden gedoneerd aan STOP Hersentumoren
(VUmc). Samen sterk en blijf gezond. (Steven Voorn, founder en eigenaar www.theantonia.nl)

Met elkaar en voor elkaar
Als ondernemer moet je rekening houden met tegenslagen, die elk moment wanneer niemand
het verwacht kunnen gebeuren. De corona crisis is zo’n onverwachte tegenslag. Maar Restaurant
1244 laat zich echter niet kennen en heeft ingesprongen op de kansen die deze tijd biedt, door een
bezorgservice op te zetten. Met de feestdagen pakt ons restaurant extra uit, zo kunt u op Moederdag een heerlijke high tea afhalen, om alle moeders even flink te verwennen in deze moeilijke tijd.
Wij willen u bedanken voor de steun in deze tijd.

Mrs Italy
Pizzacateraar Mrs. Italy heeft het erg druk met haar bezorgservice. Zeven dagen per week wordt
haar pizzabus uitgenodigd in een straat om daar pizza’s te bakken die van tevoren besteld zijn.
Het gaat om groepen tussen 70 en 100 personen. Tot 19 mei is Mrs. Italy vol geboekt. “Mijn eerste reactie was dat ik ook schrok, maar door een actie op het sociale medium Next Door liep het
storm.” Mrs. Italy, Anneke Dijkstra, had een bedrijfspand in Loosdrecht dat een jaar geleden werd
getroffen door een grote brand.

Bikeshop Loosdrecht
Starten in een nieuwe winkel in de coronacrisis, dat is helemaal niet hoe ik het bedacht had natuurlijk. Rustig beginnen, hoopte ik, maar toen brak de coronatijd aan en kregen we het onverwachts al
snel heel druk. Gelukkig hadden we in dit nieuwe pand meer ruimte voor de klant en konden ook de
monteurs door sleutelen doordat ze nu makkelijk de 1.5m afstand konden bewaren. Ook houden
de meeste klanten zich netjes aan de nieuwe regels. Of het nu aan onze nieuwe locatie ligt of aan
de coronacrisis dat zullen we nooit weten, en hoe dit afloopt ook niet, maar ik ben momenteel een
blije ondernemer. Aldus Co Verhoef van de Bikeshop.

Unit 14 Beveiliging
Sinds we in de lockdown zitten, doen we in overleg andere werkzaamheden op andere tijden. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening op een hoog niveau houden. Door snel schakelen en zeer
flexibel te zijn is het nog maar net opgezette bedrijf in Hilversum zelfs iets gegroeid. Onze vestiging
in Bunschoten is ook stabiel gebleven. We zijn ons nu nog meer bewust dat wij een hele goede
band hebben met onze klanten en dat we alles voor elkaar over hebben. Blijf veilig en gezond, dat
is het allerbelangrijkste (Jan en Peter).
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Toiletten

DROOM NU,
REIS LATER!

Ingezonden brief

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

Wat
Gertrude
Bourgeois
schrijft klopt. Alle strandjes
bij het water die duidelijk ingericht zijn voor dagrecreatie
dienen beslist voorzien te zijn
van een toegankelijk opengesteld toilet. Of anders tijdelijk
meerdere waarschuwingsbor-

den plaatsen. Daar waar veel
mensen te verwachten zijn of
veel mensen zijn en meerdere mensen, honden, paarden,
e.d. plassen en poepen aan
de rand van het water en/of in
het water dan wordt daar het
water besmet met een van de

E-coli bacteriën. Dit veroorzaakt ziekte, ernstige ziekte
en/of nierfunctiestoringen.
Jacco Groeneveld te Loosdrecht, gezondheidstechnisch
ir.

Onvergetelijke dag
LOOSDRECHT
Afgelopen vrijdag 1 mei
heeft onze tante Gerda de
mooie leeftijd van 87 jaar
bereikt. Dit wilden we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan, ondanks alle Corona ellende.
Via Facebook hebben we toen
een oproep gedaan aan de inwoners van Loosdrecht, waar
massaal aan gehoor is gegeven. Met in acht neming van
de regels heeft tante de hele
dag door gepaste aandacht

gekregen; kaartjes, bloemen,
gebak en telefoon het kon niet
op. Het hoogtepunt van de dag
was toch wel het optreden van
3 muzikanten. Onder het genot
van heerlijke hapjes, spontaan
aangeboden door de Heeren
van Loosdrecht, was het feest
compleet.
Wij willen de inwoners mede
namens tante Gerda enorm
bedanken voor de onvergetelijke dag!

een persoonlijk bedrukt blik

ALTIJD EEN SUCCES

Knuﬀel voor

Oma!

dikke
vrienden!

GUN SCHOENEN EEN 2E RONDE
WEGGOOIEN IS ZONDE

Hakken klaar terwijl
u wacht of winkelt

Origineel cadeau voor moeder, oma, opa óf
iemand die wel een steuntje in de rug verdient!
Een blik mét persoonlijke foto, gevuld met koekjes,
chocolade, dropjes of snoepjes...leuk om te geven, nóg leuker om te krijgen!
Bestel via onze website.

Nu voor slechts

 13,95*

Lieve mama,

we slikken graag
jouw zoete koek!
xx Suus en Tijn

Gijsbrecht van Amstelstraat 99
Hilversum - Hoek Neuweg
035 - 77 26 158

Mam, we houden van je!

(zonder vulling)

Openingstijden:

LVB
PRINT STORE

Ma: gesloten
Di t/m vr 8:30 - 17:30 uur
Za: 8:30 - 16:00 uur

established since
2011

*Lezersactie: gebruik bij bestellen de code FDWN2020 en ontvang  2,50 korting!

info@lvbprintstore.nl

tel. 06 2626 0017

www.lvbprintstore.nl
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Wie verdient er
een kaartje?

Gemeentehuis gesloten

#mooiWijdemeren
@elviravdlugt

In verband met Hemelvaartsdag is het
gemeentehuis gesloten op donderdag 21 mei.
Ook de dag na Hemelvaart, vrijdag 22 mei, zijn
wij gesloten. Vanaf maandag 25 mei zijn we
geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.

Officiële
bekendmakingen

Gemeente Wijdemeren

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Nieuwe wereld
En toch is het ontzettend belangrijk dat we
volhouden met elkaar. Ja, het aantal overledenen en geïnfecteerden daalt gelukkig,
net als het aantal opnames in het ziekenhuis.
Dit betekent echter niet dat het virus weg is.
Hopelijk kunnen de maatregelen binnenkort versoepeld worden. Al moeten wij ons
realiseren dat we ons voorlopig in een nieuwe
wereld bevinden.

Hernieuwd besef

Burgemeester Larson:

“Het loont om samen de
strijd aan te gaan”
Afgelopen week hebben we stil
gestaan bij het thema vrijheid. Een
veel besproken thema de laatste
maanden. Het coronavirus heeft
ons allemaal op enige wijze geraakt.
Sommigen onder ons zijn ziek (geweest), helaas zijn er ook dodelijke
slachtoffers gevallen én wij zijn allen
beperkt in de wijze waarop we gewend zijn ons leven te leiden.

Niet makkelijk
Dit laatste is zeker niet makkelijk. Waar wij
in het begin dachten ‘we zetten de schouders eronder’, lijkt nu een ‘coronamaatregel-vermoeidheid’ te ontstaan. Het is ook
ontzettend moeilijk om je kleinkinderen niet
te kunnen knuffelen, niet te kunnen spelen
met je vriendjes, niet te mogen bankhangen
en chillen met z’n allen en domweg niet eens
een biertje met elkaar te mogen drinken in je
lievelingskroeg.

Sporten in Wijdemeren
Gaat uw kind weer sporten? Er zijn
een aantal regels. Zo hebben kinderen tot en met 12 jaar begeleiding
nodig en zijn wedstrijden nog niet
toegestaan. Alle regels op een rij.

het toilet gaat en zijn of haar handen wast
voor vertrek. Alle douchevoorzieningen zijn
gesloten, dus kinderen moeten na afloop thuis
douchen.

Voor alle kinderen en jongeren geldt dat zij
1,5 meter afstand tot de trainer of instructeur
moeten bewaren. Jongeren van 12 tot en
met 18 jaar moeten onderling ook 1,5 meter
afstand houden.

Het is handig als uw kinderen zelf, lopend of
op de fiets, naar de sportvereniging komen.
Komt u hen toch brengen en halen? Als ouder
mag u het verenigingsterrein niet op, dus zet
hen buiten dit terrein af.

Omkleden en douchen

Veel sportplezier!

Zorg dat uw kind zich thuis omkleed, naar

Halen en brengen

Velen noemen onze nieuwe wereld ‘de
anderhalvemetersamenleving’. Zelf vind ik dat
een wat ongelukkige term. Het legt nadruk
op de afstand tot elkaar, terwijl we juist dicht
bij elkaar moeten blijven. Ik vind dat we op
zoek moeten gaan naar een term die benadrukt wat de nieuwe wereld ons brengt. Een
hernieuwde waardering voor onze zorgers,
opleiders, schoonmakers en alle beroepen die
we tot voor kort wellicht voor lief namen. Een
hernieuwd besef van wat essentieel is voor
ons geluk: samenzijn, persoonlijk contact en
vertrouwen. En het besef dat de individuele
inspanning het collectief dient: het loont om
samen de strijd aan te gaan.
Hoe onze nieuwe samenleving moet heten,
dat weet ik niet. Wellicht dat u ideeën heeft;
die hoor ik graag. Het belangrijkste is dat we
elkaar straks weer kunnen treffen en ons
weer vrij kunnen voelen. En weer gezellig met
elkaar kunnen omgaan, zoals we gewend zijn
in Wijdemeren.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Corona Check app

Heeft u klachten die mogelijk door het coronavirus worden veroorzaakt? In de Corona
Check app kunt u dagelijks gegevens over
uw gezondheid doorgeven. Bijvoorbeeld of
u kortademig bent en wat uw temperatuur is.
Een medisch team beoordeelt iedere dag uw
klachten. Als het nodig is, neemt een zorgverlener uit dit team binnen 24 uur telefonisch
contact met u op. Aanmelden kan via
www.decoronacheck.nl.
>

Tussenpersonen Tozo

Er zijn momenteel bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder
financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw
aanvraag en daar hoeft u als ondernemer niets
voor te betalen. Voor (aan)vragen of hulp kunt
u kijken op www.hilversum.nl. De gemeente
Hilversum zorgt namelijk voor de afhandeling
van alle aanvragen vanuit de regio.
>

Eigen bijdrage wmo

Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning,
zoals hulp bij het huishouden, door te laten
lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom
het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de
minister besloten om in april en mei 2020
geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen.
Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart. De maatregel geldt niet voor Wmoklanten die wonen in een instelling voor
beschermd wonen of voor opvang. Voor deze
voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.
>

Werk Paddenpoel

In de week van 4 mei starten de werkzaamheden voor het realiseren van de Paddenpoel fase II in Kortenhoef. Naast sporthal de
Fuik, tussen de parkeerplaats en Oostindië,
wordt een bordes aangelegd met daarop
het oorlogsmonument. In het midden van
het bordes komt een mozaïek met het
wapen van Wijdemeren. Ook plaatsen we
nieuwe beplanting. Het bordes wordt ook
toegankelijk voor mindervalide inwoners.
De werkzaamheden nemen ongeveer drie
weken in beslag. Bekijk het ontwerp op
www.wijdemeren.nl/depaddenpoel.
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“In WIJdemeren zijn WIJ er voor elkaar”
Het coronavirus kan het dagelijks leven lastig maken. Heeft u hulp nodig
of wilt u juist helpen? De Appelboom
biedt een overzicht van alle initiatieven in Wijdemeren, zoals bijvoorbeeld Facebookgroep WIJdemeren.
“In de Facebookgroep delen we van alles:
nieuws, tips, hulpvragen en handige links.
Iedereen mag iets plaatsen, in welk dorp u
ook woont. Zo laten we honden uit, doen
boodschappen, bellen voor een praatje en
delen verrassingspakketjes uit aan ouderen en
zorgmedewerkers,” vertelt initiatiefneemster
Marjolijn Bezemer.

Wees voorzichtig
Marjolijn: “Het is fantastisch om te zien hoe-

veel mensen klaar staan voor elkaar. Er wordt
helaas ook misbruik gemaakt van de situatie.
Wees dus altijd voorzichtig, laat niemand
binnen en geef nooit uw pinpas en pincode
mee.” Meer weten? Neem contact op met
Marjolijn via telefoonnummer 06 48 54 52 27
of plaats iets in de Facebookgroep. Ga naar
www.facebook.com en zoek op ‘WIJdemeren’.

Helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren
die graag voor u klaar staan. Schroom niet om
gebruik te maken van deze hulp.
Bel met dorpscoördinator Bas Immerzeel
via 06 52 58 09 22 of mail naar
b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u graag
op weg.
Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp.

Lokale steunmaatregelen bedrijfs- en verenigingsleven
De coronacrisis duurt voort en veel
ondernemers hebben het nog steeds
zwaar. Zeker ook in Wijdemeren met
een relatief grote horeca- en recreatiesector . De gemeente heeft daarom de lokale ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en verenigingen
uitgebreid.

opgelegd. Daarnaast kunnen bedrijven en
verenigingen die een pand huren van de
gemeente, en als gevolg van de coronacrisis
liquiditeitsproblemen hebben, tijdelijk uitstel
van de huurbetalingen aanvragen. We vragen
vastgoedeigenaren om dit voorbeeld te
volgen.

“Veel ondernemers hebben onze steun nodig.
Met deze uitbreiding van de lokale steunmaatregelen willen we de druk op bedrijven
en verenigingen die het moeilijk hebben
verminderen,” aldus wethouder Jan Klink.
De maatregelen gelden, met terugwerkende
kracht, vanaf 15 maart.

Vrijwel alle geplande evenementen voor de
komende zomerperiode zijn geannuleerd.
In veel gevallen zijn door organisatoren
al voorbereidingskosten gemaakt en de
bijkomende leges betaald. Deze legeskosten
worden kwijtgescholden als evenementen
geannuleerd moeten worden als gevolg van
de coronacrisis. Ook ondernemers die, als
gevolg van de coronacrisis, leges moeten
betalen voor een administratieve wijziging in
hun bedrijfsvoering kunnen uitstel van betaling aanvragen.

Uitstel belasting- en huurbetalingen
Voor Wijdemeren geldt dat er voorlopig geen
aanmaningen gestuurd worden voor betaling
van de belastingaanslagen die dit jaar worden

Kwijtschelding legeskosten

Vragen, zorgen of initiatieven
Bent u een ondernemer of vereniging en
maakt u zich zorgen over uw financiële
situatie? We denken graag met u mee. Ook
stimuleren we nieuwe initiatieven om onder-

nemers en verenigingen te steunen in deze
moeilijke tijd.
Neem hiervoor contact op met ondernemersmanager Natasja Zak via
n.zak@wijdemeren.nl of (035) 65 59 412.

Wie verdient er een kaartje?
Veel inwoners hebben momenteel
zorgen over familie, vrienden of anderen in hun directe omgeving. Wie
kan er volgens u een hart onder de
riem gebruiken met een persoonlijk
kaartje van de burgemeester en wethouders?
Misschien is het uw alleenstaande zus in quarantaine, een opa in het verzorgingshuis, een
vriend die zijn baan heeft verloren, uw kleinkinderen die nog thuis zijn. Wat uw verhaal
ook is: laat het ons weten. De burgemeester
en wethouders schrijven hen graag een

Gemeente Wijdemeren

Bestrijding eikenprocessierups
Net als voorgaande jaren gaat de gemeente haar eikenbomen preventief
behandelen tegen processierupsen.
Heeft u zelf een eikenboom in uw
tuin? Controleer dan regelmatig of
hier geen nest in zit.
De eikenbomen hebben op dit moment
voldoende bladeren om ze preventief te
behandelen met een biologisch bestrijdingsmiddel. Daarom gaan we binnenkort van start.
Door de behandeling zal een groot deel van
de rupsen sterven.

Melden via Fixi
De processierupsen zijn te herkennen aan
de grote, dichte nesten op de stam of op de
dikke takken van de boom. Ziet u een nest
met rupsen? Geef dit dan aan ons door via de
fixi-app of via www.fixi.nl. Hierdoor wordt het
ook voor andere inwoners zichtbaar waar de
nesten zitten. U kunt een nest ook doorgeven
via telefoonnummer 14 035.

Eikenboom in uw tuin
Heeft u een eikenboom in uw tuin? Dan bent
u zelf verantwoordelijk voor bestrijding van

de rups. U kunt met planten of mezenkastjes
de natuurlijk vijanden van de processierups
naar uw tuin lokken. Hang het mezenkastje
niet in de eik zelf, maar in de buurt. Komt er
toch een nest in uw boom? Ga dan niet zelf
de rups bestrijden, maar meldt u aan voor
bestrijding door de gemeente. Hiervoor geldt
een gereduceerde tarief van 125 euro inclusief
BTW per boom. Neem voor meer informatie
contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 035.

persoonlijke kaart. Want het coronavirus raakt
ons allemaal, op wat voor manier dan ook.

Iemand aanmelden
Kent of bent u iemand die wel een kaartje kan
gebruiken? Mail dan zijn of haar naam, adres,
postcode en woonplaats naar
communicatie@wijdemeren.nl. Vertel daarbij
kort waarom hij of zij een kaart verdient, zodat
het college een mooie boodschap kan schrijven. We gaan uiteraard zorgvuldig om met de
adresgegevens en gebruiken deze niet voor
andere doeleinden.

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

>

Verlenging beslistermijn

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

Ankeveen
Breukeleveen
- Herenweg 42: plaatsen tijdelijke woning
(22-04-2020)

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij
de Afdeling bestuursrecht¬spraak van de Raad
van State dient over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij
de gemeenteraad.

- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfsgebouw (29.04.20)

Verkeer

Nederhorst den Berg
’s-Graveland
- Beresteinseweg 30: verplaatsen woonark
(21.04.20)
- Leeuwenlaan 48: bouwen schuur (24.04.20)
- Zuidereinde 43: restaureren plafondschilderingen en lambrisering tpv corps en loges
(28.04.20)

Kortenhoef
- Cornelis de Wijsstraat 19: bouwen aanbouw
(29.04.20)
- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (29.04.20)
- Koninginneweg 95: plaatsen poort (16.04.20)
- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning
(gewijzigde situatie) (21.04.20)
- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (24.04.20)

- Kooikerboog 4: uitbreiden van woning (20.04.20)
>

Rectificatie

Op 22 april 2020 publiceerden wij een verleende omgevingsvergunning voor het maken
van een uitweg op Prinses Margrietstraat 10 in
Loosdrecht. Het juiste adres is echter Prinses
Marijkestraat 10 in Loosdrecht.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
>

Kortenhoef:
- achter Moleneind 45: baggeren watergang
Voor het indienen van zienswijze: die kader.

Loenen aan de Vecht
- Oud over 152: bouwen boothuis (29.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 73: plaatsen
overkapping (21.04.20)
- achter Horndijk 38 en A. Lambertskade:
bouwen twee kanosteigers (21.04.20)
- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (23.04.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: vervangen
beschoeiing (28.04.20)
- Nootweg 89: wijzigen gevel (21.04.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (gewijzigde
situatie) (18.04.20)
- Meerhoekweg 12: plaatsen aanbouw (23.04.20)
- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (16.04.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Holland End 49: uitbreiden woning (28.04.20)
- Mr. J.C. Bührmannlaan 9: verhogen en
vergroten woning (17.04.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 2: plaatsen dakkapel (17.04.20)
- Rembrandtlaan 54: plaatsen dakkapel (22.04.20)
- Veendijk 16: maken uitweg (28.04.20)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: renoveren ligboxstal (28.04.20)
- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (22.04.20)
- Torenweg 2: verplaatsen kozijn en plaatsen
dakkapel (17.04.20)
- Dorpsplein: afwijken van bestemmingsplan
voor tijdelijke standplaats (17.04.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

COLOFON

Ontwerpbestemmingsplan
Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV De Spiegel, achter
Dammerweg 62 in Nederhorst
den Berg
>

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
Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en
Blijkpolder WSV de Spiegel, achter Dammerweg
62 te Nederhorst den Berg, ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de
Watervogels is voornemens om het bestaande
clubgebouw op de begane grond, richting de
Spiegel- en Blijkpolderplas uit te breiden.

>

Verkeersbesluiten

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan iedereen 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 worden
opgenomen met de administratie van het

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten
gehore brengen van “The last post” door
trompettisten, 4 mei 2020 (23.04.20)
- Stichting Scouting Regio Gooi, De Kwakel 52,
Scoutpop, 26.09.2020 (21.04.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan
t.h.v. 12, plaatsen toilet tijdens schilderwerkzaamheden, van 18 mei t/m 28 juni 2020
(28.04.20)

Wijdemeren

Loosdrecht

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op elf locaties in Wijdemeren

- Don Events, parkeerterrein Wijde Blik, standplaatsvergunning voor verkoop snacks, patat
en ijs, van juni tot september (22.04.20)

1. Ankeveen – 2 langsparkeervakken Herenweg
2. ’s-Graveland – Noordereinde tegenover
huisnr. 45
3. ’s-Graveland – Zuidereinde tegenover
huisnr. 190
4. Kortenhoef – Dodaarslaan (parkeerterrein
Dodaarslaan/Hoflaan)
5. Kortenhoef – Hazenest (parkeerterrein
sporthal De Fuik)
6. Loosdrecht – Dirk Smorenberglaan
tegenover huisnr. 73
7. Loosdrecht – Rading tegenover Rading 162
8. Loosdrecht – Rembrandtlaan t.h.v.
plantsoen Van Ostadelaan
9. Nederhorst den Berg – parkeerterrein
Blijklaan
10. Nederhorst den Berg – G. Hendrik Breitnerlaan naast huisnr. 23
11. Nederhorst den Berg – parkeerterrein
Voorstraat hoek Brilhoek;

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl (team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer
u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

U kunt het verkeersbesluit inzien op
www.officielebekendmakingen.nl. U kunt – als
belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Overig

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf donderdag 7 mei
2020 gedurende zes weken ter inzage. Het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP7900Adam612020-on00).
In verband met de maatregelen rond het
coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet
worden ingezien op het gemeentehuis.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten
gehore brengen van “The last post” door
trompettisten, 4 mei 2020 (29.04.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) digitaal opgevraagd worden via info@wijdemeren.nl (team
Juridische zaken & Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
degene die het besluit genomen heeft.

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 29 april een nieuwe
Noodverordening vastgesteld. Dit naar aanleiding van de versoepeling van de maatregelen
die het kabinet op dinsdag 27 april 2020
bekendgemaakt hebben. De noodverordening
is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
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.
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FAMILIEBERICHTEN

Gerrit Jan van Norden
overleden

Bollen ICT
Service aan huis voor
€ 13,75 per kwartier
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153

Met respect en vol bewondering voor de kracht
waarmee Gerrit zijn strijd heeft gestreden, is na
een periode van afnemende gezondheid en omringd
door zijn dierbaren rustig heengegaan mijn lieve man,
lieve vader, schoonvader en opa

Gerrit Jan van Norden
Gerrit

Oud-Loosdrecht,
6 april 1945

Hilversum,
30 april 2020

Sjaan van Norden
Monica, Peter en Giovanni de Wit
Correspondentieadres:
Familie van Norden
Vrijheid 34, 1231 TN Loosdrecht
Het afscheid vindt in besloten kring plaats.

Uitvaartzorg
vanuit het hart
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Door: Cor Lam

LOOSDRECHT
Ruim 2 maanden vocht
Gerrit Jan van Norden tegen zijn ziekte, maar hij
moest zich overgeven.
Voor zijn onafscheidelijke
Sjaan en de familie een
groot verlies.
Voor ‘Fraternitas’ en voor ons
dorp heeft hij, meest achter
de schermen, veel betekend.
‘Fraternitas’ verliest een van
z’n steunpilaren op veel gebieden. Vele jaren was hij bestuurder van onze vereniging.
Zijn notulen kregen altijd extra
aandacht, in de periode dat
hij secretaris was, vanwege
de zomaar opduikende kwinkslagen. Tijdens de jaarlijkse
toneelvoorstellingen wist hij
daarmee ook het publiek te
amuseren. Als Gerrit meedeed
was succes verzekerd. En, als
medespeler, wist je nooit wat
hij met de tekst deed, echter

Opgave van een Sterretje kunt u on-line doen
via www.denieuwsster.nl, inclusief de betaling
daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur
voor verschijning. Het tarief is € 1,50 per gedrukte regel

altijd ten goede en met een
vrolijke noot. Velen hebben bij
onze jaarlijkse toneelvoorstellingen van zijn talenten genoten.
Bij het schaatsen, priksleeën,
sjoelen, de optochten, voetbal
enz., Gerrit was van de partij, en hoe! Niet graag op de
voorgrond maar werken als
een beer om alles tot in de
puntjes te regelen. Tot en met
vorig jaar verzorgde hij onze
puzzelfietstocht op Koninginnedag en daarna op Koningsdag. Vele keren reed hij elk
jaar vooraf de route om er zeker van te zijn dat het allemaal
klopte. Deze activiteit van
‘Fraternitas’ sloot later aan bij
het programma van SLOEP.
Hij was de motor en inspirator
ervan gedurende de laatste 40
jaar. Bijzonder is het daarom
dat hij juist op de datum van
Koninginnedag is overleden.
We gaan de inbreng van hem
node missen. Dat hij ruste in
Vrede!

Last van spinnen? Anti spin
behandeling voor huis/
woonboot/boot 12 maanden
spin vrij! Wij verzorgen
ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,
onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden
Bel voor gratis offerte
en advies tel: 06-25592378
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178
of 06-51886707
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

Help
nierziekten
genezen.
Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

LOKAAL
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Fotowedstrijd Stichting
Oude Hollandse Waterlinie
REGIO
Ook dit jaar organiseert
de Stichting Oude Hollandse Waterlinie een fotowedstrijd. Het thema is
dit jaar: ‘Iconen van de
Oude Hollandse Waterlinie’. Hiermee willen wij de
aandacht vestigen op gebouwen en monumenten
binnen het gebied van de
Oude Hollandse Waterlinie. Denk aan bijvoorbeeld
vestingsteden, forten en
schansen, zoals het Muiderslot of Fort Loevestein.
Inmiddels zijn de eerste foto’s
ontvangen. Wij begrijpen dat
het met de huidige omstandigheden misschien lastig is
om naar buiten te gaan, maar
misschien heeft u de afgelopen twee jaar ‘toevallig’ een
icoon van de Oude Hollandse
Waterlinie gefotografeerd. Het
is misschien de moeite waard
om nog eens door uw fotoarchief te gaan en te kijken of

er een mooie foto tussen zit.
Voorwaarde is wel dat de foto
niet ouder is dan twee jaar. En
met het komende mooie weer
ziet u misschien toch kans om
even naar buiten te gaan en
een icoon te fotograferen.
U kunt maximaal drie foto’s
toesturen voor uiterlijk woensdag 30 september 2020 naar
contact@ohwl.nl. Uw foto’s
worden door een onafhankelijke jury beoordeeld. Uiterlijk

donderdag 15 oktober 2020
maakt de jury de winnaars bekend.
De hoofdprijs is dit jaar een
bedrag van € 150, de nummer
twee ontvangt € 100 en de
nummer drie € 50. Genoeg reden om mee te doen aan deze
fotowedstrijd. Veel succes!
Kijk voor meer informatie op
onze website: www.oudehollandsewaterlinie.nl

LoVoC dames-1 promoveert naar
promotieklasse
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Loosdrecht 75 jaar		
geleden

LOOSDRECHT
Stichting SLOEP heeft in
samenwerking met de Historische Kring Loosdrecht,
IJsclub de Loosdrechtse
Plassen en drukkerij ten
Herkel op Koningsdag een
aantal prachtige verhalen
over de oorlog in en de
bevrijding van Loosdrecht
geplaatst in het nieuwe
parkje rond het Oorlogsmonument.
Sinds de herinrichting wordt er
enorm veel gebruik gemaakt

van dit parkje met zijn vele mogelijkheden om even te zitten
en nu is daar tijdelijk te zien
hoe deze plek er 75 jaar geleden uit zag en hoe Loosdrechters de oorlog en de bevrijding
hebben beleefd.
Een aanrader om binnenkort
een keer naartoe te lopen of te
fietsen!
De geschiedenisdoeken zijn
ook na 4 en 5 mei nog enkele
weken te zien.

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 6 mei zendt
GooiTV het volgende programma uit:
In TV Magazine komen diverse onderwerpen aan bod zoals
een rondje langs de herdenkingsmonumenten vanwege 4
mei en sport bij Gooise Meren

Beweegt.
Andreas van der Schaaf gaat
opnieuw aan de slag met zijn
culinaire
wetenswaardigheden.
Daarnaast zendt GooiTV aanstaande zondag opnieuw een
kerkdienst uit vanuit de Spieghelkerk in Bussum.

Mooie hutkar

LOOSDRECHT
Nadat de volleybalcompetitie medio maart stil kwam
te liggen en de Nevobo vrijwel direct besloot dat de
competitie ook niet meer
uitgespeeld zou worden,
was het even afwachten
wat besloten zou worden
over kampioenschappen,
promotie en degradatie.
Na een uitgebreide ledenraadpleging heeft de Nevobo
besloten dat er geen kampi-

oenen worden vastgesteld,
maar dat er wel sprake is van
promotie en degradatie. Voor
LoVoC betekent dit dat zowel
het eerste als vierde damesteam promoveren. LoVoC dames-1 draaide een ijzersterk
seizoen en voerde met liefst
achttien punten voorsprong
op nummer 2 de ranglijst aan.
Het kampioenschap was bijna binnen toen de competitie
abrupt werd gestopt. Gelukkig
is alle inspanning niet voor
niets geweest en spelen de

dames volgend seizoen in de
promotieklasse. Ook LoVoC
dames-4 had het kampioenschap binnen handbereik,
voor hen is promotie naar de
derde klasse alsnog de beloning voor hun goede prestaties in het afgelopen seizoen.
Wanneer LoVoC het nieuwe
seizoen gaat hervatten is nog
niet bekend en hangt natuurlijk volledig af van het moment
waarop de regering toestemming geeft om ook het zaalsporten weer te hervatten.

LOOSDRECHT
Quinten, Senne en Viënna
hebben bijna 7 maanden
aan de hutkar gewerkt.
Ze hebben hout, spijkers,
schroeven, zwenkwieltjes,
plastic, tuinbankje, stoelen
en tape gebruikt om het te
bouwen.
Voorheen bouwden ze op een
braakliggend terrein, maar
omdat daar gebouwd ging
worden moesten ze daar weg.
Eigenlijk willen ze het tot limonadekraam ombouwen, maar
vanwege de corona is dat nog
niet mogelijk.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Verras je opa en oma tijdens de Corona afstand,
Zo ben je toch een beetje dichtbij!

Memobordje

Snijplank

met je persoonlijke boodschap gegraveerd
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je jouw
boodschap plaatsen die wij op de snijplank graveren.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 16,00
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

met een leuke foto en/of tekst van
jezelf, inclusief memopapier
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie
kan je een goede foto van jezelf, familie
of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 15,00
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Tegeltje

met je eigen foto, tekening en/of lieve tekst
Op onze website www.nieuwsster.nl/actie kan je een goede foto van jezelf,
familie of tekening uploaden.
De afbeelding moet minimaal 1MB zijn en de tekening vierkant zijn zodat wij
deze mooi op een vierkant tegeltje kunnen afdrukken.
Kosten bij afhalen op ons adres,
Nieuw Walden 6 Nederhorst den Berg € 7,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

fa m il ie pl an ne r
MA
DI
WO

Familieplanner
Whiteboard sticker met familieplanner te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Deze sticker kan je plakken op bijvoorbeeld een keukenkastje
en het hele gezin kan hierop de week kan plannen. De sticker is
makkelijk te verwijderen en er blijven geen lijmresten achter als
je deze binnen 3 maanden verwijderd (vinden je ouders wel zo fijn).

DO
VR
ZA
ZO

Tekenpapier
We hebben allemaal thuis wel A4 papier maar hoe leuk is het om
hele grote kunstwerken te maken.
Te bestellen via onze website www.nieuwsster.nl/actie.
Set van
20 vel 24 x 34 cm
20 vel 46 x 64 cm
20 vel 70 x 100 cm
Kosten bij afhalen
op ons adres € 12,50
Bezorgen € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Inclusief set met whiteboard stiften, spray en wisser.
Kosten bij afhalen op ons adres € 17,50
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

Bureau onderlegger
Handig voor op je bureau te bestellen via onze
website www.nieuwsster.nl/actie.
Een groot schrijfblok met een dagplanner, ruimte
met ruitjes papier (voor al die moeilijke rekensommen)
en uiteraard kan je er ook mooie tekeningen op kwijt

notities
dagplanning:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kosten bij afhalen op ons adres € 9,95
Bezorgen of verzenden via PostNL € 6,75
Betaling gaat via Ideal

datum:

