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Farhad, de flexibele taxichauffeur
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Farhad Hosaini is sinds 
eind vorig jaar zelfstandig 
taxichauffeur. Met z’n taxi 
kan hij u zeven dagen per 
week dag en nacht halen 
en brengen waar u maar 
wilt.

“Er zijn voor mij twee dingen 
belangrijk”, vertelt Farhad “met 
mensen in contact komen en 
autorijden. Dan is met een taxi 
rondrijden een fantastische 
combinatie.” Farhad kwam 11 
jaar geleden uit Afghanistan 
en woont naar volle tevreden-
heid alweer vier jaar in de Pau-
lushoeve, achter het kerkje, in 
Loosdrecht.

Hij besloot om zich als zzp ‘er 
in te zetten voor de samenle-
ving met een eigen taxi, een 
VW Variant Station. Die staat 
te blinken naast z’n huis. Far-
had wil niet klagen, hij heeft al 

heel wat ritjes gedaan, maar bij 
tijd en wijle is het ook stil. Dat 
heeft natuurlijk alles te maken 
met het coronavirus dat onze 
maatschappij ingrijpend heeft 
veranderd. Mensen pakken 
niet vaak meer het openbaar 
vervoer, dus ook de taxi’s 
staan vaker stil. Maar Farhad 
houdt de moed erin. “Weet je, 
ik vind lekker kletsen met men-

sen zo leuk. Ook ben ik bereid 
om ze altijd te helpen, ik wil 
een goede service bieden.”

Natuurlijk is de taxi van me-
neer Hosaini geheel coronap-
roof, met een spatscherm, vol-
doende afstand en uiteraard 
hygiënische spullen om de 
auto te desinfecteren. “Na elke 
rit maak ik de auto schoon.”

Je kunt met Farhad van tevo-
ren een afspraak maken over 

de prijs van een rit, waarbij hij 
bereid is om een flinke korting 
aan te bieden. Hij kan u overal 
heenrijden of ophalen, binnen- 
en buitenland, naar Schiphol, 
familie, vrienden of zakenre-
laties, het maakt niet uit. Ook 
maakt hij geen onderscheid 
tussen dag en nacht, weekend 
of doordeweeks. Interesse 
in persoonlijke service tegen 
scherp tarief?
Bel: 06- 39 111 470.

 Foto:

Afscheid dok-
ter Stronck
LOOSDRECHT
Helaas kan het afscheid 
nemen van dokter Stronck 
en het kennismaken met 
dokter Tanis aanstaande 
zaterdag 29 augustus niet 
doorgaan.

Het zou toch al lastig worden 
om dit veilig te doen, om de 
Corona maatregelen te kun-
nen handhaven. Maar nu, na 
de persconferentie van afgelo-
pen dinsdag 18 augustus over 
de toename van Corona be-
smettingen, vinden we het niet 
verantwoord om het door te 
laten gaan. Dit spijt ons, maar 
we zien geen andere mogelijk-
heid.

Kaart of brief.
Mogelijk zijn er mensen die 
dokter Stronck of dokter Tanis 
iets hadden willen zeggen of 
vertellen. Dit willen we graag 
horen. U kunt hen een brief 
of een kaart sturen. Als u die 
adresseert aan de huisartsen-
praktijk Loosdrecht, dan komt 
de kaart bij hen terecht.

De huisartsenpraktijk

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

EST. 1979

MAKELAARS - TAXATEURS

NOOTWEG 37 
1231 CP LOOSDRECHT 
T 035 582 53 33 

OUD-LOOSDRECHTSEDIJK 238 
1231 NH LOOSDRECHT 

VEERMANMAKELAARS.NL 

ONZE KANTOREN NIEUWBOUW (op afspraak)

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

Wij zijn nu zelf verhuisd!
U bent van harte welkom op 

ons nieuwe adres.

Lindelaan 104, 
1231 CN Loosdrecht
T 035 - 582 42 81
E info@vuister.com
I www.vuister.com

voor kanker
onderzoek

kwfthuismarathon.nl

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
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

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.

59

Zoete kleine appeltjes
Sappig en vol van smaak

1 kilo van 2.99 nu voor 1.99 1.99
1 kilo voor

Gewoon bij
Albert Heijn Van Hogendorplaan!

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Hele week:
Runder riblappen
Oma’s runderstoofpot
Met een bakje aardappelpuree GRATIS!
Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!

Nieuw!
Grillworst
Met Jalapeño en cheddar kaas. Pittig, maar heerlijk!

Sappige Boerenham

500 gram
400 gram

100 gram

100 gram

€ 7,45
€ 7,98

€ 1,25

€ 2,49

Runder hamburgers  of         
Gelderse schijven           4 halen, 3 betalen!

Maandag en dinsdag
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Goedkoopste aanbesteding onderhoud Dijk
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het plan van wethou-
der Boermans om het 
groot onderhoud van de 
Oud-Loosdrechtsedijk tus-
sen de rotonde ’t Bruggetje 
en het Bleekveld nog voor 
het vaarseizoen in 4 dagen 
af te ronden, werd afgeflo-
ten door de meerderheid 
van de gemeenteraad. Men 
vond de onderhandse aan-
besteding voor wegenbou-
wer KWS (van het eerste 
deel Tussen de Rotondes) 
te riskant. Nu komt Joost 
Boermans met een voor-
stel om het project natio-
naal aan te besteden.

“Het is wel openbaar. Dat kost 
meer tijd, maar geeft inder-
daad meer zekerheid”, zegt 
Boermans. Die eraan toevoegt 
dat de gemeente zal kiezen 
voor de goedkoopste aanbie-
ding. Dat is dan voor maximaal 
885.000 euro. Dat is drie ton 
meer dan het plannetje voor 
begin mei. Dat heeft volgens 

de wethouder te maken met 
extra werkzaamheden aan 
het riool, plus dat je altijd geld 
terzijde moet houden voor 
eventuele risico’s. Wijdeme-
ren wil dat de werkzaamheden 
zullen plaatsvinden tussen 2 
november 2020 en 15 januari 
2021. Er zijn twee bijkomende 
eisen: de weg mag niet meer 
dan vier dagen volledig wor-
den afgesloten. Plus dat er 
een garantie moet komen dat 
de dijk op donderdag-, vrijdag- 
en zaterdagavond toegankelijk 
moet zijn. Dit is om de plaat-
selijke horecaondernemers te-
gemoet te komen. Als de weg 
inderdaad slechts vier dagen 
volledig wordt afgesloten, is 
de brandweer akkoord. De 
werkzaamheden moeten van-
wege omleidingen worden af-
gestemd met de herinrichting 
van de Kortenhoefsedijk.

HORECA
TOEGANKELIJK IN 

HET WEEKEND

Volgens de wethouder komt 
de weg er ongeveer hetzelfde 

uit te zien als het eerste deel 
tussen de rotondes (brand-
weerkazerne en ’t Bruggetje), 
dus met een blauwe streep 
op de as van de weg en iets 

breder rood fietspad. Hij be-
nadrukt echter dat het geen 
reconstructie betreft, doch 
slechts groot onderhoud. Dat 
is een serieus verschil. Nu 

wordt alleen de deklaag ver-
vangen. Bij onderhoud is ook 
geen inspraak nodig.

 Start Mobiliteitsplan
 2045

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het drukke verkeer op de 
eeuwenoude doorgaande 
wegen door de zes dorpen 
zorgt voor veel discussie. 
Nu is Wijdemeren bezig 
met een Mobiliteitsplan 
2045. A.s. donderdag-
avond is er voor de plaat-
selijke politiek een digitale 
bijeenkomst om meer te 
weten te komen over dit 
beleid.

Verkeerswethouder Joost 
Boermans weet als geen an-
der hoe sterk de beleving 
is als het gaat over de snel-
heden en het aantal auto’s 
die door Wijdemeren razen. 
“Met een mobiliteitsplan kun-
nen we een langetermijnvisie 
vastleggen op de thema’s ver-
keer en vervoer. Zodat we niet 
altijd ad hoc hoeven te reage-

ren op drempels, stoplichten 
en zebra’s.”

1100 REACTIES OP 
ENQUÊTE

Het Mobiliteitsplan beslaat 
drie delen: de visie, wens-
beelden en de concrete maat-
regelen. Wijdemeren bevindt 
zich nog in de allereerste 
fase. De visie op de toekomst 
van verkeer en vervoer is voor 
80% gereed. De raads- en 
commissieleden mogen met 
hun ideeën nog voor aanvul-
ling zorgen, zodat uiteindelijk 
voor 100% vaststaat welke 
kant men op wil. Het baart 
de wethouder wel zorgen dat 
door de beperkingen die het 
covid-19- virus ons allen op-
legt de inbreng van inwoners 
niet in uitvoering kan worden 
gebracht. Wel heeft-ie de af-
gelopen maanden her en der 
inwoners bezocht die klach-

ten hadden over het verkeer.

Enquête
Toch weet Wijdemeren ta-
melijk goed wat de inwoners 
van de zes dorpen vinden van 
het verkeer. Er was tot begin 
februari een digitale enquête 
waarop ruim 1100 personen 
reageerden. Volgens de laat-
ste update waren er 612 knel-
punten (rood), 466 wensen 
(paars) en 28 complimenten 
(groen). 30% kwam uit Kor-
tenhoef, 23% uit Nieuw Loos-
drecht, 16 % ’s-Graveland, 
10% Nederhorst den Berg, 
8% uit Ankeveen en 3% uit 
Oud- Loosdrecht. Het restant 
kwam uit de buitengebieden. 
De meeste reacties gingen 
over snelheid, fietsers en 
verkeersveiligheid. Het is te 
hopen dat de gemeenteraad 
het beleid zal baseren op wat 
er leeft onder de Wijdemeer-
ders.

 Foto: Tot en met Bleekveld nieuw wegdek

 Foto: Dashboard, rechtsonder Loosdrecht, linksboven NdB
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KWF collecteert in    
Wijdemeren op 1,5 meter
Collecteweek 31 aug t/m 5 sep aangepast vanwege coronavirus

WIJDEMEREN
Tijdens de nationale col-
lecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding (31 augus-
tus tot en met 5 september) 
wordt ook in Wijdemeren 
weer huis-aan-huis ge-
collecteerd. Vanwege het 
coronavirus gebeurt dat 
in aangepaste vorm, op 
anderhalve meter afstand 
van de voordeur.

Door maatregelen als voldoen-
de afstand houden kan de na-
tionale collecteweek van KWF 
ook in coronatijd op een veili-
ge manier plaatsvinden. Dat is 
goed nieuws, want nog steeds 

krijgt 1 op de 3 mensen in Ne-
derland kanker. Bovendien 
zijn tientallen miljoenen euro’s 
minder beschikbaar voor kan-
keronderzoek, doordat evene-
menten als Alpe d’HuZes en 
de Elfstedenzwemtocht zijn 
afgelast. Geld voor levens-
reddend onderzoek is daarom 
hard nodig.

Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met con-
tant geld kun je ook contact-
loos via een QR-code done-
ren. De gever kan deze code 
scannen met zijn mobiele tele-
foon en zo een gift overmaken.

Doneren via de donatiekaart
Op de donatiekaart, die de 
collectanten huis-aan-huis in 
de brievenbus doen, staat een 
QR-code afgebeeld. De gever 
kan deze code scannen met 
zijn mobiele telefoon en zo 
contactloos een gift overma-
ken.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel 
mogelijk geld op te halen, aan 
de deur of via je mobiel? Wij 
zijn nog op zoek naar collec-
tanten. Meld je aan via Joyce 
Hemink 06-10 277 273

   

Herdenkingsterrein    
Loosdrecht in het licht
LOOSDRECHT
Het in mei opgeleverde 
herdenkingsterrein, waar 
de gemeente samen met 
de Stichting S.L.O.E.P. een 
mooi en strak ingericht 
park van heeft gemaakt, 
kent nog steeds een onge-
kend aantal bezoekers.

Naast de mooie uitstraling 
heeft dit zeker ook te maken 
met de infobanners over de 
oorlogsperiode en de historie 
van het bevrijdings- en her-
denkingsmonument (het eer-
ste dat in Nederland is gere-
aliseerd), die nog steeds met 
veel belangstelling worden 
gelezen.
Het moment is daar, dat deze 

door SLOEP, samen met de 
Historische kring en de Ijs-
club Loosdrecht geplaatste 
banners, worden weggehaald. 
Door de bewezen animo en 
vele reacties wordt nu een 
opzet uitgewerkt waarbij een 
aantal keren per jaar nieuwe 
informatie op het terrein kan 
worden getoond. Dit voorstel 
is nog in behandeling bij de 
gemeente, waarover binnen-
kort uitsluitsel zal worden ge-
geven.

Zoals een aantal inwoners is 
opgevallen wappert de Neder-
landse vlag zowel overdag als 
‘s nachts op het terrein. Jawel, 
dit is zeker toegestaan; als de 
vlag in het licht wordt gezet na 

zonsondergang wordt voldaan 
aan het vlagprotocol dat hier-
over adviseert.

Kortom ook in het donker zijn 
het monument en de vlag 
goed in beeld!!

✓ 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

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

Dit jaar geen
jaarmarkt maar...

Woensdag t/m Zaterdag wel: 

Oliebollen
5 voor € 4,00



Wijdemeren
informeren

De scholen zijn weer 
begonnen! 

Vorige week zijn de scholen weer begonnen. 

Let u ook een beetje extra op alle fietsende 

en lopende jongeren die weer onderweg zijn? 

Bedankt! 

>   Nieuwe teststraat Bussum

In de herfst krijgen meer mensen 

griepachtige klachten die passen bij het 

coronavirus. De verwachting is dat het 

aantal testafspraken dan toeneemt. GGD 

Gooi en Vechtstreek opent daarom een 

nieuwe grotere testlocatie op woensdag 2 

september bij Sportcentrum De Zandzee, 

Struikheiweg 14 in Bussum. Op dat mo-

ment sluit de locatie op de Brinklaan in 

Bussum en komt de optie van een tweede 

teststraat in Loosdrecht te vervallen.

>   Kom zo veel mogelijk alleen

Afspraak in het gemeentehuis om een 

(reis)document aan te vragen of op te ha-

len? Kom zo veel mogelijk alleen en volg 

in het gemeentehuis de coronamaatrege-

len. Afspraak voor het hele gezin? Maak 

per persoon een afspraak en wacht bij 

voorkeur buiten op elkaar. Zo zorgen we 

er samen voor dat het niet te druk wordt 

in de wachtruimte bij Burgerzaken.

>   Groene container

Vanaf maandag 31 augustus kunt u de 

groene container weer wekelijks aan de 

weg zetten. De wekelijkse inzameling 

loopt tot en met eind november. In de 

wintermaanden december tot en met 

februari wordt het gft-afval tweewekelijks 

ingezameld. De app en de digitale inza-

melkalender zijn up-to-date.

>   Week van Lezen en Schrijven 

Bijna 1 op de 6 mensen in Nederland 

heeft moeite met voorlezen van de (klein)

kinderen, invullen van een formulier of 

gebruik van een computer of smartpho-

ne. In de Week van Lezen en Schrijven 

van 7 t/m 13 september worden in de 

regio allerlei activiteiten georganiseerd 

om taal te stimuleren. In Wijdemeren zijn 

er onder andere taalcafés, taalspellen, 

voorleesclubs, de Tasjesbibliotheek en het 

Digi&Taalhuis. Zie de agenda op

www.bibliotheekgooienmeer.nl of

www.deappelboom.nl (zoek op ‘taal’).

O�  ciële
bekendmakingen

De afgelopen maanden hebben we 
steeds meer ruimte gekregen. Om 
samen te zijn, vakantie te vieren en 
het normale leven weer op te pakken. 
Daar hebben we dankbaar gebruik 
van gemaakt, maar nu zien we dat de 
besmettingen weer toenemen. 

Reden voor de regering om op 18 augustus 

nieuwe landelijke maatregelen te nemen. 

De belangrijkste aanpassing is dat u thuis 

en in de tuin maximaal zes personen mag 

ontvangen, huisgenoten en kinderen tot 

twaalf jaar niet meegerekend. We vragen u 

dringend om deze nieuwe maatregelen op 

te volgen, zodat we het virus opnieuw een 

halt toe kunnen roepen. Wilt u toch een 

feestje geven? Denk er dan eens aan om dit 

bij onze lokale horeca te doen. Ze kunnen 

de inkomsten nog steeds goed gebruiken.

Houd u aan de basisregels
Locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet: “Wij 

zijn misschien allemaal klaar met het co-

ronavirus, maar het coronavirus is nog niet 

klaar met ons. Het virus is er nog, ook al 

ziet u dat misschien niet direct om u heen. 

En ik begrijp dat het lastig is, maar het blijft 

ontzettend belangrijk dat we ons aan de 

basisregels houden. Dus houd 1,5 meter af-

stand, was vaak uw handen, vermijd drukte 

en blijf, ook bij milde klachten, thuis en laat 

u testen.” 

Online testafspraak
Wist u dat u sinds kort ook online een 

testafspraak kunt maken? Dit kan via

www.coronatest.nl. Uiteraard kunt u ook 

nog steeds telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 0800 – 1202 (dagelijks 

bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

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

26 augustus 2020

Kort

  Coronamaatregelen: we zijn er nog niet 

#mooiWijdemeren
@robhenneveld

De gemeente waardeert de inspan-
ningen van iedereen die zorgt voor 
een ander. Daarom kunt u ook dit 
jaar een mantelzorgwaardering 
aanvragen. U heeft nog een kleine 
week: tot dinsdag 1 september. 

‘Dat doe je toch gewoon’, hoor je vaak. 

Maar zo gewoon is dat niet. Zorgen voor 

een familielid, kennis of buur kan zwaar zijn. 

Daarom geven we graag een extraatje in de 

vorm van een VVV-cadeaukaart. U kunt dit 

naar eigen inzicht uitgeven. De kaart wordt 

in het najaar via de post thuisbezorgd.

Aanvragen
Omdat niet alle mantelzorgers bij de ge-

meente bekend zijn, en omdat de regeling 

voor 2020 is veranderd, is het nodig dat u 

de mantelzorgwaardering zelf aanvraagt via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Hulp nodig
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Omdat 

u zelf geen computer heeft of daar niet 

handig mee bent. Of misschien heeft u

een andere vraag? Dan kunt u terecht bij 

de consulenten van het sociaal domein 

van de gemeente via telefoonnummer

14 035.

Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg vindt 

u ook meer informatie over de voorwaar-

den.

Mantelzorgwaardering aanvragen



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichts End 4: plaatsen berging (13.08.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 39: bouwen keerwanden (13.08.20)

- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen 

   beschoeiing (17.08.20)

Loosdrecht
- Acacialaan 17: maken uitweg (18.08.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- tegenover Beresteinseweg t.v. Kininelaantje 6: 

   vervangen brug (12.08.20)

- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning 

   (20.08.20)

- Zuidereinde 254b t/m f: realiseren 5 apparte-

   menten (18.08.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen 

   dakopbouw (17.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dak-

   kapel (11.08.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en 

   verbouwen woning (20.08.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (20.08.20)

- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie 

   t.p.v. zolder/vloeren onderhuis Corps de 

   Logis (20.08.20)

- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen 

   plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de 

   Logis (20.08.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (20.08.20)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (06.08.20)

- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (11.08.20)

Nederhorst den Berg
- naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (14.08.20)

- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw

   (14.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen 

   zendmast (12.08.20)

>  Wijziging bestemmingsplan 
Plassengebied Loosdrecht 2013;

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat zij op 4 augustus 2020 het bestemmings-

plan Plassengebied Loosdrecht 2013 tot wij-

ziging van het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 

200 in Loosdrecht hebben vastgesteld

Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 is 

bestemd voor Centrum. De regels voorzien in 

de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaat-

sen. Binnen het perceel wordt meer water 

gerealiseerd.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 27 augustus 2020 

gedurende zes weken ter inzage. De stukken 

zijn digitaal te raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.

BP8300Old2002020-va00. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan 

gedurende bovengenoemde termijn beroep 

worden ingesteld door degene die kan aanto-

nen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn 

geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan 

een zienswijze in te dienen. Het beroep moet 

worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-

plan treedt in werking op de dag na afloop van 

de beroepstermijn. Als binnen de beroepster-

mijn een verzoek om voorlopige voorziening

wordt ingediend bij de voorzitter van genoem-

de afdeling, dan treedt het besluit niet in wer-

king voordat op dat verzoek is beslist.

>  Bestemmingsplan Partiële her-
ziening Oud-Loosdrechtsedijk 
242-244, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht 

ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de bouw van een cen-

trumgebouw met daarboven vijf apparte-

menten. Op het achterterrein worden twee 

vrijstaande woningen gebouwd. De onbe-

bouwd blijvende grond wordt gebruikt voor 

de infrastructuur behorende bij de functies 

centrum-voorziening en wonen. Van toepas-

sing is het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013. De grond is deels bestemd 

voor Centrum en deels voor Recreatie – 

Verblijfsrecreatie. Het gehele perceel is 

bestemd voor Waarde – Archeologie 2. De 

twee te bouwen vrijstaande woningen op het 

achterterrein zijn in strijd met genoemd be-

stemmingsplan omdat de grond daar bestemd 

is voor Recreatie- Verblijfsrecreatie. Het plan 

kan pas worden gerealiseerd als de bestaande 

bebouwing is gesloopt.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 27 augustus 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP6700Old2422019-on00). 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan 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 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. Om 

te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij 

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State moet over het ontwerp-bestem-

mingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 242-
244, Loosdrecht (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van de partiële herziening bestem-

mingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 242-244. 

Het gaat om realisatie van een centrumge-

bouw en zeven woningen (vijf appartementen 

boven het centrumgebouw en twee vrijstaan-

de woningen) aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

242-244. Ten gevolge van het wegverkeer op 

Oud-Loosdrechtsedijk zullen vijf woningen 

(appartementen) een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemees-

ter en wethouders hebben overeenkomstig 

artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor 

deze woningen in ontwerp hogere waarden 

vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde 

stukken, liggen vanaf 27 augustus 2020 gedu-

rende zes weken ter inzage, gezamenlijk met 

de partiële herziening. U kunt de stukken over 

het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien op 

www.wijdemeren.nl/terinzage en de stukken 

over het ontwerpbestemmingsplan op

www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting 

worden gegeven op de ontwerpbesluiten. 

Hiertoe kunt u contact opnemen met de 

administratie van het Fysiek Domein, telefoon-

nummer 14 035.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene 

die een zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk 

verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken. Op verzoek kunnen mon-

deling zienswijzen worden ingebracht. In dat 

geval wordt een gedachtewisseling gehouden 

over het ontwerp van de beschikking met 

vertegenwoordigers van de gemeente. U kunt 

daartoe contact opnemen met de hierboven 

genoemde administratie.

Beroep
Alléén degenen die zienswijzen hebben 

ingebracht zoals hierboven beschreven én 

die belanghebbend zijn, kunnen te zijner tijd, 

naar aanleiding van het definitieve besluit tot 

het verlenen van de hogere waarden, beroep 

instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 21 augustus een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodveror-

dening is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 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.

Wijdemeren
informeren

26 augustus 2020

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig
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Foto expositie
Marjolijn Lamme
woensdag 26 augustus!

LOOSDRECHT
Foto expositie van marjolein 
Lamme op Kasteel-Museum 
Sypesteyn van zaterdag 29 

augustus t/m 13 september.
Tickets zijn te bestellen via: 
www.sypesteyn.nl.

Schippersdag 2020 gecanceld
LOOSDRECHT
Pijn, pijn, pijn. Het doet 
ons echt pijn maar wij wil-
len voorkomen dat het ook 
echt pijn bij onze deelne-
mers gaat doen. Bestuur 
van de Stichting Schip-
persdag heeft dus besloten 
om de 77e Schippersdag 
in 2020 niet door te laten 
gaan maar te verplaatsen 
naar 21 september 2021.

Een Schippersdag waarbij 
we geen volledig program-
ma, waaronder de fantasti-
sche traditionele blauwe hap 
tijdens de lunchpauze en de 
nazit met een hapje en drankje 
na afloop, kunnen houden, is 
in onze beleving geen echte 
Schippersdag.

Alle deelnemers en sponsoren 
die reeds geld hebben overge-
maakt zullen dit teruggestort 

krijgen. Wij vertrouwen erop 
jullie volgend jaar weer op 
Schippersdag te mogen ver-
welkomen en danken ook de 
sponsoren voor hun gulle bij-
dragen.

Blijf allen gezond en vrij van 
enige vorm van Corona-virus.

Bestuur Stichting Schippers-
dag Loosdrecht

   

De vlaggen uit op de Vrijheid
In deze sombere tijden, ook eens vrolijk en 

positief nieuws!

LOOSDRECHT
Op donderdag 20 augus-
tus wapperden er tiental-
len vlaggen op de Vrijheid 
tussen nummer 1-28.

Binnen 10 dagen werden hier 
op 3 adressen 3 nieuwe straat-
bewoners geboren, te weten: 

Quinten, Julia en Viev Maddé. 
Om deze 3 wondertjes te ver-
welkomen en de gezinnen te 
feliciteren, werden de vlaggen 
gehesen.

Wij wensen de drie gezinnen 
alle geluk en bovenal gezond-
heid toe!

   

Floralia nieuws
WIJDEMEREN
Het is weer zover, u kunt 
de opgekweekte planten 
1 september a.s. tussen 
19.00 en 20.00 uur inleve-
ren bij de 3 dorpen in An-
keveen. (kom als dat kan 
alleen) 2 september a.s. is 

de keuring door een vakju-
ry, en dan is er `s avonds 
een prijsuitreiking en een 
rad van avontuur.

Voor de kinderen vanaf 19.00 
uur en voor de volwassenen 
vanaf. 20.00 uur.

Wij nodigen u van harte uit, al-
les met inachtneming van alle 
RIVM richtlijnen t.a.v. het co-
rona virus, met name de regel 
dat als u klachten heeft dat u 
dan thuis blijft.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 19 augus-
tus zendt GooiV het vol-
gende programma uit:

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 
van Andreas.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een protes-
tantse kerkdienst uit vanuit de 
Spieghelkerk in Bussum vanaf 
10.30 uur.

In TV Magazine is er aandacht 
voor diverse onderwerpen die 
zich in deze regio afspelen, 
met onder andere een hon-
derdjarige dame uit Bussum 
en de start van het nieuwe 
schooljaar in het voortgezet 

onderwijs.

Ook zijn er vanaf woens-
dag 26 augustus weer af-
leveringen van In Gesprek 
met.... 

Deze week is redacteur Her-
man Stuijver in gesprek met 
wethouder Joost Boermans 
van Wijdemeren. De wethou-
der zal vertellen wat het Mobi-
liteitsplan inhoudt. Verder kan 
hij uitleggen wat de voordelen 
zijn van groene daken. Hoe 
staat het met de Regionale 
Energie Strategie en welke rol 
kan Wijdemeren hierin spelen. 
De gemeenteraad vindt dat 
er ook windmolens geplaatst 
mogen worden, zelfs in de 

natuur. Kan de wethouder dat 
verkopen in de regio? Hoe kijkt 
Boermans terug op het echec 
van de renovatie van de Oud 
Loosdrechtsedijk Tussen de 
Rotondes.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl. Ook op YouTube.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen#samenvoordieren

Kom je ook!! 

Voor kinderen 
 tussen de 9 en 12  

  
 Gratis proefles op: 
 Di 6 en Do 8 oktober 

16.00-17.00  

Neem een vriendje mee en meld je 
aan! 

Juf  Rafaéla  
app/bel: 0642129041 

mail: bikkerrafaela@gmail.com 
www.theaterenzo.nl 

  

THEATER&ZO 
THEATER DICHT BIJ DE MENSEN

Toneelles  
voor  

      kinderen!   
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Meer over fietspaden
Ingezonden brief

Het loopt helaas nog niet 
storm met klachten over we-
gen en fietspaden, tot nu toe 
slechts vier reacties. Plus twee 
mondelinge over de Sticht-
se Kade in Ankeveen. Één 
meneer mailde dat hij in zijn 
scootmobiel moeite heeft met 
de betonklinker stukken, om-
dat die vaak vol kuilen zitten, 
heb het zelf even gereden en 

het is inderdaad niet prettig 
rijden. Al ken ik plaatsen waar 
het veel beroerder is.

Nu ook hier de middelbare 
scholen weer beginnen, roep 
ik vooral middelbare scholie-
ren op om hun ongenoegen 
over slechte fietspaden naar 
mij te mailen opdat ik met een 
helder dossier met een breed 

draagvlak naar de gemeente 
kan. Ook ouderen en wiel-
renners roep ik vooral op hun 
klachten te melden. Het gaat 
vooral om veilig kunnen fiet-
sen zonder veel ongenoegen 
en ongemak.

Patrick Kreuning, pkreuning@
beeldengeluid.nl

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 
 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!

FAMILIEBERICHTEN

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Online vioolles 
10 weken startcursus

www.vioolpro.nl

GEZOCHT OUD COLLEGA
JEANINE H. Sanders meubel
AMSTERDAM/OVERTOOM

M.VR.GR.    K J.
?06-38453424?

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
Dankbaar dat hij zijn rust heeft gevonden, 

maar intens verdrietig om het verlies.

Nooit uit het veld te slaan, maar na een leven van hard werken heb jij de strijd

tegen deze ziekte niet overwonnen. Wat heb jij ons leven verrijkt met humor, 

gezelligheid, opportunisme en volle glazen. De deur stond altijd open.

Wat zullen wij jou enorm missen, mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Jan Lamme
Hilversum, 25 februari 1949                                                  Emst, 20 augustus 2020

Wij dragen jou voor altijd mee in ons hart.

Ineke Lamme-Hageman

Davinia en Edwin 

 Mees
 Saar

 Djura en Arjen

 Mascha en Jeroen

Correspondentieadres:
Laarstraat 28

8166 GS  Emst

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Er is een online gedenkplaats voor Jan aangemaakt op www.memori.nl/

jan-lamme. Hier heeft u de mogelijkheid om een mooie herinnering of foto 
achter te laten. Tevens kunt u hier een condoleance plaatsen.


