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Rosalie:
‘Hugo help ons’
Laatste noodkreet over WMO en 

Jeugdzorg

WIJDEMEREN
Op initiatief van de Wijde-
meerse wethouder Rosa-
lie van Rijn doet een groot 
aantal wethouders uit het 
sociaal domein op social 
media een noodkreet aan 
minister Hugo de Jonge 
via #hugohelpons.

De boodschap van de wet-
houder: “We krijgen steeds 
meer taken in het sociaal do-
mein, maar niet meer geld. 
Dat kan echt niet langer zo! 
We hebben meer geld nodig 
om inwoners goede zorg te 
kunnen blijven geven.” De 
videoboodschap is te vinden 
via onderstaande social me-
diakanalen:

www.facebook.com/gemeen-
tewijdemeren;www.twitter.
com/gemwijdemeren;www.
linkedin.com/company/ge-
meente-wijdemeren;https://
youtu.be/UkhvBMxCrb4

Slapeloze nachten
Slapeloze nachten heeft ze 
over de jeugdzorg en de 
Wmo. ‘Deze taken voeren we 
met liefde uit, maar dan heb-
ben we er wel genoeg geld 
voor nodig’, vertelt Van Rijn 
in een zeven minuten duren-
de filmpje. Daarin uiten ook 
wethouders uit 26 andere 
gemeenten hun zorgen. Ge-
meenten van noord tot zuid 
en van west tot oost. De een 

indringend – ‘Hugo, help ons, 
laat ons niet in de steek’ -, de 
ander ludiek, maar niet min-
der serieus.

Laatste noodkreet
‘Het is een laatste noodkreet’, 
vertelt initiatiefnemer Van Rijn 
in een toelichting aan het blad 
Binnenlands Bestuur. ‘De 
tot nu toe gevoerde lobby’s 
en acties hebben voorals-
nog niets opgeleverd. Ik was 
er op 2 juli bij, maar ik ben 

daarna zwaar teleurgesteld 
de trein in gestapt.’ Op 2 juli 
overhandigden tientallen wet-
houders ruim 270 financiële 
noodkreten van gemeenten 
aan Kamerleden en minister 
Ollongren van Binnenlandse 
Zaken. ‘Ik had gehoopt dat 
we gehoord zouden worden, 
maar de urgentie wordt niet 
gevoeld. We krijgen telkens 
te horen dat we tot november 
moeten wachten, maar dat is 
te laat. Wat je wegsnijdt, komt 

niet meer terug.’

Schrappen
Er is haast: ‘We zijn nu met 
onze begrotingen bezig en 
moeten nu keuzes maken die 
we helemaal niet willen ma-
ken. De lasten voor de inwo-
ners zullen stijgen. De mantel-
zorgwaardering gaat van 200 
naar 50 euro. De extra mid-
delen die we in het bestuur-
sakkoord hadden opgenomen 
voor kunst en cultuur gaan we 
er niet aan uitgeven. Het Inte-
graal Kind Centrum gaat ook 
niet door.’ Van Rijn vreest dat 
gemeenten bij de begrotings-
behandeling fors gaan snijden 
in voorzieningen; ingrepen 
die achteraf niet nodig blijken 
te zijn omdat het rijk alsnog 
over de brug komt met struc-
tureel extra geld. Daarom wil 
ze nu toezeggingen van haar 
partijgenoot De Jonge.

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | ADVIES | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG
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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
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR

MET DE SMART-APP
VOLUMEREGELING

MAAK NU EEN AFSPRAAK B I J
BUFF ING OPT IEK & AUD IOLOG IE
035 2400 1 2 3 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar

Wij verzorgen uw declaratie

INLOOSDRECHT

VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN 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.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Gepens. jurist zkt. 
huisje /woboot met ligpl.
evt m ondhoud nov t/m mrt

mob no 06-46-001-116

Gezocht handige klusser
voor enkele uren per week

0637010941

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

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

Runder Sucadelappen
Limousin rund

Kampioens Rookworst

500 gram

2 voor

€ 7,98

€ 6,98

Geldig van donderdag 1 oktober t/m woensdag 7 oktober

De allerlekkerste!
Dagvers gemaakte
Erwtensoep
Ribeye Pastrami
Elzasser Zuurkoolschotel
Met appel, rozijnen en worst

per liter

100 gram
100 gram

€ 5,98

€ 2,98
€ 1,50

Deze week veel extra verse VEGA(N) producten!
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Verordening bepaalt toekomst Wijdemeren
Zes meningen op een rijtje

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was vorige week druk 
in Haarlem. Onder de 42 in-
sprekers bij de provinciale 
commissie Ruimte Wonen 
Klimaat waren nogal wat 
Wijdemeerders, voor- en 
tegenstanders die een me-
ning hebben over de Pro-
vinciale Omgevingsveror-
dening (POV).

De verordening bepaalt de 
grenzen van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BLP) 
en grote delen van dat land-
schap liggen binnen de zes 
dorpen van Wijdemeren. Het 
bepaalt dus hoe de gemeente 
er in de toekomst uit gaat zien. 
Waar nog woningbouw moge-
lijk is of jachthavens kunnen 
moderniseren. De invloed van 
deze POV is dus groot. De pro-
vincie bepaalt straks of er nog 
ergens in de gemeente huizen 
gebouwd kunnen worden.

‘KRIJGEN WE GELD 
TERUG?’

Jan- Jaap de Kloet
Natuurlijk voerde wethouder 
Ruimtelijk Ordening Jan-Jaap 
de Kloet ook het woord. Hij be-
gon met het statement dat Wij-
demeren ‘de schoonheid van 
de natuur en het landschap 
wil koesteren en sterker nog 
wil verbeteren’. Maar er moet 
ruimte blijven voor woning-
bouw en bedrijvigheid. De ge-

meente kent 1000 woningzoe-
kenden. Door het Bijzonder 
Provinciaal Landschap komt 
Wijdemeren klem te zitten. 
‘De mogelijkheden om nieuwe 
bouwplannen te ontwikkelen 
worden tot vrijwel 0 terugge-
bracht’ en zonder groei komt 
de leefbaarheid en het voor-
zieningenniveau in gevaar.

Op dit moment zijn er plannen 
voor de revitalisering van on-
geveer 3 bedrijven, 7 jachtha-
vens en nieuwbouw van circa 
480 woningen, waaronder Ne-
derhorst-Noord, die onder het 
BPL komen te vallen. Ook de 
recreatiesector worden dras-
tisch beperkt. Dat laatste vindt 
De Kloet opmerkelijk, want 
was er geen Gebiedsakkoord 
ondertekend waarin recreatie 
een van de pijlers was. Wijde-
meren betaalde maar liefst 3 
miljoen. Met de POV kunnen 
die plannen niet worden uitge-
voerd.

‘Krijgen wij geld terug?’, sloot 
Jan-Jaap de Kloet af.

Dik van Enk
Namens Ondernemend Wijde-
meren hield voorzitter Dik van 
Enk een betoog. Hij wees op 
de economische krimp in Gooi 
en Vechtstreek, om die trend te 
keren zijn er 25.000 banen en 
78 ha. werklocaties nodig om 
een gezonde woon-werkba-
lans te creëren. Door het BLP 
blijft er nagenoeg geen ruimte 
meer voor verdere ontwikke-
ling van woningbouw alsmede 
het revitaliseren van bedrijven-

terreinen. ‘Gooi onze gemeen-
te alstublieft niet op slot, maak 
er geen reservaat, museum 
of gevangenis van’. Van Enk 
zei dat hij ook namens Hiswa, 
NCOW, Bouwend Nederland 
en de horeca sprak. Hij meen-
de dat de verordening ‘een 
grote streep door het Gebieds-
akkoord’ was.

Jan Verbruggen
Ook de politieke partijen kre-
gen de kans om hun standpunt 
te ventileren. Zo ook Jan Ver-
bruggen (CDA). ‘Wijdemeren 
bestaat uit een aantal dorpen 
met allemaal hun eigen DNA. 
De gemeente zorgt ervoor 
dat deze leefbaar blijven door 
de voorzieningen op peil te 
houden. Om deze leefbaar te 
behouden en de vergrijzing 
tegen te gaan moeten we wo-
ningen toevoegen’. Hij noem-
de naast Zuidsingel fase 8 en 
ook de lintbebouwing van alle 
dorpen die nu binnen het Bij-
zonder Provinciaal Landschap 
gaan vallen. ‘Dit kan en mag 
niet’. Verbruggen hoopte dat 
de zorgen van minister Ollon-
gren over de noodzaak van 
bouwlocaties ertoe zal leiden 
dat de POV niet zal doorgaan.

William Rutten
Namens stichting MinderHin-
der i.o. sprak topfotograaf 
William Rutten de Statenle-
den toe. Hij complimenteerde 
de provincie met ‘de manier 
waarop de omgevingsverorde-
ning helpt onze unieke woon-
omgeving te beschermen’. Dat 
Wijdemeren op de valreep

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
(foto: Douwe van Essen)

nog grootschalig wil bouwen 
in de Kortenhoefse polder 
vond hij ‘een aantasting van 
het historisch beschermde 
dorpsgezicht’. Temeer daar 
de infrastructuur nu al niet 
voldoet. Nog meer huizen 
maakt de verkeersproblema-
tiek alleen maar groter. Tot slot 
legde Rutten een link naar de 
Nieuwjaarsspeech van burge-
meester Larson die streefde 
naar meer dan 25.000 inwo-
ners met als doel meer geld uit 
het Gemeentefonds. ‘Dat kan 
toch niet ten koste gaan van 
de leefbaarheid en veiligheid?’

Wim van Oudheusden
Loosdrechter Wim van Oud-
heusden stuurde zijn mening 
ook op naar de commissie 
Ruimte Wonen Klimaat. Hij wil 
geen woningbouw in de Horn- 
en Kuijerpolder in Nederhorst 
den Berg, liever ‘binnendorps’ 
bouwen. Hij trekt het argu-
ment ‘woningnood’ in twijfel, 
voor een seniorenwoning in 
het complex waar Van Oud-
heusden woont, was weinig 
belangstelling. Wijdemeerse 
inwoners hebben maar liefst 
700 potentiële bouwlocaties 
aangedragen, die daarna 
slechts in beslotenheid zijn be-
sproken. Waarom geheimhou-

ding? Verder verwijt hij Wijde-
meren weinig slagvaardigheid 
t.a.v. de 650 woningen in Ter 
Sype (Loosdrecht). Samen 
met de provincie moeten kno-
pen worden doorgehakt over 
vliegveld Hilversum.

Renée Wijnen
Namens De Lokale Partij was 
raadslid Renée Wijnen aan-
wezig. Zij ondersteunde haar 
betoog met tal van documen-
ten. Ook heeft DLP een eigen 
zienswijze geschreven die on-
dersteunt het provinciebestuur 
dat Wijdemeren ziet ‘als groe-
ne enclave tussen drie grote 
steden’. Woningen toevoegen 
in de kernen of direct grenzend 
aan de lintbebouwing in kleine 
aantallen vindt ze passend in 
de schaal van onze dorpen. 
Ze vreest dat Wijdemeren 
overhaaste stappen gaat zet-
ten om alsnog woningbouw 
door te drukken. Mevrouw Wij-
nen pleit voor een ondersteu-
ning vanuit de provincie voor 
bijzondere bouwprojecten in 
Wijdemeren. Voorts ziet ze uit 
naar een overkoepelende visie 
waarin natuur, recreatie, wo-
ningbouw en bedrijven beter 
worden gepositioneerd.

MinderHinder i.o. woordvoerder 
William Rutten (foto: William 
Rutten Photography)
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Wijdemeren zet zich in tegen kanker

WIJDEMEREN
In Wijdemeren wordt 2021 
de KWF Samenloop geor-
ganiseerd. Een indrukwek-
kend evenement dat in het 
teken staat van hoop en 
steun voor iedereen die 
met kanker te maken heeft 
(gehad). Gedurende 24 
uur wandelen deelnemers 
in teams over een speci-
aal uitgezet parcours om 
zoveel mogelijk geld op te 
halen voor KWF Kankerbe-
strijding. Daaromheen vin-
den er allerlei activiteiten 
plaats.

Ieder jaar krijgen bijna 120.000 
mensen de diagnose kanker. 
“Voor al die mensen in de regio 
Wijdemeren die door kanker 
getroffen worden, organise-
ren we de Samenloop”, vertelt 
Evelien de Ruiter van KWF 
Kankerbestrijding. “Het samen-
zijn tijdens zo’n weekend biedt 
heel veel mensen hoop en 
troost. Een moment van ver-
bondenheid met hun naasten. 
En, niet te vergeten, we zame-
len geld in voor KWF. Dat is de 
komende jaren extra belang-
rijk, want door de coronacrisis 

zijn tientallen miljoenen euro’s 
minder beschikbaar voor kan-
keronderzoek.”

Vrijwilligers gezocht
KWF is hard op zoek naar 
mensen die willen helpen bij 
de organisatie. De Ruiter: “We 
willen er graag een groot suc-
ces van maken en Wijdemeren 
op deze mooie manier echt op 
de kaart zetten. Natuurlijk hou-
den we rekening met de dan 
geldende coronamaatregelen.” 
Vrijwilligers kunnen helpen met 
allerhande zaken: teamwer-
ving, logistiek, communicatie, 
ondersteuning van (ex-)kan-
kerpatiënten, financiën, amu-
sement, ceremonies of het or-
ganiseren van een Kinderloop. 
“Het kost je wekelijks een paar 
uurtjes. Maar het geeft ook 
veel voldoening om met zoiets 
moois bezig te zijn. We hopen 
snel een enthousiast team te 
kunnen samenstellen!”
Lijkt het je wat, of heb je nog 
vragen? Neem contact op met 
Evelien de Ruiter via 06 – 21 
42 61 90.

   

Ruim € 20.000 voor KWF Kankerbestrijding
WIJDEMEREN
De collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding in Wijdeme-
ren, heeft € 20.756,06 opge-
bracht. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage!

De opbrengst in ’s-Graveland/
Kortenhoef was € 8282,85. 
De opbrengst in Loosdrecht 
was € 6961,79. De opbrengst 
in Nederhorst den Berg was € 

4235,96. De opbrengst in An-
keveen was € 1275,46.

Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overma-
ken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam. Met het geld dat 
de collectanten hebben opge-
haald blijft KWF Kankerbestrij-
ding zich inzetten voor minder 
kanker, meer genezing en een 

betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar 
samen met patiënten, onder-
zoekers, artsen, donateurs en 
vrijwilligers. Samen moeten én 
kunnen we tegen kanker strij-
den want helaas overlijden er 
nog jaarlijks 42.000 mensen 
aan kanker. Wetenschappelijk 
onderzoek blijft daarbij nog 
steeds heel hard nodig. Zie 
KWF.NL voor meer informatie.

   

Werelddierendag op de Zonnehoeve
LOOSDRECHT
Kom op Werelddierendag 
naar Dierenweide Zonne-
hoeve voor leuke activitei-
ten. Op zondag 4 oktober 
gaan wij onze dieren van 
de Dierenweide in het zon-
netje zetten en hier hebben 
wij jouw hulp bij nodig.

Wie op 4 oktober tussen 10.00 
uur en 14.00 uur bij ons langs-
komt, kan deelnemen aan 
verschillende activiteiten. Zo 
kun je een stempelkaart kopen 
waarmee kinderen aan 5 ac-
tiviteiten kunnen deelnemen. 
Daarnaast kan er een rondje 

op de rug van een van de aan-
wezige paarden worden ge-
maakt, kun je met de konijnen 
knuffelen, is er tegen minimale 
vergoeding koffie met taart ver-
krijgbaar, zijn er gepersonali-
seerde keycords verkrijgbaar 
en kun je op de foto met je 
favoriete Dierenweide dier. Tot 
slot zijn er mooie prijzen voor 
de volwassenen te winnen met 
onze loterij. Uiteraard houden 
wij ons aan de geldende Coro-
na maatregelen.

Giften
Giften zijn altijd welkom op re-
kening NL94 RABO 0112 2231 

92. Met het geld dat op deze 
dag wordt ingezameld kunnen 
wij onze weide en dieren weer 
een poos verzorgen. Stichting 
Dierenweide Zonnehoeve is 
afhankelijk van giften en draait 
geheel op basis van vrijwilli-
gers.

Op Dierenweide Zonnehoeve 
lopen een flink aantal dieren 
die vrij te bewonderen zijn. 
Onze hekken zijn dagelijks ge-
opend van 8.00 uur tot 20.00 
uur. Wij zijn gevestigd op de 
Loosdrechtse Bos 9 te Hilver-
sum. (Landgoed Zonnestraal)

Zinkende woonboot

Door: Wessel Kok

LOOSDRECHT
Zondagmiddag rond kwart 
over vier moest de brand-
weer van Loosdrecht met 
spoed naar Rien van den 
Broeke Village aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk in 
Loosdrecht voor een zin-
kende woonboot. 

Ter plaatse lag er een behoor-
lijke hoeveelheid water in de 
woonboot.

De brandweer, die later ook 
nog assistentie kreeg van de 
brandweer uit ‘s-Graveland, 
heeft de woonboot zo goed als 
leeg gepompt.

✓ 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
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Pizza voor    
Eigen&Wijzer

LOOSDRECHT
De Dag van de Pedago-
gisch Medewerker is dit 
jaar niet onopgemerkt 
voorbij gegaan in Loos-
drecht.

Op donderdag 17 september 
– ook een prachtige nazomer-
dag – zijn alle medewerkers 
van de locaties van Eigen&-
Wijzer namens de ouder-
commissie (en dus namens 

alle ouders) getrakteerd op 
Italiaanse pizza van Mrs Italy. 
Voor de deur van de locaties 
Speelhoeve en de Pinken-
stal werden de ‘ovenheerlij-
ke’ pizza’s vers gebakken en 
geserveerd. Gelukkig was 
er genoeg en konden zelfs 
de kinderen van een stuk 
meesmullen! Eens per jaar, 
op de derde donderdag in 
september, wordt de waarde-
ring voor pedagogisch mede-
werkers op Kinderdagverblij-
ven, de Buitenschoolse- en 
Gastouderopvang vormgege-
ven met de Dag van de Peda-
gogisch Medewerker. ‘Deze 
bijzondere tijd, met een lock-
down nog vers in het geheu-
gen waar kind en medewerker 
het zelfs geruime tijd zonder 
elkaar moesten doen, vraagt 
ook om wat extra aandacht’, 
aldus de oudercommissie.

   

Themaochtend over namen 
van huizen
LOOSDRECHT
Op woensdag 7 oktober is 
er van 10.00-12.00 uur in 
Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht een 
Themaochtend over na-
men van huizen en hun 
betekenis door Kees van 
Aggelen

Veel huizen hebben namen. 
Kees van Aggelen, van de His-
torische Kring Albertus Perk, 
raakte hierdoor gefascineerd. 
Sommige namen zijn voor de 
hand liggend, zoals “Heide-
zicht”. Anderen hebben een 
betekenis uit de flora of fauna, 
bijvoorbeeld Villa Quercus of 
Lijsterhove. Veel huizen zijn 
vernoemd naar personen. Met 
name vrouwen zijn goed ver-
tegenwoordigd; bijvoorbeeld 
Villa Anna-Catharina. Heel bij-
zonder zijn ook de (vele) hui-
zennamen met een Indische 
achtergrond.

Ook heeft Kees voorbeelden 
verzameld uit het buitenland 
(Duitsland, Zwitserland, Ma-
rokko). De huizennamen uit 
de regio zijn in een thema ge-
plaatst.

Vooraf aanmelden
In verband met covid-19 en de 
1,5 meter afstand die we tot 
elkaar moeten bewaren, is er 
een maximum aantal bezoe-
kers dat we kunnen ontvan-
gen per themaochtend. Daar-
om is het aanmelden voor de 
themaochtend verplicht. Aan-
melden kan online via onze 
website www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl, aan de balie van 
de vestiging of telefonisch via 
nummer 085 – 2085 418.

De medewerkers van de bi-
bliotheek noteren je naam, 
e-mailadres en telefoonnum-
mer, zodat zij je per mail een 
bevestiging van aanmelden 
kunnen sturen. Deze bevesti-
ging is je entreebewijs voor de 
themaochtend. Heb je je aan-
gemeld voor een themaoch-
tend, maar ben je niet in de 
gelegenheid om aanwezig te 
zijn? Meld je dan af bij de ves-
tiging waar de themaochtend 
plaatsvindt.
Op een themaochtend in 
Loosdrecht is er altijd iemand 
van SeniorWeb aanwezig om 
je te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smart-
phone.

Twee ton tekort 2021
Focus op dorpen en toerisme

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wat al lang in de lucht 
hing, staat nu vast: Wijde-
meren verkeert financieel 
in zwaar weer. Wethouder 
Jan Klink heeft de begro-
ting 2021-2024 gepresen-
teerd. De gemeente heeft 
voor 2021 een tekort van 
bijna 2 ton. Er moet dus 
fors worden bezuinigd. 
Plus dat de totale woonlas-
ten zullen stijgen, gemid-
deld met 5 %.

De grootste kostenstijgers zijn 
de WMO (maatschappelijke 
ondersteuning) en de Jeugd-
zorg. Die stijging blijkt struc-
tureel van aard, zonder dat 
rijksvergoedingen zijn meege-
stegen. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat deze trend in 2021 zal 
wijzigen, ondanks herhaalde 
oproepen van o.a. wethouder 

Rosalie van Rijn om meer geld 
bij de minister.

Bezuinigen
Wethouder Jan Klink geeft aan 
dat Wijdemeren in ‘financieel 
guur weer zit’. Om de nood-
zakelijke zorg te garanderen, 
heeft de wethouder 2 miljoen 
extra begroot voor WMO en 
Jeugdzorg. Dus moet er be-
zuinigd worden. De drie Wij-
dehuizen stoppen, de mantel-
zorgwaardering gaat van 200 
naar 50 euro, er komt geen 
bestuursadviseur en er wordt 
voor bijna een ton aan loon-
kosten minder uitgegeven. 
Plus dat de bouw van een 3e 
Integraal Kind Centrum wordt 
uitgesteld. Opgeteld met alle 
besparingen groot en klein 
levert dat ruim 1.800.000 op. 
Althans in het scenario dat 
het gemeentebestuur voor-
stelt (Evenwichtsscenario). De 
raad kan ook uit drie andere 

scenario’s kiezen.

Woonlasten omhoog
Daarnaast gaat de woonlas-
tennota voor een huishou-
den met een gemiddelde 
WOZ-waarde van 414.000 
euro met vijf procent omhoog 
(4,33 euro per maand). Woon 
je goedkoper, dan is de stijging 
lager, voor inwoners die in een 
duurder huis wonen, is de stij-
ging groter. De forse stijging 
van de OZB (12%) wordt ge-
dempt door verlaging van de 
rioolkosten. Het gemiddelde is 
dus: + 152 euro per jaar.

Onverminderd
Klink geeft aan dat bezuini-
gen pijnlijk is, maar dat er ook 
veel gewoon wordt doorge-
zet. De dienstverlening blijft 
op peil, het dorpenbeleid gaat 
voort, de zorg voor de kwets-
baren blijft gehandhaafd. En 
de ambtelijke organisatie blijft 
zich verbeteren. Ook plan-
nen als het Gebiedsakkoord 
en de nieuwe Omgevingswet 
blijven belangrijk. Het college 
spaart verder de toeristische 
sector. Forensenbelasting en 
toeristenbelasting worden niet 
verhoogd. Ook voert Wijde-
meren geen precariobelasting 
in (terrassen, luifels, lichtre-
clame, enz.) om de horeca en 
de toeristische sector niet te 
belasten.

Foto:
Financieel wethouder Jan Klink

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 30 sep-
tember zendt GooiV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf staat 
nog een keer stil bij de We-
reldmuziekdag in De Dag van 
Andreas.

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn over online discri-
minatie #datmeenjeniet.

Saskia Luijer gaat met Crys 
Larson, burgemeester van 
Wijdemeren, in op actuele on-
derwerpen in het programma 
In Gesprek Met

In TV Magazine is er aandacht 
voor de Tinfabriek in Naarden 
die hofleverancier wordt en 
hoe je creatief om kunt gaan 
met kartonnen drinkpakken.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en 
KPN(1432).
Kijk voor alle kanalen op
gooitv.nl
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Vuister Makelaardij nu op een ‘wereldplek’
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Makelaar Pascal Vuister is 
zo trots als een pauw op 
de nieuwe huisvesting van 
Vuister Makelaardij aan het 
Lindeplein in Nieuw-Loos-
drecht. Samen met z’n 
mede-makelaar Sander 
van der Vliet en commer-
cieel medewerker Teddy 
Mensert geniet hij dag in 
dag uit van het ‘makelen’, 
de aan- en verkoop van 
woningen en aanvullende 
werkzaamheden.

Al snel wordt duidelijk dat 
Vuister niet een standaard ma-
kelaardij is. ‘Ietwat eigenwijs’ 
noemt Pascal Vuister het. “Wij 
verkopen niet op de automati-
sche piloot zoals ik helaas bij 
teveel collega’s zie. We beste-
den heel veel tijd aan de voor-
bereiding en goede adviezen. 
Dat kan zelfs inhouden dat we 
een potentiële koper advise-
ren een huis niet te kopen.” 
Mr. Vuister, die na een studie 
notarieel recht z’n voorliefde 

voor onroerend goed om-
zette in een makelaarsoplei-
ding, vertelt dat hij als ‘Pietje 
Precies’ veel onderzoek doet 
voordat hij in gesprek gaat met 
een aan- of verkoper. Sander 
van der Vliet voegt eraan toe 
dat makelaar voor hen een job 
van 24/7 betekent. “Je moet 
er bovenop zitten, scherp zijn. 
Wij weten soms al voordat 
een huis op de markt komt om 
welk pand het gaat en wie de 
klant is. Daar hebben we onze 
kanalen voor.” Sander is een 
geboren en getogen Loos-
drechter die beschikt over een 
groot netwerk. Die zijn ‘sociale 
nieuwsgierigheid’ van belang 
vindt om de mens in de klant 
te ontdekken. Hij beschikt over 
18 jaar ervaring en werkt sinds 
2018 samen met Pascal Vuis-
ter. Vuister zelf is in 1999 nog 
op ouderwetse wijze beëdigd 
als makelaar, vanaf 2009 is hij 
werkzaam als zelfstandig on-
dernemer.

Het allerbelangrijkste voor het 
tweetal is en blijft het contact 
met de klanten. “Dat blijft num-

mer één, je kunt 
tegenwoord ig 
veel zelf opzoe-
ken. De kennis 
van de gemid-
delde consu-
ment is groter 
geworden. Men 
is mondiger, 
maar van mens 
tot mens iets 
bespreken, is 
cruciaal”, weet 
Pascal Vuister.

Breed scala
Een huis kopen 
of verkopen doe 
je niet elke dag. 
Daarom ga je bij de keuze 
van een makelaar niet over 
één nacht ijs. Vuister en Van 
der Vliet hechten veel waarde 
aan het vertrouwen. Bij Vuis-
ter Makelaardij kun je terecht 
voor begeleiding bij aankoop, 
verkoop, het uitvoeren van 
taxaties van particulier onroe-
rend goed en advisering daar-
omtrent. Ook voor een vrijblij-
vende waarde-indicatie van de 
woning bent u bij hen aan het 

juiste adres.

Uitnodigend
Het nieuwe pand is geheel ge-
renoveerd. Een prachtig kan-
toor dat twee keer zo groot is 
als het vorige pand aan de Lin-
delaan. Het heeft een strakke 
en frisse uitstraling. Pascal, 
Teddy en Sander hebben het 
naar hun zin en zien dagelijks 
veel voorbijgangers. In het 
pand staat ook een grote bank 

die er uitnodigend uitziet. “Dat 
is hier zo leuk. Je kunt hier 
altijd binnenkomen voor een 
praatje en een kopje koffie. 
Er hangt een ongedwongen 
sfeer”, sluit Teddy Mensert af.

Vuister Makelaardij; Lindelaan 
104, 1231 CN Loosdrecht; 
Postbus 7, 1230 AA Loos-
drecht; info@vuister.com; 
www.vuister.com; 035 – 582 
42 81.

Spannend jeugdboek
‘Gedumpt op Mallorca’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de avond van ‘Heel 
Weesp schrijft’ had Linda 
Gillissen haar man al naar 
huis gestuurd. “Ga maar 
alvast, ik wil nog even 
wachten wie er gewon-
nen heeft, ik vertel het je 
straks ok?” Tot haar grote 
verbazing was ze zelf de 
winnares van de schrijf-
wedstrijd. Dat leverde het 
jeugdboek ‘Gedumpt op 
Mallorca’ op.

De eerste twee hoofdstukken 
had ze al geschreven voor 
groep 8 van OBS De Linde 
uit Loosdrecht, waar ze toen 
directeur was. Ze bedacht zelf 
iets voor de Kinderboeken-
week. Het ging over een op-
standige puber op Schiphol in 
een niet alledaagse situatie. 
De kinderen moesten verzin-
nen hoe het boek af zou lo-
pen. Daar waren ze echt goed 

in. Het leverde absurde en hi-
larische verhalen op.

Het boek
Het zal je maar gebeuren, 
Nauds moeder dumpt hem 
op Schiphol. Om hem onge-
vraagd, als een bijna 15- ja-
rige kleuter, voor vijf weken 
naar zijn opa op Mallorca te 
sturen. Vijf weken! Naar een 
opa, die hij zeven jaar ge-
leden voor het laatst heeft 
gezien. Ondertussen dumpt 
Lori, de liefde van zijn le-
ven, hem voor zijn allerbeste 
vriend. #spannend #duiken 
#liefde #criminelen #zee #zon 
#dedingendiejehadmoeten-
zeggen.

Linda
Linda Gillissen houdt van dui-
ken, reizen en schrijven. Zij is 
in Nederhorst den Berg opge-
groeid, heeft in Ankeveen en 
Weesp gewoond en in Neder-
horst den Berg en Loosdrecht 
gewerkt. Sinds dit voorjaar 

woont en werkt zij in Alme-
re. Doordat zij in het on-
derwijs werkzaam is, komt 
zij veel jonge mensen te-
gen met mooie dromen en 
(soms grote) problemen. 
Dit boek speelt zich af op 
het eiland Mallorca, waar 
Linda’s vader ongeveer 25 
jaar heeft gewoond. Door 
haar liefde voor het eiland, 
duiken en jonge mensen, 
ontstond deze bloedstol-
lend spannende, romanti-
sche, soms iets emotionele 
jeugdroman. Alle realisti-
sche gevoelens bij jonge 
mensen komen er in voor 
zoals: de relatie met je ou-
ders, groepsdruk, liefde, 
eenzaamheid en je gevoel 
voor eigenwaarde. En dat 
verpakt in een lekker le-
zend verhaal. ISBN: 978-
94-640-3661-9

 Foto: (v.l.n.r.) Pascal Vuister, Teddy Mensert, Sander van der Vliet

  



Wijdemeren
informeren

>   Klachten? Laat u testen

Heeft u klachten die mogelijk wijzen op het 

coronavirus, zoals neusverkoudheid, keelpijn, 

hoest, koorts, kortademigheid, reuk-/smaak-

verlies of buikklachten? Doe dan gratis een 

coronatest. U kunt telefonisch een afspraak 

maken via 0800-1202. Dit telefoonnummer 

is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

uur. Houd bij het maken van een afspraak 

uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 

U kunt ook online een testafspraak maken 

en de uitslag van de test bekijken. Dit kan via 

www.coronatest.nl. Zonder klachten heeft 

een coronatest geen zin. De test laat alleen 

zien of u op dit moment corona hebt. 

>   Gemeenteraad en organisatie

In verband met de stijgende lijn in het aantal 

besmettingen zullen de bestuurlijke vergade-

ringen van college, commissies en raad vanaf 

deze week ook weer digitaal plaatsvinden. U 

kunt de raads- en commissievergaderingen 

volgen via wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Ook de ambtelijke organisatie werkt vanaf 28 

september weer zo veel als mogelijk vanuit 

huis. De openingstijden van de afdeling 

burgerzaken blijven vooralsnog ongewijzigd. 

We verzoeken u wel om zo veel mogelijk 

alleen te komen en u aan de maatregelen op 

te volgen die gelden in de publieksruimte van 

het gemeentehuis.

>   Op reis? Wees voorbereid

De herfstvakantie staat voor de deur. Bent u 

van plan om tijdens de herfstvakantie naar 

het buitenland op reis te gaan? Volg overal 

de basisregels, dus houd 1,5 meter afstand, 

was vaak uw handen en laat u testen bij 

klachten. Wees voor u vertrekt goed op de 

hoogte van de maatregelen die gelden in het 

land van bestemming. Download bovendien 

de Reisapp van Buitenlandse zaken en zet 

pushberichten aan. Houd tijdens uw vakantie 

het Nederlandse reisadvies in de gaten. Reist 

u (terug) naar Nederland vanuit een gebied 

met veel coronabesmettingen? Houd dan 

rekening met een thuisquarantaine van tien 

dagen. 

>   Coronadashboard
Het coronadashboard van de GGD geeft u 

een overzicht van actuele cijfers in de regio 

Gooi en Vechtstreek. Bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers aan de teststraat, de bevestig-

de besmettingen, ziekenhuisopnames en 

gemelde overledenen. Het dashboard wordt 

(voor zover de cijfers bij ons bekend zijn) twee 

keer per dag ververst. Bekijk het dashboard op 

www.ggdgv.nl/coronadashboard.

Het gaat niet goed met de bestrij-
ding van het coronavirus. De cijfers 
lopen zo snel op, ook in onze regio,  
dat we nu iets moeten doen om het 
tij te keren. Daarom zijn er weer ex-
tra maatregelen aangekondigd. Niet 
fijn, wel echt nodig.

Daar gáán we weer, hoor ik u denken. Dat 

begrijp ik goed. Algauw overheerst het gevoel 

dat we weer van voren af aan beginnen. 

Toch is deze tweede golf anders. We hebben 

geleerd van de eerste golf. We weten goed 

hoe we verdere besmetting tegen kunnen 

gaan.  Houd anderhalve meter afstand, was 

regelmatig uw handen en vermijd drukte, dat 

is onze mantra al maanden. Zo hebben we er 

met elkaar in maart en april voor gezorgd dat 

het aantal besmettingen terugliep, de zieken-

huizen weer leger raakten, dat we letterlijk op 

adem konden komen, dat het leven weer wat 

vrijer en lichter werd. 

Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat we 

vooral de maatregelen naleven voor een ander. 

We doen dit omdat we onze dierbaren niet 

ziek willen laten worden.  We doen het zodat 

de horeca niet dicht hoeft. We doen het omdat 

we willen dat ondernemers blijven bestaan. Wij 

doen dit omdat we willen dat onze jeugd zich 

vrij en veilig kan voelen. Wat dat betreft leven 

we in een bijzondere tijd. Wij kunnen als indivi-

duen ervoor zorgen dat wij als collectief hier zo 

goed mogelijk doorheen komen.   

Het vraagt veel van ons allen. Dat besef ik. 

Daarom bezoeken de wethouders en ik de 

komende week diverse ondernemers en 

ook een aantal (sport)verenigingen om de 

situatie met ze te bespreken en te kijken wat 

we gezamenlijk extra kunnen doen. Dus niet 

alleen de landelijke maatregelen opvolgen 

maar ook kijken wat we in Wijdemeren extra 

kunnen doen. Alles op alles zetten zodat ons 

land niet weer op slot hoeft.

Voor jongeren is dit een extra zware tijd. Ze 

zijn onzeker over studie, baan en toekomst. 

De klachten zijn bij hen vaak mild. Voor 

hen is het lastig het belang van naleving te 

voelen waardoor ze dit in sommige gevallen 

nalaten. Ik wil ze graag op het hart drukken 

de maatregelen wél te (blijven) opvolgen. 

Ook al word je zelf niet ziek, je kan iemand 

anders besmetten die daar wel erg ziek van 

wordt. Belangrijk is dat we het gesprek met 

onze jeugd blijven aangaan; thuis, op school 

en waar het dan ook schikt. Praten over 

wat je lastig vindt helpt; dat geldt voor ons 

allemaal. Wij delen allemaal dezelfde “corona 

moeheid” maar ook hetzelfde vooruitzicht: 

een leven zonder corona en een leven 

waarin wij ons weer vrij voelen en dichterbij 

elkaar kunnen zijn. Tot slot: zorg goed voor 

uzelf en voor elkaar. Heeft u klachten? Blijf 

thuis en laat u testen. Alleen samen kunnen 

we verdere verspreiding van het coronavirus 

voorkomen. Ik reken op u. 

Crys Larson 

Burgemeester Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

30 september 2020

Kort

  Extra maatregelen:  
  niet fijn, wel echt nodig  

extra editie



>  Bekendmaking wet
geluidhinder (ontwerpbesluit)

RECTIFICATIE

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is het ontwerpbestemmingsplan 

“Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud Loos-

drechtsedijk 243” te Loosdrecht. Dit bestem-

mingsplan richt zich op het mede gebruik van 

de recreatieappartementen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 voor permanente bewoning. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 

geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. Drie 

van de beoogde woningen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 zullenvanwege het verkeer 

op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere 

geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-

grenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. 

De maximale ontheffingswaarde wordt niet 

overschreden. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a 

Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor de 

appartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

243 hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 1 oktober 2020 geduren-

de zes weken gezamenlijk met het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken 

opvragen via info@wijdemeren.nl .

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter 

inzage legging gemotiveerde zienswijzen schrif-

telijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke 

zienswijze moet worden gericht aan het college 

van burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren, Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Ook 

kunt u een mondelinge zienswijze indienen. 

Hiertoe kunt u een afspraak maken via info@

wijdemeren.nl. 

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben Ingebracht, 

zoals hierboven beschreven, en belangheb-

bend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het 

definitieve besluit tot het verlenen van de hogere 

waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Loosdrechtsedijk 243, 
Oud-Loosdrecht

RECTIFICATIE

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 Oud-Loosdrechtsedijk 243 in 

Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loos-

drechtsedijk 243 in Oud-Loosdrecht. Dit ont-

werpbestemmingsplan richt zich op het mede 

gebruik van de recreatieappartementen aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente 

bewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 

1 oktober 2020 gedurende zes weken ter 

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen 

op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.

BP8800Old2432020-on00. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Eilandseweg 4a, Nederhorst den 
Berg

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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 4a in Nederhorst den 

Berg ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP8900Eil-

wg4a2020-on00. U kunt de stukken ook digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan Ei-
landseweg 10 ws 02, Nederhorst 
den Berg

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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 10 ws 02 in Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP9000Eil-

wg102020-on00. U kunt de stukken ook digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012 - Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, 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 door de gemeen-

teraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 vastgestelde bestemmingsplan 

Partiele herziening bestemmingsplan Loos-

drecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 

- Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht, 

onherroepelijk is geworden.

Het plan
Op basis van het nu geldende bestemmings-

plan zijn de drie aanwezige woningen bestemd 

voor wonen en mag er nog één burgerwoning 

worden gebouwd. Voor een deel is het perceel 

nog bestemd voor bedrijf.

 

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken worden ingezien op www.ruimtelijke-

plannen.nl. 

Officiële bekendmakingen

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.

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

30 september 2020

De provincie Noord-Holland be-
slist op maandag 5 oktober over 
de nieuwe provinciale omgevings-
verordening. In deze verorde-
ning is het ’Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ (BPL) als beschermende 
maatregel opgenomen. Het ge-
volg? Wijdemeren komt klem te 
zitten als het gaat om woningbouw 
en andere ontwikkelingen die no-
dig zijn om onze dorpen levendig 
te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over 

deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij 

veel waarde aan de natuur en het landschap 

om ons heen, maar daarnaast moet er ook 

ruimte zijn om te wonen, te recreëren en te 

werken. Met de nieuwe omgevingsverorde-

ning doorkruist de provincie eenzijdig deze 

verschillende belangen. 

Veel aanvragen
Net als in andere gemeenten, zijn we in 

Wijdemeren altijd in gesprek met verschil-

lende partijen, ontwikkelaars, (jachthaven)

ondernemers over bouwplannen of plannen 

voor uitbreiding en modernisering. Veel 

van deze plannen zouden op korte termijn 

onder de nieuwe ruimtelijke spelregels van 

de provincie gaan vallen. Of deze plannen 

dan nog door kunnen gaan, is zeer de vraag. 

Daarom dienen veel plannenmakers nu nog 

een aanvraag in voor een omgevingsver-

gunning of een bestemmingsplanwijziging. 

U zult de komende tijd daarom meer omge-

vingsvergunningen en bestemmingsplannen 

bij de officiële bekendmakingen zien staan.

Meepraten over plannen
Uiteraard doorlopen deze plannen alsnog 

de gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt 

dus nog gelegenheid om mee te praten over 

deze plannen. De input uit deze gesprek-

ken kan leiden tot een herziening van het 

ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende 

uiteraard het recht om bezwaar te maken. 

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om 

het besluit te nemen over het al dan niet 

vaststellen van het bestemmingsplan of de 

omgevingsvergunning.

Meer ruimtelijke plannen in procedure



Woensdag 30 september 2020
9LOKAAL

Reisbranche zet zorgmedewerkers in het zonnetje
KORTENHOEF
Travel Counsellor Saskia 
Neijsen – Davidson heeft 
namens de reisbranche 
haar klant Sinja van Beest 
in het zonnetje gezet van-
wege haar harde werk in 
de zorg. Saskia verraste 
haar met een overnachting 
in het WestCord Delft.

Dit initiatief komt voort uit een 
lobby vanuit de reisbranche 
om aandacht te vragen bij 
de politiek voor een steun-
pakket. Saskia C.S. Neijsen 
– Davidson: “Toen vanuit de 
reisbranche de oproep kwam 
om mensen die hun steentje 
bijgedragen hebben in de zorg 
in het zonnetje te zetten, dacht 
ik direct aan Sinja van Beest. 
Ze heeft de afgelopen periode 
non-stop gewerkt op de Medi-
um Care ambulance Amster-
dam en de Eerste Hulp van het 
Tergooi ziekenhuis. Daarnaast 
kon haar huwelijk door corona 
helaas niet doorgaan. Ze heeft 
het meer dan verdiend dus. Ik 
heb haar geplande vakantie 
gelukkig kunnen omboeken 
naar volgend jaar, maar om 

haar nu nog een welverdiend 
cadeautje te kunnen geven in 
de vorm van een overnachting 
en een heerlijk 3-gangendiner, 
vind ik super.”

Sinja: “Ik ben zeer verrast. Ik 
wist niet dat Saskia mij had 
opgegeven. In deze drukke, 
intensieve maanden op de 
spoedeisende hulp in Tergooi 
ga ik heerlijk genieten. Dank 
Saskia, dank reisbranche! Wat 
een leuk initiatief!

Travel Counsellors is een van 
de grootste onafhankelijke 
reisondernemingen ter wereld, 
opgericht in 1994 en ontwik-
keld tot een netwerk van meer 
dan 1800 vanuit huis werken-
de zelfstandige reisadviseurs 
in 7 landen.

Voor meer informatie:
Saskia C.S. Neijsen-Davidson
saskia@travelcounsellors.nl
www.travelcounsellors.nl.

Van vergeten naar weten

In Nederland zijn we ver-
wende eters geworden. 
Dat was een proces van 
jaren en jaren, maar nu is 
het een feit.

We denken aan avocado’s 
en… poef! Daar liggen ze al 

in het schap. Kiwi’s….poef! Ze 
liggen al in je mandje. Jack-
fruit, granaatappel, banaan…
poef!poef!poef! Tijden geleden 
vierden mensen hun oogst-
feesten. Dat waren bijzonde-
re tijden waar in goede jaren 
overvloed en dankbaarheid 

prachtig samengingen. En: er 
konden ook wel eens mindere 
jaren zijn. Nu hebben we onze 
eigen oogstfeesten dagelijks 
in de supermarkt. Zonder de 
logica dat je iets pas kan eten 
als het rijp is, want ergens op 
de wereld is het altijd wel te 

oogsten. Jammer genoeg heb-
ben we nog maar weinig ken-
nis over onze eigen groenten. 
Hangen asperges aan een 
boom? Groeien aardappels 
per 2,5 kilo in een plastic zak? 
We weten het niet meer. Je 
kan er in deze tijd wel wat aan 

doen natuurlijk. Loop zelf eens 
een tuinderij op om te kijken 
wat er allemaal op het land 
staat. Of plant een pompoen 
in je achtertuintje. Dat er nog 
een paar pompoenen aanko-
men ook. Dan weet je dat nu 
de tijd voor pompoenen is aan-
gebroken. Bij ons in de schuur 
liggen ze lekker droog op tafel 
nu. Prachtig mooi! Tel daar de 
zachte geur van kweeperen bij 
op en weet waarom ze in de 
vorige eeuw feest wilde vieren.

Deze oranje biologische jon-
gens hier op de foto zijn prach-
tig voor de soep. Met schil en 
al koken tot ze uit elkaar val-
len, staafmixer erop, bouillon 
en kruiden erbij, afmaken met 
crème fraîche, klaar. Andere 
soorten zijn juist weer super 
om te grillen of om in kleine 
stukjes in een curry te ver-
werken. Er zijn soorten die fris 
smaken als je ze jong eet, an-
dere kan je weer goed vullen. 
Ik weet het wel: mijn feest gaat 
beginnen!

Groet van Wietse Bakker
Tuinderij LandinZicht
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Gevecht achter de schermen
Ingezonden brief

Soms is het nodig om politieke 
processen te duiden. Dat doet 
De Lokale Partij. Zij zijn furi-
eus over de gang van zaken 
afgelopen week. Het college 
misbruikt oriënterende sessies 
om politieke meningen te pei-
len, terwijl daar juist openbare 
commissievergaderingen voor 
bedoeld zijn.

“Ik heb mijn handen vol aan 
het in toom houden van de te-
rechte boosheid van mijn frac-
tiegenoten” aldus fractievoor-
zitter Gert Zagt. De lont in het 
kruitvat is aangestoken door 
wethouder De Kloet. Die tegen 
de gangbare processen in, 
een viertal bouwplannen snel 
in procedure brengt zonder de 
normale behandeling in een 
openbare commissievergade-
ring. “De plannen zijn zonder 

details mondeling toegelicht 
in een bijeenkomst waarvan 
men zegt dat het openbaar is, 
maar waarvan inwoners geen 
weet hadden”, aldus Olivier 
Goetheer.

“De inwoners worden buiten 
spel gezet, zelfs Zuidsingel 
fase 8 met 250 woningen wilde 
De Kloet nog even snel extra 
toevoegen” stelt Zagt. De Lo-
kale Partij hekelde al eerder in 
Haarlem het optreden van De 
Kloet. “Cowboyacties en alles 
erop gericht om de provincie 
nog even snel de pas af te 
snijden”. De Lokale Partij is blij 
dat de provincie wel oog heeft 
voor instandhouding van onze 
prachtige woonomgeving.

Achter de schermen in de di-
gitale wandelgangen vindt 

klaarblijkelijk het debat plaats. 
Buiten het zicht van de inwo-
ners. Zelfs de andere politie-
ke partijen die ook vinden dat 
participatie met bouwplannen 
slecht gaat, geven dit toch ge-
woon hun zegen. Niet alleen 
wordt geknabbeld aan het 
mooie landschap maar ook 
aan openbaarheid en zorgvul-
digheid van besluitvorming in 
Wijdemeren.

“Deze bestuurlijke gang van 
zaken is ten hemel schreiend”, 
vult Alette Zandbergen aan. 
“Tussentijds eenzijdig spelre-
gels wijzigen is onbehoorlijk. 
De Lokale Partij blijft knokken 
voor inwoners. Het begint met 
luisteren naar inwoners, niet 
alleen in verkiezingstijd”.

De Lokale Partij
   

List en bedrog in gemeente    
Wijdemeren
Ingezonden brief

Al tientallen jaren wordt in Wij-
demeren gesproken over de 
verkeersproblematiek zonder 
dat hiervoor een oplossing 
gevonden wordt. Het bouwen 
van honderden nieuwe wonin-
gen in de beschermde polders 
van Kortenhoef maakt het ver-
keersprobleem nog groter dan 
het al is.

In een schaamteloze brief aan 
de raadsleden van Wijdeme-
ren (zie www.minderhinder.
nu) legt wethouder De Kloet 
uit dat hij mogelijkheden ziet 
om het democratische proces 
te omzeilen en de bouwplan-
nen voor Zuidsingel 8 samen 
met geldbeluste projectont-
wikkelaars door te drukken. 
Wanneer dit lukt, hebben in-
woners het nakijken en mogen 
zij straks achteraf en voor de 
vorm meepraten. Bovendien 
wordt het verkeersprobleem 
in de brief verzwegen. Daar is 
immers geen oplossing voor. 
Deze plannen zijn in politieke 
achterkamertjes tot stand ge-
komen en veel daarvan wordt 
ook letterlijk geheimgehouden. 
Wethouders De Kloet (Dorps-
belangen) en Boermans (D66) 
voeren machtspolitiek uit. Het 

doel heiligt de middelen, de 
gemeenteraad en de inwo-
ners houden ze op afstand. De 
stichting MinderHinder.nu ver-
tegenwoordigt op dit moment 
al ruim 400 steunbetuigers en 
dit aantal groeit met de week. 
Inwoners maken zich enorme 
zorgen over de leefbaarheid 
van hun woonomgeving en 
worden soms letterlijk niet toe-
gelaten voor inspraak tijdens 
commissievergaderingen. On-
derzoeken in opdracht van de 
projectontwikkelaar bevatten 
dubieuze aannames en reke-
nen toe naar een gewenste 
uitkomst. Participatie en in-
spraak zijn verworden tot een 
schijnvertoning.

Wij zijn enorm teleurgesteld 
en voelen ons belazerd. Maar 
we zijn ook waaks en gemoti-
veerd. Eerlijk duurt het langst. 
Daarom gaan we de onder-
ste steen naar boven halen. 
Gemeente Wijdemeren moet 
stoppen met machtspolitiek 
gebaseerd op list en bedrog 
en weer een betrouwbare en 
transparante overheid worden 
voor haar burgers. Bent u het 
hiermee eens dan nodigen we 
u van harte uit om uw steun te 
betuigen via www.minderhin-
der.nu.

Tom Burgers, namens Stichting 
Minderhinder.nu

LoVoC dames-1 maken prima 
start
LOOSDRECHT
Nadat het volleybalsei-
zoen in maart plotseling 
ten einde was vanwege het 
coronavirus, is de compe-
titie half september weer 
van start gegaan. Omdat 
LoVoC dames-1 bij het af-
breken van het seizoen 
glansrijk de ranglijst aan-
voerde, promoveerden de 
dames naar de promotie-
klasse. Vorige week werd 
reeds met 1-3 in Amster-
dam gewonnen en vrijdag 
jl. werd in eigen hal met 4-0 
gewonnen van vv Jonas-2 
uit Beverwijk.

Het is jammer dat deze prima 
start op het hogere niveau 
door vrijwel niemand kan wor-
den mee beleefd. Vanwege de 
vereiste coronamaatregelen 
wordt er geen publiek toege-
staan in de eigen sportzaal 
Eikenrode. De wedstrijden 
zullen voorlopig in een angstig 
stille ambiance gespeeld moe-
ten worden. Ook het na afloop 
vieren van de overwinning in 
de kantine is er voorlopig niet 
bij voor LoVoC. Niettemin is 
iedereen weer blij dat er ge-

speeld kan worden. LoVoC da-
mes-1 liet dat ook direct zien. 
Met de komst van twee nieuwe 
speelsters, afkomstig van Pri-
ma Donna Kaas Huizen, heeft 
LoVoC zich in de breedte kun-
nen versterken. De eerste set 
tegen Jonas gaf een gelijk op-
gaande strijd te zien waarin de 
teams elkaar weinig toegaven. 
LoVoC bleek op het eind de 
zenuwen het beste in bedwang 
te hebben en pakte met 25-23 
de winst. In de tweede set zet-
te LoVoC Jonas meer onder 
druk en werden de aanvalsters 
door spelverdeelster Savanna 
van Gulijk telkens uitstekend 
bediend. Ook de servicedruk 
die door LoVoC werd gebracht 
was voor Jonas teveel van het 
goede. Met 25 -20 ging ook 
de tweede set naar LoVoC. 
De volgende twee sets kreeg 
Jonas geen enkele kans om 
nog iets terug te doen. Aanval-
lend was LoVoC via met name 
Jolien Baas en Jantje Dijkstra 
veel sterker dan de tegenstan-
der. Via 25-19 en 25-12 werd 
door LoVoC de volle winst be-
haald. Op zaterdag 3 oktober 
treffen de dames MOVE-1 in 
Edam.

Dankbaar voor alle liefde en goedheid 
die wij van hem mochten ontvangen, 

geven wij kennis dat voor ons 
toch nog plotseling is overleden 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, 
schoonvader en grootvader 

Gerrit Lamme

Gert
* Oud-Loosdrecht, † Oud-Loosdrecht,
5 mei 1947 20 september 2020

Gery Lamme - ter Avest

Gerrit in herinnering

Geralda en Roland
    Danique
    Kyano

Gert

Correspondentieadres:
Familie Lamme
Vuntuslaan 87, 1231 NR  Loosdrecht

De begrafenis heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN
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Marcel Worms opent 
het culturele seizoen

KORTENHOEF
Kunst aan de Dijk verheugt 
zich op het nieuwe seizoen. 
Er is alles aan gedaan om 
de veiligheid van de be-
zoekers te garanderen. De 
kerk is zo ingedeeld dat er 
maximaal 60 bezoekers per 
voorstelling kunnen plaats-
nemen en de vrijwilligers 
zullen alles in goede ba-
nen leiden volgens het uit-
gebreide coronaprotocol. 
Toch zal dit alles niet ten 
koste gaan van de intieme 
sfeer die onze voorstellin-
gen zo kenmerkt.

Wij openen het seizoen op 
donderdag 1 oktober als van-
ouds met een pianorecital in 
Het Oude Kerkje. Pianist Mar-
cel Worms zal Bachs gehele 
Wohltemperierte Klavier Boek 
II voor ons spelen, verdeeld 
over twee concerten.

Marcel speelt het eerste deel 

van het WTK II (1-12) om 
17:00 uur. Het tweede deel 
(13-24) komt aan bod tijdens 
het concert van 20:00 uur. 
Voorafgaand aan beide con-
certen geeft hij een korte in-
leiding over de geschiedenis 
en de ingenieuze opbouw van 
het WTK (“een soort spirituele 
reis”). Beide concerten duren 
ongeveer vijf kwartier. Na zijn 
eindexamen aan het Conser-
vatorium in 1987 specialiseer-
de Marcel Worms zich in ka-
mermuziek en in 20ste-eeuwse 
pianomuziek. Hij ontwikkelde 
zich tot een zeer veelzijdig en 
internationaal bekend musi-
cus. Hij werkte 10 jaar aan een 
blues project waar meer dan 
200 componisten een bijdrage 
voor schreven. Marcel bracht 
18 solo cd’s uit, met muziek va-
riërend van Bach tot Gershwin.

Kaartverkoop:
www.kunstaandedijk.nl
www.marcelworms.nl

   

Repair Café
LOOSDRECHT
Op zaterdag 3 oktober is er 
van 10.00-13.30 uur weer 
Repair Café bij Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging 
Loosdrecht

De slogan van het Repair Café 
is “weggooien? Mooi niet!” 
Heeft u kapotte huishoudelijke 
apparaten of een blouse waar 
de knoop vanaf is? En lukt het 
u niet zelf om het te herstel-
len? Dan kunt u terecht bij het 
Repair Café. Onze handige 
vrijwilligers kunnen u (koste-
loos) helpen om bijvoorbeeld 
uw huishoudelijke apparaten 
of kledingstuk te repareren. In 

de bibliotheek in Loosdrecht 
is ook een verzamelpunt voor 
lege cartridges (klein formaat) 
en een Jekko. Hier kunt u lege 
batterijen en spaarlampen inle-
veren. Het Repair Café is iede-
re 1e zaterdag van de maand.

Bedrijven en woningen op 
Ter Sype

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Al ongeveer 30 jaar pro-
beert de gemeente een 
woningbouwplan in het ge-
bied Ter Sype te realiseren, 
grenzend aan de Rading 
en Tjalk in Loosdrecht. Het 
grootste obstakel waar-
om er geen 600 woningen 
gebouwd mogen worden, 
is de aanwezigheid van 
Vliegveld Hilversum. Het 
luchthavenbesluit staat 
geen huizen toe binnen de 
geluidscontour 48 dB (A). 
Nu lijkt er een kans op een 
doorbraak: een bedrijven-
terrein plus 50 tot 70 wo-
ningen. Het vergt nog wel 
2 jaar onderzoek.

Het verleggen van de start- en 
landingsbanen van het vlieg-
veld zou de geluidsbelaste 
zone kunnen verkleinen. Daar 
wil Hilversum echter niet aan 
meewerken. Wethouder De 
Kloet weet dat hier niet aan 
getornd zal worden. Voor pro-
jectontwikkelaar Lithos is het 
financieel niet interessant om 
een beperkt aantal woningen 
buiten de geluidscontour neer 
te zetten. Bijvoorbeeld doordat 
hij bij het aanleggen van deze 
woningen al wel voorzieningen 
zou moeten laten aanleggen 
voor het hele gebied en deze 
niet alleen uit de woningen zijn 
terug te verdienen. Nu heeft 
Lithos in samenwerking met 
DC Vastgoed een plan ge-
maakt waarbij op ongeveer 10 
ha. een bedrijventerrein wordt 

aangelegd in het stuk met de 
geluidsbeperkingen. Plus de 
50 tot 70 woningen die wel bui-
ten de geluidscontour mogen. 
Dat geeft voor hen een beter 
haalbare exploitatie.

Noodzaak
Wijdemeren heeft een grote 
behoefte aan bedrijventer-
reinen. Er is nergens anders 
ruimte. In de zes dorpen is een 
groei van de werkgelegenheid 
noodzakelijk. Wijdemeren 
bood in 2019 slechts 601 ba-
nen per 1000 inwoners van de 
beroepsbevolking, tegenover 
een landelijk gemiddelde van 
792 op 1000. Dit hangt samen 
met het structureel tekort aan 
bedrijfsruimte in onze regio én 
in Wijdemeren.

Verder
Er moet nog uitgebreid onder-
zocht worden wat de even-
tuele gevolgen zijn. Zowel 
financieel, ruimtelijk als maat-
schappelijk. Zo is het gemeen-
tebestuur geen voorstander 
van maatschappelijke voorzie-
ningen die ten koste gaan van 
de woningbouw, dat kan de 
exploitatie in gevaar brengen. 
Bovendien is er een verkeers-
probleem op de smalle Ra-
ding.  Het  zal  nog  1 à 2 jaar
duren voordat het plan gereed 
is.
 

   

Snoezelen in het Snoezelcentrum
NEDERHORST DEN BERG
Ilse Achterberg heeft een 
modern Snoezelcentrum in 
Nederhorst den Berg. Het 
is een verhuurbare plek 
voor mensen met demen-
tie of mensen met een be-
perking, maar eigenlijk is 
het centrum voor iedereen 
toegankelijk.

Vanwege corona is het voor 
veel mensen niet mogelijk ge-
weest om naar het centrum 
te komen. Dus kan ze een 
pop-up Snoezel in organisa-
ties plaatsen. Vanaf nu is het 
Snoezelcentrum geopend voor 
dagbesteding. Dat betekent 
dat Ilse cliënten kan ontvan-
gen voor een dagdeel of een 
hele dag. Er wordt binnen de 
dagbesteding een program-

ma afgestemd op de wensen, 
behoefte en mogelijkheden 
van de cliënt. Naast een pro-
gramma met activiteiten biedt 
het Snoezelruimtes tijdens de 
dagbesteding de mogelijkheid 
om in te spelen op de zintui-
gen van de cliënten, waarbij 

het welbevinden, ontspanning, 
leren, en beïnvloeding van ge-
drag mogelijkheden biedt. Ilse 
is dus op zoek naar mensen 
die van de snoezeldagbeste-
ding gebruik willen maken? 
Betaling geschiedt via Pg.

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

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

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

VLINDERTUYN

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

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

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

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

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

N O G  S L E C H TS  2  V I L L A’ S T E  KO O P !BEL DE MAKELAAR VOOR EEN  VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING


