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NIEUWSSTER
Fietsboot II kan
nog jaren mee
Door: Herman Stuijver

zie je vooral getallen tussen 4
en 5 mm. op de romp, hetgeen
betekent dat er nauwelijks slijtage is op het metaal. Beert
Hennephof, een van de vrijwillige schippers, voegt eraan toe
dat men ook uitgebreid onderzocht heeft dat de veiligheidsen brandvoorschriften in orde
zijn. In het voorjaar wordt het
schip nog eens getest met
draaiende motor.

samenwerking met
BREUKELEVEEN
WEEKBLAD
VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN
Onder toeziend oog van
een groep vrijwilligers
werd de Fietsboot II vorige week grondig gekeurd
door Koen Coers van het
gelijknamige
Expertiseburo. En het zag ernaar uit
dat de Fietsboot nog jaren
op de Loosdrechtse plassen zal kunnen varen. Het
bijna 70 -jarige schip verkeert in puike conditie.
“Eerst doe ik een visuele controle, dan kijk ik naar roest.
Ik klop her en der met een
hamer, dan kan ik eventueel
zwakke plekken detecteren.
Vervolgens onderzoek ik met
een apparaat ultrasoon wat
de dikte van de buitenkant is.
Want hij moet wel blijven drijven”, vertelt Koen Coers. En
dat ziet er goed uit, met krijt

Bernard van de Weert is
voorzitter van de stichting die
twee fietsboten bestiert, op de
Vecht en op de Loosdrechtse
plassen. “Afgelopen seizoen
was succesvol. Het aantal
passagiers is verdubbeld,
mede doordat we nu ook De
Strook aandoen. Ook zijn we
tevreden over het aantal vrijwilligers, zowel schippers als
gastvrouwen- en heren. We
hebben zelfs een wachtlijst. “

WWW.TRAPKANO.NL

Normaal kan de Fietsboot 12
personen en fietsen meenemen, dat was dit jaar beperkt
tot acht vanwege de noodzakelijke corona-afstand. Het komend seizoen wordt een spannend jaar voor de Fietsboot II,
want het bestuur wil de voormalige veerboot aankopen.
“Dat wordt een forse investering, we willen ook investeren
in verduurzaming, hybride of

misschien wel elektrisch”, vervolgt de voorzitter. Het moge
duidelijk zijn dat de stichting
altijd sponsors kan gebruiken.
Over een gebrek aan medewerking valt tot nu toe niet te
klagen. Als je alleen al denkt
aan Jachtwerf Lieverst die het
dok gratis ter beschikking stelde of Jachthaven Scherpel die
een plek voor de winterstalling
regelde. En natuurlijk keur-

De kajak met de unieke trapaandrijving

Sinterklaas
gaat door!

Uw huis
huis verkopen?
Uw
verkopen?
Bel ons
ons geheel
geheel vrijblijvend..
Bel
vrijblijvend..

De sleutel
uwsucces!
succes!
De sleutel
tottot
uw

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Woning aan- of verkopen
in Coronatijd?
Wij staan u bij!

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

meester Coers die z’n uurtjes
niet factureerde.
Dat de Fietsboot een serieus
initiatief is, blijkt onder andere
uit een fraai geïllustreerde gids
met een checklist voor de vrijwilligers, een calamiteitenplan
bij brand, averij en man overboord. En zelfs een instructie
over de mastworp. Op 15 mei
2021 is de eerste afvaart vanaf
de Porseleinhaven.

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

Sint en
roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via

sintenpietmondkapje.nl
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Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Alarmnummer

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.

WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk

• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Dinsdag 10 november
Dag van de Mantelzorg
Bent u/kent u een mantelzorger in Wijdemeren?
Dan nodigen wij u graag uit om op dinsdag
Samen
komen
er wel
10 november
een attentie
op tewe
komen
halen bij
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
Versa Welzijn, Lindelaan 98, 1231CN Loosdrecht.
Meld u aan via tel: 06-82334406 zodat wij een
tijdinformatie
kunnen
afspreken i.v.m.
Meer
of meedoen?
de coronamaatregelen.
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
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

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

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

De nieuwe serie
PLANTATION SINGLE CASKS

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

De lekkerste grillworst
komt van onze
meester-griller Hidde:

Dit jaar bestaat de collectie uit 10 bijzondere rums,
elk met een uniek verhaal. Alle rum van Plantation
doorstaat een dubbele rijping, die begint in de
Caribbean en eindigt in Cognac. Dit jaar kun je
Single Casks ontdekken, die een rijping hebben
ondergaan op onder meer calvados, aquavit, rye
whiskey en champagne vaten.
Er zijn in Nederland slechts 144 ﬂessen van elke rum
verkrijgbaar en wij hebben de serie in huis! op=op
van Hogendorplaan 44A, 1215 EH Hilversum 035 - 628 38 62

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

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

Vanaf 9 december om 14 uur kunt u met
nog meer gemak uw boodschappen
doen bij Albert Heijn Heijgalerij.

Onze winkel wordt uitgebreid met zelfscan,
mobiel zelfscannen en scan & go. Wij zijn
daarom op 9 december de hele ochtend
gesloten, en gaan om 14 uur weer open
met een speciale opening.

BIEN SÛR

www.delivino.nl

Naturel de lekkerste
grillworst extra kaas
grillworst Jalapeno/cheddar
200 gram nu 1,98
U bent voor onze dagelijkse
aanbiedingen welkom in onze winkel!
www.robgroenewegen.nl
www.biensurcatering.nl
Openingstĳden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrĳdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerĳ) • Tel: 035-6218283

POLITIEK
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Gemeente zoekt naar bouwplekken
Oude Molenmeent geschikt
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan- Jaap de
Kloet en de zijnen zijn
vol energie op zoek naar
bouwplekken. De Oude Molenmeent in Nieuw Loosdrecht lijkt een geschikte
ruimte om er pakweg 14 à
15 appartementen neer te

zetten. De aanvraag voor
de omgevingsvergunning
is gedaan vóór 22 oktober,
zodat het zal vallen buiten
de regels van het nieuwe
Bijzonder Landschap. Een
voor velen onwenselijke
regelgeving die het aantal
bouwplannen zou inperken.
Jan- Jaap de Kloet: “Dit was

een van de suggesties op de
Kansenkaart, waarop burgers
locaties konden aanwijzen
waar gebouwd kan worden.
Het lijkt gemakkelijk, het is binnenstedelijk, de grond is van
de gemeente en er zit geen
streng regime op.” Het gaat
om circa 4300 m2 grond langs
de Oude Molenmeent, tussen
de Loosdrechtse brandweer-

kazerne en de rotonde bij het
gemeentehuis. Het sluit aan
op de golfbanen aan de Rading.
De wethouder wijst erop dat
het hier gaat om het veilig
stellen van een bouwlocatie.
Veel is nog onzeker, er wordt
gezocht naar een projectontwikkelaar die heil ziet in dit

project. “Het is een groot areaal, maar we kunnen niet zomaar overal bouwen. Momenteel wordt de grond verhuurd.
En uiteraard moet er nog veel
onderzocht worden, zoals de
bodem en het verkeer. Bovendien moeten we in overleg met
de omwonenden.”

Liever geen Sint-Maarten viering !
Ook kerstmarkten vinden geen doorgang
REGIO
Op 11 november wordt in
een aantal gemeenten in de
regio Gooi en Vechtstreek
Sint-Maarten gevierd.
De veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek raadt met klem de
inwoners van de betreffende
gemeenten aan om de viering

van Sint-Maarten op een alternatieve manier in te vullen, dit
om nieuwe besmettingen met
het coronavirus te voorkomen.
De dringende oproep vanuit
de veiligheidsregio is om niet
langs de deuren te gaan dit
jaar en het feest thuis in kleine
en huiselijke kring te vieren.

Op advies van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zullen ook kerstmarkten dit jaar
helaas geen doorgang vinden.
Deze zullen door de gemeenten in de regio niet worden
vergund. Wat de gevolgen
zijn voor de viering van Oud
en Nieuw is nog niet bekend.
Hierover wordt naar verwach-

ting na 9 november 2020 door
de Veiligheidsregio een besluit
genomen.
Eerder was al door de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besloten om de Sinterklaasintochten en andere
Sinterklaasoptredens niet door
te laten gaan. Digitale alterna-

tieven zijn ruim voorhanden en
de veiligheidsregio adviseert
hiervan gebruik te maken. Op
basisscholen en sportverenigingen worden wel mogelijkheden gezien om toch aandacht te kunnen besteden aan
het kinderfeest.

Lucille Werner verrassend 10e op CDA- lijst
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Lucille Werner uit Nederhorst den Berg staat op
een verrassende 10e plek
op de CDA- kieslijst voor
de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend
jaar. Ze is de eerste nieuwkomer na kandidaten die
al veel politieke ervaring
hebben.
Wie kent Lucille Werner niet
als presentator van Lingo.
Ze is het gezicht van het programma, tot het in oktober
2014 stopt. Op 1 januari 2019
tekent ze een contract bij
KRO-NCRV. Haar eerste programma is de Minister van Gehandicaptenzaken. Zo wordt
Rick Brink in een liveshow als
de eerste minister op die post
gekozen.
In 2006 richt ze de Lucille Werner Foundation op, een stichting die zich inzet om de beeldvorming van mensen met een
handicap op een positieve manier te beïnvloeden. In 2010
ontvangt ze van burgemeester
Martijn Smit de onderschei-

ding van Ridder in de Orde
van Oranje Nassau, in 2011
wint ze de Martin Luther King
Award en in 2012 de Majoor
Bosshardt Prijs. Tegenover het
AD zegt Werner over haar carrièreswitch: “De ervaring die ik

de afgelopen jaren heb opgedaan, neem ik mee naar Den
Haag om directer invloed te
kunnen uitoefenen op beleid.
Zo’n Kamerlidmaatschap, daar
krijg ik enorm veel energie
van. Om eerlijk te zijn voel ik

me al Kamerlid. Ik ga het hele
land door, ik word gevraagd op
scholen en het bedrijfsleven
om te praten over inclusie voor
mensen met een beperking.”
Vorig jaar verklaarde Lucille
tegenover uw verslaggever

dat ze nog steeds met veel
plezier in Nederhorst den Berg
woont. Hoe lang dat nog zal
duren, staat niet vast. Het huis
staat al geruime tijd te koop.
Foto: lwfoundation
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Provincie Noord-Holland en de ivoren toren
Ingezonden brief
WIJDEMEREN
Met de invoering van het
Bijzonder
Provinciaal
Landschap geeft de Provincie nogmaals aan hoever ze afstaan van de normale burger en de diverse
gemeentes.

UWAUDICIEN
INLOOSDRECHT

Door deze invoering wordt
95% van de Gemeente Wijdemeren op slot gezet. Er
mag niets meer en er kan
niets meer. Geen levendige
kernen meer. Geen nieuwe
woningen. Geen florerend bedrijfsleven en winkelbestand.
Scholen die sluiten. Een teruglopend ledenbestand bij
de verenigingen. En waarom?
Omdat de Provincie vindt dat
we groen moeten worden.
Vinden we dat niet allemaal?

VOORDELIG EN IN DE BUURT

Iedereen is begaan met de
prachtige
Gemeente.
De
mooie plassen, de prachtige
vergezichten. Dat moet behouden blijven. Voor nu en in
de toekomst.
Maar waarom moet dan 95%
van de Gemeente op slot?
Geen idee. Niemand weet
het. Wat we wel weten is bijvoorbeeld de Oud-en Nieuw
Loosdrechtsedijk onder het
BPL vallen. Er mag daar dus
niets meer. Voor alles moeten
we toestemming aan de ivoren toren.
En wat doet onze Gemeente?
Onze Gemeente steekt haar
nek uit voor initiatieven die er
spelen. En al speelden voor de
invoering van de BPL. Goed
dat de Gemeente dit doet.
Wijdemeren kent veel wo-

ningzoekenden. Jong en oud
wil graag in onze Gemeente
wonen, en terecht. Gaat dit
dan alles zonder inspraak van
ons als burger? Nee natuurlijk
niet. Elk plan zal keurig via
de Gemeenteraad moeten
worden goedgekeurd en daar
is de mening van de burgers
ook van belang. En volkomen
democratisch proces dus!
Laat u dus niets op de mouw
spelden door lokale politici die
de BPL omarmen. Die willen
niets. Geen vooruitgang, geen
nieuwe woningen, geen levendig bedrijfsleven. Die willen een reservaat. Net zoals
de Provincie ons nu ziet. Vanuit de ivoren toren………….
Piet van Dijk

Overbodige vergadering

ONZICHTBAAR
HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

EURO

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar
Wij verzorgen uw declaratie

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ
BUFFING OPTIEK & AUDIOLOGIE
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

WWW.DENIEUWSSTER.NL
Weekendaanbieding
(don,vrij,zat)

Speculaasbrokken
per pakje € 2,95

Ingezonden brief
Door: Cor Koster

Op Rading 0 staan vaak
lezenswaardige columns
over Wijdemeren. Cor
Koster schreef een opinie
over een Overbodige vergadering.
‘20 oktober j.l. was er een digitale ‘beeldvormende raadsessie’ over de begroting van
Wijdemeren 2021. Het enige
positieve dat je over die vergadering kunt zeggen, is dat
hij prima geleid werd door
Stan Poels (PvdA/GrLinks).
Dat deed echter niets af aan
het feit dat de bijeenkomst
totaal overbodig was. Een
uur en drie kwartier lang gaven zeven ambtenaren een
introductie van ca. vijf minuten over elk van de zeven
programma’s in de begroting
2021 en beantwoordden zij
de vragen van de aanwezige
raads- en commissieleden.

Na 25 minuten kwam René
Voigt (Dorpsbelangen) met
een zinnig voorstel: zouden
we niet meer de focus kunnen
leggen op het stellen van vragen in plaats van te moeten
luisteren naar de toelichting
van ambtenaren op iets wat
we allemaal hebben kunnen
lezen? Die introducties, voorzien van de onontkoombare
Powerpoint sheets, waren inderdaad volstrekt overbodig
voor mensen die kunnen lezen. En de aanwezigen hadden de begroting natuurlijk allemaal gelezen, want anders
hadden ze er geen vragen
over kunnen stellen.
Helaas moest iedereen het
aantal vragen beperken tot
twee, en als de geplande tijd
voor de bespreking van een
bepaald programma voorbij
was, kapte de voorzitter de
vragen resoluut af. Zo ook
bij zijn fractiegenoot Ram
Lachman (PvdA/GrLinks), die

mopperde: ‘Dan kan ik net zo
goed niet meedoen. Ik stel
mijn vragen wel schriftelijk’.
Lachman had helemaal gelijk.
Je kunt vragen over de begroting veel beter gewoon schriftelijk stellen, zoals dat al sinds
jaar en dag het geval is. Dan
is ook de kans dat je antwoord
krijgt veel groter, want nu
moesten meerdere ambtenaren zeggen: ‘Helaas, dat weet
ik niet. Dat moet ik uitzoeken’.
In het ‘Tijdelijk Reglement
van Orde’ staat dat er in het
BOB-model ‘met name in de
beeldvormende fase’ inspraak
van inwoners kan zijn. Ik kan
me zo voorstellen dat burgers
best wel wat over de financiële plannen van de gemeente willen zeggen. Het gaat
immers om hun geld. Helaas
werd daarvoor geen mogelijkheid geboden.

zien. Andreas van der Schaaf
komt met een nieuwe aflevering van De Dag van Andreas.
Ruud Bochardt praat in In
Derde Termijn over ondernemen in Coronatijd. De insteek
is niet wat er allemaal mis kan
gaan, maar twee onderne-

mers willen juist een positief
geluid laten horen.
In TV Magazine is er aandacht voor diverse regionale
gebeurtenissen zoals de te
vernieuwen vestingwallen in
Muiderberg en een pop-up
kippentent in Loosdrecht.

Kortom, dit was een zinloze
en overbodige bijeenkomst.’

Gooi TV
REGIO
Vanaf woensdag 4 november zendt GooiTV het volgende programma uit:
Het geregeld terugkerende
gesprek met burgemeester
Han ter Heegde is weer te

Wijdemeren
informeren

4 november 2020

Mantelzorgwaardering
op de mat

Sint-Maarten

#mooiWijdemeren
@rutgerdenhertog

Officiële
bekendmakingen

Op woensdag 11 november vieren veel kinderen
Sint-Maarten. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek roept inwoners op om, in verband met de
coronacrisis, dit jaar niet langs de deuren te gaan
om snoep op te halen. Vier het feest in kleine en
huiselijke kring.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Aangepaste openingstijden

In verband met het toenemende aantal
coronabesmettingen zijn de openingstijden
van het gemeentehuis vanaf maandag 2
november aangepast. Voorlopig is het
gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag
geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch
zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.
U kunt ons uitsluitend bezoeken op afspraak.
Maak een afspraak op
www.wijdemeren.nl/afspraak of telefonisch
via 14 035. Ook de avondopenstelling vervalt
tijdelijk.
>

Kijkt u om?

Meldpunt zorgwekkend gedrag
Mensen kunnen om diverse redenen
de grip op hun leven verliezen. Dit
kan zich uiten in verward of zorgwekkend gedrag. Juist in deze coronatijd, met angst, stress en minder
contact, is aandacht voor mensen die
hulp nodig hebben belangrijk.
Elke situatie met verward gedrag ziet er
anders uit. Verschillende oorzaken kunnen
een rol spelen, zoals dementie, een verstandelijke beperking, verslaving, schulden,
verlies van een dierbare, een huis of baan,

maar ook de huidige coronacrisis kan een
rol spelen. Door zorgzaam naar elkaar om
te kijken kan de juiste hulp en ondersteuning
worden ingeschakeld.

Bespreekbaar maken
Misschien schrikt u van iemand op straat die
in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om
een familielid die niet meer voor zichzelf
zorgt. Probeer de situatie bespreekbaar te
maken of neem bijvoorbeeld contact op
met de familie. Belangrijk is altijd te letten
op de eigen veiligheid en natuurlijk op de

coronamaatregelen. Als er sprake is van een
acute levensbedreigende situatie belt u 112.

Landelijk en lokaal meldpunt
Lukt het niet om contact te maken met deze
persoon of de familie? Dan kunt u bij de
gemeente terecht voor hulp en advies via
www.wijdemeren.nl/meldpuntpsychischehulp of telefoonnummer 14 035. Ook kunt u
landelijk terecht bij www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl, telefoonnummer 0800 1205.

Dorpenteam: hoe gaat het nu?
De coronacrisis zet de wereld op zijn
kop. Zo kan het vervolg op de dorpenavonden uit 2019 vanwege de
huidige maatregelen niet doorgaan.
Maar dat betekent echter niet dat het
dorpenteam stil zit.
“Juist in deze tijd waarin niets gaat zoals
normaal, is maatwerk belangrijk. En dat is
precies waar het dorpenteam voor staat. Ze
zijn voortvarend aan de slag gegaan met
de opgehaalde ideeën en initiatieven uit
2019. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan
projecten als een jongerenontmoetingsplek, bijenschans, bel-initiatief (telefoon) en

Coronahulp
Eén van de dorpscoördinatoren versterkt
verder het team van de gemeente dat (sport)
verenigingen, stichtingen, ondernemers en
inwoners helpt met vragen over de maatregelen en coronaprotocollen. Verder bundelde
het dorpenteam alle sociale inwonersinitiatieven op www.deappelboom.nl/coronahulp.
Voor de groene De Appelboom-initiatieven
wordt per project bekeken hoe ze samen
met inwoners coronaproof uitgevoerd
kunnen worden.

>

Dorpenavonden
De dorpenavonden worden opgepakt zodra
de coronamaatregelen dit weer toelaten. Het
doel is met inwoners een ‘dorpsontwikkelplan’
te maken om zo samen de toekomst van het
dorp vorm te geven. Zie voor meer informatie:
www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Vogelgriep

In het Vogelhospitaal Naarden zijn de afgelopen week vogels binnengebracht met
symptomen die lijken op vogelgriep. De vogels
zijn gevonden in Wijdemeren en Hilversum.
Het Vogelhospitaal roept alle inwoners van de
Gooi en Vechtstreek op om zelf geen
gewonde of zieke vogels op te pakken en
altijd de dierenambulance te bellen.
Het Vogelhospitaal onderzoekt nog of het
ook echt vogelgriep betreft.
>

bloembakken op het Vuntusplein“, vertelt
wethouder Rosalie van Rijn.

Pleegouders gezocht

In de Gooi en Vechtstreek is onvoldoende
opvang voor kinderen die tijdelijk niet bij hun
eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden
er pleegouders gezocht. Heeft u interesse?
Op donderdagavond 12 november is er van
20.00 tot 21.00 uur een online informatiebijeenkomst over pleegzorg via Zoom. Tijdens
deze avond vertellen een pleegouder, -kind
en -zorgaanbieders meer over hun ervaringen.
Ook is er ruimte om vragen te stellen.
Aanmelden kan voor dinsdag 10 november
via www.pleegoudergv.nl.

Maatjes gezocht!

Vrijwilligersorganisaties in Wijdemeren
hebben dringend behoefte aan vrijwilligers. In
deze bijzondere tijden is de nood extra hoog.
Zo is Humanitas op zoek naar vrijwilligers
voor wekelijkse wandelingetjes met ouderen
en jongeren. Ook zoekt het Maatjesproject
bel-, wandel- en bezoekmaatjes en wordt er
hulp gevraagd voor mensen met geheugenproblemen. Maakt u graag iemand blij? Bekijk
deze vacatures op www.deappelboom.nl
(overzicht vacatures). Wilt u meer informatie
of zoekt u ander vrijwilligerswerk?
Neem dan contact op met sociaal makelaar
Hetty Kastelein via telefoonnummer 14 035 of
h.kastelein@wijdemeren.nl.

Wijdemeren
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informeren

Mantelzorgwaardering op de mat
Heeft u dit jaar een mantelzorgwaardering bij de gemeente aangevraagd?
Dan vindt u dit extraatje in de week
van 10 november, de Dag van de
Mantelzorg, bij u in de brievenbus.

vrienden of kennissen laten weten dat we
op die dag aan hen denken. Het lijkt zo
gewoon, maar mantelzorg is echt niet zo
vanzelfsprekend”, aldus wethouder Rosalie
van Rijn.

te doen of om te laten weten dat u ook
altijd voor hem of haar klaar staat?
Stuur dan een online Boomerang-kaartje
via www.dagvandemantelzorg.nl.

Op de landelijke Dag van de Mantelzorg
worden mensen die zorgen voor een ander
in de watten gelegd. Vanwege de coronamaatregelen ziet de dag er anders uit dan
anders. “Met dit kleine gebaar willen we
iedereen die langdurig zorgt voor familie,

Wie gaat u verrassen?

Zorgt u zelf voor een ander en heeft u behoefte
aan advies of praktische en emotionele ondersteuning? Dan kunt u terecht bij Versa Welzijn
via www.versawelzijn.nl/mantelzorgers of de
landelijke vereniging MantelzorgNL via
www.mantelzorg.nl.

Kent u iemand die voor een ander zorgt?
En wilt u hem of haar met een klein gebaar
laten weten dat u graag eens iets voor hem
of haar zou willen doen? Bijvoorbeeld door
het koken van een maaltijd, een boodschap

Hulp en ondersteuning

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 3: afwijken bestemmingsplan bouwen 38 woningen (20.10.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen ijskelder (21.10.20)
- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode
tien jaar (20.10.20)
- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-één
kapwoning (20.10.20)
- Noordereinde 54c: afwijken bestemmingsplan
voor opvang van mensen met een beperking
(21.10.20)
- voor Zuidereinde 25: afwijken bestemmingsplan bouwen woning (22.10.20)
- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (24.10.20)

Kortenhoef
- Kromme Rade 8: afwijken bestemmingsplan
vestiging transsportbedrijf (21.10.20)
- Moleneind 2a: bouwen appartementencomplex inclusief kantoor en opslag (19.10.20)
- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods periode
vijf jaar (23.10.20)
- Zuwe 20: afwijken bestemmingsplan herontwikkeling van Ottenhome (21.10.20)

Loosdrecht
- De Kreek 6: vervangen beschoeiing (14.10.20)
- De Kreek 25: vervangen beschoeiing (14.10.20)
- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan
recreatiewoning naar wonen (23.10.20)
- Horndijk 34: bouwen botenhuis en aanleg
steiger en trailerhelling (14.10.20)
- Horndijk 34 en 34a: bouwen botenhuis (16.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: afwijken bestemmingsplan vergroten bouwvlak (21.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200a: wijzigen oeverlijn en plaatsen steiger en beschoeiing (23.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: afwijken bestemmingsplan herinrichten recreatiepark (21.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: realiseren kampeerterrein met bijgebouw (21.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 93a ws01: afwijken
bestemmingsplan recreatiewoonschip naar
wonen (23.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q7: vervangen
beschoeiing (15.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117c: afwijken bestemmingsplan voor loods en acht appartementen
(27.10.20)

COLOFON

- Oud-Loosdrechtsedijk 237: afwijken bestemmingsplan herinrichten jachthaven (21.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 247-249: afwijken
bestemmingsplan bouwen zes hotelappartementen (16.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blokhut
voor opslag materialen (22.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 290: verbouwen
bedrijfswoning naar woning (21.10.20)
- Rading 10: plaatsen kapschuur (27.10.20)
- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (22.10.20)
- Ruysdaellaan 33: plaatsen dakkapel en doorbreken woning (27.10.20)
- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen
bedrijfswoning naar woning (21.10.20)
- achter ’t Jagerspaadje 29: afwijken bestemmingsplan bouwen veertien woningen (21.10.20)
- nabij ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen
oeverbeschoeiing (21.10.20)
- Veendijk 21: afwijken bestemmingsplan o.a.
verplaatsen bunkerstation (21.10.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 11 en 12: bouwen energieneutrale woningen (21.10.20)
- achter Dammerweg 62: uitbreiden clubhuis
(20.10.20)
- Eilandseweg 32: afwijken bestemmingsplan
uitbreiden recreatieterrein (21.10.20)
- Machineweg 52 en 54: uitbreiden bedrijfshallen (16.10.20)
- Radioweg 3: afwijken bestemmingsplan voor
hotel en wellnesscentrum (20.10.20)
- Slotlaan 21: afwijken bestemmingsplan
wijzigen gebruik naar wonen (28.10.20)

- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en
bouwen veranda (19.10.20)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (19.10.20)
- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark
(23.10.20)

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur
(27.10.20)
- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen
plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de Logis
(27.10.20)
- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie t.p.v.
zolder en vloerenonderhuis Corps de Logis
(27.10.20)

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen
villa voor groepswoning ouderen (22.10.20)

Verkeer
>

- Herenweg 26a: bouwen woning (22.10.20)
- Herenweg 67: bouwen poortwoning met
botenhuis (22.10.20)

Dit voorgenomen besluit ligt vanaf vandaag voor
iedereen ter inzage en is digitaal op te vragen
via info@wijdemeren.nl. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met de
heer M. Bergen (Team Vergunningen, Toezicht
en Handhaving), via telefoonnummer 14 035.

Ter inzage
>

Verkeersbesluiten

>

Breukeleveen

Gedurende zes weken na datum van deze
publicatie zijn belanghebbenden op grond
van artikel 6 van de Drank- en Horecawet en
artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
in de gelegenheid om hun zienswijze op dit
voornemen te geven. Dit kan zowel mondeling
als schriftelijk gebeuren.

Voor het indienen van beroep: zie kader

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

een drank- en horecavergunning te verlenen als
bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
aan de Vereniging Gooische Golfclub welke
gevestigd is in het pand ‘t Jagerspaadje 24, 1231
KJ Loosdrecht, voor een kantine.

Loosdrecht
- Horndijkt.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (21.10.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (19.10.20)
- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen
beschoeiing (27.10.20)

Overig
Drank- en horecavergunning

Loosdrecht

>

- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (23.10.20)
- Nootweg 41: plaatsen opbouw op de
bestaande bouw (23.10.20)

De burgemeester van de gemeente Wijdemeren
maakt bekend dat zij het voornemen heeft om

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.

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

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

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

LOKAAL
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Gij geleuft da
Een analyse

Door: Jaap van Waveren

Op 12 maart vond de eerste Corona persconferentie
plaats. Premier Rutte kondigde niet alleen vergaande
maatregelen aan om het virus te bestrijden maar tevens
steunpakketten om de economie zoveel mogelijk overeind te houden. Deze eerste
pakketten waren met name
gericht op baanbehoud. Het
inmiddels bekende NOW 1
pakket bevatte steun voor bedrijven waarbij de omzet meer
dan 20% was gedaald. Hoe
groter de omzetdaling des te

groter het steunbedrag, tot wel
90%. Voorwaarde was wel dat
er geen personeel ontslagen
mocht worden. De controle
over de rechtmatigheid van
de gevraagde en gekregen
steun vindt onvoorwaardelijk
achteraf plaats. Daar het om
belastinggeld gaat zouden de
steunbedragen openbaar zijn.
Tot zover was het voor het
merendeel van de bedrijven
duidelijk, aanvragen stroomden binnen en steunbedragen
over de eerste drie maanden
werden uitgekeerd. Geïnteresseerden kunnen op www.
now-inzichtelijk.nl opzoeken

welke bedrijven, ook in de
eigen gemeente, wat hebben
gehad. Wat opvalt in deze lijsten is dat er ook bedrijven niet
op staan. De oorzaak is niet
dat het zo goed gaat met deze
bedrijven maar dat zij binnen
hun personeelsbeleid gebruik
maken van Payrollbedrijven.
Dit houdt in dat zo’n bedrijf
het personeel overneemt en
uitbetaalt nadat de klant het
bedrag aan hen heeft overgemaakt. De klant blijft wel
verantwoordelijk voor het personeel. In het klantenbestand
van een Payrollbedrijf zijn er
die zwaar hebben te lijden

onder de crisis maar ook die
geen problemen hebben. De
totale omzet, dus gecombineerd van alle klanten, is bij
de meeste Payrollbedrijven
nauwelijks gedaald. Zij hebben volgens de overheid geen
recht op steun. En dus krijgen
noodlijdende bedrijven niets
en rest hen het advies van
de Payrollbedrijven, namelijk om het personeel te ontslaan. Welke ondernemer wil
zijn personeel ontslaan, laat
staan dat zij na zoveel maanden bijna geen omzet ook nog
een transitievergoeding kunnen betalen. Rutte beloofde

dat met de steunpakketten
alle bedrijven die daar recht
op hadden geholpen zouden
worden. Of hebben sommige
mensen gelijk die stellen dat
dit kabinet steeds maar achter de feiten aanloopt. Desgevraagd deelde Dik van Enk,
voorzitter van Ondernemend
Wijdemeren, mee dat hij deze
kwestie zeer binnenkort regionaal zal agenderen. Hopelijk
heeft dit resultaat anders lijkt
het voor een aantal bedrijven
en hun personeel einde oefening.

De Zonnebloem Loosdrecht bestaat 15 jaar
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT
Het hoofdkantoor van de
nationale vereniging ‘de
Zonnebloem’ is gevestigd
in Breda. Zij richt zich met
vrijwilligers op mensen
met een fysieke beperking
en zicht op sociaal isolement.
Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de wensen
van deze gasten kent de
vereniging per provincie een
aantal regio’s zoals Gooi en
Vechtstreek. Hieronder ressorteren de afdeling KAG
( Kortenhoef, Ankeveen en
‘s- Graveland) en de nu 15
jaar bestaande afdeling Loosdrecht. Voorzitter is Hans
Noorman, in nauwe samenwerking met Marga Rijksen.
Zij is de drijvende kracht
achter de organisatie van allerlei activiteiten voor de 115
gasten, waarbij een beroep
kan worden gedaan op 26
vrijwilligers. In niet-coronatijd
worden busreisjes, bijeenkomsten, huisbezoek, attenties tijdens de feestdagen,
etc. georganiseerd. Om dit te
kunnen bekostigen ontvangt
de afdeling kleine bijdragen
van het hoofdkantoor en de
gemeente. Andere bijdragen
zijn er van donateurs en sponsors. Het virus heeft ook op dit
alles een negatieve invloed.
Slechts een reisje in februari
en in augustus (coronaproof

met twee beperkte groepen)
was mogelijk. Dankzij Hans,
Marga en de vrijwilligers
wordt er toch gezocht naar
mogelijkheden om te gasten
te laten weten dat ze niet
vergeten worden. Zo worden
er de komende weken dozen
bonbons verspreid, kosteloos
ter beschikking gesteld door
Henk Jan en Jeroen van de
Bunt van de Jumbo. Voor kleine attenties zoals een bosje
bloemen kunnen zij altijd een
beroep doen op Freds bloemenwinkel. Aan het einde
van dit jaar zullen de gasten
oliebollen ontvangen die gratis zijn gebakken door Bakkerij Maas. Andere sponsors
zijn Drukkerij Ten Herkel en
Woonwinkel Joyce. De Zonnebloem is deze sponsors
niet alleen dankbaar maar
vindt het hartverwarmend dat
er bedrijven zijn die oog hebben voor de noden van de
gasten. Een uitkomst voor de
Zonnebloem is dat zij soms
een beroep kunnen doen op
de stichting ‘RIKI’.
Deze stichting wordt geleid
door de dochter van een
dame die in haar testament
had laten opnemen dat haar
vermogen diende te worden
aangewend voor de strijd tegen eenzaamheid van ouderen. Dezelfde stichting sponsort zwemmen in een speciaal
aangepast zwembad in Amsterdam. Tevens verstrekken
zij kerst- en paaspakketten en
vervullen ze, zoveel als mo-

gelijk, hartenwensen op voordracht van de afdeling. Met
behulp van deze stichting, do-

nateurs en sponsors, zorgen
Hans, Marga en de vrijwilligers ervoor dat mensen met

een fysiek beperking ook in
deze moeilijke coronatijd niet
worden vergeten.

8

Woensdag 4 november 2020

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Dorcas voedselactie gaat door

WIJDEMEREN
● Airco service
● APK
Wellicht is bij u bekend dat
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
APK
Keurmeester
of
te
behalen
●
Banden
service
+
opslag
●
Onderhoud
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAMdenk en werkniveau
- oplossingsgericht
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
Dorcas een organisatie is
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van
cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveaudie al jaren jaarlijks een
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien voedselactie organiseert.
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen In Loosdrecht was dit al jasecundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
- 582 62 32
ren zeer succesvol.
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR
DE
SOLLICITATIE
NAAR:
Richtlijn
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
t.a.v. Jan Zwagerman
Vakgarage Richtlijn
Middenweg 101
Het coronavirus maakt alles
COMMERCIEEL TALENT
t.a.v. Jan Zwagerman
AE Nederhorst den Berg
TECHNISCHE1394
TOPPER
Middenweg 101
anders, ook voor Dorcas. Het
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN t.a.v.Jan Zwagerman Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
is moeilijk maar ……. Opget.a.v.Jan Zwagerman
ven doet Dorcas niet.
ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL Vakgarage Richtlijn
COMMERCIEEL TALENT
Heb je te bieden:
Heb je te bieden:
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
monteurs diploma of gelijkwaardig
VOOR VERSTERKING VAN- eerste
ONS TEAM
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
- APK Keurmeester of te behalen Heb je te bieden:

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

t.a.v. Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101

1394 AE Nederhorst den Berg

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

De allerarmsten in Oost Europa gaan een zware winter
tegemoet. Ze leven in de kou
en weten niet of ze morgen te
eten hebben.

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Dorcas wilde dit jaar voor de
25 ste keer voedselpakketten
inzamelen bij de supermarkten , in kerken en op scholen.
Maar helaas loopt alles anders. Daarom pakt Dorcas het
nu anders aan.

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

De produkten die Dorcas normaal gesproken inzamelt,
koopt ze nu zelf in de landen.
Voor 15 euro lukt het om een
voedzaam pakket samen te
stellen, inclusief handzeep.

U kunt ook bijdrage aan de
Dorcas Voedselactie door de
QR -code te scannen. Doneren kan ook via www.dorcasvoedselactie.nl of via NL04RABO0106250000

t.a.v. Dorcas Almere.
Hartelijk dank namens de allerarmsten in Oost Europa.

10 november: Dag van de Mantelzorg
Attentie voor alle mantelzorgers uit Wijdemeren
WIJDEMEREN
Zoals ieder jaar is 10 november de landelijke ‘Dag
van de mantelzorg’. Een
dag waarop mensen die
voor een ander zorgen in
het zonnetje worden gezet.
Deze mantelzorgers zetten
zich belangeloos in voor hun
partner, kind, vader/moeder,
broertje of zusje, vriend of

buur. Vanwege de coronamaatregelen is deze dag dit
jaar helaas geen dag van ontmoeting en ontspanning zoals
in voorgaande jaren. Als blijk
van waardering wordt u als
mantelzorger dit jaar uitgenodigd om op 10 november naar
het Versa Welzijn kantoor in
Loosdrecht te komen om een
tasje in ontvangst te nemen
met daarin informatie die van

belang kan zijn en een kleinigheidje. Kent u een mantelzorger dan bent u ook welkom om
voor hem/haar dit op te komen
halen. Belt u ons even van tevoren via tel: 06-82334406 zodat wij weten hoe laat u komt
dan zorgen wij ervoor dat het
niet te druk wordt in de locatie.
Kantoor Versa Welzijn: Lindelaan 98, Loosdrecht. Wij kijken
naar u uit.

Aanvulling Collecte Dierenbescherming

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

Helaas zijn vorige week de
laatste regels van het bericht
over de opbrengst van de Dierenbeschermingcollecte weggevallen:

Nieuwe collectanten zijn van
harte welkom zodat we in nog
meer straten kunnen collecteren voor de dieren. U kunt
zich bij mij aanmelden voor
volgend jaar.

jolanthemeester@gmail.com
Alle collectanten en donateurs
nogmaals hartelijk dank!!

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

LOKAAL
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Bouwplan Dammerweg ter inzage

Massale bebouwing op

NEDERHORST DEN BERG
Het ontwerpbestemmingsplan Dammerweg 3 en 4 ligt
vanaf 23 september ter inzage. Projectontwikkelaar
KondorWessels Projecten
hield op 21 oktober een digitale bijeenkomst waaraan
ongeveer 20 deelnemers
gehoor gaven.

het Ankeveensepad

Het plan dat grotendeels gesitueerd is op het Ankeveensepad bestaat uit twee keer
2-onder- één- kapwoningen
en 2 vrijstaande woningen.
Bovenop de zaal van Spieghelhuys komen 3 appartementen.
Diverse impressies gaven een
indruk van het bouwplan. Op
het bovenaanzicht is te zien is
dat de eerste twee woningen
naar achteren zijn geplaatst
om meer afstand te krijgen tot
de tegenoverliggende bebouwing.
Niels Nijenhuis van KondorWessels Projecten vertelde dat
de allereerste plannen al dateren uit 1993. Toen heeft het
toenmalige kerkbestuur van
de r.k.-kerk de locatie verkocht
aan een lokale ontwikkelaar
om er 13 woningen te realiseren. Daarna kenmerkt het proces zich als zeer moeizaam.
De heren Cirkel en Scholts,
die flink hadden geïnvesteerd

Ingezonden brief

in het Spiegelhuys, namen na
2006 de positie van de ontwikkelaar over. Tijdens de verdere
planvorming heeft afstemming
plaatsgevonden met verschillende instanties waaronder de
provincie Noord-Holland, de
Vechtplassencommissie,
de
Monumentencommissie, het
Waterschap, het kerkbestuur
en de direct en indirect omwonenden. Met het formeel ter
inzage leggen van de plannen
is voor de ontwikkelaar een belangrijke mijlpaal bereikt en kan
een periode van 27 jaar planvorming worden afgesloten.
Vragen
Bij de beantwoording van de
vragen werd onder andere
door de ontwikkelaar aangegeven dat de woningen aan het
Ankeveensepad
bereikbaar
blijven. Hoe dit vorm gegeven
zal worden, zal in een later
stadium worden uitgezocht bij
het opstellen van het Bereik-

baarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatieplan.
Ook werd duidelijk dat met de
gemeente is afgesproken dat
de 6 woningen aan het Ankeveensepad alleen bewoond
mogen worden als de drie sociale appartementen zijn gerealiseerd. Benadrukt werd dat
het nu gaat om de benodigde
bestemmingswijziging en technische aspecten nader worden
uitgewerkt bij de Omgevingsvergunning.
Voor degene die niet aan de
digitale bijeenkomst konden
deelnemen: het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is in te zien
op
www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO. BP5300Ankpad2018-on00). U kunt de
stukken ook digitaal opvragen
via info@wijdemeren.nl.
Foto: Artist impression vanaf
paardenweitje Ankeveensepad

Nee tegen bouw Ankeveensepad
Ingezonden brief
Het Ankeveensepad is voor
bijna elke inwoner van Nederhorst den Berg een zeer
belangrijk en mooi wandelpad
naar de plas. Dat is ook de
reden waarom er zo massaal
getekend is tegen de bouw
aan het Ankeveensepad (2500
handtekeningen, dat is de helft
van de inwoners). Het is daarom onbegrijpelijk dat de gemeenteraad heeft besloten om
de volgende fase in te gaan om
een bouwvergunning te verlenen. Daarmee gaan ze voorbij
aan de uitdrukkelijke wensen
van de meeste inwoners van
Nederhorst den Berg.
Het plan is ingediend voor de
Dammerweg, maar de hoge
villa’s komen eigenlijk direct
aan het Ankeveensepad te liggen. Omdat het huidige stukje

grond zelf veel te smal is voor
de bebouwing, zal ook de brede sloot gedempt moeten worden. Dit is nu de afscheiding
tussen natuur en bebouwing
en beeldbepalend voor dit
mooie stukje natuur. Diverse
diersoorten moeten zich noodzakelijkerwijs verplaatsen.
Daarnaast gaat de vergunningsaanvraag uit van een
bouwhoogte van maar liefst
11,5 meter, vergelijkbaar met
een
appartementengebouw
van ruim 4 verdiepingen en direct aan het pad. Ook komen
er 15 parkeerplaatsen bij, dus
de verkeersbewegingen worden aanzienlijk en gevaarlijk.
Het pad is erg smal en wordt
zeer veel gebruikt door wandelaars, vaak met honden, kinderwagens en rollators. Auto’s

Op 21 oktober jl. is er een digitale bijeenkomst gehouden
over de bouwplannen aan het
Ankeveensepad. Dit in tegensteling tot de verwarrende omschrijving Dammerweg 3 en 4.
Aan de Dammerweg wordt niet
gebouwd maar direct langs het
smalle Ankeveensepad, eigenlijk alleen bestemd voor bestemmingsverkeer. Tegenover
het vaak besproken Schapenweitje.
Bij de bijeenkomst waren
slechts 20 deelnemers aanwezig. Niet alle direct betrokkenen hadden een uitnodiging
ontvangen en ook een aankondiging in het Weekblad had
men niet nodig geacht ondanks
dat er bijna 2500 Bergers destijds hun handtekening hadden
gezet tegen de bebouwing van
het Ankeveensepad.
De weerstand hiertegen is ook
zeer begrijpelijk. Het Ankeveensepad is een uniek stuk
van de dorpskern van Nederhorst den Berg. Dit pad is smal.
Er is nauwelijks verkeer en
wordt intensief gebruikt door
wandelaars, watersporters en
dorpsgenoten die de hond uitlaten.

Toch wil de projectontwikkelaar
er zeer massale huizen bouwen met een nokhoogte van
11,5 meter, inclusief 15 parkeerplaatsen. Aangezien het
Ankeveensepad niet wordt verbreed en er ook geen trottoir is,
betekent dit het einde van een
veilige, rustige weg voor alle
gebruikers. Voor de beeldbepalende sloot is er geen plek
meer omdat de huizen zeer
dicht langs de straatrand gebouwd moeten worden. Waarom de huizen zo massaal zijn
en zo dicht aan het pad staan
antwoordde de projectontwikkelaar dat er op een ‘postzegel’
gebouwd moet worden. Dit is
misschien de kern van het verhaal! Ofschoon het project er in
beginsel niet lelijk uitziet, leent
de situatie er zich niet voor om
bebouwing op deze kleine oppervlakte uit te voeren.
Ook meer dan de helft van de
politieke partijen heeft zich hier
kritisch in opgesteld. Waarom
dan toch na zoveel weerstand
het plan in procedure nemen?
Laat het niet zover komen en
het Ankeveensepad in zijn oorspronkelijke vorm behouden.
Erik Neuteboom

Pleegouders gevraagd

laten passeren is niet mogelijk.
Uitwijkplekken en stoepen zijn
er niet. En dan hebben we het
nog niet eens over alle bezoekers, bestelauto’s, verhuisauto’s en verder dienstverlenend
verkeer dat hier bij komt kijken.
Hoe wordt het dan? Voor ons
gevoel het begin van het einde,
want worden straks de volkstuintjes opgeofferd voor het
volgende plan?

Online informatieavond op 12 november

Het is nog niet te laat. Daarom
een oproep aan de inwoners
van Nederhorst den Berg:
stuur uw zienswijze in naar de
gemeente, het kan nog tot 4
november…

Wilt u meer weten over pleegzorg? Interesse om pleegouder te worden? Op donderdagavond 12 november kunt
u deelnemen aan een online
informatiebijeenkomst
over
pleegzorg. Tijdens deze avond
vertellen een pleegouder en
een pleegkind, en de pleegzorgaanbieders, meer over
hun ervaringen. Er is eveneens

Namens Vrienden van het Ankeveensepad, Maya Neuteboom

REGIO
In Gooi en Vechtstreek is
onvoldoende opvang voor
kinderen die tijdelijk niet
hun bij eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden pleegouders gezocht,
voor kinderen en jeugdigen die (tijdelijk) niet meer
thuis kunnen wonen.

ruimte om vragen te stellen.
Datum: do. 12 november. Tijd:
20.00 tot 21.00 uur (inloggen
kan vanaf 19.45 uur). Locatie:
Online, via Zoom. Aanmelden:
www.pleegoudergv.nl (voor 10
november).
Na aanmelding ontvangt u een
bevestiging en de Zoomlink om
deel te nemen aan de bijeenkomst. Structuur, warmte en
veiligheid
Pleegouders geven een kind
weer structuur, warmte en veiligheid. De minimale leeftijd
voor een pleegouder is 21 jaar.
De werving en selectie van
pleegouders wordt gedaan
door de pleegzorgaanbieders
in de regio.
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FAMILIEBERICHTEN
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
Psalm 121 : 8
Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij
ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede dat, na
een afnemende gezondheid is overleden
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Geertruida van der Linden – Mijnhout
Truus

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

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
Vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Psalm 121 vers 1 en 2

Wie het licht tegemoet gaat, laat een schaduw achter.
Na een mooi en liefdevol leven is mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa rustig ingeslapen

Jan Plooij
* 15 maart 1941

Loosdrecht

† 27 oktober 2020

Rita Plooij  den Hollander

* Hilversum, 1 december 1939
† Nederhorst den Berg, 25 oktober 2020
Wim van der Linden

Karin en Johan
Bart
Rick

Willem en Miriam
Franka
Michiel

Anette en Dick

Alewijnlaan 16, 1231 VP Loosdrecht

Kees en Esther
Lucas, Joost

De dankdienst en begrafenis hebben dinsdag 3 november jl.
in NieuwLoosdrecht plaatsgevonden.

Bea en Peter
Tessa, Miriam

Middenweg 127
1394 AG Nederhorst den Berg

Heeft u al gehoord van
Landgoed de Rading? Lekker
lunchen, oogstaandelen, verse
soep afhalen, feestje vieren en
nog veel meer,...
Rading 1B, 1213 RK Loosdrecht
www.landgoedderading.nl
Te koop: openhaardhout
06-23188138

Bejaard echtpaar zoekt
hulp in huishouding zsm
voor 1 morgen per week.
T 0629503910

De uitvaart heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/20201029

Wij zijn het personeel van de Horstwaarde
te Nederhorst den Berg
zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Enquête Geluidshinder
vliegveld? Mail J/N naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven

‘Een eerbetoon
aan mijn vrouw’
APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

VANAF 59 euro
'S
ALLE MERKEN AUTO

✓

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur
za. 09.00-16.00 uur

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Enquête Wij Willen Wonen!
Ik wil in ter Sype wonen
en wil daar 70 woningen
of 160 of 600. Stem naar
wimvanoudheusden@ziggo.nl
Word lid actiecomité: J/N

Dianne †

Rading 158 • 1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07 • 06 442 118 92

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

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

uw
expert
Jan Vis AA
Accofis Accountants
en Belastingadviseurs
T 030 - 274 00 67
info@accofis.nl

Sinterklaas
gaat door!
Sint en
roetveeg piet
mondkapjes
bestellen via

sintenpietmondkapje.nl
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‘Wit Voetje’ voor Wijdemeerse		

Rietdekkers boom

ondernemers

LOOSDRECHT
Dinsdagmiddag 27 oktober jl. is op de Oude Molenmeent door wethouder
Boermans in aanwezigheid van wethouder Klink
en een vertegenwoordiging van Ondernemend
Wijdemeren een bordje
aangebracht op een dit
jaar geplante boom die geschonken is door Rietdekkersbedrijf van Ettekoven
te Loosdrecht.

End Plastic Soup
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In 2021 kunnen Wijdemeerse ondernemers een ‘Wit
Voetje’ halen. De Rotary
Wijdemeren,
Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente hebben de handen ineen geslagen. Ze
willen een positieve bijdrage leveren aan het terugbrengen van de hoeveelheid plastic . Bedrijven die
kunnen aantonen dat ze
minder plastic gebruiken,
krijgen een ‘Wit Voetje’.
In 2019 nam Rotary wereldwijd het initiatief voor de actie
‘End Plastic Soup’ , de Wijdemeerse afdeling vond het
een goed idee om tijdens het
15-jarig bestaan hierbij aan
te sluiten. Martin Vuijk van de
Rotary: “Plastic hoort bij onze
maatschappij, het is nuttig
en vaak onmisbaar. Maar de
plastic soep moet echt worden
teruggedrongen. Dus bedachten we het ‘witte voetje’. Het is
een aansporing, een bewustwording om minder plastic te
gebruiken. Zoals de bloemist
op het Willie Dasplein in Nederhorst die zijn boeketten
voortaan weer in gewoon papier verpakt.” Dik van Enk, de
ondernemersvoorzitter, sluit
erop aan: “Wie een stap hierin
neemt, groot of klein, op allerlei manieren, krijgt een (niet
plastic) sticker met het ‘wit-

Dit mooie initiatief is ontstaan
tijdens een bijeenkomst van

Ex- topvoetbalcoach Adriaanse zal het boek overhandigen
aan Pascal Heije, één van de
boys van indertijd, in het seizoen ’97-’98. Hij werd toen
verkoren tot ‘Het talent van
Ajax’. Waar Adriaanse na zijn
periode als hoofd jeugdopleiding bij Ajax een topcarrière
kende – zo was hij later o.a.

bewoners van de omgeving
Oude Molenmeent en gemeente Wijdemeren over de
inrichting van de groenstrook
na afronding van het gerealiseerde bouwplan op het voormalige Knorr-terrein. Het Rietdekkersbedrijf, uitgeroepen als
Ondernemer van Wijdemeren
2019, heeft toen aangegeven
deze boom aan de gemeenschap te willen schenken.
Het bedrijf heeft een passend
hekje om de boom geplaatst,
waarop nu het bordje door
een enthousiaste wethouder is
aangebracht.

Hulp en steun bij thuiste voetje’ plus een certificaat
waarin staat dat men daadwerkelijk een bijdrage heeft
geleverd. Wij willen twee keer
per maand een ‘wit voetje’ uitreiken.” Ook wethouder Joost
Boermans is enthousiast: “Dit
past natuurlijk in het duurzaamheidsbeleid. Waar mogelijk wil de gemeente dit initiatief ondersteunen.” Maureen
Yntema (Rotary) wijst erop dat
zo’n wit voetje ook kan leiden
tot een gesprek over het onderwerp plastic. “Zo’n stickeractie kan het vliegwiel zijn om
de bewustwording in gang te
zetten.”
De dame en heren onderstrepen dat het geen wedstrijd is
met harde criteria en/of meetbare resultaten. Het gaat om
de bereidheid om te verande-

ren, om elkaar aan te steken,
om hergebruik te stimuleren.
Vanaf 1 januari
De komende weken nemen
de initiatiefnemers de tijd om
een en ander goed voor te
bereiden. Hierin spelen de
lokale huis aan huis bladen
Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster een vooraanstaande rol. De ontvangers van het
‘Witte Voetje’ worden geportretteerd op de veelgelezen
pagina’s. Welke ondernemer
wil er nu geen wit voetje halen
bij de klanten? Een mooi en
nuttig project: het stimuleren
van onze Wijdemeerse ondernemers om na te denken hoe
ze in hun bedrijfsvoering het
plastic gebruik kunnen verminderen. We zijn benieuwd wie
de eerste sticker krijgt

Co Adriaanse en De Golden Boys
ANKEVEEN
Op 4 november zal Ankevener Co Adriaanse het
eerste exemplaar uitreiken
van ‘De Golden Boys, het
verloren team van Ajax’.
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hoofdtrainer van Ajax, AZ, Porto en Red Bull Salzburg – ging
het met de loopbaan van Heije
bergafwaarts. De beoogd
opvolger van Danny Blind in
Ajax-1 pleegde uiteindelijk nog
net geen zelfmoord. Zijn bijzondere verhaal, maar ook dat
van alle andere Golden Boys
is opgetekend door Maarten
Bax en collega René van Dam
in het boek dat vanaf vrijdag 6
november in de boekwinkels
ligt. Bax was eerder auteur
van de bestsellers over Frank
& Ronald de Boer, Badr Hari
en Wesley Sneijder.

quarantaine door Versa
Welzijn
WIJDEMEREN
U gaat in (thuis)quarantaine. Dit betekent dat u
binnen blijft en geen bezoek ontvangt. Hiermee
voorkomt u verspreiding
van het coronavirus. We
begrijpen dat het voor u
lastig kan zijn om zo lang
binnen te moeten blijven.
Versa Welzijn, de regionale
welzijnsorganisatie in de
Gooi en Vechtstreek, kan
u in deze periode steun en
hulp bieden.
Voor wie?
Voor alle inwoners van de gemeenten Blaricum, Eemnes,
Laren, Hilversum, Huizen,
Gooise Meren (Bussum, Naarden, Muiden, Muiderberg),
Weesp en Wijdemeren.
Welke hulp?
Onze sociaal werkers en vrijwilligers kunnen u helpen met
praktische zaken. Maar zij
kunnen u ook emotioneel ondersteunen, via de telefoon of
online.

angst – Spanningen in de
thuissituatie met kinderen of
partner – Problemen met inkomen en werk – Mantelzorg
Maar ook met andere vragen
en voor andere problemen
kunt u contact met ons opnemen. Samen met u zoeken we
naar oplossingen om de quarantaine vol te kunnen houden.
U staat er niet alleen voor. Aarzel niet om ons te benaderen!
Contact en meer informatie
Versa Welzijn is op werkdagen
bereikbaar van 8.30 tot 17.00
uur op telefoonnummer (035)
623 11 00 en via info@versawelzijn.nl
Zie ook onze website: www.
versawelzijn.nl/corona
Over het omgaan met gevoelens en zorgen rondom het
coronavirus kunt u ook informatie vinden op: www.aandachtvoorelkaar.nl en www.
steunpuntcoronazorgen.nl

U hoeft niet te betalen voor de
hulp en ondersteuning.
Wij kunnen u bijvoorbeeld
ondersteunen bij:
Boodschappen doen – Medicijnen halen – Kinderen naar
school brengen – De hond
uitlaten – Een luisterend oor
– Eenzaamheid – Stress en

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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Sinterklaas
gaat door!
Sint- en roetveeg piet mondkapjes
Unieke kapjes van stof zodat je ze kan wassen
Set van 4 mondkapjes
3 piet en 1 sint
Leuk voor kinderen, en voor ouders!
En natuurlijk alle hulpsinterklazen en hulppieten!
U bent als sint of pietje gelijk
onherkenbaar voor de kinderen.

Bestel nu
Set van 4 mondkapjes
voor € 24,95
(exclusief verzendkosten à € 2,75)

Bestellen via

Andere wensen of speciale aanvragen?

www.sintenpietmondkapje.nl

Mail dan naar
info@sintenpietmondkapje.nl

