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Porseleinhaven eyecatcher van 
Oud-Loosdrecht
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Onder toeziend van mini-
maal 8 getuigen tekende 
wethouder Jan-Jaap de 
Kloet vorige week woens-
dag vanaf het beeldscherm 
de grondoverdracht voor 
de laatste fase van het 
bouwproject Porseleinha-
ven met projectontwikke-
laar Heijmans Vastgoed. 
De ook digitaal aanwezige 
directeur van het bedrijf, 
Joost Mulder, had al eer-
der zijn handtekening ge-
plaatst.

De wethouder sprak van een 
belangrijk moment, omdat het 
proces naar de bouw op deze 
locatie al meer dan 20 jaar 
duurt. Ooit werden nog in de 
gemeente Loosdrecht de eer-

ste stappen gezet. Van Dorps-
centrum naar Porseleinhaven. 
De Kloet is ervan overtuigd 
dat de Porseleinhaven een 
eyecatcher zal zijn. Aan één 
zijde zijn de herenhuizen al 
een jaar gereed. Met de Ha-
venclub was het afgelopen zo-
mer een plek die veel gasten 
trok. Aan de overzijde, waar 
nu nog een zanderige par-
keerplaats is, zullen 12 heren-
huizen en zeven appartemen-
ten verrijzen. De panden zijn 
vanaf november in de verkoop 
bij twee makelaars. Volgens 
ontwikkelaar Martin van Cau-
ter zijn er al acht mondelinge 
toezeggingen van potentiële 
kopers. Er is ook ruimte voor 
23 openbare parkeerplaatsen.

Volgens de wethouder is het 
zoeken naar meer parkeer-
ruimte ‘een issue’, na het 

verlies van deze huidige plek. 
Onder diverse pakhuizen is er 
ook ruimte voor commerciële 
ruimtes. De invulling hangt af 
van een reeks voorwaarden. 

“Dat is vrij precies omschre-
ven, als het maar voldoet aan 
de eisen voor een centrum-
functie en de levendigheid.” 
Zelfs een tweede horecazaak 

wordt niet uitgesloten.

19 woningen
Er zijn vier types herenhuis, 
variërend van € 895.000 tot 
598.000. Verschillend in op-
pervlak van 188 tot 128 m2. 
Gelegen aan het water en 
langs de dijk, met een voor-
tuin aan het water. Er zijn di-
verse indelingen mogelijk; bij-
voorbeeld met woonkamer of 
kantoor op de begane grond, 
een grote woonkamer en 
leefkeuken op de eerste ver-
dieping en drie slaapkamers 
op de tweede. Er komt een 
kleinschalig en karakteristiek 
appartementengebouw met 
zeven panden, van 73 tot 146 
m² woonoppervlakte en twee 
slaapkamers. De prijzen gaan 
vanaf € 389.000. Alle wonin-
gen hebben ook één of twee 
privé parkeerplekken.

  

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

Uw woning verkopen?
Neem vrijblijvend contact op voor een gratis

waardebepaling en verkoopadvies

2021 gestart met nieuwe woonwensen?
Wij staan u bij met
deskundige hulp!

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

Emotie kopen met verstand?
Neem daarbij

Vuister in de hand!
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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

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Apple Airpods Accessoire:

Custom gemaakte 'sleeves' voor

aan je Apple AirPods. Met deze

sleeves dichten je AirPods

optimaal af en vallen ze niet meer

uit je oren, Ideaal voor

sportactiviteiten als hardlopen.

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

Pluggerz Advanced
zwemmen, klussen, motor,

muziek luisteren en relaxed slapen.

INLOOSDRECHT
VOORDELIG EN IN DE BUURT

UWAUDICIEN

WWW.DENIEUWSSTER.NL

AH Verse pasta
of pastasauzen
Alle varianten*

* M.u.v. voordeelverpakkingen en 
pasta fresca

Dat is het lekkere van
Albert Heijn!

1+1
gratis

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

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 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
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

HELP! Ons huis in Loosdr.
zoekt een goede hulp die

van aanpakken houdt. 
Bel 0651136369

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

ex KRAAMVERZORGENDE biedt
gratis hulp aan bij over-

vermoeide ouders tgv 
overmatig huilende baby.
Geeft tips bij borstvoe-

dingsproblemen en kolven,
brengt structuur aan.

rita_willemse@hotmail.com

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

ZANGLES
Vind je stem
Vind jou lied

Polijst je tonen
(her) Ontdek de adem

Zing met emotie......en geniet !!
bel/mail Shunya Lekranty

aka: Julya Lo?ko
06 111 06 046
julyalo@live.nl

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 € 1,55 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

Vrijdag - zaterdag
Kipshoarma pakket
400 gr. shoarma
4 broodjes
knoflooksaus

per pakket € 6,98

Geldig van donderdag 21 t/m woensdag 27 januari
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Hele week
Runder sucadelappen
Het lekkerste Zeeuws spek

500 gram
150 gram

€ 7,95
€ 2,49

Nieuw!
Oesterzwammen kroketten
Volledig duurzaam en heerlijk van smaak.
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Burgemeester sluit drugspand in Loosdrecht 
LOOSDRECHT
De politie heeft op 9 de-
cember 2020 een gerooide 
hennepkwekerij aangetrof-
fen in een woning aan de 
Carl Heinrich Knorrlaan in 
Loosdrecht. Deze woning 
is woensdag 13 januari 
2021 op last van de burge-
meester voor drie maan-
den gesloten. 

In de woning zijn twee 
kweekruimtes aangetroffen. 
De woning was volledig inge-
richt voor de hennepteelt. De 

kwekerij kwam aan het licht na 
waterschade in het pand. Er 
was ook sprake van diefstal 
van stroom. De burgemees-
ter kan bij het aantreffen van 
een hennepplantage besluiten 
een woning of bedrijfsruimte te 
sluiten. De duur van de sluiting 
wordt onder andere bepaald 
door het aantal planten in de 
kwekerij en de beroeps- en be-
drijfsmatigheid. Zo wordt er ge-
keken naar het aantal gebruik-
te materialen zoals lampen, 
transformatoren, koolstoffilters 
en groeimiddelen. Ook de dief-

stal van stroom en de risico’s 
voor de omwonenden, zoals 
brandgevaar, worden bij de 
sluiting van de woning meege-
nomen in de beoordeling van 
de sluitingsduur. 

Drugscircuit 
De gemeente Wijdemeren 
treedt op tegen ondermijnen-
de drugscriminaliteit. Dat bete-
kent dat behalve bedrijfspan-
den ook woningen kunnen 
worden gesloten waar drugs 
wordt aangetroffen. De tijde-
lijke sluiting is niet alleen be-

doeld om een einde te maken 
aan het gevaar, maar ook om 
de aanloop van drugsgebrui-
kers en criminelen te stop-
pen. De gemeente brengt de 
sluiting dan ook steeds na-
drukkelijk naar buiten. “We 
willen drugshandel in onze 
gemeente voorkomen en te-
gengaan,” zegt burgemees-
ter Crys Larson. “Ook als we 
zoals nu gerooide kwekerijen 
aantreffen, dan nemen we de 
nodige maatregelen om verde-
re drugsproductie en -handel 
te voorkomen en om te laten 

zien dat we dit niet tolereren in 
onze gemeente.” 

Melding maken via de poli-
tie of Meld Misdaad Anoniem 
Melding maken van (vermoe-
dens) een hennepkwekerij kan 
bij de politie (0900-8844). Dit 
kan ook anoniem. Meld Mis-
daad Anoniem is zeven dagen 
per week bereikbaar via 0800-
7000. Anoniem melden kan 
ook via het online formulier: 
www.meldmisdaadanoniem.
nl/melden/

   

Wijdemeerse brandweer helpt      
zorgmedewerkers
WIJDEMEREN
Medewerkers en bewo-
ners van verzorgingshuis 
Gooiers Erf in Hilversum 
zagen afgelopen week op-
eens medewerkers van de 
brandweer rondlopen op 
de diverse afdelingen. Niet 
omdat er een calamiteit 
was maar ter ondersteu-
ning van het personeel en 
management: doordat bij-
na 25% van de medewer-
kers in quarantaine of zelfs 
ziek thuis zit, dreigde de 
continuïteit van de verzor-
ging in gevaar te komen.

Burgemeester Pieter Broer-
tjes, burgemeester van Hilver-
sum en voorzitter van de regi-
onale Veiligheidsraad, vroeg 
de korpsleiding van Brand-
weer Gooi en Vechtstreek om 
hulp. En die kwam razendsnel 
op gang. Ruim twintig mede-
werkers meldden zich meteen 
aan, onder wie Christel van 
Benthem uit Loosdrecht en 
Johan Landwaart en Maar-
ten Steinkamp uit Kortenhoef. 
Alle drie zijn vrijwilliger bij de 
brandweer.

“We zijn daar om het perso-
neel te ondersteunen met 
bijvoorbeeld koffie- en thee-
zetten, helpen met ontbijt en 
vooral om te praten met de 
bewoners. Daar is enorme be-
hoefte aan want het personeel 
komt daar bijna niet meer aan 
toe”, vertelt Christel. Naast het 
moederschap, is ze momen-
teel druk met de opleiding tot 
manschap bij brandweer Loos-

drecht. Johan, postcoördinator 
van ’s -Graveland, is ingeroos-
terd voor drie diensten per 
week bij de zorginstelling aan 
Van Riebeeckweg: “Mijn eer-
ste dag was een openbaring. 
Het is opmerkelijk hoe blij de 
bewoners zijn met een stukje 

aandacht. Gewoon praten of 
een rondje wandelen. In het 
verleden genoot ik altijd van 
de sociale contacten in onze 
Albert Heijn, datzelfde gevoel 
heb ik nu weer”.

De komende maand zullen de 

vrijwilligers zeven dagen per 
week aanwezig zijn in Gooiers 
Erf. “Daarna wordt bekeken 
wat we gaan doen. Dat de 
continuïteit van onze primai-
re taken voorop blijft staan, is 
natuurlijk logisch. Net zoals 
onze veiligheid op gebied van 

corona. Maar de voorzorgs-
maatregelen zijn dik in orde 
in Gooiers Erf, er wordt geen 
enkel risico genomen”, besluit 
vrijwillig manschap Maarten.

Foto: Maarten, Christel en Johan (rechts)
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Johan Zijtveld wil woon-
wensen invullen
JeeGee Vastgoed, regionaal projectontwikkelaar

Foto: Marjolijn Lamme

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Zo’n vijf jaar geleden be-
gon Loosdrechter Johan 
Zijtveld als zelfstandig 
projectontwikkelaar met 
JeeGee Vastgoed B.V. en 
hij heeft er nog geen dag 
spijt van. Het voldoen aan 
de woonwensen van zijn 
klanten vindt- ie het mooi-
ste wat er is.

“Het klinkt wellicht wat idealis-
tisch, maar bij mij staat geld 
echt niet op de eerste plaats. 
Ik vind het elke keer een uit-
daging als na een lang proces 
die woning er staat. Daar doe 
ik het voor.” Hij vervolgt dat het 
werken aan woningbouw voor 
toekomstige generaties z’n 
grote drijfveer is. “Als dat lukt 
geeft dat een kick, dat vind ik 
een passende beloning, daar 

kan ik van genieten. Kijk, ik 
ben geen filantroop, maar het 
bouwen komt op de eerste 
plaats.” Voorheen werkte Jo-
han ongeveer 8 jaar bij een 
projectontwikkelaar. “Ik miste 
de slagvaardigheid, er waren 
teveel schijven en dus teveel 
overheadkosten. Nu kan ik 
veel meer zaken naar eigen 
hand zetten.” Dat Zijtveld in de 
loop der jaren een groot net-
werk heeft opgebouwd, is een 
voordeel voor de Loosdrechter. 
“Vertrouwen is heel belang-
rijk. Dat ik in dit dorp woon, is 
weleens lastig om dat tegen-
standers van projecten je altijd 
weten te vinden, ook persoon-
lijk. Maar het voordeel is veel 
groter, het dwingt je om het zo 
goed mogelijk te doen. Je kunt 
’t niet fout doen.”

Diverse projecten
In de dorpen van Wijdeme-
ren is Johan bezig met allerlei 
bouwprojecten. Op het Ach-

tererf in Loosdrecht zullen 18 
woningen en 18 appartemen-
ten verschijnen (project Het 
Achtererf). “Daar zijn we heel 
ver mee. Dat kan binnenkort 
in de procedure.” De 49 appar-
tementen op ’t Laantje komen 
deze maand met enige wijzi-
gingen terug in de commissie 
Ruimte en Economie, Johan 
rekent erop dat het goed zal 
komen. Bij het bouwplan op de 
plek van kringloopwinkel Vide 
aan de Nootweg is JeeGee 
Vastgoed slechts zijdelings 
betrokken. Hij adviseert hierbij 
de grondeigenaar. Op de grens 
van ’s-Graveland en Ankeveen 
wordt het monumentale pand 
van garage Neef getransfor-
meerd naar ongeveer 35 ap-
partementen. En zo zijn er nog 
meer woningen die JeeGee 
Vastgoed heeft aangekocht. 

Spanning
Steeds vaker willen bewoners 
in een vroegtijdig stadium be-
trokken worden bij bouwpro-
jecten. Zijtveld begrijpt dat, 
maar er zit wel een spanning 
op. “Bij een gemeente kun je 
je alleen aanmelden voor een 
bouwplan als je al het nodige 
voorwerk hebt gedaan, een 
stedenbouwkundige schets 
en allerlei onderzoek. Kom je 
daarmee bij omwonenden, dan 
denken ze dat alles al geregeld 
is, die voelen zich overvallen.” 
Johan hecht grote waarde 
aan de participatie van direct 
betrokkenen, maar hij ervaart 
dat je het zelden goed doet. 
Tegenstanders zoeken steeds 
andere argumenten om een 
volgende stap te blokkeren. 
“Er komen vaak emoties naar 
boven. Daar heb ik geen enkel 
probleem mee, ik bewaar af-
stand en probeer daar profes-
sioneel mee om te gaan.”

Toekomst
Het is hard werken voor een 
eenmanszaak (sinds kort met 
een assistent), zeven dagen 
per week. Als projectontwik-
kelaar coördineer je een breed 
scala aan activiteiten, veel 
schakelen. Maar Johan Zijtveld 
vindt het heerlijk. “Mooie hui-
zen bouwen voor wie het wil, 
dat is en blijft mijn passie.”

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

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

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

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



Wijdemeren
informeren

Burgernet

Werk samen met gemeente en politie aan een 

veiligere buurt. Hoe? Door u aan te melden voor 

de app- of sms-berichten van Burgernet. Hoe 

meer mensen meedoen, hoe sneller mensen of 

voertuigen gevonden kunnen worden. Kijk ook op 

www.burgernet.nl.

>   Inloopspreekuren veiligheid 

De inloopspreekuren veiligheid worden voor-

lopig digitaal voortgezet. Dat betekent dat u 

uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in 

uw dorp kunt mailen naar

dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze 

weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent, 

wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator. 

Uiteraard kunt u de politie, de brandweer of 

de gemeente ook direct bereiken via hun

eigen (sociale media)kanalen. Kijk ook op 

www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid. 

>   Verkeershinder Gele brug
Op dinsdag 26 januari worden er van

7.00 uur tot 16.00 uur herstelwerkzaamheden 

uitgevoerd aan het straatwerk bij de Gele brug 

op het Stichts End in Ankeveen. Reguliere 

personenauto’s kunnen die dag passeren 

over de naastgelegen fietsbrug. Voor verkeer 

dat zwaarder is dan 3500 kg geldt een om-

leidingsroute via de Herenweg, Noordereinde, 

N236 en het Hollands End. Tijdens de werk-

zaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig.

>   Plannen Meenthof
Er is beweging in de plannen voor vernieuwing

van winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef. 

De raad buigt zich binnenkort over het 

stedenbouwkundig kader. Daarvoor zijn ver-

schillende openbare raadsbijeenkomsten

gepland. Op dinsdag 19 januari is er een 

beeldvormende avond. Op donderdag

28 januari is de raadscommissie Ruimte en 

Economie (let op; voor deze commissie-

vergadering is eerder een verkeerde datum 

gecommuniceerd). Op donderdag 4 februari 

neemt de gemeenteraad een besluit over de 

stukken. Meeluisteren of terugluisteren kan via 

wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

>   Wijdemeren Verrijkt
We werken aan een toekomstvisie voor onze 

prachtige gemeente. Dit is nodig omdat 

natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en 

duurzaamheid de komende jaren allemaal 

om een plek vragen in de schaarse ruimte. 

Daarom moeten we keuzes maken. We 

nodigen u uit om mee te denken. Deel wat u 

van waarde vindt en welke kansen u ziet voor 

de toekomst.

Ga naar www.wijdemerenverrijkt.nl.

O�  ciële
bekendmakingen

Het vaccineren tegen het corona-
virus is gestart. Het is een belang-
rijke troef om de verspreiding van 
het coronavirus te stoppen, ook in 
Wijdemeren. 

Het kabinet heeft ervoor gekozen eerst de 

zorgmedewerkers te vaccineren en daarna 

de meest kwetsbare inwoners.

Ik doe het graag!
De eerste zorgmedewerkers hebben 

inmiddels de vaccinatie gehad: “We willen 

en moeten corona onder controle krijgen. 

Ik zie op mijn werk, maar ook privé, wat 

corona doet met gezinnen, echtparen en 

alleenstaanden. Het is soms verschrikkelijk 

wat zij moeten doormaken. Als ik door deze 

vaccinatie kan bijdragen om dit virus eron-

der te krijgen, dan doe ik dat graag!” Per dag 

krijgen circa 300 zorgmedewerkers in onze 

regio een prik. 

Veiligheid coronavaccin
Net als bij andere vaccins, gelden er strenge 

regels voor het coronavaccin. Ook voor 

de bijwerkingen gelden strenge regels. De 

coronavaccins zijn getest op tienduizenden 

mensen. U kunt na de vaccinatie een paar 

dagen last krijgen van spierpijn of koorts. Dat 

gebeurt vaker bij vaccinaties.

Op www.coronavaccinatie.nl leest u meer 

over het vaccin, over de volgorde van het 

vaccineren en de veiligheid. 

Uitnodiging voor vaccinatie
Het vaccinatieprogramma zal een groot deel 

van dit jaar aan de gang zijn. Afhankelijk van 

de groep waartoe u behoort, krijgt u in de 

loop van 2021 een uitnodiging thuisgestuurd 

van de GGD of uw huisarts.

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

  Vaccineren in de  
  regio gestart!

#mooiWijdemeren
@geajensen

Beweegcoach Beppie: 
bedankt! 

Vaccinatie tegen corona 

01
25

53

Uitgebreid getest
De vaccinatie is uitgebreid getest en 
als veilig beoordeeld.

Bijwerkingen
Veel mensen krijgen bijwerkingen. 
Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid 
of een pijnlijke arm. Dit gaat na een 
paar dagen weer over.

Vaccinatie is veilig

Wat is corona?

Van het coronavirus kunt u ziek 
worden. Klachten kunnen zijn: 
een loopneus, niezen, hoesten, 
keelpijn, moeilijk kunnen 
ademen, koorts of plotseling niet 
meer kunnen ruiken of proeven. 

Ernstige klachten
Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast 
milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of 
benauwdheid. U kunt er ook aan overlijden. 

Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al 
een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte.

Vaccinatie beschermt

Bescherming
De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus. 
Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder 
ernstig ziek. 

Twee keer prikken
U heeft twee vaccinaties nodig voor een goede 
bescherming. De tweede prik krijgt u drie of vier weken 
na de eerste prik. U krijgt beide prikken in uw bovenarm. 

Iedereen krijgt een uitnodiging 
De volgende groepen zijn als eerste 
aan de beurt:
•  mensen met een medisch risico
•  mensen vanaf 60 jaar
•  zorgmedewerkers

Voor wie is de vaccinatie? 

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer 
informatie? Bel naar 0800-1351 of 
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Vragen?

Bent u zwanger? Dan is het advies 
de vaccinatie uit te stellen tot na 
de zwangerschap.



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke sloop 

   (13.01.21)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (04.01.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 18: maken uitbouw (07.01.21)

- Ter hoogte van Boshoek 1: vernieuwen

   beschoeiing (07.01.21)

- Laan van Eikenrode 51: plaatsen berging (04.01.21)

- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en

   doortrekken aanbouw (05.01.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 en 89: splitsen 

   woonboerderij (11.01.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: afmaken

   steigerwerk en verplaatsen bruggen (07.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c S2: vervangen 

   beschoeiing (06.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel 

   (12.01.21)

- Rading 66: wijzigen dakkapel (03.01.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 1: plaatsen steiger (12.01.20)

- Rivièrahof 27: wijzigen voorgevel (07.01.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Tegenover Zuidereinde 43: kappen zes bomen 

   (12.01.21)

Loosdrecht
- Rading 146: kappen één boom (08.01.21)

- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (05.01.21)

- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (11.01.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods 

   (12.01.21)

- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen dakkapel 

   (05.01.21)

- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel (

   05.01.21)

- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vier bomen 

   (12.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 101a: uitbreiden woning en

   plaatsen botenhuis (05.01.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen woning 

   (06.01.21)

>  Weigering

Nederhorst den Berg
- De Kooi 1: plaatsen overkapping (08.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Bestemmingsplan Elbert 
Mooylaan 1 in Kortenhoef is 
onherroepelijk

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 

8 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan 

Elbert Mooylaan 1, Kortenhoef onherroepelijk is 

geworden.

Het plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) 

wordt gesloopt. Het plan voorziet in de bouw 

van een woongebouw met vijftien apparte-

menten met bijbehorende infrastructuur. 

Het woningbouwprogramma voorziet in de 

bouw van vijf sociale appartementen en tien

vrije sector appartementen.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende

stukken, kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning herbouwen landhuis 
met aanbouw, bouwen carport, 
tuinkas en zwembad en gedeel-
telijk revitaliseren tuin Noorder-
einde 50, ’s-Graveland 

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens 

zijn om met toepassing van de artikelen 2.10 

en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het 

herbouwen van een landhuis met aanbouw en 

het bouwen van een carport, tuinkas en zwem-

bad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin 

op het perceel Noordereinde 50 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

   strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,

   lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de 

gemeenteraad afgegeven besluit verklaring van 

geen bedenkingen (vvgb).

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de 

vvgb liggen vanaf 20 januari 2021 zes weken ter in-

zage. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken 

kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

Zienswijzen
Vanaf 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021 

kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijze 

indienen tegen het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning bij het college van burgemeester en 

wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Tevens kunt u een zienswijze tegen de vvgb 

indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen 

de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te 

hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

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

Beppie van de Bunt heeft zich vijf 
jaar lang actief ingezet als 60+
beweegcoach. Zij kreeg veel ouderen
in Wijdemeren letterlijk in beweging.
Nu neemt zij afscheid.

“Als beweegcoach ben je een verbinder en een 

ondersteuner. Bij projecten van onder andere 

Team Sportservice ging ik op zoek naar verbinding 

in de wijken. Beweegactiviteiten promoten en 

contacten leggen met clubs, verenigingen en ou-

deren waren een groot onderdeel van mijn werk.”

Focus op wat wél kan
“Mensen van 70 jaar en ouder hebben vaak het idee 

dat ze niet meer kunnen sporten en bewegen. Als 

beweegcoach focus je op wat wél kan. Soms ging ik 

letterlijk de drempel met hen over.  Als zij dan uitein-

delijk een leuke sport of beweegactiviteit vonden en 

mij daarvoor bedankten was ik daar trots op!”

Sport- en beweegaanbod
Wilt u meer weten over het 60+ sport- en 

beweegaanbod in Wijdemeren? Eens praten 

over de (coronaproof) mogelijkheden?

Dan kunt u voortaan contact opnemen met 

Rosanne Hartman van Team Sportservice

via rhartman@teamsportservice.nl of via

telefoonnummer 06 30 63 97 54. 

Beweegcoach Beppie: bedankt! 

Wijdemeren
informeren

20 januari 2021

Uw huis duurzamer maken zit soms 
in kleine dingen. Heeft u bijvoor-
beeld alle lampen in uw huis al 
vervangen door LEDlampen? Dus 
ook de peertjes op zolder en in 
de kelder. Nee? Doe dan mee met 
deze tweede ronde van de actie 
Gloeilamp eruit, LEDlamp erin!

Lever uw gloeilampen in, dan krijgt u via 

ons 50 euro cadeau voor het bestellen van 

LEDlampen. Hiervoor werken we samen 

met 123LED.nl uit Nederhorst den Berg. 

Deze tweede ronde van de actie duurt tot 

vrijdag 12 februari 2021, dus bestel snel uw 

LEDlampen via het webformulier op 

www.ECWijdemeren.nl .  

Inleveren lampen
De energiecoöperatie maakt vervolgens 

een afspraak met u voor het inleveren van 

uw oude gloeilampen of spaarlampen en 

informeert u over andere eenvoudige ener-

giebesparende maatregelen die bijdragen 

aan CO2 reductie. 

Regeling reductie energiegebruik
Deze actie wordt gefinancierd uit de regeling 

reductie energiegebruik (RRE).  Een regeling 

die in het leven is geroepen om woningei-

genaren te stimuleren tot kleine energiebe-

sparende maatregelen in huis. Neem voor 

vragen of informatie contact op met de ener-

giecoöperatie via www.ECWijdemeren.nl.

Gloeilamp eruit LEDlamp erin
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Al meer dan 300 gesprekken met de wooncoach

REGIO
Inmiddels zijn in alle ge-
meenten van de regio Gooi 
en Vechtstreek wooncoa-
ches actief. Bewoners 
van 65 jaar en ouder die 
in een sociale huurwoning 
wonen, kunnen bij hen te-
recht. Voor een gerichte 
vraag, meer informatie of 
een gezellig praatje. Het 
blijkt een groot succes. In 
een jaar tijd zijn al meer 
dan 300 gesprekken ge-
voerd.

De wooncoach is een geza-
menlijk initiatief van de Re-
gio Gooi en Vechtstreek, de 
woningcorporaties en de ge-
meenten in de Gooi en Vecht-
streek met ondersteuning van 
de provincie Noord-Holland. 
Alle huurders van 65 jaar en 
ouder krijgen van hun wo-
ningcorporatie een uitnodiging 
voor een gratis en vrijblijvend 
gesprek. Maar ook zonder 
zo’n uitnodiging kan men bij de 
wooncoach terecht. Projectlei-
der Adelheid Ossewaarde is 
enorm trots op dit succes. “De 

reacties zijn erg enthousiast. 
Veel oudere bewoners zijn blij 
dat ze nu met al hun woon-
vragen terecht kunnen bij een 
vast aanspreekpunt.”

13 wooncoaches
Inmiddels zijn er zo’n 13 woon-
coaches actief vanuit 7 wo-
ningcorporaties. “Vaak weten 
bewoners niet precies wat de 
mogelijkheden zijn qua wonen. 
Daarnaast willen ze hun fami-
lie of vrienden liever niet tot 
last zijn en durven ze daarom 
niet altijd om hulp te vragen. 

De wooncoach kan deze zor-
gen wegnemen door de juiste 
informatie te verstrekken. Tij-
dens de gesprekken wordt er 
besproken hoe mensen graag 
zouden willen wonen en wat zij 
hiervoor nodig hebben. Verder 
geven we antwoord op diverse 
vragen over woon-, zorg- en 
welzijnszaken”, vertelt woon-
coach Hilde van Deutekom.

Nieuwe website
Op dit moment vinden er van-
wege de coronamaatregelen 
tijdelijk geen huisbezoeken 

plaats. Maar bewoners kun-
nen nog steeds (video)bel-
len met de wooncoach voor 
al hun vragen. Sinds eind 
2020 is er een gloednieuwe 
website in de lucht. Op www.
wooncoach-gev.nl kunnen be-
woners terecht voor het online 
maken van een afspraak met 
een van de wooncoaches. “En 
zodra de situatie het toelaat, 
komen we natuurlijk graag 
weer bij alle bewoners thuis”, 
vult wooncoach Bianca van 
der Burgt aan.

   

Eerste vaccinaties in de regio
REGIO
De GGD Gooi en Vecht-
streek is op vrijdag 15 ja-
nuari aan de Amersfoort-
sestraatweg in Huizen 
gestart met het vaccine-
ren van zorgmedewerkers 
van verpleeghuizen tegen 
het coronavirus. Om 8.15 
is de eerste prik gezet bij 
Renate, die als senior ver-
pleegkundige werkzaam 

is bij een zorglocatie van 
Inovum.

Bij deze eerste prik, een be-
langrijke moment in de regio 
Gooi en Vechtstreek in de 
strijd tegen het coronavirus, 
waren Pieter Broertjes, voor-
zitter Veiligheidsregio, Niek 
Meijer burgemeester Huizen, 
Maarten Hoelscher wethouder 
van de gemeente Huizen en 

René Stumpel GGD-directeur 
aanwezig.

300 zorgmedewerkers
In een recordtijd is een mooie 
vaccinatielocatie ingericht 
waar de komende weken per 
dag 300 vaccinaties op de 
planning staan en in totaal 
6300 zorgmedewerkers van 
verpleeghuizen gevaccineerd 
kunnen worden. Zeven da-

gen per week van 8 tot 20 uur. 
Hiervoor zijn er 4 priklijnen 
ingericht, 2 balies voor het 
afhandelen van de adminis-
tratie en 2 wachtruimtes om te 
wachten voor en na de vacci-
natie. Een team van ongeveer 
25 medewerkers, bestaande 
uit artsen, verpleegkundigen, 
administratief medewerkers, 
dagcoördinatoren, ehbo’ers, 
hosts , verkeersregelaars en 
beveiligers, zorgt er samen 
voor dat de eerste groep zorg-
medewerkers de komende 
weken hun prik krijgen.

Tijdlijn
De rijksoverheid heeft de tijd-
lijn voor het vaccineren vast-

gesteld met een verdeling in 
doelgroepen. Zorgmedewer-
kers met patiëntcontact van 
verpleeghuizen, gehandicap-
tenzorg en thuiszorg zijn als 
eerste aan de beurt. In een 
later stadium zullen ook inwo-
ners uit de regio door de GGD 
gevaccineerd worden. GGD 
Gooi en Vechtstreek volgt hier-
in de lijn van de rijksoverheid. 
Uiteindelijk komt iedereen aan 
de beurt. U hoeft zelf nu niets 
te doen. Zodra een groep aan 
de beurt is, krijgt deze bericht.
Veel informatie vindt u op 
www.coronavaccinatie.nl of 
bel naar 0800-1351 of het Co-
rona callcenter van de GGD 
(035) 692 64 00. 

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Advertorial

Wees loyaal koop lokaal
Blokker Meenthof Kortenhoef

Ruud Kempers van Blokker 
(Meenthof, Kortenhoef): ‘Bel, 
bestel en wij bezorgen snel’ 

is onze leus. Tussen 09.00 en 
16.00 uur besteld is dezelfde 
dag nog in huis! 

Bel: 035- 656 0491 of 06 251 
344 40 of gebruik Whatsapp.

   

Regionaal Energiedienstenbedrijf 
van start 
REGIO
De regionale samenwer-
king om huiseigenaren te 
helpen bij het verduurza-
men van hun woning is of-
ficieel van start. Het Ener-
giedienstenbedrijf Gooi en 
Vechtstreek is nu operatio-
neel. Samen met bouwers, 
installateurs, Duurzaam 
Bouwloket, energiecoöpe-
raties, opleidings- , kennis- 
en financiële instellingen 
wordt ingezet op het ver-
snellen van de verduurza-
ming van woningen in de 
regio.  

In 2050 moeten ca. 115.000 
woningen in de regio zijn 
verduurzaamd. Om dit pro-
ces te versnellen, is er een 
samenwerking op touw ge-
zet. Uitgangspunt is dat de 
verschillende partijen, van 
informatievoorziening tot uit-
voering, aan elkaar worden 
gekoppeld. Het afgelopen jaar 
is dat uitgewerkt in het Ener-
giedienstenbedrijf Gooi en 
Vechtstreek. Inwoners kun-
nen terecht bij het Duurzaam 
Bouwloket en energiecoöpera-
ties voor onafhankelijke infor-
matie en advies. Dat verandert 
niet. Maar door de samenwer-

king met bouw- en installatie-
bedrijven en kennisinstellin-
gen worden vervolgstappen 
naar betrouwbare uitvoering 
eenvoudiger. Vanuit het Ener-
giedienstenbedrijf werken 
bouw- en installatiebedrijven 
ook samen om wijken op gro-
tere schaal naar aardgasvrij 
en energieneutraal te kunnen 
renoveren.   

Expertise Centrum
De eerste resultaten van de 
samenwerking zijn er. In het 

pand van opleidingsinstituut 
Bouw- en installatie mensen 
Gooi en Vechtstreek in Bus-
sum wordt op dit moment een 
Technisch Expertise Centrum 
ingericht. Huiseigenaren, stu-
denten en de energiecoaches 
kunnen hier straks kennisma-
ken met duurzame technieken 
en materialen. De ruimte is 
ook beschikbaar voor Vereni-
gingen van Eigenaren, waar-
van er in de regio nu zeventig 
zijn aangemeld voor een ver-
duurzamingstraject. 

VACATURE

VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM 
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

U kunt bij ons terecht voor Installati e , Reparati e, 
Onderhoud en Inspecti e en keuringen van:

Airco-installati es • CV ketels • DigiSoft   waterontharder
Zonnepanelen • Zonneboiler • Warmtepompen

Gashaarden / Pellet-, Hout- en  Electrische kachels
Wij zijn dealer van Nefi t, Remeha en Qlima

www.cv-onderdelen-jm.nl 
www.inspecti e-keuringen.nl

JM Inspecti e & Keuringsbedrijf
Kastanjelaan 20, 1231 ZA Loosdrecht
M 06 5473 3853 • T 035 624 22 63
info@inspecti e-keuringen.nl
www.inspecti e-keuringen.nl

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl

Foto: Het Technisch Expertise Centrum 
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RAUW, de mooiste k#t periode uit mijn leven
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
‘Om 22.58 is Tommy-Boy 
naar zijn broer Hope gegaan. 
Mike, Summer en ik waren 
bij hem.’ 

Op 22 augustus 2015 
stuurde Milica Kulkens dit 
bericht naar haar vrienden. 
Samen met Michael ver-
loor zij die dag haar twee-
de zoon. Summer verloor 
haar grote broer. Het leven 
is niet altijd eerlijk.

In het boek RAUW beschrijft 
Michael Kulkens de heftigste 
maand uit zijn leven. Vanaf het 
moment dat Tommy-Boy een 
ongeluk krijgt, tot de dag waar-
op hij veertien zou worden. 
Twintig jaar geleden begon 
Kulkens al aan het script van 
zijn eerste boek. Dat was twee 
dagen na de geboorte van To-
mos Hope. Hun eerste kind. 
Hope had een chromosoom-
afwijking en was niet levens-
vatbaar. In januari 2000 werd 
hij doodgeboren. Een mooie 
baby, waar Michael en Mili-
ca innig en liefdevol afscheid 
van namen. “De ervaring met 
Hope heeft ons erg veran-
derd” vertelt Michael. “Naast 
al het verdriet en de pijn zijn 
we dankbaar voor elk moment 
die we met Hope hadden. Het 

heeft ons ook heel erg verrijkt.”

De cirkel weer rond
Delen uit het manuscript van 
Hope zijn overgenomen in 
RAUW. “Dat maakt de cirkel 
weer rond” motiveert Michael. 
Want in augustus 2015 be-
landden zij opnieuw in een 
slechte film. Op een mooie zo-
merdag overlijdt Tommy-Boy 
door een verkeersongeluk. Op 
weg naar de atletiektraining 
lette hij even niet op en werd 
aangereden op zijn fiets. Er 
breekt een periode aan van 
verdriet, acceptatie en rouw, 
maar vooral ook van kracht, 
hoop en liefde. Kulkens: “Je 
probeert het afscheid zo goed 
mogelijk te doen. Op een ma-
nier die bij je past. Navoelen 
noem ik dat. Waarbij je tegen-
over keihard het verdriet door-
leven ook de leuke momenten 
kunt terughalen en het leven 
kunt vieren.”

‘VOOR MIJ WAS HET 
AFSCHEID EIGENLIJK 

EEN NIEUW BEGIN’

Verjaardagsfeest
Net als bij het afscheid van 
Hope besluit het gezin om 
Tommy-Boy te herdenken bij 
een boom op de Blaricummer-
heide. Daar proost men 22 
september op het leven van 
Tommy-Boy. Zevenhonderd 

man viert er een verjaardags-
feest zonder de jarige. “Het 
afscheid is een knalfeest ge-
worden” stelt Michael. “Al die 
mensen die eromheen staan. 
De verbondenheid, het ver-
driet, het plezier. Dat alles 
heeft ons enorm geholpen.”

Open en puur
Met het boek RAUW wil Kul-
kens de herinneringen aan 
zijn zoon levend houden en 
de impact van zijn overlijden 
laten zien. Open en puur toont 
hij de leegte die Tommy-Boy 
achterlaat. Zonder hem moet 
Michael verder in de echte we-
reld: “Het blijft een onderdeel 
van ons leven, maar het leven 
gaat door. Het is nog steeds 
zwaar kut dat het gebeurd is. 
Maar door mijn kinderen te 
verliezen, heb ik er ook veel 
voor terug gekregen. Voor mij 
was het afscheid eigenlijk een 
nieuw begin.”

Anderen inspireren
Michael schreef het boek om 
iedereen te bedanken die er 
dichtbij betrokken was. De in-
steek was om vijftig exempla-
ren te drukken. Inmiddels staat 
de teller op zevenhonderd. 
“Ik hoop dat jouw kracht ook 
anderen inspireert” schreef 
co-auteur Jeroen Eversen in 
het voorwoord. Daaraan twijfel 
ik geen moment.

RAUW – De mooiste k#t 
periode uit mijn leven | Michael 
Kulkens en Jeroen Eversen

 
| Brave New Books | 2020 | 
9789464180718 | € 22,08 | te 
koop bij Boekhandel CW’76.

   

Collectieve onverschilligheid
Ingezonden brief

Ik sluit me volledig aan bij de 
ingezonden brief van mevrouw 
A. Woning. Zelf woon ik aan de 
Herenweg en wanneer ik zie 
hoe men massaal vaak veel te 
hard hier door de straat rijdt, 
wetende dat de politie hier 

toch nauwelijks controleert, 
dan verbaast het mij niets.

Ook de coronamaatregelen 
worden massaal genegeerd, 
onder het motto, als ik het 
maar leuk heb. Wanneer we 

ons afgelopen zomer toen 
de eerste lockdown eindigde 
massaal aan de regels hadden 
gehouden en er goede contro-
les aan de grenzen waren ge-
weest, dan was deze tweede 
lockdown mogelijk niet eens 

nodig geweest.

Wanneer ik naar Hilversum 
fiets tel ik gemiddeld 15 weg-
geworpen mondkapjes tussen 
de Smidsbrug en het kruispunt 
Geert van Mesdagweg/’s- 

Gravelandseweg. Hoeveel 
mensen ruimen de poep van 
hun viervoeter niet op. Het is 
echt te triest voor woorden.

Patrick Kreuning

   

Orion
Column

Door: Sijmen Brandsma

Soms loopt hij ‘s avonds met 
me mee. Ik hier beneden op 
de tuin terwijl ik mijn avondron-
de doe. Zijn de deuren van de 
kas dicht, lichten in de toiletten 
uit, staat de kachel laag enz. 
Hij daarboven aan de zuidelij-

ke hemel. Zelfs voor een ster-
renleek als ik, duidelijk herken-
baar. Links en rechts een ster 
geven de brede schouders 
aan, een schuine streep de 
smalle gordel en weer ver uit-
een de voeten. Want hij loopt 
met grote stappen: het sterren-
beeld Orion, de jager. Alleen in 

de winter als het helder is en 
dus koud, laat hij zich zien. 
En hoe kouder, hoe helderder 
en hoe meer je ziet. Zo zie 
je bij tintelende oren ook zijn 
zwaard hangen aan zijn gor-
del en bij een veelbelovende 
morgen – misschien- schaats-
kou, ook zijn boog, een flauw 

gebogen lijn sterren rechts 
van hem. Mooie avonden zijn 
het wanneer we elkaar na de 
zomer en herfst weer terug 
zien. Na 4 zulke ontmoetingen 
ligt er een dun laagje ijs in de 
vaart bij boer Brouwer, net ge-
noeg om te schaatsen. Tuin-
ders en schaatsen, die horen 

bij elkaar. Met alle klimaatver-
anderingen zal ook het aantal 
koude nachten afnemen. Dus 
geniet ik nu extra van elke 
donkere winternacht met tin-
telende oortjes. En een beetje 
hoop op ijs.

info@landenboschzigt.nl



Woensdag 20 januari 2021
10

Anne-Marie Poorthuis tevreden over   
ECWijdemeren
De partner voor lokale energievraagstukken

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Toen Anne-Marie Poort-
huis ruim drie jaar geleden 
het initiatief nam de Ener-
gie Coöperatie Wijdemeren 
(ECW) op te richten, had ze 
nooit kunnen bevroeden 
dat dit bewonersplatform 
zo succesvol zou zijn. Bij 
alle vraagstukken in de zes 
dorpen rond duurzaam-
heid en energie is het ECW 
betrokken. Dat de gemeen-
te het basisbudget in 2022 
halveert, past dus geheel 
niet in deze trend.

“Ik hield me wel bezig met 
duurzaamheid, maar meer in 
algemeen verband. Voor mij 
was een belangrijke motivatie 
om me hiervoor in te zetten, 
dat mensen zichzelf organi-
seren. We zijn geen vrijwilli-
gersclubje, maar een onafhan-
kelijk bewonersplatform dat 
zelfstandig werkt.” Sinds de 
oprichting in november 2017 
heeft ECWijdemeren zich ont-
wikkeld tot een professionele 
maatschappelijke organisatie 
die zich richt op vier doelen: 

energiebewustzijn, energiebe-
sparing, energieopwekking en 
de warmtetransitie. Anne-Ma-
rie die naast coördinator ook 
voorzitter van het bestuur is, 
is vooral blij met de diversi-
teit. De coöperatie heeft hon-
derden leden en maar liefst 
22 energiecoaches, verspreid 
over de zes dorpen. “We heb-
ben erg veel deskundigheid in 
huis, architecten, thermogra-
fen, EPA- deskundigen, elek-
trotechnici, noem maar op. Er 
zijn uiteraard pensionado’s, 
maar ook mensen die dit naast 
hun fulltimebaan doen.”

‘HALVERING BUDGET 
KAN NIET’

Enthousiast vertelt Anne-Ma-
rie over de vele projecten 
waarbij ECWijdemeren is 
betrokken, eigenlijk bij alles. 
Lessen, voorlichtingsavonden, 
webinars, diverse campagnes 
zoals die van de Led-lampen, 
collectieve inkoop zonnepane-
len. Binnenkort kun je je weer 
aanmelden voor een warmte-
scan die de energielekken in 
huis opspoort. “We zijn dus op 
allerlei niveaus bezig, we spe-

len vooral in op vragen uit de 
samenleving.” Van klein naar 
groot. Zo kijken ze in Anke-
veen of aquathermie, warmte 
uit afvalwater van de rioolwa-
terzuivering, ingezet kan wor-
den als nieuwe warmtebron. 
“Dat is nog een lange weg 
voordat we daar verder zijn, 
maar het geeft aan dat we het 
heel breed aanpakken.” Het 
valt Anne-Marie op dat er veel 
mensen al stappen hebben 
gemaakt in energiebewust-
zijn en verduurzaming, vooral 
waar het gaat om het optima-
liseren van de eigen woning. 
De stap naar gasloos wonen, 
is een laatste forse stap waar 
veel inwoners huiverig voor 
zijn.

Pijnpunten
ECWijdemeren is lovend over 
de samenwerking met de 
gemeente Wijdemeren. An-
ne-Marie noemt beleidsmede-
werker Ties Korten ‘bevlogen 
en reëel. En de waardering 
is wederzijds, ze krijgen veel 
complimenten van de lokale 
politiek. Dan is het erg jammer 
dat het budget van € 35.000 in 
2022 wordt gehalveerd. “Dat 

kan niet, dat zijn onze basis-
kosten als organisatie, web-
site, administratie, enz. Hierop 
draait onze machine. Vanuit 
die basis kunnen we op alle 
vraagstukken inspelen. Hier 
moet een oplossing voor ko-
men.”

Een ander pijnpunt is de sa-
menwerking met de Regio. 
De voorzitter blijft diplomatiek, 
maar ze heeft de indruk dat 
de regionale ambtenaren ‘top-
down’ werken. Die zetten een 
organisatie op en daar mag je 
dan een onderdeel van zijn. 

Anne-Marie wil primair werken 
vanuit de dorpen en uiteraard 
samenwerken, maar niet in 
vaste structuren. Het nieuwe 
Regionale Energiedienstenbe-
drijf had ze ook graag anders 
gezien, meer vanuit partner-
schap opgebouwd. Positivis-
me overheerst: “Dit is zo’n leuk 
werk. Hier kun je ook niet mee 
stoppen, het is een maat-
schappelijke uitdaging om zo 
energiebewust te leven. Daar 
blijf ik me voor inzetten.”

   

Daniël Dekker wint Marconi Oeuvre Award
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In zijn programma Lunch 
Lekker met Daniël Dekker 
werd de 60-jarige radio-
maker vorige week dins-
dag verrast met de Mar-
coni Oeuvre Award door 
Golden Earring-zanger en 
goede vriend Barry Hay en 
3FM-dj Rob Janssen.

Daniël Dekker, al jarenlang 
inwoner van Ankeveen, werd 
door de vakjury geprezen om 
zijn ‘herkenbare stem, eigen 
geluid, met radio diep in zijn 
hart’. Vooral zijn programma’s 
Gouden Uren en Muziekca-
fé, dat hij voor NPO Radio-2 
maakte, worden geroemd. In 
die programma’s kregen Ne-
derlandstalige artiesten de-
cennialang een mooi podium, 
stelt de jury. Dekker reageerde 

vereerd op de onderscheiding, 
waarvan hij zelf ook jaren-
lang in de jury zat. “Het is een 
prachtige prijs”, zei Dekker. 
“Aan de andere kant geldt ook 
dat de prijs een keer je kant op 
komt als je maar lang genoeg 
radio maakt”, relativeerde hij 
vervolgens. Eerder ontvingen 
onder meer Sjors Fröhlich, Ti-
neke de Nooij en Edwin Evers 
de prijs, die jaarlijks wordt uit-
gereikt.

Daniël Dekker, radiopseudo-
niem voor Henk Bakhuizen, is 
bezig met een lange radiocar-
rière. Hij werkte 32 jaar bij de 
TROS en AVROTROS. Sinds 
de zomer van 2020 ging hij 
op NPO Radio- 5 aan de slag. 
Naast radiopresentator was 
Dekker jarenlang een van de 
drijvende krachten achter de 
Nederlandse inzendingen voor 
het Eurovisie Songfestival.

Daniël Dekker woont niet al-
leen in Ankeveen, hij is ook 
een betrokken inwoner van 
het veendorp. Bij tal van ta-
lentenjachten, feestavonden 

en concerten is de bekende 
Nederlander aanwezig. Soms 
levert hijzelf een muzikale bij-
drage, vaak is hij presentator 
of jurylid. Ook was Dekker een 

aantal jaren juryvoorzitter van 
het NK Palingroken te Korten-
hoef.

Foto: NPO- 2



Woensdag 20 januari 2021
11

Winnaars SLOEP 
Kerst Logospel

LOOSDRECHT
Een mooi gebaar naar de 
trouwe sponsoren van 
Stichting SLOEP en een 
leuk spel voor onze dorps-
genoten tijdens de feest-
dagen, dat was het idee 
voor het SLOEP Kerst 
Logospel. Dat blijkt een 
heel goed idee!

Maar liefst 99 bedrijven de-
den mee, er waren bijna 70 
prijzen te verdelen en een 
recordaantal Loosdrechters 
hebben hun best gedaan om 
bij ieder stukje logo een be-
drijfsnaam te vinden. Bij de 
Jumbo en op social media 
vlogen de vragen en tips heen 

en weer. Jenny’s Zaak is nu 
beroemd, Het is Santa Claus 
(de Echte Kersman Nico) en 
Plassenvaart Loosdrecht van 
Jan en Heleen, dat vergeten 
we niet meer. Hartelijk be-
dankt aan alle puzzelaars. Op 
5 januari heeft burgemeester 
Crys Larson de prijswinnaars 
getrokken uit de grote, oude, 
stem-ton en hierbij vind je de 
lijst met gelukkigen. Alle win-
naars krijgen per email hun 
prijs-voucher toegestuurd, 
de sponsoren weten wie de 
prijs op komt halen Felicita-
ties voor alle winnaars. Alle 
uitslagen zijn na te zien op de 
website van SLOEP: 
www.stichtingsloep.nl

   

Gooi TV
REGIO
Programma vanaf woens-
dag 20 januari 2021:

Mede door de corona-maat-
regelen die nog volop van 
kracht zijn, staat de normale 
programmering van GooiTV 
enigszins onder druk. Er zijn 

geen evenementen en ook 
het gewone nieuws lijkt tot 
stilstand gekomen. Deson-
danks staat TV-Magazine stil 
bij de belangwekkendste ge-
beurtenissen in deze regio en 
is er een vooruitblik op de ko-
mende periode.
Zie: www.gooitv.nl

Splint Media verzorgt je    
levensverhaal
‘Een Tijt(d)je geleden’ 

van Thea Doorten

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds 2013 heeft Thea 
Doorten haar levensver-
haal op papier gezet. In 
‘Een Tijt(d)je geleden’ ver-
haalt ze over de hoogte- 
en dieptepunten van haar 
bestaan tot de geboorte 
van haar twee dochters 
en zoon. De titel heeft een 
dubbele betekenis, me-
vrouw Doorten werd bij de 
geboorte Tijtje genoemd 
en dat is al een tijdje gele-
den. Uitgeverij Splint Me-
dia uit Kortenhoef maakte 
er een intiem boekje van, 
met veel foto’s, alleen be-
stemd voor familie.

“Mijn kinderen wilden meer 
van me weten, dus ben ik 
zomaar begonnen”, vertelt 
mevrouw Doorten (88). “Het 
was een lang proces achter 
de pc, maar het gaf me wel 
voldoening. Alleen ben je er 
nooit mee klaar, soms denk 
ik nog weleens ‘had ik dat er 
maar ingezet’.” Haar verhaal 
gaat over een onbezorgde 
jeugd, zelfs tijdens de Tweede 

Wereldoorlog heeft ze veel lol 
gehad. Met op de achtergrond 
wel de dreiging van oorlogsge-
weld. Haar baan bij het minis-
terie van Wederopbouw in Den 
Haag, haar huwelijk en diverse 
woonplaatsen in Nederland. In 
1969 belandde ze in Korten-
hoef. Velen zullen Thea Door-
ten kennen als de slagwerker 
van harmonie Crescendo in 
Nederhorst den Berg. Ze ging 
pas op haar 70e muzikaal aan 
de slag, in het voetspoor van 
haar man die voorzitter was. 
Dat de muziekvereniging niet 
meer bestaat, doet haar nog 
dagelijks pijn.

Hulp bij levensverhaal
“Je levensverhaal verwerken 
is iets wat veel ouderen wil-
len”, vertelt Dennis Krijnen van 
Splint Media. “Het is een trend 
die we goed kunnen invullen.” 

Krijnen geeft aan dat de uitge-
verij de eigen schrijfstijl van 
Thea Doorten intact heeft ge-
laten. “Dat maakt het juist een 
uniek document.” Hij voegt er-
aan toe dat het samenstellen 
van een levensboek op ver-
schillende niveaus kan. “We 
hebben ook redacteuren die 
je verhaal op papier kunnen 
zetten. Dat kan in persoonlijke 
gesprekken, maar ook telefo-
nisch.”

Thea Doorten is uitermate te-
vreden over de vormgeving 
van ‘Een Tijt(d)je geleden’. De 
12 exemplaren zijn door kinde-
ren en kleinkinderen goed ont-
vangen. Of er een deel 2 komt 
laat mevrouw in het midden, je 
weet nooit.

Zie: www.splintmedia.nl (035- 
203 1365)

   

Kunst aan de Dijk stelt twee concerten uit
KORTENHOEF
Het Nieuwjaarsconcert, 
traditioneel het drukst be-
zochte concert van Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef, 
zal opnieuw worden ver-
plaatst. Door de verlengde 
lockdown kan het concert 
op 21 januari niet door-
gaan. Dat geldt ook voor 
het concert op 4 februari. 
De piano- en cellorecital 
door talentvolle jonge ar-
tiesten wordt ook op een 
later tijdstip ingehaald.

Robin Nolan, Anton Goudsmit 
en Arnoud van den Berg ko-
men in Kortenhoef een spette-
rend gipsyjazz concert geven. 
Alle drie wereldberoemd vor-
men zij samen een fantastisch 
trio. Nolan wordt gerekend tot 
de allerbeste gipsyjazz arties-
ten, in de traditie van Django 

Reinhardt. Hij kon Beatles gita-
rist George Harrison en coun-
tryzanger Willie Nelson tot zijn 
fans rekenen. Anton Goudsmit 
is beroemd geworden als gita-
rist van New Cool Collective. 
Hij won in 2010 de Boy Edgar-
prijs en speelt behalve jazz en 
rock alle gypsy grooves. Hij 
richtte diverse jazz groepen 
op waaronder The Ploctones 
waar hij voor componeert, ar-
rangeert en programmeert. 
Aan Arnoud van den Berg de 
schone taak deze twee heren 
-enigszins- in toom te houden, 
en die kans zal deze meester 
gypsyjazz bassist zich niet la-
ten ontnemen. Hij maakt sinds 
2007 deel uit van het Robin 
Nolan Trio en speelde jaren-
lang met Jimmy Rosenberg.

Piano- en cellorecital
Het jonge, energieke en zeer 

getalenteerde duo Ramon 
van Engelenhoven en Be-
nedict Kloeckner staat garant 
voor een boeiend recital, van 
de eerste tot de laatste noot. 
Ramon van Engelenhoven 
(1995) sloot in 2019 zijn Mas-
ter Piano aan het Conserva-
torium van Amsterdam af met 
het hoogst haalbare cijfer. Hij 
stond al op vele grote nationa-
le en internationale podia en 
debuteert te zijner tijd in het 
Oude Kerkje. Cellist Benedict 
Kloeckner (1989) is een hoog 
aangeschreven vertegenwoor-
diger van de nieuwe generatie 
cellisten. Hij treedt wereldwijd 
op met gerenommeerde or-
kesten als het German Radio 
Philharmonic Orchestra en het 
Royal Philharmonic Orchestra. 
Hij is een graag geziene gast 
in Kortenhoef.

Foto: Burgemeester Larson en Sabine Hendriks van SLOEP 
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Onderstaand bericht is al eerder gepubliceerd geweest. Vanwege een omissie in publicatie vindt 
publicatie nogmaals plaats en is er een nieuwe ter inzage legging van 6 weken.

Natuurbeheerplan vastgesteld

Dit is een kennisgeving van het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 16 november 2020, 
nr. 1454270/1458609, tot vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025, waarin 
opgenomen het Natuurbeheerplan 2020-2021

Het Natuurbeheerplan 2020-2021 en het Programma Natuurontwikkeling 2021–2025 zijn op 16 
november door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tot en 
met 6 maart 2021 beroep aantekenen tegen dit besluit.

Het Natuurbeheerplan bestaat uit drie kaarten die de gebieden aanwijzen die in aanmerking komen 
voor natuursubsidies. Het gaat daarbij om subsidie voor beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van 
natuur, agrarische natuur en landschapselementen. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan 
in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 en de Subsidieregeling 
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2018. Het Natuurbeheerplan heeft eerder als ontwerp 
ter inzage gelegen. Dat heeft geleid tot 90 reacties. Kijk voor het plan en de ingediende zienswijzen op 
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer.

Het Programma Natuurontwikkeling beschrijft de fysieke projecten die de provincie uitvoert voor herstel 
en versterking van het Natuurnetwerk Nederland. De projecten zijn erop gericht onze natuur – en 
cultuurlandschappen beleefbaar te maken. Kijk voor rapport, samenvatting en begeleidend filmpje op 
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid.

De plannen en de zienswijzen zijn tot en met  6 maart 2021 ook in te zien op het provinciehuis aan het 
Houtplein 33 te Haarlem. Gelet op de COVID-19 maatregelen is het vereist hiervoor telefonisch contact 
op te nemen via (023) 5143143 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur).

Beroep aantekenen
Tegen de vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling is geen beroep mogelijk. Maar belang-
hebbenden kunnen gedurende de periode van zes weken waarin de stukken ter inzage liggen wel schriftelijk 
beroep instellen tegen het Natuurbeheerplan 2020-2021. Het Natuurbeheerplan 2020-2021 is tot stand 
gekomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht.

U kunt het beroepschrift sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. Een folder over de beroepsprocedure is op te vragen via Informatie Rijksoverheid 
(telefoonnr: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
Het Natuurbeheerplan 2021 treedt intussen wel in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. 

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.


