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Een jaar voorzitter van		
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Dik van Enk is nu ongeveer
een jaar voorzitter van ondernemersvereniging Ondernemend
Wijdemeren
(OW). Hoe is het verlopen?
Hoe komen de winkels en
bedrijven door deze tijd
heen en wat kan hij betekenen?
Raar jaar
“Wel een raar jaar natuurlijk,
dat hoef ik niet uit te leggen.
Je kan niet lijfelijk bij elkaar
zijn, terwijl netwerken juist een
belangrijk doel van ons is. In
september 2020 is het één
keer gelukt fysiek bij elkaar
te komen. Verder hebben we
ledenvergaderingen digitaal

Ik denk dat we dertig, veertig
nieuwe leden hebben gekregen. We hebben een nieuw
bestuur met weer een nieuw
netwerk en dat heeft leden
opgeleverd. Dit jaar hopen we
van 270 naar 300 leden door
te groeien.”

Belang
“Gemeente, inwoners, verenigingen en instanties mogen
best meer besef hebben van
hoe belangrijk ondernemers
zijn voor onze gemeenschap.
Zonder hen is er geen samenleving! We leiden mensen op,
zorgen voor vakantiewerk,
bieden werkgelegenheid, we
sponsoren… ‘Wees loyaal,
koop lokaal’ is een leus die we
ondersteunen. “Ik wil daarom

WWW.TRAPKANO.NL
De kajak met de unieke trapaandrijving

te toe een goeie stakeholder
zijn voor onze leden. We zijn
geen clubje dat alleen maar
loopt te borrelen, maar een
groep die steeds meer wordt
betrokken bij grote plannen.”

“IK WIL […] EEN
GOEIE STAKEHOLDER
ZIJN”
Enquête
“We hebben kortgeleden gepeild hoe het met de ondernemers gaat. De grote gemene
deler van de veertig procent
die heeft geantwoord, is dat
ze het moeilijk hebben maar
over het algemeen wel overleven. De horeca en evenementen hebben het natuurlijk het
zwaarst en sommigen zeggen
om te gaan vallen. Wel minder
dan ik had verwacht. Zelf heb
ik een bouwbedrijf en daar is
het totaal niet moeilijk. Over

het algemeen voelen mensen
zich ook wel goed gesteund
en zo niet, kunnen wij bemiddelen. Bij de groep van zestig
procent die niet hebben gereageerd, kan het beeld natuurlijk
anders zijn.”
Steun
“Opvallend is dat er nog
steeds ondernemers zijn die
niet weten hoe ze aan de
steun moeten komen. Sommigen zijn te trots of schamen
zich misschien een beetje.
Ook bij Natasja Zak van het

Uw woning verkopen?

Neem vrijblijvend contact op voor een gratis
waardebepaling en verkoopadvies

Uw huis verdient de hoofdrol!
Kies voor een
verkoop-expert.

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

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

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

Ondernemersloket
kwamen
die geluiden soms binnen.
Dus we hebben nu samen met
omliggende ondernemersverenigingen een brief gestuurd
naar alle ondernemers in de
regio met daarin de uitleg over
welke steunpakketten er zijn,
wanneer je er recht op hebt en
hoe je die kan krijgen.”
Huidige acties
“Daarnaast is Ondernemend
Wijdemeren momenteel bezig
met de Rabobank. Die wil het
aantal punten, waar je enveloppen met cash in kan deponeren, verminderen. Daar
zijn we niet blij mee. Dan is
er de actie ‘Wit Voetje’, in samenwerking met Rotary Wijdemeren. We willen ondernemers die maatregelen hebben
getroffen om het gebruik van
plastic te verminderen, in het
zonnetje zetten. Bijvoorbeeld
een snackbar die in plaats van
plastic bakjes, papieren bakjes
gaat gebruiken. Tot slot koppelen we startende ondernemers
aan de ervaren groep via een
soort helpdesk. Daar kan men
terecht voor hulp bij zaken als
de boekhouding, juridische
zaken… wat ze willen. Ze kunnen vragen naar Ramona!”
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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
Voor woningontruiming,
verkoopklaar maken,
oplevering en eind-schoonmaak
Inboedels & Zo te Kortenhoef
Telefoon 0620777535
www.inboedelsenzo.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
ex KRAAMVERZORGENDE biedt
gratis hulp aan bij oververmoeide ouders tgv
overmatig huilende baby.
Geeft tips bij borstvoedingsproblemen en kolven,
brengt structuur aan.
rita_willemse@hotmail.com
Te koop gevraagd:
Woonhuis met loods/
opslagruimte of klein bedrijfspand tel 0624744903

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

www.versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Voor al uw klussen in
en om huis ! 06-83658102
www.kluzsupport.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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

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

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

BIEN SÛR/ ROB GROENEWEGEN 25 JAAR IN DE HEIGALERIJ!
DAAROM VIEREN WIJ FEEST MET U!

• 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

Donderdag, vrijdag en zaterdag:
Supermalse kogelbiefstuk
Bolletje Filet Americain

Per stuk
Per bol

Gehakt

500 gram

€ 2,50
€ 0,25!
€ 2,50!

Boerenham

150 gram

€ 2,50

Rund of Halfom
Rund of Halfom

EN ZATERDAG VOOR IEDERE KLANT EEN VERASSING!!

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

Dat is het lekkere van
Albert Heijn!

Verzilver je volle spaarkaart t/m 7 februari!

Laatste week!

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 februari

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Openingstĳden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrĳdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerĳ) • Tel: 035-6218283
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Commissie steunt beleid boodschappenfraude
Iedereen sloot zich aan bij de
woorden van Margriet Rademaker van De Lokale Partij dat
‘de storm aan verwensingen
en scheldwoorden’ gericht op
medewerkers van de gemeente ‘volledig onacceptabel’ is.
“Dat je met iets oneens bent, is
akkoord maar wel in fatsoenlijke bewoordingen”, zei mevrouw Rademaker. Alle woordvoerders keurden eensgezind
deze hetze af.

‘ONGEWILD SLACHTOFFER MEDIAHYPE’
Foto: Rosalie van Rijn
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag bleek
dat de commissie Maatschappelijke en Sociale
Zaken het beleid van wethouder Rosalie van Rijn
inzake de aanpak van de
‘boodschappenfraude’
steunde. Terecht is er ruim
7000 euro teruggevorderd

op de vrouw die haar boodschappen door haar ouders liet betalen. Het was
schipperen voor de commissieleden om een juiste
afweging te maken. Wat is
beleid en wat is een persoonlijke kwestie? Vooral
nu de rechtmatigheid van
de terugbetaling nog door
de rechter moet worden
vastgesteld.

Margriet Rademaker kon de
redenering van de wethouder en het college van B&W
begrijpen. “Toch schuurt het”,
zei ze. Ze vond 7000 euro een
‘enorm bedrag’ en ze vroeg
zich af of de gemeente ‘de
klantgerichtheid niet uit het
oog had verloren’. Ze meende
dat er vaker contact moest zijn
met cliënten, dan had deze
uitschieter wellicht voorkomen kunnen worden. Namens
PvdA/ GroenLinks zei Nelleke
Degenhart dat deze mevrouw

‘het ongewilde slachtoffer
is van een mediahype’. Ze
meende ook dat cliënte ‘niet
bewust had gefraudeerd’.
Tussendoor had ze in die drie
jaar nooit gehoord dat ze fout
zat. Myriam Kooij (D66) wees
op de landelijke gevolgen van
deze kwestie, nu D66 en CDA
met een amendement op de
Participatiewet komen en de
ChristenUnie bereidt zelfs een
Initiatiefwet voor in de Tweede Kamer om de menselijke
maat mee te laten wegen. Ze
vroeg zich ook af het beleid
niet omgebogen kan worden
naar meer hulp voor bijstandsgerechtigden.
René Voigt van Dorpsbelangen was kort en duidelijk: zijn
politiek oordeel over de rechtvaardigheid om toch die 7000
terug te worden, was dat B&W
een ‘juist besluit’ hadden genomen. VVD- fractievoorzitter
Sieta Vermeulen vond de aanpak van de wethouder correct.
Eerst een vertrouwelijk feitenrelaas voor de raadsleden,
gevolgd door een informatieve

bijeenkomst over de Participatiewet. Haar slotoordeel was
de gemeente juist had besloten. Dat vond ook Jan Verbruggen van het CDA.
Geen moedwillig frauderen
Wethouder Van Rijn ging uitgebreid in op de verhalen van de
commissieleden. Ze ontkende
dat B&W hadden gesproken
van ‘moedwillig frauderen’.
Het slachtoffer van de boodschappenaffaire had daarom
ook geen boete gekregen.
Ze had alleen teveel bijstand
ontvangen. Afwijken van de
terugvorderingsnorm is ‘haast
niet mogelijk’ (alleen bij ernstige ziekte of dakloosheid). De
wethouder zal onderzoeken
of een frequenter contact met
cliënten mogelijk is. Verder
hoopt ze dat plannen in de
landelijke politiek meer kunnen worden bijgeschaafd in de
richting van maatwerk. Aan de
andere kant kunnen volgens
haar teveel regels over giften
juist verwarrend zijn.

Meerderheid commissie
akkoord met ’t Laantje
Forse tegenstand tegen ‘Titanic in de achtertuin’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vier van de zes politieke
partijen gaven wethouder
De Kloet het advies om het
bouwplan ’t Laantje met 49
appartementen formeel ter
visie te leggen. De Lokale
Partij en PvdA/GroenLinks
stemden tegen, omdat ze
het plan te massief vonden. Ook acht insprekers
waren fel gekant tegen wat
zij ‘de Titanic in de achtertuin’ noemden.
De omwonenden hadden
geen goed woord over voor
het bouwplan. Ze vonden de
aanpassingen na de vorige
bijeenkomst ‘teleurstellend’.
Ze willen absoluut ‘geen stedelijke ontwikkeling’ in een
dorpskern. Ze vrezen allen
een te grote impact op hun
privacy met een bouwoppervlak van 100 meter lengte en

vier verdiepingen hoogte. Ook
hadden de insprekers geen
vertrouwen in de bomen die
hun uitzicht zouden moeten
beschermen. Het werd af en
toe behoorlijk emotioneel. De
heer Hertoge sprak coalitiepartijen Dorpsbelangen, CDA,
VVD en D66 aan op hun verantwoordelijkheid. “De trein
dendert gewoon door. Luisteren naar inwoners vindt niet
plaats. Het interesseert jullie
geen mallemoer.” Volgens de
heer Morks ‘meet de gemeente met twee maten’, bij een
kleine verbouwing wordt strikt
gelet op de regels, maar bij dit
plan worden regels met voeten
getreden.
Projectontwikkelaar
Johan
Zijtveld van JeeGee Vastgoed meende dat 2 meter
meer afstand van het Bosje
van Sprenger een goede tegemoetkoming was, evenals
meer doorzichten in het lan-

ge pand. Hij kon
mededelen
dat
er een overeenkomst met woningcorporatie
Gooi en Omstreken op komst is,
waarin zal staan
dat de 16 sociale
huurappartementen
worden bestemd voor jongeren uit Wijdemeren.
Eén laag eraf
Namens De Lokale Partij had
Alette Zandbergen een poging
gedaan om alle partijen op één
lijn te krijgen door te kiezen
voor drie woonlagen. “Met drie
woonlagen zou er meer draagvlak zijn.” Want woningbouw
inbreien in een dorp, ondersteunt haar partij op zich wel.
Echter wel in verhouding. Dat
vond ook PvdA/GroenLinkswoordvoerder Stan Poels:
“Jammer dat we zo tegenover
elkaar staan. Dit plan is veel

Foto: Schets appartementen

te massief.” Ook maakte mevrouw Zandbergen gehakt van
de participatie. Na drie fases
waren wethouder De Kloet en
omwonenden geen stap dichterbij gekomen.
JeeGee- eigenaar Johan Zijtveld was duidelijk: met drie
woonlagen wordt het kostenplaatje te hoog. De sprekers
van de coalitiepartijen waren
wel tevreden over de ruimtelijke aanpassingen. Nanne
Roosenschoon (D66) sprak
van ‘het maximaal haalbare’. Wel drongen zowel CDA,
Dorpsbelangen als VVD aan

om rekening te houden met
belangrijke details bij de uitvoering. Zo wilde René Voigt
(DB) dat er ‘geen lullige boompjes’ worden geplant.
De wethouder zei dat hij de
veranderingen in het plan
belangrijk vond. Het volume
en de locatie van de bomen
worden nog uitgezocht. Het
plan kan nu in de procedure,
hetgeen betekent dat iedereen
nog kan reageren. Het bestemmingsplan is dus nog niet
afgesloten.
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Afscheid huisarts Voermans
LOOSDRECHT
Met heel veel plezier en voldoening heb ik in de afgelopen
jaren als huisarts gewerkt in de
praktijk van Mariska Brinkers
in Loosdrecht. Aan die periode komt eind februari 2021
een einde. Ik heb een andere
baan in Houten geaccepteerd,
en zal daar in februari starten.
Enerzijds uitkijkend naar een
nieuwe uitdaging, vind ik het
anderzijds ontzettend jammer
afscheid te moeten nemen van
Loosdrecht. Een periode waarin ik veel heb meegemaakt
en geleerd. Ik wil u bedanken
voor het vertrouwen dat u in
mij als dokter heeft gesteld in
de afgelopen jaren. Met u, alle
collega’s van de praktijk en
naaste organisaties heb ik een
heel waardevolle en mooie tijd
gehad. Dokter Pieter Visser,
inmiddels ook een bekend gezicht in Loosdrecht, zal vanaf
maart 2021 op vrijdag werken

in de praktijk van Mariska Brinkers. Hij zal dan op dinsdag in
de praktijk van Annelies van
Randwijk zijn. Mariska Brinkers
voegt toe: “Ik heb alle jaren met

veel plezier en vol vertrouwen
samengewerkt met Ilonka, en
dank haar voor alle inzet voor
de patiënten en collega’s. We
zullen haar missen!”

Inleveren gloeilampen
Ingezonden brief
Met interesse het artikel over
‘Gloeilampen eruit, LED erin’
van ECW gelezen en gezocht
op het net naar argumenten.
Niet gevonden. Ik ben niet tegen dit soort acties, maar mis
meestal het hele verhaal. Ik
mis de ‘milieubalans’. Hiermee
bedoel ik, wat kost het aan
CO2 -uitstoot voor het product
de materialen te krijgen, de
productie, het afval van de pro-

ductie, gebruik en het stadium
van afvalverwerking. Dit mis ik
in het verhaal. Wel duidelijk is
het dat het gebruik van elektra
minder is dan onze gloeilamp,
maar deze lamp bestaat uit
glas, metaal en een edelgas.
Al deze materialen zijn in afval
goed te verwerken. Ledlamp
is een brok(je) elektronica met
verschillende
milieuonvriendelijke componenten. U moet

uw lamp na overlijden ook in
de bak van elektronicaproducten achterlaten. Dus mijn idee
is dat dit een lobby is van de
industrie en met een dubieuze
knik naar het milieu. Is het milieuvriendelijk om een werkend
product in te ruilen voor een
nieuw?
Jan Pieneman

WWW.BOJOSCARWASH.NL
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Nog meer politiek
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was vorige week een
drukke politieke week. Met
maar liefst vier commissievergaderingen.
Plus
een persgesprek. Derhalve een korte neerslag van
het nieuws.
•
Of de spartelvijver
in Nederhorst den Berg weer
hersteld kan worden, komt
binnenkort terug in de gemeenteraad. Alette Zandbergen van De Lokale Partij kreeg
het voorstel in ieder geval van
de hamerstukkenlijst. Een
meerderheid van de commissie had enige sympathie voor
het pleidooi de speelvijver in
oude staat te herstellen, maar
vond het niet realistisch. Het
voorstel van wethouder De
Kloet om even verderop het
Spiegelstrandje voor 30.000

euro te verbeteren, kreeg
brede steun. CDA ‘er Eric Torsing hield een hartstochtelijk
betoog waarbij hij lokale aannemers, hoveniers en andere
ondernemers uitnodigde om
zelf de handen uit de mouwen
te steken;

ter (die samen het IKC gaan
bevolken) zei inspreker Joost
Platteel dat de huidige locatie
van De Sterrenwachter niet
geschikt is. Wellicht dat de
discussie over een andere
plek nog wel gaat plaatsvinden;

•
Het ambitieuze plan
van D66 ‘ers Nanne Roosenschoon en Rob Koedijker om
het nieuwe IKC van Talent
Primair te verplaatsen naar
het terrein van Ter Sype in
Nieuw- Loosdrecht werd door
geen enkele fractie overgenomen. Een woordvoerder
van Vliegveld Hilversum wees
op het veiligheidsprobleem
met de vliegtuigen. De wethouders Klink en De Kloet
meenden dat dit voorstel hun
planvorming te laat doorkruiste. Namens de ouderraden
van openbare basisscholen
De Linde en De Sterrenwach-

•
Na ruim 10 jaar ziet
het ernaar uit dat de renovatie
van winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef eindelijk
zijn beslag krijgt. De eerste
fase, de sloop van De Dobber en de bouw van 23 appartementen op die plek, kan
snel worden uitgevoerd. Later
volgt de afbraak van de garageboxen waar 30 woningen
zullen komen. In de 3e fase
wil men meer doen aan de
uitstraling van de winkels;
•
Verkeerswethouder
Joost Boermans stelt op korte termijn € 100.000 beschik-

baar om op 10 plekken in
drie dorpen kleine verkeersaanpassingen uit te voeren.
Hij wil tegemoet komen aan
veel klachten over onveilige
verkeerssituaties. Het gaat
bijna altijd om een te hoge
snelheid, met extra borden,
wegmarkeringen en drempels
worden de snelheidsduivels
bestreden. Er zijn vier straten
in Loosdrecht, drie in Kortenhoef en drie in Nederhorst
den Berg.
•
Ook wethouder JanJaap de Kloet komt met een
snelle actie voor de zomer
van 2021. Hij wil met een
aantal initiatieven de populariteit van de Loosdrechtse
plassen ondersteunen. Het
gaat om de aanleg van twee
kano- supsteigers, laadpalen
voor E-bikes en zitplekken
op boomstammen. Ook wil hij
de bekendheid vergroten met

borden waarop beelden van
het gebied staan. Naast informatie over de bereikbaarheid
van de plassen, dat zal vooral
online gebeuren. Er is hiervoor € 26.000 beschikbaar;
•
De kaders voor de
Transitie Warmte zijn vastgesteld, vertelde wethouder
Boermans. Samen met de
gemeenten uit de Regio, behalve Weesp en Hilversum.
Het komt er concreet op neer
dat het gasnet blijft behouden
totdat er een alternatief is. Per
wijk komt er binnen 5 jaar een
wijkuitvoeringsplan voor het
afstappen van gas. Er zijn 10
criteria die de volgorde van
de overgang naar gasloos bepalen, waarbij de kosten het
zwaarst meewegen. En niet
onbelangrijk, bij de transitie
komt het brede draagvlak onder wijkbewoners op de eerste plaats.

Wijdemeren stapt over op elektrische auto’s
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het hart van wethouder
Joost Boermans ging ervan kloppen toen hij vorige week dinsdag de laadkabels én de sleutels van
de eerste drie elektrische
auto’s kreeg overhandigd.“Een mooie volgende
stap richting een duurzame gemeente ”
In totaal worden er zes dienstauto’s vervangen door een
elektrische variant. Hiermee
bespaart de gemeente 7830
kilo co2-uitstoot per jaar. Elektrische auto’s zijn bovendien
veel voordeliger in gebruik.
De onderhouds- en energiekosten zijn lager dan bij auto’s
met brandstof. Hierdoor wordt

er tevens een besparing gerealiseerd. De auto’s vervangen
de brandstofmodellen die de
gemeente sinds 2013 in bezit heeft. Burgemeester en
wethouders blijven met eigen
vervoer van en naar het gemeentehuis rijden. De Zoe’s
worden gebruikt door het
personeel zoals toezichthouders en handhavers, niet voor
woon-werkverkeer. Ze blijven
ook geposteerd op het terrein
aan de Rading.
Wethouder Joost Boermans:
“Als gemeentelijke organisatie kunnen en willen we niet
achterblijven als het gaat om
verduurzaming. Wij willen het
goede voorbeeld geven. Investeren in duurzaam vervoer
is daar een onderdeel van. Ik
ben dan ook erg blij met deze

overstap naar een energiezuinig wagenpark.”
Het vervangen van het ge-

meentelijk wagenpark door
elektrische auto’s is onderdeel van de duurzaamheidsagenda. In maart volgen er

Collecte Hersenstichting 2021 anders
WIJDEMEREN
Vanwege het coronavirus en
de maatregelen tegen de verspreiding ervan wordt er dit
jaar van 1 t/m 6 februari geen
huis-aan-huis collecte van de
Hersenstichting
gehouden.
Terwijl de collecte meer dan
ooit nodig is. Daarom wordt

er wel een online collecte gehouden. Overigens bestaat
het hele jaar door de mogelijkheid om uw donatie online
te doen via de website van de
hersenstichting. Vier miljoen
mensen in Nederland lijden
aan een hersenaandoening.
Dit kan ook voor hun huisge-

noten grote gevolgen hebben.
Uw donatie wordt gebruikt
voor het doen van meer onderzoek naar betere behandelingen en het voorkomen
van hersenaandoeningen in
de toekomst. Via de QR-code
kunt u uw donatie doen, elk
bedrag is welkom. Ook hier

kunt u terecht voor een bijdrage:
https://tikkie.me/pay/Hers e n s t i c h / 9 Te g A y W C u d DikY4XGYrJVS. Of: https://
www.hersenstichting.nl/doneer/

drie elektrisch Kangoos.
Foto: Boermans en de heer
Hogenstijn van Renault
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Nieuw-Loosdrechtsedijk krijgt		
glasvezel

Door: Wim Steman

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

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

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME

LOOSDRECHT
Na een lange voorbereidingstijd wil Breedband
Loosdrecht ook glasvezel
in Nieuw Loosdrecht aanleggen. Als eerste is de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
aan de beurt. Bij succes
volgen daarna de andere
wijken.
Eindelijk kan het project starten voor glasvezel aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk. Er is
in 2018 al een begin gemaakt.
Toen is al bij alle bewoners
de belangstelling geïnventariseerd. Maar het project moest
nog even wachten, want in
Oud-Loosdrecht waren 2 straten eerder aan de beurt. Nu
pakt Breedband Loosdrecht
de glasvezeldraad weer op. De
aanleg is een unieke en eenmalige kans om aan te sluiten.
Het mooie van dit project is dat
de aanleg voor de bewoners
niets kost, als er voldoende
mensen meedoen. Dan kan er
efficiënt aangelegd worden en
kan de aannemer voor de zomer de glasvezels in de straat
leggen en uw woning aansluiten. Het is voor het slagen

LOOSDRECHT
Op de Facebook-pagina ‘In● Airco service
● APK
woners van Loosdrecht’ staat
● Banden service + opslag
● Onderhoud
een mooi aanbod van Anne
● Verkoop occasions
● Reparatie
Schuuring. Ze schrijft: ‘Omdat
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
het een rottijd is. En er veel
2 VACATURES:
bereid
tot
het
volgen
van
cursussen
secundaire
arbeidsvoorwaarden.
ouderen alleen zijn, zou ik mij
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren
TELEFOON:
035
582
62
32
graag ter beschikking willen
TOPPER
2 VACATURES:
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
stellen. Ik kan gezellig met uw
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage Richtlijn
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:
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR
EEN:
Keurmeester of te behalen
VOOR VERSTERKING VAN
ONS TEAMdenk- APK
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een uitdaging
zien
ZIJN WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van cursussen
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede

t.a.v. Jan Zwagerman

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

TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg

Gigabit
Bij glasvezel is de capaciteit
bijna onbegrensd en ruim voldoende voor een verre toekomst. Nu is 1 Gigabit/s het
snelste abonnement, maar de
glasvezel zelf biedt mogelijkheid tot nog 100.000 keer zo
snel. Dat lijkt abstract, maar
een voorbeeld: Bijna alle nieuwe TV’s zijn 4K en om 4K TV
beeld te ontvangen is veel
meer bandbreedte nodig. Netflixen en films snel downloaden
is met glasvezel een makkie.
Dan beeldbellen, dat heeft nu
vanwege corona een enorme
vlucht genomen en dat is een
blijvertje. Ook de dokter zou
graag beeldbellen, maar die
heeft nu zelf nog geen glasvezel. Internet is inmiddels net
zo vanzelfsprekend als een
wateraansluiting en elektriciteit
in je huis. Een basisbehoefte.
Loosdrechters moeten daarom kunnen rekenen op een

snelle, veilige en betrouwbare
glasvezelverbinding. Wat ook
bijzonder is aan Breedband
Loosdrecht: over die glasvezel
kan iedere bewoner zelf kiezen
welke dienstenaanbieder de
internet, TV en/of telefoon mag
aanbieden. Het is een open
netwerk en de klant houdt de
keuze.
Lokaal
Breedband Loosdrecht is een
lokaal initiatief van Loosdrechtse vrijwilligers. Zij vinden het
belangrijk dat Loosdrecht niet
achtergebleven gebied wordt,
maar de inwoners aangesloten
blijven bij hun familie, vrienden,
werk en de rest van de wereld.
Ook en juist in deze coronatijd.
De komende weken zal Breedband Loosdrecht de bewoners
informeren en abonnees werven. Ook zal de komende week
een aanmeldformulier worden
bezorgd. Voor vragen of elektronische aanmeldingen zie:
www.breedbandloosdrecht.nl.
Je kunt het project ook helpen
als vrijwilliger, meld je dan aan
(ook als je eerst wat meer info
wilt): vragen@breedbandloosdrecht.nl of bel 035-2031065
met Wim Steman.

Anne wil helpen

VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

van het project van belang dat
bewoners goed geïnformeerd
worden, zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken.
Breedband Loosdrecht is inmiddels een campagne gestart
om de bewoners van informatie te voorzien.

moeder, vader, oma of opa een
kop koffie drinken of een praatje maken. Met een mondkapje
indien nodig en op 1,5 meter
afstand. Of gezellig even een
wandeling maken. Spelletjes
spelen, noem maar op. Kan
ook boodschappen doen, ik
ben van alle markten thuis. Ik

hoor graag of ik iemand hiermee misschien kan helpen’.
Het spreekt voor zich dat tientallen Loosdrechters grote
waardering hadden voor haar
hartverwarmende oproep.

Wijdemeren
informeren
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Ondernemers in
gesprek over corona

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
mwk_fotografie

Inzameling papier
De GAD zet de komende tijd extra voertuigen
in om papier en karton op te halen. Dat gebeurt
op de gebruikelijke inzameldag, maar wellicht
eerder dan u gewend bent. Zet uw papiercontainer
daarom ‘s ochtends voor 07.30 uur aan de straat.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Openingstijden gemeentehuis

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis beperkt geopend. We merken
dat het niet voor iedereen haalbaar is om op
de huidige openingstijden langs te komen
voor bijvoorbeeld een nieuw reisdocument.
Daarom zijn we sinds maandag 25 januari op
de maandagmiddagen van 16.30 tot 18.00
uur extra geopend voor het aanvragen van
een reisdocument of rijbewijs . Maak vooraf
een afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak
of telefonisch door te bellen met 14 035.
>

Oproep vaccinatie 85 jaar en ouder
Bent u 85 jaar of ouder? Of zorgt u voor
iemand in deze leeftijdscategorie?
Dan heeft u misschien al een oproep
voor een coronavaccinatie ontvangen
van het RIVM of de huisarts.
Inwoners in de regio van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM.
Dit gebeurt in fasen, dus het kan zijn dat uw
oproep nog binnenkomt. Huisartsen nemen
persoonlijk contact op met de inwoners van
90 jaar en ouder in hun praktijk.

Vaccinatielocaties
Bent u mobiel en kunt u zelf naar de
vaccinatielocatie komen? Dan wordt u
gevaccineerd op locatie van de GGD Gooi

en Vechtstreek aan de Burgemeester de
Bordesstraat in Bussum. Als u niet mobiel
bent dan wordt u door de huisarts in de
praktijk gevaccineerd. Deze informatie vindt
u in de uitnodiging van het RIVM of legt uw
huisarts uit.

Inzet ANWB AutoMaatje
Heeft u geen vervoer naar de locatie in
Bussum? Dan kunt u terecht bij ANWB AutoMaatje. De vrijwillige chauffeurs brengen en
halen u graag. Voor meer informatie of het
aanvragen van een rit (minimaal twee dagen
van te voren), kunt u op werkdagen tussen
10.00 en 13.00 uur bellen naar Versa Welzijn
via (035) 694 74 55 of e-mailen naar
automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.

Meer informatie over vaccineren leest u op
www.coronavacinatie.nl of u kunt bellen
met het RIVM via 0800 1351.

Let op: oplichters actief!
Er zijn oplichters actief die zich voordoen als GGD-medewerkers.
Zij willen een afspraak maken voor
een vaccinatie thuis of tegen betaling
een versnelde vaccinatie doen. Dit
klopt niet. Alle GGD coronatesten en
vaccinaties zijn gratis. Ook vaccineert
de GGD nooit thuis, maar altijd op
locatie. Maakt u dus geen geld over,
maar meld het altijd bij de politie!

Meld u aan voor contactgroep Eikenrode
Landgoed Eikenrode is een bijzondere locatie in Loosdrecht. Het landhuis,
de grafkelder en het groen zijn de afgelopen jaren met zorg gerestaureerd
en in de oude glorie hersteld. Ook is
het park deels open voor publiek.
Het landgoed heeft helaas regelmatig te
maken met overlast en vernielingen, waarna
het park vaak tijdelijk wordt gesloten. Om in de
toekomst voor een verantwoorde openstelling
te zorgen én om het contact tussen de land-

goedeigenaar en de bezoekers te verstevigen,
starten eigenaar Nico Ockhuisen en dorpscoördinator Bas Immerzeel een contactgroep.

Praat mee!
Bent u nauw betrokken bij Eikenrode? Denkt
u graag mee over het duurzaam openstellen
van het landgoed? We zoeken vijf tot zeven
inwoners uit Loosdrecht die graag mee willen
praten. Aanmelden kan via Bas Immerzeel:
b.immerzeel@wijdemeren.nl of via
telefoonnummer 06 52 58 09 22.

Parkregels landgoed
Het landgoed kent een aantal regels, deze zijn
ook na te lezen op het toegangshek:
- Eikenrode is open voor publiek vanaf 7.00 uur,
of het moment van zonsopkomst als dat later
is, tot 20.00 uur, of het moment van zonsondergang als dat eerder is.
- U mag wandelen achter de grote vijver, maar
blijf op de paden binnen het aangegeven
gebied.
- Honden zijn welkom, maar houd hen aangelijnd. Ook geldt er een opruimplicht.

Chat met Veilig Thuis

Vanwege de avondklok kunt u langer chatten
met medewerkers van Veilig Thuis: op
werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur. Het telefoonnummer 0800 2000 is 24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar. Wilt u praten
of advies vragen over uw situatie of dat van
een ander? Neem dan contact op met Veilig
Thuis. Bij direct gevaar mag u altijd uw huis
verlaten tijdens de avondklok, u krijgt geen
boete. Bel dan 112 en kijk of u bij iemand in de
buurt terechtkunt.
>

Werken en leren in de zorg

Denkt u na over een andere baan? Wilt u
persoonlijk advies over een opleiding in de
zorg? Kijk dan eens op www.zorgstart.nl.
Er zijn nu volop kansen om te werken en te
leren in de zorg. ZorgStart is er voor inwoners
uit de Gooi en Vechtstreek die zonder de
vereiste vooropleiding in de zorg willen
werken. ZorgStart is onderdeel van een breed
maatregelenpakket van de regiogemeenten
om werkgevers te ondersteunen en de werkgelegenheid op peil te houden.
>

Enquête corona gemeentelijke
gebouwen

De gemeente heeft gebruikers van gemeentelijke gebouwen en gesubsidieerde organisaties
een enquête gestuurd over onder andere de
effecten van de landelijke coronamaatregelen. Zo kunnen we gerichter omgaan met de
gevolgen van corona en onze accommodatieregeling hierop aanpassen. Heeft u de
enquête ontvangen? Let er dan op dat u deze
vóór woensdag 10 februari invult via e-mail
of het bijgesloten antwoordformulier. Wilt
u meer informatie of heeft u geen enquête
ontvangen? Dan kunt u contact opnemen
met de heer E. van Miltenburg via
e.vanmiltenburg@wijdemeren.nl of via
telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
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Ondernemer in Wijdemeren?
Praat mee over de impact van de coronacrisis
De coronacrisis heeft veel impact
op ondernemers. Als gevolg van de
maatregelen heeft een deel van u
de deuren moeten sluiten en/of de
bedrijfsvoering flink moeten aanpassen. Burgemeester Crys Larson
en wethouder Economische Zaken
Jan Klink horen graag hoe het u, als
ondernemer, vergaat in deze heftige
tijd.
Op 14 januari spraken burgemeester Larson
en wethouder Klink al met horecaondernemers over de coronacrisis. Hoe ervaren zij
deze periode en wat kunnen we voor elkaar
betekenen. Burgemeester Larson: “We hadden een leerzaam en openhartig gesprek
over de zorgen die er leven bij de horeca in
deze zware tijden. Door met elkaar in contact te blijven kunnen we het bedrijfsleven
zo goed mogelijk ondersteunen.”

Gesprekken andere sectoren
De coronacrisis treft niet alleen de horeca,
maar ook veel andere sectoren. Daarom
komen we graag in contact met ondernemers uit andere sectoren die getroffen zijn,
zodat we goed weten wat er leeft en welke
ondersteuning gewenst is. Hiervoor zijn
twee data gepland:
- Maandag 8 februari van 13.00 tot 14.00 uur
is er een online gesprek voor contactberoepen en sportscholen
- Dinsdag 9 februari van 16.00 tot 17.00 uur
is er een online gesprek voor de winkeliers
en andere ondernemers

Aanmelden
Aanmelden kan door vooraf een mailtje te
sturen naar ondernemersmanager
Natasja Zak via n.zak@wijdemeren.nl.
U ontvangt dan een bevestiging met een link
naar de online Teams vergadering.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen

Breukeleveen

’s-Graveland

- Herenweg 3: bouwen botenhuis met steiger
(21.01.21)
- Herenweg 11: vernieuwen beschoeiing (25.01.21)
- Herenweg 57: bouwen woning (14.01.21)

- Loodijk 12f: afwijken bestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten voor tien jaar (26.01.21)

>

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (25.01.21)
- Leeuwenlaan 26: aanleggen geluidswal (26.01.21)

Kortenhoef

- Herenweg 101a: uitbreiden woning en
plaatsen botenhuis (26.01.21)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen (15.01.21)
- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen
(22.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen
beschoeiing en bouwen botenhuizen (22.01.21)
- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel (15.01.21)

- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw (15.01.21)

Nederhorst den Berg
Loosdrecht

- Juliana-Bernhardplein 6: verplaatsen uitweg
(22.01.21)
- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie
(14.01.21)

- nabij Bloklaan 5: plaatsen schuur (25.01.21)
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen overkapping en bouwen carport (21.01.21)
- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen 2 padelbanen
(16.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende
wijziging verbouwen villa voor groepswoning
ouderen (22.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: wijzigen gevels
(22.01.21)

> Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Slotlaan 4: bouwen 17 woningen (04.01.21)
- achter Vaartweg 21: legaliseren duivenhok
(26.01.21)

- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan
recreatiewoning naar wonen (26.01.21)

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

>

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (20.01.21)

COLOFON

>

Rectificatie

Kennisgeving anterieure overeenkomst
Torenweg 12, Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
bouw van een burgerwoning, in verband met
het beëindigen van het agrarisch bedrijf, op het
perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg
een anterieure overeenkomst hebben gesloten
met de initiatiefnemers van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage.
Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan
worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl
met vermelding van zaaknummer Z.55261.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
weergave van de inhoud van de overeenkomst
kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of
bezwaar worden gemaakt.

Bestemmingsplan Eilandseweg 2,
Nederhorst den Berg
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het perceel Eilandseweg 2 te gebruiken als
burgerwoning (wonen).

Bestemmingsplan voor de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b, Loosdrecht
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het terrein van de watersportvereniging de
Watervogels her in te richten. De bestaande
bebouwing (loods met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er zal in de nabijheid
van de te slopen opstallen een nieuwe loods
worden opgericht en dieper het gebied in een
clubgebouw.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

> Ontwerpbestemmingsplan
Partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 en ontwerp> Bestemmingsplan Partiële
besluit Omgevingsvergunning
voor het oprichten op dit perceel
herziening Eilandseweg 2,
van vijf vrijstaande woningen,
Nederhorst den Berg en bestemmingsplan Clubgebouw en loods zes twee-onder-een-kapwoningen
watersportvereniging de Watervo- en vijftien appartementen met
gels Oud-Loosdrechtsedijk 103b, bijbehorende infrastructuur in
Loosdrecht zijn onherroepelijk
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat de door de
gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering
van 8 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplannen Partiële herziening Eilandseweg 2
in Nederhorst den Berg en Clubgebouw en
loods watersportvereniging de Watervogels,
Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht
onherroepelijk zijn geworden.
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Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat ter inzage gaat:
- Het ontwerpbestemmingsplan Partiële
herziening Rading 138;
- het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
voor het oprichten van vijf vrijstaande
woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen
en vijftien appartementen met bijbehorende
infrastructuur aan de Rading 138 in Loosdrecht.

Wijdemeren

23 december 2020

informeren

Gewijzigd ophaalschema GAD
De feestdagen komen eraan, daarom
zijn er wijzigingen in het ophalen van
huishoudelijk afval en de openingstijden van de scheidingsstations. Ook
haalt de GAD in het begin van het
nieuwe jaar weer kerstbomen op in
onze gemeente.
De inzameling van vrijdag 25 december
schuift naar donderdag 24 december. De
inzameling van vrijdag 1 januari gaat naar 28,
29 en 30 december. Op die dagen haalt de
GAD bij meer woningen dan gebruikelijk het
huishoudelijk afval op. Hierdoor komen ze uw
container mogelijk later legen dan u gewend
bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. Op de
inzamelkalender staan de juiste data.

Scheidingsstations
Op donderdag 24 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Hilversum, Huizen
en Weesp vanaf 15.00 uur gesloten. Op
maandag 28 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp extra
geopend van 8.30 tot 16.30 uur. In verband
met de coronamaatregelen kunnen er minder
mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de wachttijden
oplopen.

uur aan de weg ligt? Omdat de kerstbomen
worden verwerkt tot biomassa en compost
kunnen alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of houten kruis worden
meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of
tablet. In de app vindt u uw persoonlijke inzamelkalender voor 2021. U kunt een melding
krijgen wanneer uw container aan huis wordt
geleegd.

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari haalt de
GAD de kerstbomen op in Wijdemeren.
Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 7.30

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Loosdrecht
- Alewijnenlaan 24: plaatsen dakkapel (11.12.20)

Nederhorst den Berg
- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vijf
bomen (14.12.20)
- Meerhoekweg 12: uitbreiden woning (10.12.20)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden
bedrijfshal (10.12.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Breukeleveen

> Vaststelling herziening bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87, Loosdrecht

- Herenweg 24: plaatsen brug (09.12.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen zes bomen (09.12.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen
(15.12.20)
- Horndijk 20: bouwen woning (10.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: plaatsen dakramen
en herindeling interieur (08.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen beschoeiing en bouwen botenhuizen (11.12.20)
- Rading 146: kappen boom (11.12.20)
- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel
(15.12.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 25: plaatsen dakkapel
(11.12.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaaan 76: plaatsen dakkapel
(11.12.20)
- Dodaarslaan 1: maken uitweg (10.12.20)
- Koninginneweg 9: plaatsen dakopbouw met
nokverhoging (11.12.20)
- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods voor
een periode van vijf jaar (11.12.20)

COLOFON

Het betreft hier een zogenaamd reparatieplan
(tussenuitspraak) naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 26 augustus
2020. Het is op basis van deze uitspraak nodig
een wijziging van de regels vast te stellen.
De gemeenteraad heeft daartoe besloten op
10 december 2020.

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.
BP9600Nld872020-va00. U kunt de stukken
ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende
de termijn van terinzagelegging tegen het
besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling en de daarmee
het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
Zowel voor het instellen van beroep als het
verzoeken om een voorlopige voorziening is
griffiegeld verschuldigd.

• Artikel 3, lid 3.4.2, onder g, wordt vervangen
door:
er wordt voorzien op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomst de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld, waarbij
één verhuurbare ruimte gelijk wordt gesteld
met een “recreatieverblijf, niet op park”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
24 december 2020 gedurende zes weken ter

> Algemene Plaatselijke
Verordening

De raad heeft op 10 december 2020 de
wijziging van artikel 2:73b van de Algemene
Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018
vastgesteld. Deze verordening kunt u raadplegen via www.overheid.nl.

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

Bezwaar indienen

De navolgende artikelleden van het besluit
tot vaststelling het bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 in Loosdrecht van
6 juni 2019 worden als volgt vervangen:
• Artikel 3, lid 3.3.2. onder e, wordt vervangen
door:
de activiteit voorziet op eigen terrein in
voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomstig de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld;

Overig

Persoonsregistratie
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie
personen (BRP)
>

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970 per
17 november 2020 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.
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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.

Eén jaar dorpenteam
Een jaar geleden startte een gloednieuw dorpenteam in Wijdemeren als
onderdeel van het dorpenbeleid. Het team moet ervoor zorgen dat inwoners
makkelijker initiatieven kunnen realiseren die de Wijdemeerse dorpen mooier
maken.
Maar het afgelopen jaar ging niets zoals normaal. Projecten werden uitgesteld, er
kwamen nieuwe vragen bij. Het dorpenteam bleek ook in deze moeilijke tijden flexibel
en direct bereikbaar. De lijnen tussen gemeente en inwoner waren kort: precies onze
belofte. Daar ben ik trots op!
Waar ik ook trots op ben: u. Zoveel betrokken inwoners hebben gezorgd voor zoveel
mooie initiatieven. Bedankt daarvoor! We hopen dat u dat dit jaar voortzet. Want een
nieuw jaar zorgt voor nieuwe kansen. We kijken uit naar alle plannen in 2021!
In deze special vindt u een greep uit de initiatieven die zijn gerealiseerd in 2020.
Rosalie van Rijn
Wethouder dorpenbeleid

NIEUW-LOOSDRECHT
Naaiatelier Wonderfeel
Op initiatief van festival Wonderfeel is in samenwerking met het dorpenteam een naaiatelier
gestart met een groep Syrische dames.
Zij maken bijvoorbeeld picknickdekens en mondkapjes. De opbrengst komt ten goede aan de
vrijwilligers van het festival. De dames krijgen er
privéconcerten voor terug!

De Paddenpoel
Wat hebben al veel inwoners
en hun kinderen plezier gehad
van dit project. Er is zelfs een
Paddenpoellied! Hopelijk
kunnen we dit in 2021
luid ten gehore brengen.

KORTENHOEF

Tasjesbibliotheek
Het dorpenteam heeft
bijgedragen aan de huisvesting
van de Tasjesbibliotheek
waarbij inwoners een tas met
boeken kunnen ophalen en
lenen.

KORTENHOEF

NIEUW-LOOSDRECHT
Pumptrack
Drie jongens droegen een initiatief aan voor een wel heel bijzondere
speelplek. Inmiddels is er een locatie voor de pumptrack op het
oog en worden er fondsen en subsidies verworven. Er wordt
samengewerkt met de Mentelity Foundation.

Wilt u in contact komen met het dorpenteam? Kijk dan op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid

Jongerenontmoetingsplaats

ANKEVEEN

“Vet dat we een plek krijgen die speciaal voor ons is! Te Block hebben we
als naam met elkaar bedacht, dat vinden we toepasselijk en klinkt ook
goed”, vertelt Kevin de Jong. Edward Galensloot is ermee aan de slag
gegaan: “Ik heb goed naar de wensen van de jongeren geluisterd en vindt
het een geweldig mooie klus!” Naar verwachting is de plek begin 2021 klaar.

KORTENHOEF

Koffietent
Vrijwilligersstichting Bruisend Ankeveen die wekelijks de markt
met elkaar organiseert, heeft deze vaste koffietent verzorgd.
Initiatiefnemer Friso van Voorthuizen: “We zijn trots op wat we hier
hebben neergezet. We gaan hier nog jaren van genieten en kijken
uit naar de eerste keer dat we met elkaar het kopje kunnen heffen!”

‘Op afstand dichtbij’
Het dorpenteam blikt terug
Als kersvers dorpenteam kregen we vanwege alle
coronamaatregelen direct met nieuwe en uitdagende
inwonersvragen te maken. We waren op afstand toch
dichtbij.

BREUKELEVEEN
Schouw
Tijdens een schouw lopen de dorpscoördinatoren
samen met inwoners een rondje door het dorp en
worden allerlei aandachtspunten doorgenomen.
Dorpscoördinator Bas Immerzeel wandelde door
Breukeleveen. Dat leidde tot herstel van de verzakte
bushalte en een nieuw inwonersinitiatief dat wordt
ondersteund vanuit het dorpsbudget.

Fietsenstalling
Alle bewoners waren het
erover eens: de fietsenstalling
bij het Vuntusstrandje moest
flink opgeknapt worden! En
dat is gelukt. Het dorpenteam
heeft hiervoor een deel van het
dorpsbudget ingezet.

OUD-LOOSDRECHT

Er bleek veel behoefte om iets voor een ander te doen.
Dat leidde tot een verzamelpagina aan buurtinitiatieven op
www.deappelboom.nl/coronahulp. Titia Andreas, administratief
ondersteuner, houdt de website actueel: “Mooi om op deze
manier alle initiatieven in Wijdemeren zichtbaar te maken en
elkaar zo te inspireren en te helpen.”
Sociaal makelaar Hetty Kastelein koppelde met plezier al deze
inwoners aan organisaties en andersom. “Vrijwilligers van de
Emtinckhof hielp ik aan contacten waardoor zij mooie activiteiten
hebben kunnen organiseren die glans gaven aan de donkere
maanden. Er is nu zelfs een activiteitencommissie!”
Dorpscoördinator Saskia Hille: “We hebben het afgelopen jaar
ondanks alles snel kunnen schakelen. Het was bijvoorbeeld
een uitdaging om enerzijds de overlast in de speeltuinen aan
te pakken en anderzijds te voelen dat jongeren echt een plek
nodig hebben. Als je dan met elkaar tot een oplossing komt is dat
geweldig.”
Dorpscoördinator Bas Immerzeel vult aan: “De betrokkenheid van
inwoners in Wijdemeren is groot. De bereidheid om je in te zetten
voor de verandering die je wenst: dat is wat ons als dorpenteam
echt energie geeft!”

Meer initiatieven zien? Kijk op www.deappelboom.nl

Eén jaar dorpenteam
KORTENHOEF

NEDERHORST DEN BERG

KORTENHOEF

Bijenschans
Het afgesloten gemeenteterrein achter
Scouting Klaas Toxopeus is omgetoverd
tot een prachtig parkje. Hier wordt door
de Bijenvereniging Wijdemeren een
bijenschans gemaakt voor natuureducatie en
natuurondersteuning. Samen met de Scouting
beheren zij dit terrein.

Banners oorlogsverhalen

NIEUW-LOOSDRECHT

Stichting SLOEP organiseert de jaarlijkse herdenking
bij het oorlogsmonument. Samen met de Historische
Kring en IJsclub de Loosdrechtse Plassen hebben
zij prachtige banners met oorlogsverhalen geplaatst
bij dit monument. Het dorpenteam heeft financieel
bijgedragen.
Foto: Mirandsfotografie

Waar mogelijk zijn er ook
veel De Appelboomprojecten
ondersteund en aangelegd.
Natuurlijk weer samen met de
mannen van de buitendienst.
Zonder hen was dit niet
mogelijk geweest! Fijn om zo
met elkaar de leefomgeving
mooier en beter te maken.
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Met twee maten meten

Respect voor Rutte en

Ingezonden brief
Weet u hoe lastig het kan zijn
om een verbouwvergunning
van de gemeente te krijgen?
Hoe precies inspecteurs alles
nameten? Dat zij met luchtfoto’s controleren of er schuurtjes zonder vergunning zijn
gebouwd? Dat wij verplicht
werden onze schutting minstens een meter van het fietspad af te bouwen? Dat wij voor
de verbouwing rijplaten moesten neerleggen om het straatwerk te beschermen? Nou en,
zult u denken, dat weet ik, dat
heb ik ook meegemaakt. Waar
klaag je over? Nou, over het
feit dat die regels alleen gelden voor burgers maar niet
voor projectontwikkelaars.
JeeGee Vastgoed heeft zonder geldig milieurapport een
huis naast ons gesloopt. Daar
kwam asbest bij vrij. Het huis

dat daar is gebouwd werd opgeleverd met een hek dat op
het fietspad staat. Het bouwverkeer heeft onze straat
kapotgereden (nooit is één
rijplaat gebruikt). Er is geen
inspecteur wezen kijken, er is
geen enkele consequentie geweest voor misstanden waar
wij, burgers, wél verantwoordelijk voor worden gehouden.
Waar is die ijverige ambtenaar
gebleven?
Vorige week heeft de gemeente besloten een groot deel van
het Bosje van Sprenger te laten vervangen door een flat
van vier hoog en meer dan
honderd meter breed, zonder
dat de benodigde rapportages
in orde zijn. Zoals verkeersdruk. Woont u op de Luitgardeweg of de Van Mijndenlaan?
Dan zijn de parkeerproblemen

die u nu ervaart, niets vergeleken bij wat komen gaat.
Woont u bij het Bosje van
Sprenger vanwege groen en
rust? Dan heeft u vette pech.
Er komt een Titanic. Niet met
sociale huurwoningen (wat
JeeGee’s PR-bureau u al een
jaar wijsmaakt), maar met appartementen voornamelijk in
een ‘hogere prijsklasse’, (lees:
voor rijke Amsterdammers),
want anders ‘betaalt het zich
niet terug’.
Bewoners zijn niet belangrijk.
Naar ons wordt niet geluisterd.
Alleen naar de leugens en
gladde praatjes van een projectontwikkelaar. Dank u wel,
gemeente Wijdemeren!
Edwin Morks en Sylvia Londo

fing Zuidsingel fase 8
Ingezonden brief

Maar laat u niet verleiden door
te denken dat ‘we er zijn’. Het
provinciebesluit bevestigt de
vele zienswijzen die zijn ingediend door buurtbewoners en
belangenorganisaties, maar
ook door de provincie zelf. We
kennen echter de reactie van
de gemeente op dit besluit nog
niet. Het kan zijn dat de ge-

meente andere ideeën heeft
om toch regels om te buigen
– daar zijn wij in het verleden
vaker mee geconfronteerd –
zie talloze voorbeelden in dit
mooie weekblad.
En de overige woningbouwplannen zijn ook nog actueel.
Met 140 woningen voor Zuidsingel fase 8 en daarbij opgeteld de plannen van Groenewoud en VLEK zit je ruim
boven 200 woningen. Met als
gevolg nog steeds veel extra
autoverkeer, alle kans op verkeersongelukken, verstoring
van het milieu, aantasting van
het dorp, te hoge fijnstofratio’s,
etc. Zaken waar in de zienswijzen zo hartstochtelijk tegen is
gepleit – onderbouwd met feiten en al. Waakzaamheid blijft
daarom geboden.

Ingezonden brief
Er is veel kritiek op het coronabeleid van de regering. In
de Nieuwsster van 27/1 doet
ook Edwin Wolfrat een duit in
het zakje. Hij slaagt er in om
maar liefst 11 vraagtekens
in zijn tekstje te proppen! En
dat is nou precies de makke:
iedereen heeft kritiek, maar
niemand komt met oplossin-

gen. Ik geef het je te doen om
in deze crisis de juiste beslissingen te nemen. Waar gehakt
wordt, vallen spaanders. En in
deze crisis moet heel flink worden gehakt. Ik heb diep respect voor Rutte en De Jonge!
Eric Beerhorst, Loosdrecht

Wijdemeren misleidt
burgers met				
Nederhorst Noord
Ingezonden brief

Hoera? Provincie weigert onthef-

Kortenhoef
en
’s-Graveland slaakten een zuchtje
van opluchting. De provincie
Noord-Holland heeft geen
ontheffing gegeven voor de
bouw van tussen de 140 en
250 woningen: Zuidsingel fase
8 in Kortenhoef. En dat is terecht. Deze plannen druisten
in tegen bestaande regels en
afspraken. De provincie heeft
besloten dat er niet zoveel gebouwd mag worden in de polder van Kortenhoef.

De Jonge

De stichting MinderHinder.
nu en haar honderden steunbetuigers realiseren zich dat
maar al te goed. Bewoners
worden bij tal van gemeentelijke en provinciale plannen
(te) laat en onvoldoende betrokken en hebben daardoor
geen stem en worden niet gehoord. Wij zullen blijven opkomen voor de belangen van de
bewoners, zoals veiligheid en
leefbaarheid.
Wij gaan door met feiten verzamelen, onjuistheden in rapporten aantonen, en alle acties
die nodig zijn om als volwaardige gesprekspartner op een
transparante manier mee te
mogen praten over de ontwikkeling van onze dorpen.
Martine Ferment

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Na de massale verontwaardiging in Kortenhoef over de
bouwplannen aan de Zuidsingel lijkt Wijdemeren het opnieuw niet zo nauw te nemen
met de besluitvormingsprocedures over de realisatie van
nieuwbouwwoningen,
blijkt
uit de uitnodiging voor een
online-inspreekavond op 9 februari a.s. over het bouwplan
Nederhorst Noord.
Een externe commerciële partij, KB-wonen, nodigt burgers
uit om online mee te denken
over het plan om 150 woningen te bouwen in de noordelijke Horn- en Kuijerpolder, een
gebied dat door de overheid
erkend is als Bijzonder Provinciaal Landschap, door zijn
natuurwaarden en UNESCO
cultuurgebied.
In Wijdemeren is allang bekend dat het plan Nederhorst
Noord strijdig is met de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV) uit 2018 en met
de omgevingsverordening van
de provincie Noord-Holland
(2020). Toch drukt de gemeente haar bouwplannen door.
Men belegt de uitvoering van
de participatie bij de projectontwikkelaar.
Naast de staatsrechtelijke
vragen die dit oproept is de
actie van Wijdemeren om

KB-wonen een zogenaamd
online-gesprek te laten voeren
een harde klap in het gezicht
van haar burgers.
In de eerste plaats hoort overleg over planvorming in het
democratisch proces door de
gemeente zelf met de burgers
te worden gevoerd, niet online,
maar face tot face via de daarvoor bestemde politieke kanalen en procedures. Gelet op de
crisis door het Covid-19 virus
is het nu ook niet het moment
om nog snel even voor de verkiezingen de formaliteiten rond
de planvorming in Nederhorst
Noord online af te raffelen.
Daarnaast is uit andere overleggen over soortgelijke plannen in de kernen gebleken dat
commerciële partijen niet de
leiding moeten nemen in zulke
fundamentele vraagstukken
als woningbouw in beschermde gebieden. Dat is de omgekeerde wereld.
Er is in deze gemeente iets
ernstigs aan de hand. De ambtenaren lopen aan de leiband
van de projectontwikkelaars in
plaats van zelf de regie te voeren in opdracht van de meerderheid in de politiek.
Mark Hilberts (Landschapsbehoud Nederhorst Noord)
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Rijbewijskeuringen

Zend uw muurschildering op

gaan gewoon door
WIJDMEREN
Ondanks de strenge covid-maatregelen mogen rijbewijskeuringen voor senioren,
vrachtwagen-, bus- en taxichauffeurs gewoon doorgaan.
Uiteraard moeten daarbij wel
alle
voorzorgsmaatregelen
worden genomen, zoals onder meer het dragen van een
neusmondkapje en het houden van voldoende afstand.

De eerstkomende keuringsdagen in Loosdrecht zijn in
het gemeentehuis, Rading 1
op woensdag 24 februari en
woensdag 24 maart. Vooraf
moet een afspraak worden
gemaakt. Dat kan via de website www.rijbewijskeuringen.
info, of telefonisch via 085 065
0005. Er wordt ook maandelijks gekeurd in Hilversum en
Baarn.

LOOSDRECHT
Kunstenaar Frank Scheers
kwam met het idee om thuis
een Corona Muurschildering
te maken in deze sobere tijd.
Het mag op allerlei manieren,
op papier, op stickers, op de
muur. Met allerlei materialen.
Maak er een foto van en stuur

hem op naar: redactie@dunnebier.nl. Dat kan tot 8 februari
a.s. Frank Scheers heeft z’n
idee inmiddels internationaal
gemaakt. Hij zond een Corona
Wall Painting naar Joe Biden
in het Witte Huis. Doe mee
en verbeeld je gevoelens over
corona en alles wat daarmee

samenhangt. Het kan tot 8
februari, een jury o.l.v. Frank
Scheers maakt een keuze en
zal de mooiste muurschildering publiceren in de Nieuwsster en het Weekblad Wijdemeren.

Zes dagen per week bereikbaar!
Ook in dit nieuwe jaar staan wij voor u klaar. De winkel is zolang
de coronamaatregelen dit vragen gesloten maar dat betekent
niet dat wij niet bereikbaar zijn.
Thuisverkoop
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan kunt u
niet wachten tot de winkels weer open zijn voor een nieuwe.
Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn wij gewoon
bereikbaar. U kunt ons bellen, mailen, appen of via
de website met ons chatten via www.vinkwitgoed.nl.
Nu u niet naar ons kunt komen, komen wij graag naar
u toe. Het is mogelijk om ons bij u thuis uit te nodigen
voor een adviesgesprek en ons thuisverkoopservice.
Daarbij houden wij ons als vanzelfsprekend aan de
coronamaatregelen en veiligheidsvoorschriften
Net als in 2020 luisteren wij naar uw wensen. Onze
persoonlijke benadering vindt u niet alleen terug bij
de aanschaf van uw witgoedapparatuur.

Keukenrenovatie
Ook in ons keukenrenovatiewerk denken we graag met u mee
om uw droomkeuken te realiseren. Steeds meer mensen
vinden het niet duurzaam en wenselijk om hun oude keuken
eruit te breken en weg te gooien, om vervolgens een nieuwe
te kopen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een nieuw
aanrechtblad, nieuwe fronten of nieuwe apparatuur, waarbij
u de regie in handen heeft.
Zes dagen per week staan wij voor u klaar om uw vragen
te beantwoorden en u de service te bieden waar u recht op
heeft. We hopen dat ook snel weer in de winkel te kunnen
doen.
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Afscheid bijzondere bomen
op Buitenplaatsen

Waar mogelijk planten de boswachters nieuwe bomen terug,
zodat bezoekers ook in de toekomst van de Buitenplaatsen
kunnen genieten. Het gaat
onder meer om een aantal
bomen langs het Noordereinde bij Spanderswoud en een
tweetal lanen achterop Hilverbeek. Ook enkele beeldbepalende bomen, waaronder twee
rode beuken voor het landhuis
van Boekesteyn en de tulpenboom op Jagtlust moeten helaas gekapt worden.

tenplaatsen zijn aangeplant
in de negentiende eeuw toen
de Engelse landschapsstijl in
zwang kwam. Deze bomen
zijn op het einde van hun leven gekomen en vormen een
gevaar voor bezoekers. Door
ouderdom en droogte raken
de bomen verzwakt en worden ze eerder aangetast door
schimmels zoals de reuzenzwam en honingzwam. Boswachter Kelly Meulenkamp:
“De veiligheid van onze bezoekers staat voorop. Zwammen tasten de stabiliteit van
de boom sterk aan – ook als je
daar aan de buitenkant weinig
van ziet – waardoor hij zware
takken kan laten vallen of zelfs
kan omwaaien. Het is niet verantwoord om deze bomen te
laten staan, maar het doet natuurlijk wel pijn om zo’n indrukwekkende boom te moeten
weghalen.”

Gevaar voor bezoekers
Veel van de bomen op de Bui-

Afscheid van bijzondere bomen

’S- GRAVELAND
Natuurmonumenten voert
de komende weken (tot
uiterlijk 15 maart) werkzaamheden uit op de Buitenplaatsen. Het betreft
voornamelijk onderhoud
aan de oude lanen, waarbij
gevaarlijke bomen verwijderd worden.

De twee rode beuken voor
landhuis Boekesteyn zijn rond
1827 geplant. “Beide bomen
zijn helaas zwaar aangetast
door reuzenzwammen, wat
je zowel aan de voet van de
stam als aan de kale plekken
in de toppen kunt zien,” vertelt
Meulenkamp. Ook de tulpenboom met de karakteristieke
bult op Jagtlust is een bijzonder exemplaar. Deze is rond
1870 geplant door Jan Pieter Six, destijds de eigenaar.
“Door blikseminslag enkele
jaren terug is de tulpenboom
al geruime tijd aan het sterven;
hij heeft minder blad en laat
steeds meer takken vallen.
Deze prachtige boom gaan we
echt missen, maar er komt zeker een nieuw exemplaar voor
terug.”
Planten van nieuwe bomen
Om te zorgen dat bezoekers
ook in de toekomst van de Buitenplaatsen kunnen genieten,
plant Natuurmonumenten waar

Foto: Beuk met reuzenzwammen (Luc Hoogenstein)

mogelijk nieuwe bomen terug.
“Op de plekken waar sprake
is van zware zwamaantasting
zal de nieuwe aanplant later
plaatsvinden, omdat hier eerst
de bodem verbeterd moet worden,” legt Kelly uit, “Bovendien
willen we graag meer spreiding in leeftijd van de bomen

op de Buitenplaatsen, zodat
we straks een combinatie van
jonge en oude lanen hebben.
Dan hoeven toekomstige generaties niet met dit probleem
te worstelen.” Het is mogelijk
dat bezoekers tijdelijk hinder
ondervinden van machines en
beperkte toegankelijkheid van

Gonny Reman over doppen sparen
LOOSDRECHT
Evenals in voorgaande jaren leek het mij weer een
leuk idee om u nu via de
Nieuwsster, na het inzameljaar 2020, een update
te geven van hoeveel u
heeft bijgedragen aan het
inzamelen van de doppen
voor het KNGF en het is
absoluut niet niks geweest.
Ondanks mijn even niet zo
goede gezondheid tussen begin april en medio december
en de Covid-19 toestand is
het mij, dankzij u allen, toch
gelukt om door te gaan met
het verzamelen en wegbrengen van heel veel zakken met
doppen, in totaal 720 kg! Het
is geen enkel probleem om
doppen bij mij te blijven brengen: alle zakken liggen altijd
buiten onder de carport. Als u
een vraag heeft of even een
praatje wilt maken, kan dat
altijd op veilige afstand in de
buitenlucht.
Niet bruikbaar
Ik heb nogmaals wel weer een

dringend verzoek: ik tref regelmatig artikelen aan als brillen, alsmede brillenkokers (1),
metalen doppen zoals kroonkurken van bierflesjes en doppen van wijnflessen aan in de
zakken. Deze dingen zijn absoluut niet bruikbaar! Ik kijk
alle zakken voor de zekerheid
na om te voorkómen dat deze
dingen, evenals ongeschikte
slappe plastic deksels, tussen
de wèl geschikte plastic doppen terecht komen. Dat zijn
o.a. de doorzichtige deksels
die op yoghurtbekers zitten
en deksels die makkelijk te
buigen zijn. Een vuistregel:
als een deksel makkelijk samengevouwen kan worden, is
die niet geschikt voor de inzameling.
Boterhamzakje
Ik zie alle zakken met plezier
tegemoet. Soms zie ik een
boterhamzakje op mijn container liggen, maar af en toe ook
meerdere grote vuilniszakken. Nog één klein vraagje:
ik krijg vaak grote vuilniszakken, die ‘aardbevingsbestendig’ zijn dichtgeknoopt met

een dubbele knoop of anders
stevig dichtgeknoopt. Het
makkelijkste voor mij is als u
een knoop in de trekbanden
legt alsof u een schoenveter
dichtknoopt. Ik kan vaak een

vuilniszak nog gebruiken om
hier weer doppen in te doen,
maar niet als ik een vuilniszak
moet opensnijden, omdat ik
de knoop niet los kan maken.
Desondanks: Alles is welkom,

klein of groot.
Gonny Reman, Flits 14 te
Nieuw-Loosdrecht
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ODUCTE
BLIJVEN N
D
IN PRIJS
VERLA A
GD!

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT
IS WEER OPEN!
END
BLIJV IJS
R
IN P GD!
AA
VERL

Hertog Jan
blik, 6x 33 cl
AH
5.79
Jumbo 5.39
Boni 5.44

5.

END
BLIJV IJS
R
IN P GD!
AA
VERL

190 gram

AH
2.49
Jumbo 2.37
Boni 2.19

1.

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

1,5 liter

AH
1.65
Jumbo 1.55
Boni 1.49

1.

29
per
stuk

AH
1.89
Jumbo 1.79
Boni 1.79

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

280 gram

AH
1.49
Jumbo 1.43
Boni 1.37

1.

18
per
stuk

AH
4.79
Jumbo 4.49
Boni 4.50

per
stuk

Daily Chef
Pannenkoeken
naturel
8 stuks

AH
2.19
Jumbo 2.12
Boni 1.90

1.

49

per
stuk

G’woon
Rundvlees
kroketten

8x 250 ml

3.

45

per
stuk

DubbelFrisss
Sinaasappel
& mandarijn

350 gram

Coca-Cola
Zero

99

per
stuk

G’woon
Pindakaas

1.

95

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

AH
2.99
Jumbo 2.75
Boni 2.75

2.

per
stuk

Melkan
belegen 48+
plakken

450 gram

END
BLIJV IJS
R
P
IN
!
A AGD
VERL

49

09

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

Quaker
Cruesli
rozijn

END
BLIJV IJS
IN PR GD!
AA
VERL

per
stuk

DubbelFrisss
Sinaasappel
& mandarijn
1,5 liter

AH
1.65
Jumbo 1.55
Boni 1.49

1.

29
per
stuk

BEKIJK DE VERLAAGDE PRIJZEN VAN ALLE OVERIGE
2.491 PRODUCTEN IN ONZE NIEUWE WINKEL!
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De prijzen zijn gemeten op 11 januari 2021 bij Jumbo Loosdrecht Nootweg, Boni Loosdrecht en AH.

