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NIEUWSSTER
IKC Wereldwijs
officieel geopend
Door: Herman Stuijver

niek de Bruin, de oudste leerling van groep 8. Samendrommend om niets te missen
zagen een kwartier later de 4e
t/m 7e groep hoe Jan Klink de
opening nog eens stijlvol herhaalde. Nu waren Raf van Dijk
(gr.4) en de zevendegroeper
Daan Doppenberg zijn assistenten.

In samenwerking met
LOOSDRECHTVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD
Afgelopen maandagochtend opende loco- burgemeester Jan Klink het
nieuwe IKC Wereldwijs.
Zelfs twee keer vanwege
de corona-afstanden bij
grote groepen die nu eenmaal vereist zijn.

Eerst was er de maandenlange lockdown. En toen zorgde
Vadertje Winter voor uitstel.
Maar op maandagochtend 1
maart was dan eindelijk de officiële opening van het fonkelnieuwe schoolgebouw. Onder
toeziend oog van de groepen
1 t/m 3 en de achtstegroepers
mocht de wethouder onderwijs
om 09.30 uur het lint doorknippen. Dat deed hij samen met
Yara, de jongste baby, jongste
kleuter Tess Harmsen en Da-

Na 5 jaar voorbereiding is
dit het eerste Integraal Kind
Centrum in Wijdemeren van
de Proceon Scholengroep
en Kinderopvang Eigen&Wijzer. Een mooie primeur voor
Loosdrecht. Hopelijk volgt het
2e IKC van het openbaar onderwijs in Loosdrecht spoedig.
Weliswaar zijn er op de achtergrond nog tal van wettelijke
muren tussen kinderopvang
en onderwijs, maar de basisgedachte is dat Wereldwijs
één team met één leerplan in

WWW.TRAPKANO.NL

één gebouw wordt vanaf de
wieg tot aan de middelbare
school.
Nieuw gebouw
Het voormalige gebouw van
de Rehobothschool is totaal
vernieuwd, met 12 lokalen,
vier kinderopvangruimtes en
een leerplein. Momenteel telt
de school ongeveer 290 leer-

lingen en is er plaats voor ongeveer 40 kinderen vanuit de
opvang. Voor de opvang is er
een aparte ingang vanaf de
parkeerplaats naast sporthal
Eikenrode. De groepen 6 t/m
8 komen op de eerste verdieping. Het gebouw is zo ingericht met schuifwanden dat
uitwisselen tussen groepen
heel makkelijk wordt. Er komt
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Twijfel over uw WOZ-waarde?
Bel ons voor
vrijblijvend advies!

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

een tuin en een speeltuin met
veel hout. Het gebouw met
zonnepanelen wordt gasloos
verwarmd en er komt een goede luchtcirculatie, volgens de
nieuwste normen. Een professioneel verhuisbedrijf heeft
al in de Kerstvakantie de Mr.
Terpstra ontruimd.
Feest
Natuurlijk hebben de kinderen
al vanaf begin februari gewerkt
en gespeeld in hun nieuwe onderkomen. En er was zelfs een
poffertjeskraam, waar groep
na groep mocht genieten
van deze zoete hap. Elk kind
maakte ’s middags een creatief stukje werk dat later in een
massaal schilderij wordt geplakt. En daarna was het hard
werken om op afstand van elkaar coronaproof onderwijs te
volgen. Inmiddels zijn ze alle
Wereldwijs- kinderen langs de
lege Terpstraschool geweest
om een blik te werpen op die
goeie ouwe tijd.
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

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

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen

www.leefstijlconsulent
Miriam.nl
Op de website, alle info!

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

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

Prominent sta op stoel
Veneto leder met garantie
Nieuwprijs €5330 nu €550
06-53214435

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

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:

● APK

ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

● Airco service

- APK
Keurmeester
of te behalen
●denk
Banden
service
+ opslag
● Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig Opgave van een Sterretje
- oplossingsgericht
en werkniveau
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
iedere
dag
als
een
uitdaging
zien of te behalen
APK
Keurmeester
- bereid tot het volgen van cursussen
kunt u on-line doen via
- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
www.denieuwsster.nl,
2 VACATURES:
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
inclusief de betaling daarvan.
- iedere
eenenuitdaging
zien
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wij bieden je
dan een dag
royaalals
salaris
goede
Aanleveren tot maandag
-arbeidsvoorwaarden.
bereid
tot het volgen van cursussen
secundaire167
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK
- LOOSDRECHT
TECHNISCHE TOPPER
- service en klantvriendelijk is aangeboren10.00 uur voor verschijning.
TELEFOON:
035
582
62
32
Het tarief is € 1,55 per
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
EN TECHNISCHE TOPPER
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
gedrukte regel
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage Richtlijn

WWW. VAKGARAGELAMME.NL

2 VACATURES:

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

t.a.v. Jan Zwagerman

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

TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Middenweg 101

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
1394 AE Nederhorst den Berg
t.a.v.Jan Zwagerman
STUUR DE SOLLICITATIE

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

NAAR:

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
WWW.BOJOSCARWASH.NL
Meer informatie?
Bel 035 623 11 00
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
intensieve
voorwas
t.a.v.Jan Zwagerman

ER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

•

(wassen zonder krassen)

•
met de hand nadrogen (incl. dorpels)
•WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 -extra
25 23velgenbehandeling
25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
mogelijk

NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

“ Lekker en gezond
het voorjaar in!“
AH Pitloze witte druiven 500 gram en
AH Sable druiven 400 gram
2 schalen naar keuze

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG
per pakket

€ 7,98

Boerenham, Cervelaatworst en Kiprollade
Samen 300 gram

€ 5,98

Hachépakket

Hachévlees 500 gram, gesneden uien
en hachékruiden

HELE WEEK

Vleeswaren trio:

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 4 maart t/m woensdag 10 maart

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
2 schalen

3.00

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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Petitie andere locatie IKC- Talent Primair
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Hoewel de gemeenteraad
duidelijk was in het afwijzen van een alternatieve
locatie van het 2e IKC van
Talent Primair op gronden
van Ter Sype, parallel aan
de Tjalk, geven De Sterrenwachter en De Linde hun
strijd niet op. Ze zijn een
petitie gestart voor een andere plek voor het nieuwe
gebouw. Tevens hebben
de oudercommissies van
de scholen, plus die van
kinderopvang Eigen&Wijzer zelf een bureau in de
arm genomen om een goede locatie te vinden.
Samen met Kinderopvang Eigen&Wijzer zullen de basisscholen De Sterrenwachter en
De Linde in de nabije toekomst
een 2e Integraal Kind Centrum
in Loosdrecht vormen voor
kinderen van 0 tot 12 jaar, in
een gebouw en met één leeren opvoedkundig model. Het

gebouw komt op de plek waar
nu De Sterrenwachter en De
Pinkenstal staan, aan de Lindelaan.
De weerstand hiertegen is
groeiende. Het blijven twee
panden die niet met elkaar
verbonden kunnen worden.
Terwijl een IKC is gebaseerd
op totaal-ontwikkeling van het
kind. Toneel, muziek, techniek
en sport zijn bijvoorbeeld vaste onderdelen in het integrale
aanbod van het nieuwe IKC.
Er is dus meer ruimte nodig
in één gebouw waar kinderen
elkaar kunnen ontmoeten.
Temeer daar de leerlingenprognose fors hoger is uitgevallen. De verhouding tussen
vierkante meters en het aantal leerlingen tussen de beoogde locatie van IKC Talent
Primair (openbaar onderwijs)
is in vergelijking met IKC Wereldwijs (prot-chr. onderwijs)
erg uit verhouding (bijna het
dubbel m2). Waardoor kinderen in Loosdrecht niet dezelfde faciliteit krijgen aangereikt

Foto: Locatie Sterrenwachter ongeschikt voor nieuw IKC

binnen het primair onderwijs.
De indieners van de petitie
menen dat de keuze voor een
IKC door toekomstige ouders
gebaseerd moet worden op
inhoud van het onderwijs en
niet beïnvloed mag worden
door de ruimte van de faciliteiten. De gemeente Wijdemeren
mag deze ongelijkheid al helemaal niet faciliteren.

Geen urgentie
De MR van beide scholen laat,
in samenspraak met de oudercommissie van Eigen&Wijzer,
een onafhankelijk onderzoek
instellen naar de geschiktheid
en haalbaarheid van andere
locaties binnen Loosdrecht
en zal dit met de gemeente
Wijdemeren delen. Zowel ouders, leerlingen, docenten,
bestuurders en directies van

De Sterrenwachter, De Linde
en Eigen&Wijzer zien weinig
teken van beweging bij de
gemeente. ‘Ze delen en voelen ook niet de urgentie en
de stem van vele ouders van
Loosdrecht’ staat in de petitie.
Zie:
http://www.petitie24.nl/
petitie/3555/nieuwe-locatie-ikc-talent-primair.

Besloten vergadering Zuidsingel Fase-8
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In december steunden vijf
van de zes politieke partijen een motie waarin ze
vroegen om een officiële
vergadering in februari
waarin de ruim 400 bezwaren tegen het bouwplan
Zuidsingel Fase-8 worden
besproken. De plaatselijke
politiek wil een advies ge-

ven hoe verder te gaan met
de bouw van de 250 woningen. Bij die gelegenheid
zei wethouder De Kloet dat
hij hechtte aan een ‘normale’ zorgvuldige procedure
die tijd zal kosten.
Nu blijkt dat er pas op dinsdag 9 maart een vergadering
is over dit onderwerp. Het
heeft het karakter van een
zgn. beeldvormende sessie.

Die wordt voorafgegaan door
een besloten bijeenkomst
van een uur. Daarover waren CDA en De Lokale Partij
hoogst verbaasd. Zij vragen
B&W waarom er gekozen is
voor een besloten deel. Zij
stellen de vraag: ‘Realiseert
u zich dat u met behandeling
achter gesloten deuren het
geringe vertrouwen in de gemeenschap over de gang van
zaken van dit project juist nog

verder afneemt?’ Ook willen
beide partijen liever een officiële commissievergadering met
stemmen en dergelijke.
In de Gooi- en Eemlander van
24 februari antwoordt wethouder Jan-Jaap de Kloet dat de
beslotenheid is op ‘uitdrukkelijk verzoek’ van de ambtelijke organisatie. Hij had geen
bezwaar tegen openbaarheid.
Vanwege het zorgvuldige pro-

ces wilden de ambtenaren een
besloten vergadering om de
raadsleden de ruimte te geven
om vrij met elkaar te spreken.
De gemeenteraad bepaalt de
agenda en de agendacommissie is deels akkoord gegaan
met de beslotenheid. Wel zijn
alle documenten openbaar en
is er na het besloten deel op
9 maart een openbare oriënterende sessie.

Zuidsingel besloten?

Opinie door Gert Zagt, fractievoorzitter De Lokale Partij
En we hadden er nog
zo naar uitgekeken. Een
openbare extra commissievergadering over alleen
plan Zuidsingel fase 8. Op
verzoek van wethouder De
Kloet gaven we hem zelfs
in december voor de organisatie ervan een maand
uitstel, van januari naar
februari.
De hele raad op Dorpsbelangen na wil namelijk tussentijds

duidelijkheid over hoe de vlag
erbij staat.
De zienswijzen van Natuurmonumenten en de provincie
Noord-Holland geven de indruk dat dit project te vergelijken is met trekken aan een
dood paard. Als dat zo is,
dan kun je beter direct ingrijpen in plaats van enorm veel
kostbare tijd van inwoners en
ambtenaren eraan spenderen.
Geld over de balk smijten kan

Wijdemeren zich niet meer
permitteren. De Lokale Partij
vindt dat de prachtige groenblauwe ruimte rond onze dorpen open moet blijven. Onze
prachtige woonomgeving kun
je maar één keer verknallen.
Wij pakken dan ook elke kans
om bij te sturen. Toen ik te
horen kreeg dat er helemaal
geen extra commissievergadering komt heb ik direct Jan
Verbruggen (CDA) gebeld en
gevraagd samen op te trek-

ken. Dat lukte! Als oppositiepartij alleen bereik je weinig in
Wijdemeren. Samen dienden
we zeer kritische vragen in die
inmiddels veel gedoe veroorzaken. ‘Warboel Wijdemeren:
ópen die deuren!’, kopte de
Gooi- en Eemlander al in het
inmiddels vierde artikel erover.
En zo is het. Achterkamertjes
dragen niet bij aan het toch al
broze vertrouwen onder inwoners.

Als er iets wel urgentie heeft in
polder Kortenhoef, dan is het
de aanpak van de vuilnis/gifbelt Groenewoud. Dat project
waar ook een stevig aantal
(water)woningen zou komen
ligt al jaren op zijn gat. Met alle
risico’s van dien. Op Groenewoud stevig inzetten en voortgang maken lijkt De Lokale
Partij veel verstandiger gelet
op de (volks)gezondheid van
onze inwoners.
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Groot onderhoud
Oud-Loosdrechtsedijk
LOOSDRECHT
Op zondag 28 februari om
17.00 uur is het groot onderhoud aan de Oud-Loosdrechtsedijk gestart. Tussen de rotonde met de
’s-Gravelandsevaartweg
en Bleekveld wordt in
vier dagen het asfalt vernieuwd. Om het werk zo
efficiënt en veilig mogelijk
uit te voeren is de dijk tot
en met donderdag 4 maart,
17.00 uur, dag en nacht
gesloten voor al het doorgaande verkeer.
De Oud-Loosdrechtsedijk is
een belangrijke verbindingsweg tussen Nieuw-Loosdrecht
en Oud-Loosdrecht. Daarnaast liggen er langs deze weg
jachthavens en chaletparken,

• 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

Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Extra ruimte fietsers
Wethouder Joost Boermans:
“In vier dagen tijd wordt het
asfalt op het volledige traject
vernieuwd. Dat is een uitdaging. We realiseren ons goed
dat dit overlast geeft voor omwonenden en bedrijven. Toch
proberen we op deze efficiënte wijze juist de overlast te
beperken. Alles is erop gericht
dit te laten slagen. Het uiterlijk
van de weg laten we aansluiten op de nieuwe inrichting

van de Oud-Loosdrechtsedijk
tussen de rotondes. Zo verdwijnt de ribbeltegel tussen de
rijbaan en het fietspad, waardoor er ook op dit gedeelte van
de dijk extra ruimte komt voor
fietsers.”
Omleidingsroute
Voor het doorgaande verkeer
geldt van 28 februari tot en
met 4 maart een omleidingsroute via de N201. Ook buslijn
121 rijdt tijdelijk over de N201.
Hulp- en nooddiensten kunnen, in geval van calamiteiten,
altijd het werk passeren en de
panden binnen de afzetting
bereiken. Voor inwoners die
binnen de afzetting wonen en
slecht ter been zijn of dagelijkse zorg krijgen wordt er een
pendeldienst ingezet.

Reactie Tweede Kamer op
boodschappenaffaire
Door: Herman Stuijver

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù

waardoor het een veelgebruikte route is voor recreanten en
toeristen. Onderhoud aan de
dijk is noodzakelijk. De toplaag
van het asfalt laat op verschillende plekken los, de belijning
is slecht zichtbaar en het asfalt
scheurt aan de zijkant.

WIJDEMEREN
De gemeente Wijdemeren
kwam landelijk in het nieuws
toen een vrouw met een bijstandsuitkering werd beticht
van (niet moedwillige) fraude.
Zij had niet gemeld dat haar
moeder boodschappen voor
haar deed. Ze moet hierdoor
ruim 7000 euro terugbetalen,

een besluit dat gesteund werd
door de gemeenteraad. De
zaak is nog onder de rechter,
dus de terugvordering heeft
nog niet plaatsgevonden. Er
waren veel reacties, ook uit de
landelijke politiek. Vorige week
steunde een meerderheid van
de Tweede Kamer een motie
van SP, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA waarin staat dat
mensen met een bijstands-

uitkering jaarlijks tot € 1200,aan giften mogen ontvangen
zonder gekort te worden. Ook
nam de Kamer een motie aan
om de Participatiewet waarin
deze regels zijn vastgelegd,
te hervormen. De menselijke
maat moet terugkomen, uitgaan van vertrouwen in plaats
van wantrouwen.

Weekendaanbieding Geen duurzame folder
(don,vrij,zat)

Slagroomsoesjes
Per doosje € 3,25

Ingezonden brief
De folder van de Energie Coöperatie Wijdemeren vond ik
noch duurzaam noch energiebesparend. Voor het maken
van de folders zoals de uwe
worden overal in de wereld op

Janet de Lange

grote schaal bossen gekapt,
het hout, dan wel papier komt
vervolgens weer op schepen
die op stookolie varen naar
Europa toe, en ook de inkt is
niet duurzaam geproduceerd.
Het feit dat ze bovendien bij
mij werd bezorgd, ondanks
mijn sticker tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk is ook

niet zoals het hoort te zijn. Een
artikel in Weekblad Wijdemeren was meer dan genoeg
geweest. Of de bezorgers wel
alles per fiets, dan wel met een
vervuilende brommer of auto
hebben bezorgd, dat weet ik
dan weer niet.
Patrick Kreuning

PEDICURE lid provoet
komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie
met Janet 06-29060003.

WWW.DENIEUWSSTER.NL
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3 maart 2021

Stempassen bezorgd!

Spreekuren veiligheid

#mooiWijdemeren
@apollovlinder

Officiële
bekendmakingen

Vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?
Mail naar dorpencoordinator@wijdemeren.nl.
Via deze weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent,
wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator.
De inloopspreekuren veiligheid gaan weer fysiek
verder zodra de coronamaatregelen dit toelaten.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Gemeentebelasting: WOZ-waarde

De jaarlijkse aanslag gemeentebelasting is weer
binnen. Vindt u de WOZ-waarde van uw woning
te hoog? Bekijk dan eerst het taxatieverslag
van uw woning, daarin ziet u hoe de waarde is
bepaald. Het verslag download u via de Digitale
Belastingbalie op www.wijdemeren.nl/woz.
Via de Digitale Belastingbalie kunt u eventueel
ook bezwaar maken. Heeft u nog vragen?
Onze taxateurs zijn van 1 tot en met 26 maart
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur via telefoonnummer 035 62 92 695.
Let op: dit is een telefoonnummer van de
gemeente Hilversum, zij voeren sinds 2020
belastingtaken voor Wijdemeren uit.
>

17 maart: Tweede Kamerverkiezingen

Het is bijna zo ver! Op 15, 16 en
17 maart 2021 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. De voorbereidingen zijn al lange tijd in volle gang.
Zo zijn er vijf extra stembureaus,
hebben we 20.000 rode potloden
en 57 kuchschermen besteld en
zijn er 250 stembureauleden die
tijdens deze dagen meehelpen om
het stemmen goed en veilig te laten
verlopen.

men. Het is dan rustiger op het stembureau.
Hiervoor zijn vier stembureaus geopend
van 7.30 tot 21.00 uur. Bekijk de locaties
op wijdemeren.nl/verkiezingen. Vervroegd
stemmen werkt hetzelfde als stemmen op
een normale verkiezingsdag. Vergeet niet
om uw stempas en identiteitsbewijs mee te
nemen naar het stembureau.

Briefstemmen

Burgemeester Larson: “Het coronavirus
zorgt ervoor dat de verkiezingen anders verlopen dan gebruikelijk. We zetten alles in het
werk om u veilig te kunnen laten stemmen
op 15, 16 of 17 maart. Ook in deze coronatijd
is het ontzettend belangrijk om uw stem uit
te brengen. Het geeft u invloed op wie er de
komende jaren Nederland gaan besturen.
Kom dus stemmen!”

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u per
brief stemmen. U ontvangt hiervoor een
briefstempakket. Vul het briefstembiljet in en
stuur het op per post of lever het in bij een
van de afgiftepunten. Bekijk de locaties van de
afgiftepunten via wijdemeren.nl/verkiezingen.
De afgiftepunten zijn van woensdag 10
maart tot en met dinsdag 16 maart op werkdagen geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepunten
geopend tussen 7.30 en 21.00 uur.

Vervroegd stemmen

Stembureau

Mensen die 70 jaar of ouder zijn en mensen
met een kwetsbare gezondheid kunnen ook
op maandag 15 en dinsdag 16 maart stem-

Om voor een goede spreiding te zorgen
zijn er op 17 maart vijf extra stembureaus
ingericht. Daarnaast geldt er op ieder stem-

bureau een looproute, zijn de stembureauleden beschermd met een kuchscherm,
mondkapje en wegwerphandschoenen,
worden de stemhokjes ieder half uur
schoongemaakt en krijgt iedere stemmer
een eigen potlood om zijn of haar stem uit
te brengen. Gastheren en -dames zorgen
ervoor dat de maatregelen goed opgevolgd
worden en dat het niet te druk wordt in het
stembureau.

Wat kunt u zelf doen?
Gaat u stemmen, doe dan van tevoren de
gezondheidscheck. Deze check bestaat
uit enkele vragen over het coronavirus.
U ontvangt de gezondheidscheck bij uw
stempas. Doe de check op de dag dat u gaat
stemmen. Moet u één van de vragen met ‘ja’
beantwoorden? Ga dan niet naar het stembureau, maar machtig iemand anders om
voor u te stemmen. U leest op de volgende
pagina en op de achterzijde van uw stembiljet hoe u dit kunt doen. Op de stembureaus
is een mondkapje verplicht. Volg daarnaast
de instructies van de gastheren en -dames.

WijdemerenThuis

Kent u WijdemerenThuis al? Op dit platform
ziet u in één oogopslag welke Wijdemeerse
restaurants en winkeliers hun producten bij
u thuis kunnen bezorgen...van opticiens en
woonwinkels tot de boekhandel en het tuincentrum. Mooi initiatief toch? Zo helpen we
onze ondernemers door deze moeilijke tijd.
Bekijk het aanbod op www.wijdemerenthuis.nl.
Bent u ondernemer in Wijdemeren en wilt
u graag toegevoegd worden aan
WijdemerenThuis? Meld u dan aan via
info@wijdemerenthuis.nl.
>

Kamers met Aandacht

Als je voor het eerst het huis uitgaat, heb je
soms hulp nodig van familie en vrienden. Maar
wat als dat sociale vangnet er niet is en je geen
vertrouwde plek hebt om naar terug te keren?
De regio Gooi en Vechtstreek zoekt daarom
inwoners die een kamer willen verhuren aan
kwetsbare jongeren tussen de 18 en 23 jaar.
Jongeren die op eigen benen willen staan,
maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen
wonen en op deze manier een sociaal
vangnet hebben. Geïnteresseerd? Kijk op
kamersmetaandacht.nl.
>

Boodschappensteiger vernieuwd

De boodschappensteiger in Nederhorst den
Berg wordt vernieuwd. Het gaat om de steiger
aan het eilandje achter het Ankeveensepad ter
hoogte van de volkstuinen. De werkzaamheden
starten in de week van 15 maart en duren
ongeveer drie weken. Tijdens het werk is de
steiger niet te gebruiken. Heeft u hierover vragen?
Neem contact op met mevrouw Middag van
het team Projecten via telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
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Stempassen bezorgd!
Afgelopen weekend zijn de stempassen
voor de Tweede Kamerverkiezingen
bezorgd. Alle inwoners van 18 jaar en
ouder die de Nederlandse nationaliteit hebben, kunnen hun stem uitbrengen. Om te kunnen stemmen,
neemt u uw stempas en een geldig
identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
Raakt u uw stempas kwijt, dan kunt u een
vervangende stempas aanvragen. Dit kan
persoonlijk op afspraak in het gemeentehuis
tot vrijdag 12 maart, 12.30 uur en online via

onze website tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur.
Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.
Hoe u dit regelt en waar u rekening mee moet
houden, leest u op onze website:
wijdemeren.nl/verkiezingen.

Woont de gemachtigde niet in onze gemeente,
dan kunt u iemand schriftelijk machtigen.
Zo’n verzoek kunt u doen tot uiterlijk 12 maart
2021. Kijk op wijdemeren.nl/verkiezingen voor
meer informatie.

Stemmen voor/door een ander

Stemmen in een andere gemeente

Wanneer u niet zelf kunt stemmen, kunt u een
ander voor u laten stemmen. Dit kan door
iemand te machtigen via een onderhandse
volmacht. Hiervoor vult u de achterzijde van
de stempas in. Vergeet niet om een kopie van
uw identiteitsbewijs mee te geven aan degene
die voor u gaat stemmen.

Wanneer u liever in een andere gemeente uw
stem uitbrengt, heeft u een kiezerspas nodig.
Dit kunt u schriftelijk of mondeling regelen bij
de afdeling Burgerzaken, bureau verkiezingen.
Kijk op wijdemeren.nl/verkiezingen voor meer
informatie.

Stembureau Veenstaete
Let op! Staat er op uw stembiljet
dat het dichtstbijzijnde stembureau
appartementencomplex Veenstaete in
Kortenhoef is? Dit stembureau komt
te vervallen. Veenstaete is teruggekomen op eerder gemaakte afspraken
omdat zij ieder risico op coronabesmettingen willen uitsluiten. Wij
hebben hier begrip voor. Daarvoor in
de plaats komt er een stembureau in
parochiezaal ’t Achterom, Kerklaan 26
in Kortenhoef.

Aardgasvrij Wijdemeren: een spannende opgave

Waarschijnlijk verwarmt u uw huis
momenteel met aardgas. Bij de verbranding van aardgas komt veel CO2
vrij. Dit zorgt voor een opwarming
van de aarde, met grote gevolgen

voor onze leefomgeving en de natuur. Daarom stappen we in 30 jaar
wijk voor wijk van het aardgas af.
Een spannende opgave! Het komende jaar gaan we aan de slag met de
plannen hiervoor.

netwerkbeheerders, de Energiecoöperatie
Wijdemeren en bedrijven. Uiteraard krijgt u als
inwoner ook de gelegenheid om hierover mee
te denken en te praten. Dit volgt in het voorjaar
van 2021. De Transitievisie Warmte wordt eind
2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

op te stellen. In dit uitvoeringsplan leggen we
vast hoe de overgang naar een aardgasvrije
omgeving er concreet uit gaat zien, welk alternatief er komt voor verwarming en koken en
op welke termijn iedereen in die wijk van het
aardgas af gaat.

Momenteel werken we aan een plan waarin
we op hoofdlijnen beschrijven hoe we in onze
gemeente stapsgewijs aardgasvrij worden,
wat de meest logische oplossingen zijn om
te verwarmen zonder aardgas en in welke
volgorde de wijken van het aardgas af gaan. Dit
plan noemen we de Transitievisie Warmte. We
maken dit plan samen met woningcoöperaties,

10.000 woningen aardgasvrij

Veel impact

Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting
meer. Dat helpt! Maar er zijn in Wijdemeren
ook nog ongeveer 10.000 bestaande woningen die aardgasvrij moeten worden gemaakt.
Dit zal per wijk plaatsvinden. In de komende
30 jaar gaan we samen met de inwoners per
wijk aan de slag om een wijkuitvoeringsplan

De transitie naar een aardgasvrije gemeente
heeft veel impact. Ook op uw directe leefomgeving. Daarom informeren we u vanaf
nu maandelijks over de ontwikkelingen op
het gebied van de energietransitie. U kunt de
artikelen herkennen aan het icoontje dat aan
het begin van dit artikel staat.

Evaluatiebijeenkomst Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
8 maart 2021
Bent u betrokken bij één of meerdere projecten binnen het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? Ziet
of ervaart u dingen in de werkwijze
die anders zouden kunnen in de
toekomst? Wij horen het graag! Het
liefst van u persoonlijk. Op maandag
8 maart 2021 tussen 19.30 en 21.30
uur organiseren we een online bijeenkomst voor inwoners, gebruikers
en andere belanghebbenden in het
gebied.

De partners die eind 2017 hun handtekening
zetten onder het Gebiedsakkoord werken
al bijna drie jaar samen aan de plannen en
projecten die de natuur, recreatie, waterkwaliteit en leefomgeving in het gebied verbeteren.
De stuurgroep Oostelijke Vechtplassen heeft
adviesbureau Arcadis opdracht gegeven de
werkwijze en samenwerking onder de loep te
nemen en te onderzoeken waar we nog kunnen verbeteren. Om die informatie naar boven
te halen, sprak Arcadis afgelopen periode met
zowel projectleiders en bestuurders als met
inwoners en ondernemers. Naast genoemde
gesprekken wil Arcadis haar bevindingen nu

ook toetsen bij een breder publiek. Zij doet dit
onder meer door u tijdens de bijeenkomst op
8 maart een aantal stellingen voor te leggen.
Hoe meer deelnemers, hoe getrouwer het
beeld: u bent dus van harte uitgenodigd.

Laat uw stem horen!
Stuur uiterlijk 7 maart een mail naar
secretariaat_ovp@noord-holland.nl en
vermeld daar graag bij waar u woont of
gevestigd bent. De dag van de bijeenkomst
ontvangt u een mail met de inloggegevens.
We hopen op uw komst.

Nieuwe beplanting begraafplaats Ankeveen
Vanaf maandag 15 maart gaan we aan
het werk op de algemene begraafplaats
in Ankeveen. Er worden nieuwe bomen
geplaatst en beplanting en bloembollen toegevoegd om de begraafplaats
een upgrade te geven.
Jaarlijks worden er op de begraafplaats monumenten geruimd, dit zorgt voor lege plekken in

de rijen met grafstenen. Dat ziet er niet prettig
uit. Dit voorjaar gaan we die lege vakken opvullen met beplanting, zodat de begraafplaats er
groener uit gaat zien.

van 2021 wordt er op verschillende plekken een
bollenmix toegevoegd. Deze bollen trekken o.a.
insecten aan die weer de natuurlijke vijanden zijn
van de eikenprocessierups.

Warme zomers

Pilot

In verband met de warme zomers kiezen we
voor beplanting die goed tegen de veranderende weersomstandigheden kan. In het najaar

De begraafplaats in Ankeveen is een pilot. Op
basis van de ervaringen die we hier opdoen met
de nieuwe beplanting, gaan we ook aan de slag

Is uw grote dak geschikt voor zonnepanelen?
Een boerderij, bedrijfsloods, kantoorpand, clubgebouw of manege; grote
daken zijn een aantrekkelijke plek
voor zonnepanelen. Bent u eigenaar
van zo’n groot dak? We onderzoeken
graag samen met u wat de mogelijkheden zijn voor energieopwekking.
De uitdagingen uit het klimaatakkoord zijn
groot. We staan voor de opgave om 50% van

de groene energie lokaal op te wekken. In
Wijdemeren is dit vooral mogelijk via zonne-energie op grote daken. En daarom is de
energiecoöperatie Wijdemeren op zoek naar
de eigenaren van daken met een oppervlakte
van meer dan 250m2. Bent u eigenaar van
zo’n dak? Help dan mee om de bedrijven en
inwoners van Wijdemeren te voorzien van
groene en lokaal opgewekte energie.

Gratis quickscan
Bent u benieuwd of uw grote dak geschikt is
voor zonnepanelen? We faciliteren een gratis
quickscan en projectverkenning voor alle
eigenaren van daken met een oppervlakte van
meer dan 250m2. Meld u aan via
grotedaken.ecwijdemeren.nl. Of neem contact
op met het grote-dakenteam Wim Schaap
wim@ecwijdemeren.nl 06 20 35 11 31 of René
Admiraal rene@ecwijdemeren.nl 06 51 90 08 37.

met de beplantingsplannen voor de andere algemene begraafplaatsen in Wijdemeren. Heeft u
vragen of wilt u meedenken dan kunt u contact
opnemen met de heer Peters via telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
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Recreatie in en rond de Loosdrechtse Plassen in 2030
Als u in het jaar 2030 een foto zou maken
van de recreatiemogelijkheden in het
prachtige gebied rond de Loosdrechtse
Plassen, hoe ziet die foto er dan uit? En
hoe zorgen we ervoor dat deze foto in
2030 werkelijkheid is? Daar gaan de partners van het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen de komende maanden met
elkaar aan werken in het project ‘Recreatie
Oostelijke Vechtplassen 2030’. Sámen
met de inwoners, bezoekers en ondernemers van het gebied.

Met een enquête en drie interactieve bijeenkomsten inventariseren we hoe alle partijen
die van het gebied gebruikmaken, aankijken
tegen de recreatiesector.

agenda met concrete acties ontwikkeld om
het toekomstbeeld ook werkelijkheid te laten
worden. Het toekomstbeeld is naar verwachting in april gereed.

Toekomst in beeld

Denk mee en vul nu de enquête in!

Projectleider Nanette Elfring: “Je kunt natuurlijk opschrijven hoe het gebied er in 2030
uit moet zien, maar door samen met een
illustrator de opgehaalde informatie in beeld
te brengen, komt het echt tot leven.” Vanuit dit
beeld wordt vervolgens een strategie en een

U vindt de enquête op www.vechtplassen.nl.
Invullen kan tot en met maandag 8 maart en
kost vijf minuten van uw tijd. De resultaten van
de enquête worden vanzelfsprekend anoniem
verwerkt.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen woning
voor periode van tien jaar (15.02.21)
- Paulus Potterlaan 20: plaatsen overkapping
(11.02.21)

- Herenweg 27a: verbouwen woning (18.02.21)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- Noordereinde 71: wijzigen voorgevel en
plaatsen dakkapel (18.02.21)
- Noordereinde 371: plaatsen schuur (22.02.21)

> Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Kortenhoef
- Kikkerbeet 6: bouwen erker (20.02.21)
- Koninginneweg 73b: wijzigen bestemming
kantoor naar wonen (11.02.21)
- Zuidsingel 8: plaatsen dakkapel (09.02.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 71: uitbreiden woning
(12.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 184: plaatsen twee
dakramen (22.02.21)
- Swingboei 9: plaatsen dakkapel (10.02.21)
- Swingboei 11: plaatsen dakkapel (10.02.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijzigen gevelaanzichten (13.02.21)
- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen
(17.02.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 3: bouwen botenhuis met steiger
(23.02.21)
- Herenweg 11: vernieuwen beschoeiing (19.02.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koetshuis voor groepswoning ouderen (24.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren
(van de deel) gesplitste boerderij (24.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 21,23 en 25: wijzigen
interieur, achter- en linker zijgevel en
toevoegen dakramen (24.02.21)
Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

> Ontwerpbestemmingsplan
Veendijk 21, Loosdrecht
Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(16.02.21)

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. nformatie kan worden verkregen bij
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

> Bestemmingsplan Partiële herziening Nieuw-Loosdrechtsedijk
211, 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 gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan
inzake de Partiële herziening Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 in Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld
en dat het besluit met bijbehorende stukken ter
inzage wordt gelegd.

- Horndijk 20: bouwen woning (11.02.21)
- Rading 18: bouwen woning (16.02.21)

> Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (18.02.21)

Ankeveen

Loosdrecht

- Cannenburgerweg 59d: wijziging werking
inrichting voor de opslag van elektronisch afval.

Het plan voorziet in de bouw van één gebouw
voor de opslag van materiaal voor het restaurant
‘Argentinos’. Tevens voorziet het plan in een onderkomen voor een aantal hobbymatig te houden
dieren (drie pony’s en vijf geiten). Ook maakt
het plan de bouw van een hooiberg mogelijk.
Het voorgestelde bijgebouw en de hooiberg
zijn in strijd met het bestemmingsplan Tussen
de Dijken omdat de grond daar is bedoeld voor
natuur. Het plan kan pas worden gerealiseerd als
de bestaande bebouwing is gesloopt.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 4 maart 2021 gedurende zes weken
ter inzage. U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6900Nld2112019-va00 of
op adres: Nieuw-Loosdrechtsedijk 211, 1231 KT
Loosdrecht). U kunt de stukken ook digitaal
opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
‘s-Graveland
- Noordereinde 54c: oprichten inrichting voor
de opvang voor kinderen met een geestelijke
beperking

Loosdrecht
- Bloklaan 26: oprichten inrichting voor opslag
van kleine parkmachines
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 7: wijziging werking
inrichting telefonie- en telecommunicatiekantoor

een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treedt na afloop van de
beroepstermijn in werking, 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.

> Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Middenweg 106,
Nederhorst den Berg

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 gemeenteraad het
bestemmingsplan Middenweg 106 ongewijzigd
heeft vastgesteld.

Plan
Het bestemmingsplan maakt een geringe uitbreiding van de bedrijfsbestemming in oostelijke
richting ten behoeve van het draaien en parkeren
van vrachtwagens en het parkeren van personenauto’s van het eigen personeel mogelijk en
legaliseert een al bestaande wasplaats.

Plan

Loosdrecht

’s-Graveland

- Acacialaan 17: plaatsen dakkapel (19.02.21)
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (11.02.21)
- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen 2 padelbanen
(18.02.21)
- Horndijk 9: verbouwen woning en plaatsen
botenhuis (15.02.21)
- Horndijk 9b: vernieuwen botenhuis (11.02.21)
- Lieve Geelvincklaan 39: plaatsen dakkapel
(19.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: splitsen woning
(11.02.21)

- nabij Meerhoekweg 8a: plaatsen nieuwe
gasregelinstallatie
- nabij Veenderij 34: plaatsen nieuwe
gasregelinstallatie

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 1: vervangen bestaande steiger
(11.02.21)
- Lange Wetering 3: maken uitweg (11.02.21)

Breukeleveen

Nederhorst den Berg

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij
behorende stukken, ligt vanaf 4 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op Middenweg 106 te Nederhorst den Berg.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan,
kan gedurende de termijn van terinzageligging
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
en verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het
bestemmingsplan treedt na afloop van de
beroepstermijn in werking, 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.

Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan
kan gedurende de termijn van terinzageligging
tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

> Bestemmingsplan Eilandseweg 4a
– woonschip, Nederhorst den Berg

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens

Burgemeester en wethouders maken overeen-

Wijdemeren

3 maart 2021

informeren

Officiële bekendmakingen
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van donderdag 4 februari 2021
het “Bestemmingsplan Eilandseweg 4a - woonschip” te Nederhorst den Berg, ongewijzigd
heeft vastgesteld.

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip
te vervangen en daarbij een nieuw en groter
woonschip af te meren. Het plangebied ligt in
het buitengebied van de gemeente Wijdemeren,
ten noorden van het dorp Nederhorst den Berg.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf donderdag 4 maart 2021
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8900Eilwg4a2020-va00) of
via het adres: Eilandseweg 4a, 1394 JE Nederhorst den Berg. U kunt de stukken ook digitaal
opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
tegen het ontwerp-bestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan 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. Voorts kan een belanghebbende
gedurende genoemde termijn beroep instellen
tegen de door de raad bij de vaststelling van het
plan aangebrachte wijzigingen.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voor¬zitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op
dit verzoek is beslist.

> Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip Nederhorst den Berg

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 gemeenteraad in
zijn vergadering van donderdag 04 februari 2021
het “Bestemmingsplan Eilandseweg 10 ws 02 –
woonschip”, Nederhorst den Berg ongewijzigd
heeft vastgesteld.

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonschip af te meren
Het plangebied is gelegen in het buitengebied

COLOFON

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf donderdag 4 maart 2021
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP9000Eilwg102020-va00) of
via het adres: Eilandseweg 10-ws02, 1394 JE
Nederhorst den Berg. U kunt de stukken ook
digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden
dat hij dit niet heeft gedaan, kan 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.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voor¬zitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op
dit verzoek is beslist.

> Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van donderdag 4 februari 2021 het bestemmingsplan “Partiële herziening Bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
De aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het toestaan van permanente bewoning naast het recreatief gebruik van de recreatieappartementen op het perceel van Oud-Loosdrechtsedijk 243. Het plangebied is gelegen aan
de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.
Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende
stukkent, ligt vanaf donderdag 4 maart 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
de nr. (NL.IMRO.1696.BP8800Old2432020-va00)
of via het adres: Oud-Loosdrechtsedijk 243, 1231 LX
Loosdrecht. U kunt de stukken ook digitaal
opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende

aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden
dat hij dit niet heeft gedaan, kan 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.

De kosten van deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Voorlopige voorziening

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, 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.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voor¬zitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, 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.

>

Voorts kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de
door de raad bij de vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen.

Bekendmaking wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:

Overig
>

Drank en Horecavergunning

Nederhorst den Berg
In procedure is het Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013
Oud-Loosdrechtsedijk 243. Dit herzieningsplan
richt zich op het gebruik van de recreatieappartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243
voor permanente bewoning.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. Drie
van de beoogde woningen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 zullen vanwege het verkeer
op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder.
De maximale ontheffingswaarde wordt niet
overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 3
september 2020 overeenkomstig artikel 83 en
110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten voor
deze drie woningen hogere waarden vast te
stellen. De relevante stukken hebben vanaf 10
september 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend
ten aanzien van de ontwerpbeschikking.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
de betreffende hogere waarden definitief vast
te stellen.

- Dammerweg 106, Charley’s Diner:
vergunning verleend op 16 februari 2021

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
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).

Inzage

Zienswijze indienen

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 4 maart 2021 gedurende zes weken
ter inzage. U kunt de stukken inzien op
www.wijdemeren.nl. U kunt de stukken ook
digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

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
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij
de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij dit niet heeft gedaan,
kan 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.

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.

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.
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Wie wil mij helpen?
Weekblad Wijdemeren/ Nieuwsster
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Al heel lang ben ik werkzaam als redacteur van het
Weekblad Wijdemeren en
de Nieuwsster. Nog steeds
met geestdrift en plezier.
Maar soms ook bijna wanhopig op zoek naar kopij
(stukkies, zeggen ze in
Kortenhoef).
Samen met Saskia Luijer en
Niels van der Horst en een
paar anderen ben ik week in
week uit op zoek naar inhoud.
Dat is echt een geweldige
klus. Natuurlijk krijg ik altijd
persberichten opgestuurd. En
is er een stijgend aantal ingezonden brieven. Dat is een
florerende rubriek die aangeeft
dat heel veel inwoners van de
zes dorpen van Wijdemeren
onze huis-aan-huisbladen zien
als een podium. Terecht, er is
geen medium in dit gebied dat
zo’n hoge leesdichtheid heeft
als deze bladen.

Maar 52 weken per jaar minimaal 12 redactionele pagina’s
vullen is een heidense klus
voor zo’n klein schrijfteam. En
ik hou niet van overdrijven.
Mijn streven is om wekelijks
20 pagina’s te leveren, inclusief gemeentepagina’s en
advertenties. Want ik wil wel
een volwaardig goed verzorgd
blad blijven. Ik ga niet klagen,
maar vergaderingen volgen,
mensen interviewen, evenementen bezoeken, teksten
redigeren, communiceren met
inzenders en natuurlijk artikelen schrijven, enz, kosten veel
tijd en inspanning. Soms heb
je even geen ideeën of inspiratie en toch moet je door. De
drukpers wacht niet! Er is altijd
een deadline.
Gelukkig heb ik bij Dunnebier
Print & Marketing een goede
ondersteuning van directie,
vormgevers en andere meedenkers. Maar het gaat om de
teksten.

Foto:

Wie?
Wie voelt zich geroepen om
af en toe eens een artikel te
schrijven? Uiteraard word je
geholpen door ons team. Als
je een klein beetje kunt schrijven en interesse hebt voor
dorpsnieuws kun je al meedraaien. (Bijna) iedereen kan
het! Het is echt leuk werk (je
krijgt er zelfs een kleine ver-

goeding voor). Als je je aanmeldt, ga ik met je in gesprek
over voorwaarden e.d.

geen zorgen over taalgebruik,
dat kan ik snel bewerken: redactie@dunnebier.nl

Inzenden
Wat mij ook ontzettend zou
helpen, als meer verenigingen, stichtingen, actiegroepen
en inwoners zelf teksten zouden insturen, buiten de ingezonden brieven om. Maak je

Vindt u het lokale nieuws in
een mooi blad ook belangrijk, dan vraag ik u om mee
te doen. Graag mailen naar:
h.stuijver@hetnet.nl.

Een parelduiker spotten aan de Spiegelplas
Door: Nikwi Hoogland

NEDERHORST DEN BERG
Vlak na de koude dagen
staan daar drie mensen
aan de rand van de Spiegelplas. Ieder met een verrekijker, statief en camera.
Wat doen zij daar? Wat
valt er te zien? Zij zijn op
zoek naar een parelduiker
en een roodhalsfuut. Twee
vogelsoorten die men niet
zo snel spot. Voor de parelduiker reist men zelfs naar
Schotland en Rusland en
voor de roodhalsfuut naar
Midden-en-Oost-Europa.
Hoeft allemaal niet, kennelijk zijn er ook exemplaren
te zien in het kleine dorp
Nederhorst den Berg.
In Nederland zijn er vijfhonderd
vogelsoorten om te ontdekken.
Daar zijn ook zeer handige
websites voor gemaakt zoals:
waarneming.nl en vogelkijkhut.nl. Sinds de lockdown
zijn steeds meer mensen geïnteresseerd in vogels spotten. Ilse en Buddy zijn echter
geen lockdown vogelspotters,

zij zijn al jaren gek op vogels.
Ilse is een dame, afkomstig uit
’t Groene Hart in Utrecht. Het
liefst blijft zij in de buurt om te
zoeken naar prachtige vogels.
Haar favoriet? De kievit.
Met haar verrekijker tuurt ze
in de verte. Ziet ze daar iets
fladderen? Nee, het was toch
een normale fuut. Vorige week
had ze geluk, toen zag ze een
zeearend in het Biesbosch.
Momenteel hoopt ze de roodhalsfuut te zien en natuurlijk
de zeldzame parelduiker.
Roodhalsfuut en parelduiker
Een roodhalsfuut is een vogel
die in de zomer lijkt op een gewone fuut, maar dan zonder
de pluimen op het hoofd. In de
winter heeft het juist een wat
grijzere look. Een roodhalsfuut
is ook aanzienlijk kleiner dan
een gewone fuut. De parelduiker is zeldzaam en herken je
aan een fluweelzachte grijze
kruin en een opvallende witte
vlek op de achterflank. In de
winter zijn zij goed te spotten
bij ondiepe kustzeeën en rustige baaien. Van beide vogels

is Nederland niet het broedgebied.
Buddy komt uit Baarn. Hij spot
al zo’n zeven jaar en werd al
van jongs af aan getrokken
naar de natuur. Hij is ermee
opgegroeid en dook altijd
graag de natuur in tijdens het
kamperen. Zijn favoriet? De
steppevorkstaartplevier. Zoek

die maar eens op. Hij heeft
de parelduiker al even gespot
op een ander plekje rondom
de Spiegelplas. Nu probeert
hij het nogmaals samen met
een andere vogelspotter. Wie
weet heeft hij tweemaal geluk.
Zowel Ilse als Buddy geven
allebei aan dat hun hart een
sprongetje maakt als zij de
vogel spotten waar ze al uren

naar zoeken.
Zelf vogels spotten
Wilt u ook vogels spotten?
Dan kunt een luxe verrekijker
kopen bij de webshop van de
Vogelbescherming. Misschien
heeft u beginnersgeluk en
vindt u de parelduiker of de
roodhalsfuut op de Spiegelplas.
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FAMILIEBERICHTEN
DANKBETUIGING
Een lege plek
een groot gemis
fijne herinneringen
is al wat er nog is
Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van medeleven
te hebben mogen ontvangen na het overlijden van
Jan van Vulpen
De vele kaarten, bloemen en uw aanwezigheid bij de erehaag
waren hartverwarmend.
Adri, kinderen & kleinkinderen

Alles is bagger
Ingezonden brief
Meestal zeg je dat een vlag op
een modderschuit staat. Maar
binnenkort kan dat anders zijn.
Dan staat ie op een berg met
bagger. Aan het eind van de
Rading in Nieuw-Loosdrecht.
De bewoners van de laatste
huizen aan die weg, de Dominee Versteegtstraat, maken
zich er grote zorgen om. Vorige week werden locaties in de
Polder van Mijnden ‘reële opties’ genoemd. De bewoners
zijn er niet gerust op. Aan het
eind van de Rading in Egelshoek ligt de meest onderzochte en serieuze locatie.
Dwarrelende deeltjes met
veengrond maken het water
van de Loosdrechtse Plassen
bruin. Dat wordt opgebaggerd
en aan land gebracht. Via een
pijpleiding van 7 kilometer
door het Tienhovens Kanaal

uw

wordt het naar de Rading gebracht. Daar wordt het in de
weilanden gestort en droogt
het op.
De bewoners maken zich grote
zorgen over de vervuiling, het
vrachtverkeer en het verpesten van het uitzicht. De leiding
loopt langs natuurgebieden,
met kans op lekkages en vervuild grondwater. Tientallen en
misschien honderden vrachtauto’s gaan over de Rading
rijden om bouwmaterialen aan
te voeren en vervuilde grond af
te voeren. De Rading is daar
een klein landweggetje. Het
gevaar van die grote wagens
voor de kinderen uit de buurt,
de buitenschoolse opvang én
alle voetballertjes die naar de
sportvelden gaan is groot.

is tegen dit plan.
De volgende stap is om het
vervuilde slib uit de jachthavens te halen en naar de Rading te pompen. Dat moet opdrogen en met vrachtwagens
worden afgevoerd. Dit plan wil
men uitstellen. Als gekozen is
voor de Rading, dan is er geen
weg meer terug. Als gevraagd
wordt om een gesprek met
verantwoordelijk VVD-gedeputeerde Cees Loggen, dan
wil hij geen gesprek; “alle argumenten zijn bekend.” Er
wordt snel een besluit genomen. Dan mogen we naar een
berg bagger kijken.
Jan Priester,
namens bewoners Dominee
Versteegtstraat (mail: bestuur.
ds.versteegtstraat@gmail.com)

Ook de gemeente Wijdemeren

Zoeken we woningen of hebben we
woningzoekenden?
Ingezonden brief

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

Bouwen zonder onderbouwing
is onderwerp van discussie in
Wijdemeren. Volgens de gemeente zijn er 1.000 woningzoekenden. Maar helaas kan
men dat niet aantonen. Waar
het vandaan komt wordt duidelijk door de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester in
2020. Het doel was Wijdemeren te laten groeien! Immers,
we hebben 24.000 inwoners
en bij 25.000 inwoners breidt
de gemeenteraad uit naar 21
zetels en kan aanspraak worden gemaakt op meer gelden uit het gemeentefonds.
Die 1.000 woningzoekenden

moeten we nog vinden, maar
die komen er vast. Desnoods
importeren we die uit Amsterdam. De wethouder is aan het
werk gezet. Er moeten koste
wat kost woningen bij. Plannen Ter Sype Loosdrecht en
Zuidsingel fase 8 Kortenhoef
en Nederhorst Noord werden
met spoed uit de kast getrokken en de provincie kreeg een
dikke middelvinger. Belangrijke maatschappelijke randvoorwaarden worden terzijde
geschoven, zoals saneren van
de vuilnisbelt, natuur- en verkeersproblematiek (veiligheid,
fijnstof en geluid).

In dezelfde nieuwjaarstoespraak geeft de burgemeester
aan dat er sprake moet zijn van
een open dialoog. Dat staat
haaks op wat er nu gebeurt.
Burgers moeten niet zeuren,
wij drukken Manhattan in de
polder gewoon door? Van participatie is geen sprake. Wel
ontvangt de gemeente 404
zienswijzen inzake Zuidsingel
fase 8 en het verkeersplan
rond de Smidsbrug. Vervolgens besluit het college achter
gesloten deuren te vergaderen. Het verkeersprobleem is
voor later, wanneer de projectontwikkelaar zijn hielen heeft
gelicht. Ook dit staat weer
haaks op de nieuwjaarstoespraak, waarin de burgemeester pleit voor vertrouwen in de
overheid. Zij gaf immers aan:
vertrouwen komt te voet en
vertrekt te paard.
Gaat aanzien, macht en geld
voor vertrouwen van de burger? Laten we op de Raad
vertrouwen, opdat die zich
niet gek laat maken door een
ambitieuze burgemeester van
een mooie gemeente.
Peter van Hengstum
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D66 met Tjeerd de Groot over
Energietransitie en			
landbouw
WIJDEMEREN
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in
maart gaat D66 Tweede
Kamerlid Tjeerd de Groot
graag in gesprek met inwoners van de Gooi en
Vechtstreek over de Energietransitie en het landbouwbeleid.
Tijdens deze online campagnebijeenkomst op donderdagavond 4 maart zal Tjeerd de
Groot de standpunten van D66
toelichten. Hierbij is natuurlijk
ook alle ruimte om met elkaar
in debat te gaan. Windmolens
wanneer wel en wanneer niet?
Moet de veestapel gehalveerd

worden? Kringlooplandbouw,
wat is dat? Is een biomassacentrale een goede oplossing
voor onze energielevering?
Praktische informatie
Zoomevenement
Het zoomevenement start
donderdag 4 maart om 20:00
uur. De toegang is gratis, maar
aanmelden voor 4 maart is
verplicht, zodat de deelnemers
tijdig een inloglink toegestuurd
kunnen krijgen.
Aanmelden kan via
m.kooij@wijdemeren.nl
o.v.v. 4 MAART of via
https://hilversum.d66.nl/agenda/d-cafe-klimaat-en-landbouwbeleid-met-tjeerd-de-groot/

Witte Voetjes gaat door

Zwerfafval in Wijdemeren?
WIJDEMEREN
Zwerfafval, daar vegen we
samen de vloer mee aan in
Wijdemeren.
Een 100% zwerfafvalvrij Wijdemeren. Dát is waar je je als
Supporters van Schoon voor

inzet. Door opschoonacties in
de buurt te organiseren. En
door anderen te inspireren
met schone verhalen. Geniet
jij ook extra van de plassen
als ze schoon zijn? Er zijn nog
geen acties bekend uit de zes
dorpen van Wijdemeren. Op

zaterdag 20 maart is de Landelijke Opschoondag. Word
nu Supporter van Schoon en
kom in actie. Op www.supportervanschoon.nl vindt u meer
informatie.

Rotzooi op Markus Pos
Bezoekers van het eiland Markus Pos in de Loosdrechtse
plassen treffen er elke keer
een enorme bende aan. Al diverse malen hebben ze een
vuilniszak gevuld met flessen
en bekertjes, maar het is dweilen met de kraan open. Zouden handhavers en andere
instanties hier niet wat vaker
controle op kunnen uitoefenen. Er zijn regelmatig illegale
feestjes waar niet tegen wordt
opgetreden, aldus de inzen-

der. Het gevolg is veel rotzooi

die niet wordt opgeruimd.

Gooise kandidaten komen aan
het woord. In deze aflevering
gaat Jan Klink uit Loosdrecht
(VVD) in debat met Joris Thijssen uit Muiderberg (PvdA)
over onder andere de thema’s
wonen, landbouw en de 130
km. Ze staan beide op een
verkiesbare plek. Daarnaast

het programma In Gesprek
Met, dit keer met Joost Boermans, wethouder in Wijdemeren over actuele zaken. In TV
Magazine is er onder andere
aandacht voor het vertrek van
Lex Maat van Vestingvaart
Naarden.

GooiTV
REGIO
Het
programma
woensdag 3 maart:

vanaf

In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma In
Derde Termijn besteedt Ruud
Bochardt aandacht aan de
Tweede Kamer- verkiezingen.

WIJDEMEREN
Eind 2020 hebben we er
eerder over geschreven,
het Witte Voetjes-project.
Vol enthousiasme zouden
we (Rotary Club Wijdemeren, gemeente Wijdemeren en Ondernemend Wijdemeren) het nieuwe jaar
starten met de aftrap van
dit project. Helaas, door de
lockdown voor heel veel
ondernemers moesten we
ook dit project even in de
wachtstand zetten.
Waar gaat het Witte Voetjes
project ook alweer over? Over
plastic, en vooral over alternatieven die het plasticgebruik
naar beneden brengen. Plastic
is een pracht product, mits het
bewust en doelgericht wordt
gebruikt. Daar waar er goede
alternatieven bestaan moeten
we die zeker overwegen. Het
doel van het Witte Voetjes
project is het stimuleren van
de Wijdemeerse ondernemers
om na te denken over het gebruik en verbruik van plastic
en waar mogelijk over te gaan
op alternatieve materialen.

mer die zijn/haar plasticgebruik onder de loep neemt
en het plasticverbruik weet
te verminderen kan het Witte
Voetjes certificaat gratis aanvragen. Wekelijks zal in het
Weekblad Wijdemeren en de
Nieuwsster aandacht worden
geschonken aan ondernemers
die het certificaat mogen voeren en wat ze daarvoor bedacht hebben.
We wachten nu met de start
van het project tot alle winkels weer open mogen en
dat is hopelijk heel snel. Wel
kunnen ondernemers zich al
opgeven voor het certificaat
want, weten we, ondernemers
zitten nooit stil en er zullen
vast al wel goede ideeën ter
vermindering van plasticgebruik ontstaan zijn. Bent u zo’n
ondernemer, vraag het certificaat dan alvast aan. Het idee
hoeft echt niet ingewikkeld te
zijn, maar u moet er wel plastic
in uw onderneming mee besparen of hebben vervangen
door een milieuvriendelijker
product. Aanmelden kan vanaf
nu op witvoetje@rotarywijdemeren.nl.

Minder plastic
Elke Wijdemeerse onderne-
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Jan Klink
Laat de stem van Loosdrecht in Den Haag klinken

