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Wijdemeren tevreden met 
een positieve begroting
WIJDEMEREN
Het college van de ge-
meente Wijdemeren heeft 
een sluitende meerjaren-
begroting aangeboden aan 
de gemeenteraad. Hiermee 
legt het college een stevi-
ge basis waarop het nieu-
we gemeentebestuur na 
de verkiezing verder kan 
bouwen.

Wethouder Jos Kea: “We kie-
zen ervoor om een financieel 
gezonde begroting neer te leg-
gen, waarmee we een nieu-
we coalitie de ruimte bieden 
om haar nieuwe programma 
vorm te geven. Het college 
stelt geen ingrijpende bezui-
nigingen voor en zorgt ervoor 
dat onze voorzieningen op 
peil kunnen blijven. En onze 
algemene reserve worden 
weer aangevuld.” De positieve 

gevolgen van de zogeheten 
septembernota – de € 775.000 
die de gemeente extra van het 
Rijk krijgt – bleken onvoldoen-
de om de tekorten te dekken. 
Op basis van een vergelijkend 
onderzoek verhoogt het colle-
ge daarom de toeristen- en de 
forensenbelasting en er wordt 
een gedeelte van de grondver-
kopen de komende twee jaar 
aan de begroting toegevoegd.

Beter zicht op de werkelijke 
uitgaven
Er is hard gewerkt aan een 
stevige financiële basis in het 
sociale domein. De kosten in 
de WMO en jeugdzorg blijven 
echter onverminderd hoog. 
Mede naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de Reken-
kamer is over de afgelopen 
periode een analyse gemaakt 
van alle soorten uitgaven. 

Hierdoor is er meer zicht ge-
creëerd op trends en ontwik-
kelingen, waardoor er nu een 
zeer reële begroting ligt. Een 
helder inzicht betekent ook dat 
er nog beter gekeken kan wor-
den naar mogelijkheden om 
kosten te besparen. Dat mag 
echter niet ten koste gaan van 
de zorg en het voorzieningen-
niveau voor inwoners.

Externe ontwikkelingen
De uitdagingen voor de ge-
meente blijven groot. Er is 
veel behoefte aan betaalbare 
woningen en er ligt een for-
se opgave op het gebied van 
natuur, klimaat en energie. Er 
is een impuls nodig voor de 
kwaliteitsverbetering van win-
kelcentra en bedrijventerrei-
nen. De gemeente blijft daarin 
investeren. De invoering van 
de omgevingswet, de nieuwe 
wet inburgering en de gevol-
gen van corona stellen de ge-
meente voor extra opgaven. 
Bovendien is er geld gereser-

veerd voor de veiligheid en 
de aanpak van ondermijning. 
Daarnaast wordt gewerkt aan 
de ontwikkeling van de Boom-
hoek en Muyeveld, het onder-
houd van onze wegen en riole-
ring en het versneld aanleggen 
van het glasvezelnetwerk.

Organisatie versterken
Het college wil blijven investe-
ren in de organisatie. Uit het 
onderzoek naar het functione-

ren van de gemeentelijke or-
ganisatie bleek, dat met name 
in de bedrijfsvoering verster-
king nodig is. Daarnaast is – 
mede op verzoek van de ge-
meenteraad – in de begroting 
een reëel budget opgenomen 
voor inhuur ten behoeve van 
het opvangen van ziekte, va-
catures en specifieke exper-
tise. Deze investeringen zijn 
noodzakelijk om de dienstver-
lening aan inwoners en onder-
nemers te kunnen garanderen 
en op termijn ruimte te maken 
voor nieuw beleid.

Digitale begroting
Wethouder Jos Kea: ”Deze 
begroting is voor het eerst digi-
taal toegankelijk via een web-
site. Daar zijn we trots op. Het 
is een eerste stap in de digitali-
sering van alle financiële publi-
caties van de gemeente”. Op 
26 oktober is er een beeldvor-
mende sessie. De commissie 
Bestuur en Middelen behan-
delt het voorstel op 4 novem-
ber. De besluitvorming in de 
gemeenteraad vindt plaats op 
11 november.

FOTO: Wethouder Jos Kea
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VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

2 VACATURES:

TECHNISCHE TOPPER
 EN 

COMMERCIEEL TALENT

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

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

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

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

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions

   WWW. VAKGARAGELAMME.NL
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 167 - LOOSDRECHT
TELEFOON: 035 - 582 62 32
INFO@VAKGARAGELAMME.NL
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

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

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

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
 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.
King Arthur Groep  06-18601123
Dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie in 
Wijdemeren in het OC Emtinckhof.
Diëtisten DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen    085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Tandartsen    Buiten praktijkuren 088 -  263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

Gevr.: Betrouwbare huish.
hulp, 3 á 4 uuur p.w. in 

Nw-Loosdrecht- 0654601101

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

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

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

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

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Geldig van donderdag 14 oktober t/m woensdag 20 oktober
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

Iedere woensdag GEHAKTDAG
Mager Rundergehakt
Gekruid Rundergehakt
H.O.H Gehakt

500 gram
500 gram
500 gram

€ 4,75
€ 4,75
€ 3,95

Iedere donderdag BIEFSTUKDAG
Malse Biefstuk
Kogelbiefstuk
Runder tartaartjes

Per stuk
Per stuk
4 HALEN, 3 BETALEN!

€ 2,75
€ 3,50

Iedere maandag en dinsdag
Runder Hamburgers 4 HALEN, 3 BETALEN!
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Geen vaarverbinding Hilversums Kanaal en 
Loosdrechtse Plassen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week meldde de 
stuurgroep Oostelijke 
Vechtplassen dat de vaar-
verbinding tussen het 
Hilversums Kanaal en de 
Loosdrechtse Plassen via 
de Vuntus en de Loender-
veense Plas definitief van 
de baan is.

Aanleiding voor dit besluit is 
het onafhankelijk advies van 
zelfstandig adviseur Bart Krol. 
Eerder dit jaar waren gesprek-
ken over een vervolgonder-
zoek naar de verbinding vast-
gelopen. De vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen via Wijde Blik naar het Hil-
versums Kanaal v.v. was be-
doeld om de watersportsector 
in de regio een flinke impuls te 
geven: meer verschillende en 
kortere vaarroutes. Het aan-
leggen ervan is alleen wettelijk 
toegestaan als de nadelige ef-

fecten op natuur en omgeving 
voldoende kunnen worden 
voorkomen. Uit eerder uitge-
voerd milieuonderzoek (MER) 
is gebleken dat de kans daar-
op zeer klein is. Cees Loggen, 
gedeputeerde van Noord-Hol-
land en voorzitter van de stuur-
groep Oostelijke Vechtplas-
sen: “Vervolgonderzoek was 
nodig om aan te kunnen tonen 
hóe klein precies. Op zichzelf 
een logische stap in het pro-
ces maar met een onzekere 
uitkomst. De stuurgroep heeft 
nu mede op basis van het ad-
vies van Krol de keus gemaakt 
het veelbesproken vervolgon-
derzoek te staken en de focus 
te richten op alternatieven die 
de watersport ook vooruit kun-
nen helpen.”

Alternatieven
In zijn rapportage presenteert 
Krol een indrukwekkende lijst 
met alternatieven ten behoeve 
van de watersport. Adviseur 
Bart Krol: “Die heb ik opge-

haald tijdens mijn gesprekken 
met de individuele partners. 
Ze variëren van quick wins tot 
projecten die echt tijd vragen 
om uit te werken.” Er wordt nu 
een taskforce geformeerd die 
deze groslijst gaat omzetten 
naar concrete projecten. Krol 
stelt met klem dat het nood-
zakelijk is om het resterende 
budget (€ 2,2 miljoen) vast te 
zetten en op zoek te gaan naar 
alternatieve financieringen om 
de nieuwe projecten te kunnen 
betalen.

Proces
De veelbesproken vaarverbin-
ding kende in eerste instantie 
zes varianten die allemaal in 
meer of mindere mate effect 
hadden op aspecten als re-
creatie, natuur, ondernemers-
klimaat, woongenot en wa-
terwinning. Om die effecten 
inzichtelijk te maken werd eind 
2019 een milieueffectrapporta-
ge (MER) opgesteld. Het MER 
liet zien dat vanwege de im-

pact op natuur en landschap, 
veel opties ongeschikt waren. 
Feitelijk bleef alleen de route 
via de Vuntus en de Loender-
veense Plas over, maar om de 
haalbaarheid van die variant 
aan te tonen was extra onder-
zoek nodig. Hetgeen betekent: 
extra tijd en extra geld en daar 
stonden niet alle partners ach-
ter. Daarom besloot de stuur-
groep een onafhankelijk advi-

seur aan te trekken voor een 
niet-bindend advies over de 
wenselijkheid van aanvullend 
onderzoek. Bart Krol is eind 
mei, samen met Fiona van der 
Burgt van bureau Over Mor-
gen, aan de slag gegaan en 
heeft na 28 gesprekken op 29 
september jl. zijn bevindingen 
aan de stuurgroep gepresen-
teerd.

Emoties over tiny houses Loodijk
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Iedereen wil dat er meer 
woningen worden ge-
bouwd. Vooral voor jon-
geren zijn tiny houses een 
(tijdelijke) oplossing. Dat 
bleek ook tijdens de com-
missie Sociale Zaken vo-
rige week. Alleen de weg 
ernaar toe leidde tot dis-
cussie en emoties.

Op het terrein van Schouten 
Groen aan de Loodijk wil Wij-
demeren meewerken aan de 
bouw van 37 tiny houses. Kees 
Schouten, de godfather van dit 
familiebedrijf, hield een warm 
pleidooi om te starten met de 
aanleg van deze kleine huis-
jes. Via zijn kleindochter had 
hij ontdekt dat hiermee velen 
aan een dak boven hun hoofd 
kunnen komen. Hij was ver-
wonderd over het feit dat het 
bouwproces nu stil lag, terwijl 
er een vergunning was. Wet-
houder Rosalie van Rijn legde 
uit dat het ging om de pau-
ze-stand in de vergunnings-
aanvraag, omdat er bezwaren 

zijn ingediend door omwonen-
den. Die moeten eerst worden 
afgehandeld. Namens De Lo-
kale Partij meende Margriet 
Rademaker dat er ‘rafelrand-
jes zaten aan de procedure’. 
De bewoners waren te laat 
geïnformeerd en er was geen 
sprake van participatie. Aan 
het ongemak van de omwo-
nenden was niet voldoende 
aandacht besteed. Haar be-
zwaren werden gedeeld door 
Nanne Roosenschoon van 
D66. Hierop ontplofte CDA ‘er 
Eric Torsing: “Ik kan wel hui-
len, dit is zo triest. Wat zijn we 
aan het doen?” Torsing meen-
de dat DLP en D66 geen wo-
ningbouw willen, want alle vra-
gen hierover waren al gesteld. 
Dat DLP en D66 deze kwestie 
opnieuw aan de orde stelden, 
was zijns inziens een klap in 
het gezicht van de jongeren, 
ambtenaren en wethouder. 
Die stonden te popelen om 
aan de slag te gaan. Hadden 
niet alle politieke partijen een 
half jaar geleden gezamenlijk 
gesteld dat Wijdemeren op 
creatieve en flexibele wijze al-
les op alles moet zetten voor 

de woningbouw?

Bij deze bouwprocedure is 
participatie niet noodzake-
lijk, omdat het om tijdelijke 
woningen gaat, slechts 10 
jaar, zei de wethouder. Die 
zelf het liefst een uitbreiding 
naar 20 jaar wilde. Bovendien 
krijgen de omwonenden de 
gelegenheid hun bezwaren 
uit te leggen. Margriet Rade-

maker benadrukte dat zij ook 
vóór deze tiny houses was, 
alleen had betere informatie 
vooraf onrust kunnen voor-
komen. Naast overlast zijn er 
ook zorgen over de verkeers-
afwikkeling vlakbij de bocht 
aan de Loodijk. Waarop Kees 
Schouten antwoordde dat met 
de aanleg van een parallelweg 
de veiligheid niet in het geding 
was, als natuurliefhebber pur 

sang stond hij garant voor de 
groene omgeving.

Tot slot zei Stan Poels van 
PvdA/GroenLinks dat deze 
‘onconventionele aanpak’ hem 
juist aanstond. “Zo moet je 
huisvesting aanpakken.” Het 
bleef bij het behandelverzoek 
van DLP en D66. De bouw 
wordt niet meer in de commis-
sie behandeld.

FOTO: Geen vaargeul langs de Horndijk

FOTO: De entree van Schouten Groen
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D66 Wijdemeren zegt: on(der)wijs 
bedankt
WIJDEMEREN
Na een jaar vol lockdowns, 
waarbij leerkrachten hun 
uiterste best deden om 
de Wijdemeerse leerlin-
gen van goed onderwijs te 
voorzien, vindt D66 Wijde-
meren het de hoogste tijd 
om hen in het zonnetje te 
zetten. 

Op 5 oktober togen frac-
tieleden Rob Koedijker en 
Natascha Rienks langs alle 11 
basisscholen in de gemeente 
om de leraren hun waarde-
ring te laten zien. Elke school 
ontvangt een boeket bloemen 
voor in de lerarenkamer met 
het kaartje ‘on(der)wijs be-
dankt’.

Lockdowns
Niet alleen voor de thuiswer-
kende ouders, maar ook voor 
de leerkrachten was het af-
gelopen schooljaar niet mak-

kelijk met alle lockdowns. Zij 
konden niet doen wat ze het 
allerliefste doen en dat is voor 
de klas staan en de kinderen 
de persoonlijke aandacht ge-
ven die ze nodig hebben. D66 
bedankt de leraren elk jaar op 
deze speciale dag en ook dit 
jaar is een bedankje voor hun 
tomeloze inzet voor de leerlin-
gen meer dan terecht.

Onderwijspartij
Zowel landelijk als lokaal is 
onderwijs een van de belang-
rijkste speerpunten van D66. 

Een goede opleiding geeft je 
immers de vrijheid om je dro-
men na te jagen en je talenten 
volop te benutten, de vrijheid 
om je eigen plek te vinden in 
de samenleving en om de toe-
komst aan te kunnen. Goed 
onderwijs is de sleutel voor 
een sterke economie die wel-
vaart levert. En leerkrachten 
staan – samen met ouders – 
aan de basis om onze kinde-
ren deze goede opleiding te 
geven. Nogmaals: on(der)wijs 
bedankt!

   

Wijdemeren in actie tegen steek-  
wapens
Wijdemeren neemt samen 
met de gemeenten uit de 
regio Gooi- en Vechtstreek 
deel aan de landelijke in-
leveractie van steekwa-
pens. Vooral jongeren en 
jongvolwassenen worden 
aangemoedigd hun steek-
wapen in te leveren. De 
inleveractie is een onder-
deel van de Week van de 
Veiligheid, die volgende 
week van start gaat op 11 
oktober en duurt tot 17 ok-
tober.

Burgemeester Crys Larson 
van de gemeente Wijdemeren 
nam het initiatief om als regio 
mee te doen aan deze actie: 
“Ik vind het belangrijk dat we 
ook in de regio duidelijk ma-
ken dat het bij je dragen van 
een steekwapen strafbaar is. 
Jongeren zijn zich daar vaak 
niet van bewust. En eenmaal 
met een mes op zak loopt een 
woordenwisseling sneller uit 
op een steekpartij. Dus doen 
we een oproep: maak je keu-
ze en lever je wapen in, dat 
kan met deze inleveractie 
zonder straf en anoniem.”

Drie inlevertonnen
Steekwapens kunnen tijdens 
de inleverweek straffeloos in-
geleverd worden op drie pun-
ten binnen de regio Gooi- en 
Vechtstreek waar veel jonge-
ren te vinden zijn. In Hilver-
sum kunnen steekwapens 
worden ingeleverd bij het poli-
tiebureau aan de Bonairelaan 
4-6. Deze is doordeweeks da-
gelijks geopend tussen 08:00 
uur en 22:00 uur. In Huizen 
kunnen steekwapens ook 
worden ingeleverd bij het po-
litiebureau: Graaf    Wichman

1, op doordeweekse dagen 
tussen 09:00 uur en 17:00 
uur. Ook is er een inlever-
punt bij het politiebureau van 
Naarden aan de Amersfoort-
sestraatweg 12. Deze is op 
maandag, woensdag en vrij-
dag geopend tussen 09:00 
uur en 17:00 uur. De inlever-
punten zijn herkenbaar door 
de poster van de landelijke 
campagne die voor het raam 
hangt. Het inleveren van de 
wapens gebeurt anoniem in 
een inleverton die op het bu-
reau staat.

  

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

	

Aanbieding 
	omschrijving 
	

0, 
	

00 
	

0,00 
	

Gevuld
Speculaastaartje

€ 4,95



>   De Linde tweede bij E-waste Race
Basisschool de Linde uit Loosdrecht werd 

vorige week tweede tijdens de E-waste Race 

van de GAD. In totaal werden er door de 

scholen maar liefst 21.133 oude elektronische

apparaten ingezameld. Super fijn dat deze 

nu niet de kans lopen om in het restafval te 

belanden. Top gedaan jongens en meiden 

van basisschool De Linde! 

>   Aandacht voor huiselijk geweld
Tot 26 oktober 2021 is de gratis buitenten-

toonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van 

geweld’ van Stichting Open Mind te zien in 

het Dudokpark in Hilversum. De expositie 

bestaat uit portretten van mensen die te

maken hebben gehad met huiselijk geweld 

of mishandeling. Bijzonder is dat ook de 

daders een plek krijgen in deze expositie.

Via een QR-code zijn hun verhalen te

beluisteren. Wilt u ook uw verhaal kwijt? 

Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt 

u terecht bij Veilig Thuis. U kunt hen bereiken 

via 0800 2000 of www.veiligthuisgv.nl.

>   Financieel advies kunstinstellingen
Kunst- en cultuurinstellingen in Wijdemeren 

opgelet! De gevolgen van de coronacrisis 

zorgen nog iedere dag voor onzekerheid.

Bij het nieuwe platform Cultuurherstel 

kunnen Noord-Hollandse instellingen terecht 

voor gratis financieel advies. U gaat met een 

professionele coach werken aan de financiële

basis van uw organisatie, zodat u weer 

kansen kunt creëren voor de toekomst. Is dit 

iets voor uw organisatie? Neem dan contact 

op via www.cultuurherstel.nl. Cultuurherstel 

wordt mogelijk gemaakt door de provincie 

Noord-Holland en gemeente Amsterdam.

>   Derde coronaprik bij ernstige 
afweerstoornis
Heeft u een ernstige afweerstoornis? Dan 

krijgt u deze maand een brief op de deurmat 

met een uitnodiging voor een derde corona-

vaccinatie. Bij sommige patiënten met een 

ernstige afweerstoornis blijkt namelijk dat zij 

na de eerste twee vaccinaties niet optimaal 

beschermd zijn. U krijgt daarom op advies 

van het RIVM een extra prik aangeboden. 

Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.  

Wijdemeren
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Bereikbaarheid belastingen

De belastingbalie Hilversum, waar de belastingtaken 

voor Wijdemeren zijn ondergebracht, heeft tijdelijk 

een beperkte telefonische bereikbaarheid. Zij zijn

momenteel dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 13.30 uur.

Bekendmakingen

Bent u voorbereid op criminaliteit? 
Weet u wat u kunt doen om de 
veiligheid in uw omgeving te ver-
groten? En hoe veilig is uw digitale 
omgeving eigenlijk? We besteden 
er extra aandacht aan in de week 
van de veiligheid van maandag 11 
tot en met zondag 17 oktober.

Tijdens de coronapandemie daalde het 

aantal woninginbraken. Nu we weer meer 

op kantoor werken en er op uitgaan, neemt 

de kans op een inbraak toe. Zorg er dus 

voor dat uw woning goed beveiligd is. 

Laat een lichtje aan als u weg bent en doe 

ramen en deuren op slot. 

Vergeet het tuinhek niet en laat de heg niet 

te hoog worden, zodat er vanaf de straat 

goed zicht is op uw woning.

Preventiekar
Op donderdag 14 oktober en op vrijdag 15 

oktober komt de zogenaamde preventiekar 

naar Wijdemeren. Donderdag 14 oktober 

staat hij op het dorpsplein in

Nederhorst Den Berg en vrijdag 15 oktober 

op de parkeerplaats van de Boni aan de 

Rading 146 in Loosdrecht. U kunt er terecht 

voor tips en informatie over o.a. de bevei-

liging van uw woning. Ook als u andere 

vragen hebt over veiligheid bent u van harte 

welkom.

Politielab
Herkent u de signalen van bijvoorbeeld 

drugscriminaliteit, witwassen en mensen-

handel? Op vrijdag 15 oktober staat er op 

de parkeerplaats van de Boni in Loosdrecht 

- naast de preventiekar - ook een grote 

voorlichtingsvrachtwagen van de politie. 

Het thema is ‘ondermijning’. Ondermijning 

is een vermenging van de onderwereld met 

de bovenwereld. Zo benaderen criminelen 

bijvoorbeeld boeren om hun schuur af te 

staan voor de productie van drugs. Leer de 

signalen van ondermijning herkennen en 

help de overheid met het voorkomen en 

bestrijden van deze criminaliteit. 

Online talkshows
U hoeft de deur niet uit om veel te weten 

te komen over veiligheid en wat u kunt 

doen. Van 11 tot en met 14 oktober kunt u 

elke avond om 19.30 uur een gratis online 

talkshow bijwonen. Ewout Genemans leidt 

de shows, die in het teken staan van crimi-

naliteit. U kunt deze uitzendingen bekijken 

en terugkijken op

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-

van-de-veiligheid.

• Maandag 11 oktober 2021: Cyber/gedigi-

   taliseerde criminaliteit 

• Dinsdag 12 oktober 2021: Overvallen 

• Woensdag 13 oktober 2021: Ondermijning 

• Donderdag 14 oktober 2021: Geweld 

Interview GooiTV
Op woensdag 13 oktober wordt burge-

meester Crys Larson geïnterviewd door 

Saskia Luijer in een uitzending van

‘In gesprek met...’.

Het interview wordt uitgezonden op 

GooiTV en is daarna ook terug te kijken

op het YouTubekanaal van GooiTV.

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

13 oktober 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@westphilwandelt

Drop je knife en doe
wat met je life

   11-17 oktober: 

   Week van de veiligheid 



Op initiatief van de gemeente 
Wijdemeren doet de regio Gooi en 
Vechtstreek mee aan de actie tegen 
wapenbezit onder jongeren ‘Drop je 
knife en doe wat met je life’. Tijdens 
de week van de veiligheid zijn steek-
wapens op drie plekken in de regio 
anoniem in te leveren. 

Het bij je dragen van een steekwapen is 

strafbaar. Veel jongeren zijn zich daar niet 

van bewust. En met een mes op zak loopt 

een woordenwisseling sneller uit op een 

steekpartij. In de week van de veiligheid kan 

iedereen steekwapens straffeloos inleveren 

op drie plekken binnen de regio Gooi- en 

Vechtstreek. 

• Hilversum: Politiebureau, Bonairelaan 4-6. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   8.00 uur tot 22.00 uur. 

• Huizen:  Politiebureau, Graaf Wichman 1. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   9.00 uur tot 17.00 uur. 

• Naarden: Politiebureau, Amersfoortse-

   straatweg 12. Maandag, woensdag en 

   vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De inleverpunten zijn herkenbaar door de 

poster die voor het raam hangt.

Het inleveren van de wapens gebeurt

anoniem in een inleverton die op het 

bureau staat. 

Drop je knife en doe wat met je life

Al zo’n drie jaar ruimt een groep inwo-
ners uit Loosdrecht zwerfafval op langs 
de dijken, plassen, sloten en straten van 
Loosdrecht. We zetten inwoners en or-
ganisaties die bijdragen aan een mooie 
en schone buurt graag in het zonnetje! 
 

Initiatiefnemer Nicola Wolstenholme: “Zo’n 

drie jaar geleden borrelde het idee in me 

op om samen met een groep zwerfafval te 

gaan ruimen. Ik ergerde me zo tijdens mijn 

hardlooprondje dat ik direct een oproep 

heb geplaatst in de Facebookgroep voor 

inwoners van Loosdrecht.”

Met hoeveel mensen ruimen jullie op?
“We zijn nu met negen buurtbewoners. Er 

zijn geen verplichtingen: wie kan helpt mee. 

We zijn langs de Rading te vinden richting 

het vliegveld en daar voorbij. Ook prikken 

we bijvoorbeeld vuil langs de ’s-Gravelandse-

vaart, de Loosdrechtsedijk of de Veendijk.” 

Merken jullie dat het opruimen 
helpt?
“Er ligt minder zwerfafval dan voorheen. Dat 

ligt misschien aan de coronaperiode, maar 

er is ook meer bewustzijn. We zien steeds 

vaker ‘collega-afvalprikkers’. Ook krijgen we 

veel positieve reacties. Mensen steken een 

duimpje op. Soms krijgen we zelfs koffie 

met lekkers!” 

Wilt u ook aan de slag in de buurt?
Wilt u ook bijdragen aan een schone en 

mooie buurt? Vanuit vrijwilligersplatform 

De Appelboom heeft de gemeente nog 20 

prikkers te leen waarmee u zwerfafval kunt 

oprapen. U kunt dit aanvragen via

deappelboom@wijdemeren.nl.

Schone straten in Loosdrecht

Ook de vrijwilligers van stichting 
SLOEP steken de handen uit de mou-
wen voor een schoon Loosdrecht. 
Na een zomer vol water- en vaarpret 
gaat een enthousiaste groep men-
sen op zaterdag 16 oktober op de 
Loosdrechtse Plassen afval opruimen.

De clean-up dag start rond 10.00 uur in de 

werkhaven van Recreatie Midden-Neder-

land (Veendijk 26, Loosdrecht). Komt u ook 

helpen? 

Het water op
Organisator Tjamke Kieft: “We gaan het wa-

ter op, dus als je met een eigen boot kunt 

komen is dat fantastisch. Lukt dat niet, dan 

kun je opstappen op één van de andere 

boten. Er zijn vuilniszakken en grijpers 

genoeg. Maar als je een hark of schepnet 

en een paar werkhandschoenen mee kunt 

nemen dan is dat super fijn! We gaan er 

met elkaar een mooie dag van maken!”

Afval verzamelen
Al het afval wordt verzameld in de werkhaven.

Als er grote dingen gevonden worden, 

zorgt het Plassenschap dat dit opgeruimd 

wordt. De politie is bereikbaar voor span-

nende vondsten. 

Help ook mee om de plassen klaar te ma-

ken voor het winterseizoen!

Aanmelden kan via info@stichtingsloep.nl 

of via telefoonnummer 06 25 23 28 54. 

Clean-up dag Loosdrechtse Plassen 

Wijdemeren
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Zorgt u voor een dierbare met de-
mentie? Ervaar via een virtual reality-
bril hoe zijn of haar dagelijkse leven 
eruit ziet. 

Het zorgen voor een familielid of andere 

dierbare met dementie is een bijzondere 

taak. Er wordt een beroep gedaan op uw 

empathisch vermogen en flexibiliteit. Het 

is vaak lastig om te doorgronden wat er 

allemaal gebeurt met iemand die dementie 

krijgt. Met een dementiebril laten we u 

ervaren wat het betekent om dementie te 

hebben, zodat u uw naaste nog beter kunt 

ondersteunen. 

Programma
Tijdens de week van de mantelzorg bieden 

we op dinsdag 9 en donderdag 11 november

de gelegenheid om in kleine groepjes 

(maximaal drie personen per tijdslot) de 

virtual reality ervaring bij te wonen.

De bijeenkomst duurt in totaal ongeveer 

45 minuten. De sessie wordt professioneel 

begeleid door een trainer van Into D’mentia. 

Na afloop ontvangt u een code voor een 

platform. Hierop staat meer informatie en 

oefeningen, waardoor de film extra verdie-

ping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt - corona-

proof - plaats in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht. U kunt zich aan-

melden via m.voorn@wijdemeren.nl. Geef 

hierbij aan of u op 9 of 11 november wilt 

deelnemen en of u in de ochtend

(8.30 uur tot 12.00 uur) of in de middag 

(13.00 uur tot 17.00 uur) beschikbaar bent. 

We delen u vervolgens binnen dit dagdeel 

in voor een tijdslot. Uiteraard hoort u nog 

van ons op welk tijdstip u ingedeeld bent. 

Ervaar wat dementie betekent
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw en 

   plaatsen dakkapel (06.10.21)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 54: uitbreiden woning 

   (05.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen

   beschoeiing (04.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: vervangen 

   beschoeiing (04.10.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 71: aanleggen

   insteekhaven (30.09.21)

- Veendijk 1 a ap19: splitsen appartement (23.09.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 58a: bouwen woning en maken 

   uitweg (04.10.21)

- Dammerweg 100 ws03: vervangen woonark 

   (30.09.21)

- Slotlaan 23 ws01: plaatsen schuur en

   parkeerruimte (29.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen 

   golfbreker (04.10.21)

- Herenweg 70: bouwen brug (30.09.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: bouwen erker (23.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (28.09.21)

- ter hoogte van Boegspriet 7: afmeren woon-

   boot voor periode van tien jaar (24.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen

   gevels, indeling en constructie woningen (30.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame 

   (07.10.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (04.10.21)

- Van Ostadelaan 15: vervangen dakkapel en 

   plaatsen erker (27.09.21)

Nederhorst den Berg
- tegenover Hinderdam 5: kappen boom (04.10.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten onbemand tank-

   station (27.09.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 59: verbouwen woning (04.10.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren 

   dakterras (06.10.21)

- ’t Jagerspaadje 19a: vergroten aanbouw (04.10.21)

- Veendijk 17a: plaatsen balkon (04.10.21)

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Laan van Eikenrode 1:  aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP 

   met aanvrager) (09.12.20) 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Kerkstraat 4: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (14.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 13 oktober 2021

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 
vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 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,
tel. 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) 

Verkeer

Datum: 14 oktober 2021 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

3. Installatie commissielid Wilna Wind, voor de

    PvdA/GroenLinks

Hamerstukken 

7. Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

    Dammerweg 108-109 

9. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A

    te Nederhorst den Berg 

10. Inhuurbudget laatste trimester 2021

Bespreekstukken 

11. Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair

12. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

      Kortenhoef 

13. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke

      ombudscommissie Wijdemeren 2006 

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Moties Vreemd aan de agenda

16. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. 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, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

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

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

Het zorgt voor isolatie, vertraagt de 
afvoer van regenwater, geeft verkoeling 
in de zomer,  vermindert geluidsover-
last en stimuleert de biodiversiteit… 
groene daken hebben vele voordelen. 
Overweegt u om een groen dak aan te 
leggen? We geven een subsidie van 25 
euro per vierkante meter.

Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor 

dat we vaker te maken hebben met he-

vige regenbuien en langere perioden van 

droogte en warmte. Groene (sedum) daken 

kunnen helpen om de overlast te beperken. 

Maximaal 1000 euro
Inwoners en bedrijven ontvangen maximaal 

25 euro subsidie per vierkante meter tot 

een maximaal bedrag van 1000 euro, inclu-

sief BTW. De minimale afname is zes vier-

kante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. 

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en 

de waterdichte dakbedekking vrij nieuw. 

Daarnaast is het uw eigen verantwoor-

delijkheid om belasting, draagkracht en 

dakhelling te (laten) controleren. Laat 

u adviseren door de leverancier of een 

constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer 

informatie en het doen van een subsidie-

aanvraag op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
Via de Energiecoöperatie Wijdemeren kunt 

u meedoen aan een collectieve inkoopac-

tie. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden 

(materiaal voor) uw groene dak afnemen 
en, indien gewenst, een onderhoudscon-

tract afsluiten. 

Vraag subsidie voor een groen dak
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R.I.P. Robby Israel
KORTENHOEF
Vorige week donderdag over-
leed Robby Israel (1949) na 
een zwaar ziekbed. “ Er gaat 
letterlijk geen dag voorbij dat ik 
niet bezig ben met de oorlog. 
En dat gevoel wordt steeds 
sterker”, zei Robby Israel in 
2004 in dit blad. Als kind van 
joodse ouders achtervolgt 
zijn joodse verleden hem nog 
steeds. Ook in z’n werk als 
directeur van een stichting 
die ijvert voor het rechtmatig 
terugvorderen van de joodse 
tegoeden werd hij dagelijks ge-
confronteerd met het verleden. 
Israel, liberaal in hart en nieren, 
was jarenlang voorzitter van 
de plaatselijke VVD. Ook was 
hij commissie- en raadslid. In 
2017 stapte hij uit de partij, om-
dat hij vond dat de VVD te slap 

optrad tegen de integriteits-
schendingen binnen de partij. 
Samen met Martin Vuyk richtte 
hij Onafhankelijk Liberaal op, 
dat overigens bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018 

geen zetel veroverde in de 
raad. De redactie wenst Noga, 
Uri, Liesbeth, Sophie, Anna & 
Max sterkte met het verlies.

FOTO: Douwe van Essen

’Lieve mam,
Rust nu maar uit
Je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig mens gedaan
Wie kan beseffen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Ga nu maar, wij redden ons wel...’

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij  
deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren 
hebben wij afscheid genomen van onze moeder, 

schoonmoeder, lieve oma, zus en tante

Anna Wilhelmina 
Veldhuizen - Heemstra

Ankie
* Balikpapan,  † Kortenhoef, 
15 april 1952  1 oktober 2021

Inge en Wilco, Floor, Mats
José en Anne, Melle, Jurre, Olle

Roy en Niels
† Gert Veldhuizen

Correspondentieadres: 
Zuidereinde 190, 1243 KP  ’s-Graveland

De crematieplechtigheid heeft afgelopen zaterdag 
plaatsgevonden.

Onze bijzondere dank gaat uit naar de Amaris zorggroep 
Rubina ELV, huisartsen Hoflaan en buurtzorg Kortenhoef.

FAMILIEBERICHTEN

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Robert Victor (Robby) Israel

De heer Israel was commissielid en raadslid in de periode 
2014-2018 voor de VVD en later O-Lib.  

Wij herinneren hem als een sociaal betrokken
en principieel mens die integriteit hoog in het vaandel 
had staan. Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn

inzet voor de lokale politiek. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Noga,
zijn zoon Uri, schoondochter Liesbeth, kleinkinderen en 

andere dierbaren. De raad en het college van de
gemeente Wijdemeren wensen hen sterkte bij het

dragen van dit verlies.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Mevr. W. Heeg, secretaris 
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Kandidatenlijst ChristenUnie bekend
WIJDEMEREN
De kandidatenlijst van de 
ChristenUnie is op donder-
dag 7 oktober vastgesteld. 
Esther Kaper (38) was al de 
beoogd lijsttrekker en Eric 
Brand staat op nummer 
twee.

Eric Brand (52) staat op plek 
twee van de kandidatenlijst. 
Brand woont in Kortenhoef, 
maar is opgegroeid in Loos-
drecht. Hij is betrokken bij de 
Sijpekerk, productieleider en 

bestuurder van Muziektheater 
Spotlight. “Ik ben onderne-
mend, analytisch en kom met 
oplossingen die ook praktisch 
uitvoerbaar zijn. Als kandidaat 
op de tweede plek wil ik ervoor 
zorgen dat de ChristenUnie 
een partij is waarbij alle in-
woners van Wijdemeren zich 
thuis voelen. Met een chris-
telijk-sociaal verkiezingspro-
gramma waarin iedereen her-
kenning kan vinden.” Esther 
Kaper: “Met deze mooie lijst 
gaan we de verkiezingen met 

vertrouwen tegemoet!”

De kandidatenlijst: 1. Esther 
Kaper; 2. Eric Brand; 3. Niels 
Bruinius; 4. Ursula Hopman; 
5. Ellineke van den Broeck-
Bolt; 6. Bert ter Stege; 7. Ro-
lina Grasmeijer-Bronsema; 8. 
Esther Luijer-Van Rooijen; 9. 
Peter Grasmeijer.

Welke onderwerpen mogen 
niet ontbreken in het verkie-
zingsprogramma? Stuur een 
e-mail naar Esther Kaper: 

esther.kaper@wijdemeren.
christenunie.nl of bel/app 06-

15267320.

   

Geen hamerstukken in raad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week werden in 
diverse commissies veel 
onderwerpen voorbereid 
voor de gemeenteraad. 
Als er geen verschil van 
mening is, dan worden die 
niet meer besproken in de 
gemeenteraad. Dat heet 
een ‘hamerstuk’. Over on-

derstaande onderwerpen 
is het laatste woord nog 
niet gezegd. Dus geen ha-
merstuk.

•        De Lokale Partij wil dat 
de nieuwe locatie voor het IKC 
van het openbaar onderwijs 
komt op de locatie De Linde. 
Omdat deze plek een veel ho-
gere score kreeg op een kwa-
liteitsschaal. Olivier Goetheer 

vond het financiële aspect niet 
doorslaggevend. Dat vonden 
de andere partijen wel, in twee 
gebouwen op de plek van de 
Sterrenwachter is 2,4 miljoen 
goedkoper. Patricia IJsbrandij, 
woordvoerder van Dorpsbe-
langen, aarzelde en hoopte 
dat er uitstel komt, waarbij als-
nog één gebouw kan worden 
gekozen;

•        Ook een krediet van 
€100.000 voor kortetermijn-
maatregelen voor de ver-
keersveiligheid rondom de 
Smidsbrug is geen hamerstuk. 
Er waren twijfels. Stan Poels 
(PvdA/GrL.) had twijfels hoe 
een deskundige werkgroep 
samen te stellen. Frits den 
Hartog (DLP) en Eric Torsing 
(CDA) komen met wijzigingen, 
o.a. over mogelijke flitspalen;

•        De gemeenteraad wil 
medewerking verlenen aan 
het eervol ontslag van de om-
budscommissie. Na de verkie-
zingen van 2022 wil men een 
externe instantie in de arm ne-
men die klachten behandelt. 
Toch willen CDA en DLP met 
een amendement komen op 
dit voorstel.

   

Succesvolle scholenstrijd tegen elektronisch afval
WIJDEMEREN
Afgelopen vier weken heb-
ben leerlingen van tien 
basisscholen uit Gooi en 
Vechtstreek een grote hoe-
veelheid elektronisch af-
val ingezameld tijdens de 
E-waste Race. In totaal za-
melden de scholen met de 
hulp van buurtbewoners 
maar liefst 21.133 oude 
elektronische apparaten 
in. 

Dankzij de grote inzamelstrijd 
belandt de verzamelde appa-
ratuur niet in de verbrandings-
oven maar wordt hergebruikt 
en gerecycled. De Rehobo-
thschool uit Huizen is met 
4428 ingezamelde apparaten 
de winnaar van de E-waste 
Race. Wethouder Rebel van 

gemeente Huizen overhandig-
de de trotse school de prijs. 
De Linde uit Loosdrecht en 
de Curtevenne uit Kortenhoef 
stonden lange tijd op de 2e 
plek, maar misten op een paar 
kilootjes na de eerste prijs.

Op dit moment wordt in Ne-
derland de helft van het elek-
tronisch afval (e-waste) niet 
gerecycled, vaak omdat het 
bij het restafval belandt of bij 
mensen thuis blijft liggen op 
zolder of in een la. De E-was-
te Race moedigt kinderen, 
hun familie en buurtbewoners 
aan bewuster om te gaan met 
hun elektronica. De race ging 
zoals altijd van start met een 
leerzame interactieve gastles 
waarin kinderen onder andere 
leren over grondstofschaarste, 

consuminderen en de circulai-
re economie. Na de gastles-
sen ging de race van start en 
werd door de leerlingen vier 
weken lang huishoudelijk elek-
tronisch afval ingezameld en 
kregen kinderen extra punten 
als ze e-waste lieten repare-

ren. Onderstaande basisscho-
len hebben de afgelopen vier 
weken meegedaan aan de 
E-waste Race: De Hoeksteen 
(Bussum), Rehobothschool 
Huizen (Huizen), Montesso-
ri de Gouden Kraal (Huizen), 
Paulusschool (Hilversum), 

Wilgentoren (Hilversum), Cur-
tevenneschool (Kortenhoef), 
De Linde (Loosdrecht), Oranje 
Nassauschool (Muiderberg), 
Comeniusschool (Naarden) en 
Van der MuelenVastwijkschool 
(Weesp)

   

Steungroep QR
LOOSDRECHT
De QR- code heeft zijn intrede 
gedaan. Een behoorlijke groep 
mensen heeft zo’n QR-code 
niet, omdat ze zich niet willen 
of kunnen laten vaccineren 

of bijvoorbeeld omdat ze niet 
willen meewerken aan de QR- 
maatschappij. Dat is niet altijd 
een makkelijke keuze en er 
zijn genoeg mensen die weinig 
gelijkgestemden in hun omge-

ving hebben. Om die reden 
hebben wij voor deze mensen 
groepen opgericht speciaal 
gericht op Loosdrecht, zodat 
ze, via social media, maar ook 
persoonlijk, contact met elkaar 

kunnen hebben. Om elkaar te 
steunen op verschillende ma-
nieren, soms praktisch, maar 
ook psychisch. Wij nodigen 
degenen die daar behoefte 
aan hebben graag uit lid te 

worden. Stuur daarvoor een 
email naar steungroepLoos-
drecht@gmail.com.
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Ter Sype gaat vliegen
Ingezonden brief

Eindelijk zicht op vooruitgang 
in de bouw van woningen op 
Ter Sype. Woensdagavond 6 
oktober werden de kaders voor 
ontwikkeling van deze woon-
wijk besproken. Deze kaders 
vaststellen in de raadsverga-
dering van december kreeg 
geen steun van De Lokale 
Partij. Het college wil namelijk 
afzien van eigen participatie in 
de vorm van meedenken over 
die kaders om december te 
halen. De Lokale Partij wil wél 
dat inwoners en ondernemers 
daarover vooraf meepraten. 
Dat draagt bij aan draagvlak 
en richting. Gelukkig steunen 
andere partijen deze aanpak 
en zal de gemeente de parti-
cipatie nu toch in gang zetten.

De Lokale Partij gaf alvast 
een zevental voorzetten.
1. Bouw zoveel mogelijk wo-
ningen in de betaalbare prijs-
klassen. Waar dat qua ge-
luids- of milieuregels niet kan, 
is (kleinschalige) bedrijvigheid 
een optie.
2. Zorg voor goede ontsluiting 
met een rondweg, zodat de 
Tjalk eindelijk een rustige weg 
wordt en we doorgaand ver-
keer in het dorp kwijtraken.
3. Voeg geen detailhandel 
in dit gebied toe. Daarvan is 
meer dan genoeg in het be-
staande dorp beschikbaar.
4. Laat de maatschappelij-
ke voorzieningen in het oude 
dorp met een prachtig IKC in 
één gebouw op de plek van de 
Lindeschool.

5. Zorg ervoor dat toekomstige 
bewoners zich realiseren dat 
het vliegveld zowel geluids-
overlast als (kijk)genot ople-
vert.
6. Ontwikkel deze wijk op ba-
sis van realistische en haalba-
re duurzaamheidseisen in een 
passende groene omgeving.
7. Hou in de ontwikkeling van 
Ter Sype terdege rekening met 
de begraafplaats, zowel als 
plek van rust en bezinning als 
met een eventuele uitbreiding.

Wij hopen dat onze voorzetten 
u inspireren en dat u gebruik 
gaat maken van de gelegen-
heid om mee te denken.

Gert Zagt, De Lokale Partij

   

IKC in één gebouw
Ingezonden brief

Donderdagavond 14 oktober 
neemt de gemeenteraad een 
belangrijk besluit over het 
tweede Integraal Kind Cen-
trum in Loosdrecht (IKC). De 
basisscholen De Linde en de 
Sterrenwachter komen einde-
lijk ook samen op een locatie. 
De Rehoboth- en de Terp-
straschool, die zijn opgegaan 
in IKC Wereldwijs, gingen 
hen voor. Realiseren we dit 
tweede IKC in één gebouw is 
het grootste punt dat rest na 
jarenlange discussie. Op de 
locatie Sterrenwachter is dat 
praktisch onmogelijk vanwege 
de doorsnijding van het terrein 
voor de Pauluskapel. Toch 
zijn CDA, VVD en PvdA-GL 
daarvoor, wetende dat dan het 
IKC niet in één gebouw komt. 

D66 is net zoals De Lokale 
Partij voor één gebouw. Deze 
investering doe je voor 40-50 
jaar en dat móet je goed doen. 
Dorpsbelangen bij monde van 
mevrouw IJsbrandij benoemt 
alle argumenten tegen twee 
gebouwen, maar zij stelt dat 
objectief gezien geen ande-
re keuze mogelijk is. En dat 
laatste klopt niet. Want die 
is er wel. Het is zoals onze 
Olivier Goetheer (De Lokale 
Partij) het verwoordde: ‘gaat 
u voor rapportcijfer 10 of een 
4’? Deze keus maak je voor 
de toekomst van de nieuwe 
generaties na ons. Als je je 
dan ook nog herinnert dat fi-
nanciële argumenten niet de 
doorslag mogen geven? Dan 
is ónze keus: een prachtig IKC 

op locatie Lindeschool in één 
gebouw met volop buitenruim-
te. Het is duidelijk dat de vier 
raadsleden van Dorpsbelan-
gen donderdag de sleutel in 
handen hebben om een IKC 
in één gebouw mogelijk te ma-
ken. Op de plek van De Linde. 
En dat is ook de grote wens 
van het bestuur van Talent Pri-
mair. Daarbij komt dat de ou-
dercommissie en de MR één 
gebouw zien als voorwaar-
de voor een goed werkende 
school. Grijp die kans collega 
raadsleden van Dorpsbelan-
gen. Laat zien waar u voor 
staat.

Gert Zagt, De Lokale Partij

   

Gallery McSorley weer open
‘S- GRAVELAND
Ook Gallery McSor-
ley-Gooilust is gelukkig 
weer open voor publiek. U 
kunt ons bezoeken om de 
nieuwe kunstaanwinsten 
te bewonderen.

We hebben opnieuw veel nieu-
we etsen en schilderijen van 
Ad Arma. Deze kunstenaar 
heeft diverse onderscheidin-
gen ontvangen, waaronder de 
prestigieuze prijs Kunstenaar 
van het Jaar. Ook exposeren 

wij etsen van de Oostenrijker 
Jacob Demus, de enige heden-
daagse graficus die gespecia-
liseerd is in het gebruik van de 
diamant-droognaald-techniek. 
Hij heeft o.a. geëxposeerd in 
het Londense British Museum; 
het Metropolitan Museum in 
New York en het Rijksmuseum 
in Amsterdam. U kunt nieuwe 
glastorso’s van Mari Mészáros 
bekijken, glazen beelden van 
Sabine Lintzen en veel bron-
zen beelden van mensen en 
dieren van beeldhouwer Jaap 

Hartman. Naast internationa-
le artiesten exposeert ook de 
Nederlandse schilderes Han-
nelore Houdijk haar stillevens. 
Tevens bieden wij een preview 
van de Affordable Art Fair in de 
Kromhout Hall in Amsterdam.

Gallery McSorley-Gooilust; 
Open: zaterdag – zondag 12-18 
uur en op afspraak, Zuiderein-
de 124 -21 jaren in ’s-Grave-
land; tel. +31 06-13786779;
www.gallerymcsorley.com 
fineart@gallerymcsorley.com

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 13 oktober:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt over 
de overlast die Givaudan in 
Naarden veroorzaakt voor 
de omwonenden. Het bedrijf 

is de grootste fabrikant van 
geur- en smaakstoffen in de 
wereld. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij 
de kermis in Ankeveen en de 
dag van de coming-out. Bur-
gemeester Crys Larson praat 
in het programma In Gesprek 
Met Wijdemeren over actuele 
zaken.

   

Weer welkom in de 
kerk
Door: Josje Erkelens

LOOSDRECHT
Nu de coronamaatregelen 
versoepeld zijn, is iedereen 
weer welkom in de Neder-
lands Gereformeerde kerk 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
124. Aanmelden van tevoren 
hoeft niet meer. Iedere zon-
dagmorgen is er om half tien 
een kerkdienst. Er wordt nog 
wel gepaste afstand gehou-
den in de banken en er wordt 
gezorgd voor voldoende ven-
tilatie. Voor belangstellenden 

blijft de dienst ook te volgen 
via www.ngkloosdrecht.nl. 
Het kerkgebouw aan de dijk 
is deze zomer van buiten he-
lemaal opgeknapt: de muren 
en de kozijnen zijn geschil-
derd, raampjes zijn vervan-
gen, nieuwe windveren zijn 
geplaatst en geschilderd. Het 
karakteristieke gebouw is een 
gemeentelijk monument, dus 
het is de moeite waard om dat 
goed te onderhouden. Zo blijft 
het een mooie plek om samen 
te komen.

Allround schoonmaakbedrijf
Dijkman

30 jaar dienstverlening

Nieuwloosdrechtsedijk 165 • 1231 KS Loosdrecht
06 - 515 80 611
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Expositie Loosdrechts 
porselein onder water
LOOSDRECHT
Stichting Kunstbezit 
’s-Graveland organiseert 
de tentoonstelling ‘Loos-
drechts porselein on-
der water – schilderijen 
van Hannelore Houdijk’. 
Van zaterdag 16 oktober 
t/m zondag 14 november 
te bezichtigen in Kas-
teel-Museum Sypesteyn, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
150 te Loosdrecht. Ope-
ningstijden 12.30 – 16.00 
uur.

Het bestuur van de Stichting is 
trots en dankbaar dat we in dit 
coronatijdperk een bijzondere 
tentoonstelling in de prachtige 
omgeving van Kasteel-Muse-
um Sypesteyn mogen organi-
seren. Hannelore Houdijk uit 
Nederhorst den Berg was met 
haar schilderij “Theepot in het 
water” winnares van de natio-
nale wedstrijd ‘Schilderij van 
het Jaar 2019’. Een schilderij 
van deze bijzondere kunstena-
res mocht in de collectie van de 
Stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land natuurlijk niet ontbreken. 
In opdracht van de Stichting 
heeft Hannelore Houdijk een 
schilderij met een soortgelijke 
compositie gemaakt, maar dan 
met een knipoog naar de rijke 
historie van het Loosdrechts 
porselein. Verschillende door 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
en een lokale verzamelaar ter 
beschikking gestelde objecten 
Loosdrechts porselein zijn in 
de Spiegelplas in ondiep water 
gefotografeerd. De combinatie 
van het stromende water en 
de bijzondere heldere kleuren 
en detaillering van het Loos-
drechts porselein uit het eind 
van de achttiende eeuw zijn 
door Hannelore Houdijk op 
het schilderdoek vastgelegd. 
Op deze wijze is een belang-
rijk cultuur-historisch aspect 
van Loosdrecht met de heden-
daagse kunst verbonden.

Dominee De Mol
Het Loosdrechts porselein 
werd vervaardigd in een door 
dominee Joannes de Mol in 
Oud-Loosdrecht in 1774 op-
gerichte porseleinfabriek. Het 
betrof een werkgelegenheids-
project voor de plaatselijke be-
volking. Dit was nodig omdat 
na de periode van turfwinning 

de turfstekers in grote armoe-
de terecht waren gekomen. 
Voor fijn schilder- en vorm-
werk huurde dominee De Mol 
vaklieden van elders in, zelfs 
uit het buitenland. Binnen tien 
jaar raakte de fabriek failliet. 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
heeft een omvangrijke col-
lectie Loosdrechts porselein, 
onder andere verzameld door 
de stichter van het kasteel Jhr. 
C.H.C.A. van Sypesteyn.

Kunstbezit
Er hangen gedurende de pe-
riode van de tentoonstelling in 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
ook vijf schilderijen die repre-
sentatief zijn voor de schilders 
van de Kortenhoefse School. 
Zoals een klein schilderij van 
de eind negentiende eeuw af-
gebrande korenmolen aan het 
Moleneind in Kortenhoef van 
P.J.C. Gabriël (1828-1903). 
De top Haagse School-schil-
der Gabriël wordt gezien als 
de schilder die Kortenhoef 
heeft ontdekt. Kortenhoef 
wordt daarom ook wel het land 
van Gabriël genoemd. Al ruim 
100 jaar heeft Kortenhoef het 
imago van een kunstenaars-
dorp. Door naast schilderijen 
van de Kortenhoefse School 
ook schilderijen van de huidi-
ge generatie kunstenaars in 
Wijdemeren te verzamelen zet 
de Stichting Kunstbezit ’s-Gra-
veland dit imago graag voort. 
Kunst verbindt, niet alleen 
mensen maar ook een dorps-
samenleving. Dat blijkt ook 
het samenwerkingsverband 
waarmee deze tentoonstel-
ling tot stand is gekomen. De 
Stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land organiseert de tentoon-
stelling in samenwerking met 
Kasteel-Museum Sypesteyn, 
Stichting Loosdrechts Porse-
lein (SLOP), Historische Kring 
Loosdrecht en de gemeente 
Wijdemeren.

Izaline Calister & Thijs Borsten in 
theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Izaline Calister zingt met 
Thijs Borsten op zaterdag 
16 oktober om 20.15 uur 
in theater De Dillewijn te 
Ankeveen ‘Het eiland van 
mijn vader’ over Curaçao, 
haar vader en zichzelf.

Zangeres Izaline Calister is 
afkomstig van Curaçao. Ze is 
daar zeer geliefd. In de voor-
stelling ‘Het eiland van mijn 
vader’ zingt en vertelt ze over 
Curaçao, haar vader en daar-
mee ook over zichzelf. Com-
ponist, pianist en theatermaker 
Thijs Borsten reisde met haar 
naar Curaçao. De vader van 
Izaline reed hen rond over het 
eiland. Met filmbeelden, lied-

jes en verhalen nemen Izaline 
en Thijs het publiek mee op 
reis in het leven van Izaline en 
haar vader. Theaterkrant: ‘Het 
eiland van mijn vader is een 
innemende, intieme, swingen-

de voorstelling, die ondanks 
zijn uiterlijke vrolijkheid een 
opmerkelijke diepgang heeft.’ 
Theaterconcert: https://www.
ticketkantoor.nl/shop/eilandva-
der (Tickets € 19,- )

   

De eerste editie van Liberty Loos-
drecht is een groot succes
LOOSDRECHT
Het uitverkochte concert 
van 25 september in de ha-
ven van Porto Loosdrecht 
georganiseerd door Liber-
ty Concerts en Sonny’s 
Inc. was een groot succes!

Met meer dan 15.000 fans op 
Facebook, gemiddeld 120 op-
tredens per jaar, een clientèle 
die reikt tot aan het koningshuis 
en met honderden nummers in 
diverse muziekstijlen in het re-
pertoire, mag Sonny’s Inc. zich 
met recht tot de top drie enter-
tainmentbands van Nederland 

rekenen. En hoewel de optre-
dens het afgelopen jaar stilla-
gen, lag de muziek dat geen 
moment. ‘We hebben van de 
nood een deugd gemaakt.’ We 
hebben inmiddels onze eigen 
concertreeks opgezet onder 
de naam Liberty Concerts, de 
aftrap was afgelopen 25 sep-
tember in Loosdrecht, onder 
de naam Liberty Loosdrecht. 
Sonny’s Inc. live in de haven 
van Porto Loosdrecht is eigen-
lijk met geen pen te beschrij-
ven”, het is een concert dat je 
moet beleven!” De vele aardi-
ge mailtjes, berichten op soci-

ale media spreken boekdelen, 
wij willen onze fans, vrienden, 
kennissen, leuke onbekenden, 
familie etc. bedanken voor de 
aanwezigheid op ons concert 
van Liberty Concerts.

Wij zijn al weer druk bezig om 
eind dit jaar op een schitteren-
de locatie een spectaculaire 
show neer te zetten met Son-
ny’s Inc. en big band! 

Wil je op de hoogte blijven ? 
Volg ons dan op Facebook, In-
stagram of via www.libertycon-
certs.nl. We zien jullie snel.”
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Kinderboekenweek van start
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
De Kinderboekenweek is 
op 6 oktober weer van start 
gegaan, met het thema 
‘worden wat je wil’. Wij gin-
gen langs bij boekhandel 
CW76 in Kortenhoef. Van 
6 tot en met 17 oktober wa-
nen de kinderen zich in een 
paradijs als ze de knusse 
boekwinkel binnenstap-
pen. Overal waar je kijkt, 
zijn kinderboeken te vin-
den.

Gedurende de Kinderboe-
kenweek staan de kinderen 
centraal. Etienne heeft alle 
volwassen boeken van de zuil 
voorin de winkel gehaald en 
deze vol gelegd met kinder-
boeken. Uiteraard mogen de 
nieuwste kinderboeken, vaak 
geschreven speciaal voor de 
Kinderboekenweek, niet ont-
breken. Bovenop prijkt het met 
de gouden Griffel bekroonde 
boek ‘Gozert’ van Pieter Kool-
wijk. Daarnaast is uiteraard 
ook de winnaar van de gouden 

penseel aanwezig, te weten 
‘Hele verhalen voor een halve 
soldaat’ van Ludwig Volbeda. 
Verder is de zuil met veel zorg 
samengesteld door Etienne. 
Zo kun je niet om het boek ‘ik 
praat als een rivier’ heen, wat 
het aangrijpende verhaal ver-
telt over een stotterend jon-
getje. Ook Etiennes favoriete 
kinderboek aller tijden is ieder 
jaar verzekerd van een promi-
nente plek in de winkel: Kruis-
tocht in Spijkerbroek van Thea 
Beckman. ‘Het maakt me niet 
uit of het goed verkoopt of niet, 
ik zal dit boek ieder jaar aan 
blijven bieden. Dit is zo’n mooi 
boek!’ spreekt Etienne gepas-
sioneerd.

Mooiste tijd van het jaar
De Kinderboekenweek is voor 
de medewerkers van de boek-
handel de mooiste tijd van het 
jaar. Alle kinderen die een boek 
komen opzoeken, soms hele 
gezinnen, peuters die door de 
winkel rennen. Het mag en kan 
allemaal. ‘Als ze maar gaan 
lezen. Als ze maar genieten’. 
Mooie woorden en dat er ple-

zier wordt gemaakt, staat bui-
ten kijf. De mandjes buiten zijn 
op, een teken dat er veel klan-
ten binnen zijn, en rijen kinde-
ren staan geduldig te wachten 
tot ze naar binnen kunnen. 
Veelal zijn het grootouders, die 
samen met hun kleinkind een 
mooi boek uitzoeken, zo valt 
Etienne op. Weet je nog niet 
wat je precies zoekt? Geef je 
leeftijd, AVI-niveau en interes-
ses door, wacht een minuut-
je en je krijgt een aantal titels 
voorgeschoteld. Uiteraard krij-
gen de kinderen tijdens de Kin-
derboekenweek een geschenk 
cadeau, als je een boek koopt 
van minimaal € 12,50. Daar-
naast ook nog een boekenleg-
ger, en het leesfeest kan begin-
nen. Het prentenboek is deze 
week te koop voor € 7,50.

Het belang van lezen
Het thema van de Kinderboe-
kenweek is dit jaar ‘worden wat 
je wil’. Vooral op scholen wor-
den er activiteiten gekoppeld 
aan dit thema. In de boekwin-
kels vind je nu extra veel boe-
ken rondom het thema boeken. 

Zo kunnen de kinderen alvast 
naar hartenlust dromen over 
later.

De Kinderboekenweek is een 
campagne om het lezen te be-
vorderen. Lezen is ontzettend 
belangrijk voor de (taal) ontwik-
keling van kinderen. Sommige 

kinderen zijn natuurtalenten en 
graven zich als echte boeken-
wurmen overal doorheen. Als 
het lezen moeilijker gaat, is het 
logisch dat het plezier in lezen 
al snel vergaat. Voorlezen is 
dan ook zeker aan te raden, 
ook dat draagt bij aan de (taal) 
ontwikkeling van kinderen.

André van Duin ontvangt nieuwe uitgave van 
bestseller De Poepdokter
KORTENHOEF
Afgelopen donderdag wa-
ren auteur Nienke Gotten-
bos en uitgever Bianca 
Krijnen-Splint van Uitge-
verij Splint Media B.V. uit 
Kortenhoef op de koffie bij 
André van Duin en over-
handigden hem het nieu-
we boek De Poepdokter 
– Gezond van mond tot 
kont.

Vijf jaar geleden kwam het 
eerste boek De Poepdokter 
uit. Een ‘luchtig’ boek over de 
darmen en darmflora waarin 
darmfloratherapeut Gotten-
bos je vertelt hoe je de bac-
teriën in je lichaam tevreden 
houdt. Maar liefs 50.000 
exemplaren gingen er van de 
bestseller over de toonbank. 
Gottenbos: “Darm-, buik- en 
spijsverteringsklachten zitten 
op het scherpst van de weten-
schappelijke snede, er wordt 
veel onderzoek gedaan naar 
bijvoorbeeld de darmflora 
en de invloed van darmflora 

bacteriën op de rest van je 
gezondheid. In de afgelopen 
jaren zijn er zoveel nieuwe 
inzichten en onderzoeken 
bijgekomen dat het boek een 
complete update verdiende. 
Deze herziene druk staat vol 
met die nieuwste informatie, 
tips en nieuwe inzichten om je 
darmen in topconditie te hou-
den.”

‘In het toilet kijken heeft me 
gered’
We wilden graag het boek 
overhandigen aan André van 
Duin, hij weet immers als geen 
ander hoe belangrijk het is om 
goed voor je darmen te zor-
gen. Van Duin ontdekte – toen 
hij na een toiletbezoek achter-
omkeek – dat er bloed in zijn 
ontlasting zat. Dat zette een 
hoop in werk, en de geliefde 
komiek, zanger en presentator 
bleek darmkanker te hebben. 
Inmiddels is hij begin dit jaar 
geopereerd en genezen en 
zegt André: ‘In het toilet kijken 
heeft me gered.’ Gottenbos en 

Splint waren zeer vereerd dat 
André van Duin het exemplaar 
in ontvangst wilde nemen, en 
hiermee het belang van een 

goede darmgezondheid onder 
de aandacht wil brengen.
Het boek ligt sinds deze week 
in de boekhandels. De Poep-

dokter – Gezond van mond tot 
kont; ISBN 978-94-93042-10-
0; Hardcover, 304 blz; 25,95 
EUR

Foto: (v.l.n.r.) Bianca Krijnen-Splint, André van Duin, Nienke Gottenbos


