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Licht & Kunst in
Loosdrecht
LOOSDRECHT
Samen met jou maken we
een sfeervol Loosdrecht.
De decembermaand is
vaak donker en regenachtig, ons dorp ziet er dan
mistroostig uit. Stichting
Lichtjes Wijdemeren, ondernemers en vrijwilligers,
hebben met hulp van de
gemeente Wijdemeren het
initiatief genomen om ons
dorp deze donkere maand
om te toveren in een sfeervol dorp d.m.v. het uitzetten van licht, kunst en culinaire routes.

het houden van een kerstmarkt en een kerststal bij de
hervormde kerk. Voor het slagen het van lichtproject is een
wedstrijd uitgeschreven: ‘Wie
heeft zijn/haar tuin het mooist
verlicht’, met als prijs een dinerbon bij een van de restaurants. Dit eerste jaar starten
we kleinschalig, vertelt Rosemarijn van Rosa’s Cantina,
“We willen eerst de Oud Loosdrechtsedijk tot Smalland, de
Veendijk en de Horndijk versieren. Maar de wens is om
het volgend jaar groter aan te
pakken. Dit kunnen we alleen
doen door donaties en hulp
van ondernemers en particulieren. Ondernemers kunnen
via de website een logo-box
kopen. Wij plaatsen dan het
logo van de ondernemer op
onze website. Op deze manier
maken we reclame voor de on-

samenwerking met
WEEKBLAD VOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | InWEEKBLAD
WIJDEMEREN

De eerste folder is inmiddels
op de deurmat van de inwoners van Oud-Loosdrecht gevallen. Daarin wordt uitgelegd
wat het plan is: een lichtkunstroute, culinair genieten bij de
lokale horeca ondernemers,

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
Ou

d-

dernemers.”
Samenwerking
De samenwerking is groot.
123led en Vlaar Techniek
dragen bij aan de sfeerverlichting aan de lantarenpalen.
Stichting Sloep zal ons hel-

pen met de organisatie van
de kerstmarkt. De gemeente
Wijdemeren neemt het scholenproject op zich. Het kunstwerk ‘Vrijheid’ van Joost Zwagerman uit Nederhorst ten
Berg zal versierd en verlicht
worden met 700 gekleurde

“We zijn al goed op weg”, zegt
Rosemarijn, maar er is nog
een hoop te doen en daarom
zijn we op zoek naar vrijwilligers.”
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Hét verschil tussen uw huis te
koop zetten en het verkopen!

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

flessen die de schoolkinderen
hebben gemaakt. Joost is ook
het contact voor de kunstenaars. Zeker tien kunstwerken worden bij verschillende
horecaondernemers neergezet en daardoor ontstaat er
een kunstroute door het dorp.
Daarnaast wordt een culinaire
route uitgezet en mogelijk nog
een aantal activiteiten.

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

Je kunt je aanmelden via:
info@lichtkunstloosdrecht.nl
Volg ons op facebook: www.
facebook.com/LichtenKunstLoosdrecht.nl
Volg ons op Instagram: www.
instagram.com/lichtenkunstloosdrecht

Meer informatie:
https://lichtkunstloosdrecht.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Gevr accu’s en metalen
06 29350115
Gevr Chinees porselein &
Indonesisch antiek
06 29350115
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Hele week

Oma’s Runderstoofpot

400 gram

€ 7,98

Echte Cordon Bleu’s
Gevuld met ham en kaas

100 gram
100 gram

€ 1,49
€ 1,50

Samen

€ 4,98

Met een bakje aardappelpuree GRATIS!
Onze specialiteit is meermaals met GOUD BEKROOND!
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Elzasser Zuurkoolschotel
Met appel, rozijnen, kaas en worst

Vleeswarentrio:
DROOM NU,
BETROUWBAAR
REIS LATER!
REISADVIES!

José
uw persoonlijke reisadviseur
T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

Boterhamworst,
kiprollade en cervelaat

Geldig van donderdag 28 oktober t/m woensdag 3 november
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Excessieve verhoging		
(water)toeristenbelasting
WIJDEMEREN
De voorgenomen verhoging van toeristenbelasting met meer dan 100%
voor recreanten en watersporters heeft een schok
teweeggebracht onder toeristisch-recreatieve ondernemers in het Loosdrechts
Plassengebied.
Brancheorganisatie
HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en
recreatie), het Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren werden door de gemeente niet bij het voornemen
betrokken. De organisaties
hebben nu de handen ineengeslagen en staan klaar om
tijdens de diverse sessies van
gemeenteraad en commissie
de aanval te openen.
“Want over één ding zijn we
het roerend eens”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij
HISWA-RECRON, “een ver-

hoging met meer dan 100%
is ongehoord, terwijl recreatie,
toerisme en ondernemen in
Wijdemeren al jarenlang een
ondergeschoven kindje is met
groot achterstallig onderhoud
in het gebied.” In de Gooi- en
Eemlander zegt Dik van Enk,
voorzitter van Ondernemend
Wijdemeren, dat hij de tariefsverhogingen
‘onacceptabel’
vindt. “We pikken dit niet.”
Stijging
Liggelden stijgen (afhankelijk
van de lengte) van 50 naar
121 euro, van 67 naar 161
euro en van 152 naar 365
euro. De toeristenbelasting
p.p. per nacht van 1,25 naar 3
euro. Voor eigenaren van een
recreatiewoning is het voorstel
de belasting te verdubbelen tot
resp. 562, 932 en 1250 euro,
afhankelijk van de waarde.
Wethouder Jos Kea spreekt
van een inhaalslag, omdat de
tarieven nu nog onder het gemiddelde liggen. Volgens de

financieel wethouder zijn de
verhogingen noodzakelijk om
de begroting sluitend te maken. Wijdemeren zou in vergelijking met omliggende en verder weg gelegen toeristische
kernen nu minder gemeentelijke belastingen vragen. Er is
de laatste 10 jaar alleen conform inflatie verhoogd, volgens
Kea.
Uit balans
“Ook het Gebiedsakkoord dat
in 2017 tussen publieke en
private partijen werd gesloten
heeft tot nu toe weinig soelaas geboden” vervolgt Krijger.
“Eén kanosteiger en één fietsbruggetje om precies te zijn.”
De vooruitzichten zijn ook niet
bemoedigend. Vaarverbindingen gaan niet door, het baggeren van de havens gaat veel
geld kosten, terwijl het baggerprobleem het gevolg is van
meer dan 50 jaar nalaten van
onderhoud door de overheid.

De prijs- kwaliteit verhouding
in het gebied raakt volgens
de brancheorganisatie helemaal uit balans. Er treedt
concurrentieverstoring op met
aanliggende gemeenten die
minder of geen (water)toeristenbelasting heffen. Volgens
de gemeente zou vergelijkend
onderzoek aantonen dat de
verhoging marktconform is. Dit
klopt niet, zo hanteert buur-

gemeente Stichtse Vecht een
veel lager tarief.
“Niet alleen de toeristisch recreatieve ondernemers worden getroffen”, besluit Krijger.
“De klant moet deze torenhoge
belasting maar zien te betalen.
Wij vrezen dat het Loosdrechts
Plassengebied exclusief wordt
voor de happy few.”

Mantelzorgers vaak ‘onzichtbare helden’
WIJDEMEREN
Overal vind je onzichtbare helden, jong en oud,
van het kleinste dorp tot
de grootste stad, er zijn
er bijna 5 miljoen. Dit zijn
mensen die werk doen dat
niet vanzelfsprekend is.
Het is bijzonder en wordt
ontzettend gewaardeerd.
Vaak vindt dit plaats achter
de voordeur en is daarom
ook onzichtbaar. Desondanks ga je als mantelzorger gewoon door met jouw
belangrijke werk; het belangeloos zorgen voor je
naaste.
Eens per jaar, tijdens de Week
van de Mantelzorg, staan we
hier extra bij stil. Als teken van
erkenning en waardering, een
moment waarbij iedereen even
beseft wat normaal gesproken
als vanzelfsprekend wordt ervaren in zijn/haar omgeving.
Want mantelzorgers mogen
gezien worden.
Programma Week van de
Mantelzorg
Er is een Virtual Reality (VR)-

simulatiefilm ‘Dementie’. Het is
vaak lastig om te doorgronden
wat er allemaal gebeurt met
iemand die dementie heeft.
Via de simulatie is het mogelijk
te ervaren waar mensen met
dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe
de omgeving hierop reageert.
Het vergroot begrip en inlevingsvermogen. Een sessie
op dinsdag 9 of donderdag 11
november duurt ongeveer 45
minuten en wordt professioneel begeleid door een trainer
van Into D’mentia. Aanmelden
via m.voorn@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw voorkeur aan
voor 9 of 11 november, in de
ochtend (tussen 8:30 – 12:00)
of in de middag (tussen 13:00
en 17:00). U ontvangt een bevestiging van de tijd waarop u
kunt deelnemen. Locatie: het
gemeentehuis aan de Rading
1 in Loosdrecht.
Gratis naar VUE Filmtheater
Even lekker ertussen uit en
genieten van een zelf gekozen
film in het VUE filmtheater. Je
kunt jouw Midweek filmvouchers en tasje ophalen op

Foto: MantelzorgNL

dinsdag 9 november (bijvoorbeeld na de VR-beleving van
hierboven) tot 18:00u bij Versa Welzijn. Tussen 10:00 en
12:00uur kunt u aanschuiven
voor een kop koffie met iets
lekkers erbij. Locatie: Versa
Welzijn Wijdemeren, Lindelaan 98 in Loosdrecht. Beperkt
aantal kaartjes beschikbaar,
dus aanmelden vóór vrijdag
5 november is noodzakelijk.
Zolang de voorraad strekt.
Max. 2 vouchers per adres.
Meedenken over respijtzorg is

mogelijk. Je ontvangt een bevestiging per mail. Aanmelden
bij voorkeur via mail: teamwijdemeren@versawelzijn.nl
o.v.v. Mantelzorg filmvouchers
of Iris Klarenbeek 06 516 412
59. Vermeld hierbij een korte
omschrijving van jouw mantelzorgsituatie, je naam, adres en
aantal kaartjes ( 1 of 2 ).
Een prettige online omgeving
Deeljezorg.nl is een platform
waar mantelzorgers met el-

kaar en professionals in gesprek kunnen gaan, verhalen
delen, vragen stellen. Of bezoek om de twee maanden
het online Mantelzorgcafé,
eerstvolgende thema ‘Levend
Verlies’ op 9 december. Het is
een plek voor herkenning en
erkenning. Deze community is
een initiatief van MantelzorgNL en mede mogelijk gemaakt
door het Oranjefonds.
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Loosdrecht bedankt
LOOSDRECHT
In de week van 4 oktober,
Wereld Dierendag, heeft een
enthousiaste groep collectanten zich ingezet om geld op
te halen voor het goede werk
dat de Dierenbescherming in
Nederland doet. Met 15 collectanten zijn we in een groot gedeelte van Loosdrecht met de
collectebus op stap geweest.

Het resultaat is een prachtige opbrengst van € 2780,89.
We zijn hier enorm trots op
en willen alle gulle gevers dan
ook heel hartelijk danken. Het
kan zijn dat u niemand aan
de deur heeft gehad, omdat
u misschien niet thuis was, u
kunt dan natuurlijk altijd zelf
nog een donatie doen aan de
Dierenbescherming, vaste do-

nateur worden of de Dierenbescherming
ondersteunen
met een lidmaatschap. Nieuwe collectanten zijn van harte
welkom zodat we in nog meer
straten kunnen collecteren
voor de dieren. U kunt zich bij
mij aanmelden voor volgend
jaar: jolanthemeester@gmail.
com.

Scheuren in Breukeleveen
BREUKELEVEEN
Dit is een vriendelijke
oproep aan alle Wijdemeerders die wel eens, of
regelmatig, met (zware)
vrachtwagens of tractoren
al dan niet met (geladen)
aanhangwagen over de
Herenweg van Breukeleveen rijden.

• 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

WWW.DENIEUWSSTER.NL

De huizen in Breukeleveen
zijn gebouwd op veengrond en
soms wel of soms niet op palen gefundeerd. Met name de
huizen die niet gefundeerd zijn

en dus eigenlijk ‘drijven’ op het
veen hebben het meeste last
van trillingen. Dit is zeker het
geval bij de 2 bruggetjes die
in de Herenweg liggen en met
name die over de Weersloot.
Daar deze brug een stukje
hoger is en bestaat uit een
grote klomp beton wat als een
soort klankboord fungeert, trilt
de omgeving inclusief de huizen er omheen mee wanneer
er door zwaar verkeer snel
overheen gereden wordt. Dat
gebeurt ook bij de maximum
snelheid van 50km/uur. Het

resultaat is duidelijk te zien
in de diverse scheuren die er
langzaam in de loop der tijd
ontstaan in de muren. Binnen
zijn vaak de trillingen die door
de brug worden doorgegeven
te voelen.
De vraag is dus of de bestuurders van vrachtwagens en
tractoren hier rekening mee
kunnen houden en in ieder geval voor de bruggen hun snelheid kunnen verlagen naar
rond de 30 km/uur. Breukeleveen zal u dankbaar zijn.

Loosdrechtse Plassen weer een stuk
schoner
Door: Tjamke Kieft

Aanbieding
Speculaasjes

omschrijving

0,00

€ 4,00

0,

00
per pakje

LOOSDRECHT
Een gemêleerde groep vrijwilligers via stichting SLOEP,
medewerkers van de gemeente Wijdemeren en Edwin van
Keulen, de BOA van het Plassenschap, heeft zaterdag 16
oktober een flinke hoeveelheid
afval weggehaald uit en langs
het water van de Loosdrechtse Plassen. De verschillende
groepjes hadden het supergezellig samen, het weer werkte
reuze mee, Sloep-uitje-Loosdrecht zorgde voor een voortreffelijke lunch en voor alle
deelnemers was er een prachtig vaantje. De aanwezigen
verbazen zich over de hoeveelheden rommel die achter
blijft na een vaarseizoen, maar

zijn heel trots op het gezamenlijke resultaat. Met de belofte
dat wij dit volgend jaar weer
organiseren ging iedereen aan
het eind van de dag voldaan
naar huis. Dank aan de fantastische Opruimclub!

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de
nodige spierballen en ben je op zoek
naar een actieve en creatieve baan
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is
deze flexibele baan als medewerker
op- en afbouw misschien iets voor jou!

Wijdemeren
informeren

27 oktober 2021

#mooiWijdemeren

Kent u een bijzondere
Wijdemeerder?

Volg ons ook op:

Openingstijden receptie

@photography_by_katinka

Bekendmakingen

Sinds maandag 18 oktober zijn de reguliere openingstijden van het gemeentehuis weer van toepassing.
- Maandag 8.30 - 19.00 uur
- Dinsdag tot en met donderdag: 8.30 - 16.30 uur
- Vrijdag: 8:30 - 12:30 uur
Let op! Voor het ophalen van uw paspoort, ID en
rijbewijs gelden andere openingstijden. Kijk hiervoor
op www.wijdemeren.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wanneer test u waar?

Mensen met (milde) klachten die passen bij
het coronavirus kunnen zich zeven dagen
per week gratis en snel laten testen op een
van de testlocaties van GGD Gooi en Vechtstreek. Wilt u zich om een andere reden
laten testen op corona? Bijvoorbeeld omdat
u op reis gaat of om toegang te krijgen tot
een evenement? Hiervoor kunt u niet terecht
bij de GGD, maar wel bij andere testaanbieders.
Wanneer test u waar? Kijk op www.ggdgv.nl.
>

Praat mee over het Mobiliteitsplan 2045
De gemeente werkt aan het derde en
laatste deel van het Mobiliteitsplan
2045. We horen graag uw ideeën en
uw mening over de maatregelen die
we in het Mobiliteitsplan voorstellen.
Deel dit met ons via onze website of
tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 9 of woensdag 10
november.
Het Mobiliteitsplan gaat over het netwerk
van wegen voor auto’s, vrachtauto’s,
bussen, fietsers en voetgangers. In het plan
besteden we aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.
We horen graag uw mening over de voorgestelde maatregelen om het netwerk van
wegen te verbeteren.

Mobiliteitsplan

Geef uw mening

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:
A. Visie en Doelstellingen: wat zijn de
ideeën voor de toekomst? Wat willen we
bereiken?
B. Wensbeelden: wat is de ideale situatie in
2045 voor de (vracht)auto, fiets,
openbaar vervoer of voetgangers?
C. Ideeën voor maatregelen per gebied:
• Oud en Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
• ’s-Gravenland en Kortenhoef
• Nederhorst Den Berg, Horstermeer en
Ankeveen
Deel A en B zijn inmiddels vastgesteld door
de gemeenteraad.

Praat met ons mee over de maatregelen
die voor u van belang zijn. Dit kan vanaf
dinsdag 9 november tot en met zondag 28
november via
www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan. Daarnaast bent u van harte welkom bij de online
informatiebijeenkomst op dinsdag 9
of woensdag 10 november. U kunt zich
hiervoor aanmelden door een e-mail te
sturen naar j.droogsma@wijdemeren.nl.
Schrijf erbij welk gebied uw interesse heeft.
U ontvangt dan een e-mail met de exacte
datum en tijd voor de online informatiebijeenkomst van dit gebied.

Start werk Blijkstrand

Op maandag 1 november start het groot
onderhoud aan het Blijkstrand in Nederhorst
den Berg. In het voorjaar is het strand gedeeltelijk ingericht voor de jongste zwemmers.
Nu wordt het grote onderhoud verder uitgevoerd. We gaan de begroeiing en het riet
aan beide zijden van het strand verwijderen.
Ook brengen we nieuw zand aan. Zo ontstaat
er een breder strand. De werkzaamheden
duren ongeveer een week. Als de ondergrond
te nat is, worden de werkzaamheden
uitgesteld.
>

Vrijwilligers Streekarchief gezocht!

Wilt u bijdragen aan de kennis over de Wijdemeerse bevolking uit 1849-1862 en vindt u het
leuk om oude handschriften te ontcijferen?
Het Streekarchief zoekt vrijwilligers om het
bevolkingsregister van Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst den Berg te
indexeren en digitaal beschikbaar te maken.
Wilt u meehelpen? Ga voor meer informatie
en aanmelden naar
www.gooienvechthistorisch.nl.

Laatste kans: aanmeldingen De Optimist

>

Veel jongeren in Wijdemeren doen iets
bijzonders voor hun dorp, straat, (sport)
vereniging of school. Vaak komen zij
(nog) niet in aanmerking voor een lintje
of een andere onderscheiding. Om te
laten zien dat we hartstikke trots zijn op deze
jonge inwoners kunt u hen aanmelden voor
‘De Optimist’; een speciale onderscheiding voor bijzondere Wijdemeerders
van 6 tot 18 jaar.

Er zijn wellicht ruimtes in uw woning waar
u niet vaak komt. Heeft u daar wel een
verwarming aan staan? Zonde! Door deze
ruimtes niet te verwarmen kunt u al snel een
besparing van ruim 100 euro tot 250 euro
per jaar op uw energierekening realiseren.
Zorg er ook voor dat de deuren in huis
goed gesloten blijven en blokkeer radiatoren
niet met bijvoorbeeld een bank, gordijn of
radiatorombouw.

De Optimist is een blijk van waardering
voor jonge inwoners die een bijzondere

prestatie hebben geleverd. Denk daarbij
aan bijzondere inzet voor een ander zoals
vrijwilligerswerk, het komen met een
goed initiatief, het bieden van langdurige
hulp aan ouderen, ouders, familieleden of
zieken, het maken van een bijzonder werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving

van de prestatie en de datum/periode
(maximaal 1 jaar geleden) en eventueel de
gegevens van een extra (meerderjarige)
ondersteuner.

Deadline: 15 november
U kunt een jongere aanmelden tot en met
maandag 15 november 2021. Het college
van burgemeester en wethouders beslist
welke jongeren de onderscheiding ontvangen.

Het stookseizoen is begonnen

Wijdemeren

27 oktober 2021

informeren

Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 27: vervangen beschoeiing (07.10.21)
- Herenweg 41G: wijzigen constructie t.b.v.
inpandige deur (18.10.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw (20.10.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

27 oktober 2021

door te zoeken op het adres.

Het betreft de volgende personen:

Beroep

- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te
schrijven per 17-08-2021 naar Land Onbekend
- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 16, 26 en 30: plaatsen
hekwerk en vlaggenmasten en verplaatsen
reclamebord (11.10.21)
- Noordereinde 17: verbouwen woning (11.10.21)

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw
bestaande uitbouw (15.10.21)

Verkeer

Nederhorst den Berg
Loosdrecht
- Berkenlaan 39: plaatsen dakkapel (13.10.21)
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Bremlaan 3: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242b: vergroten
woning met kantoorruimte en bouwen
botenhuis (08.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen
botenhuis (11.10.21)
- Prinses Beatrixlaan 28: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen
(08.10.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 126: plaatsen beschoeiing (12.10.21)
- Middenweg 168: kappen drie bomen aan de
Herenweg (13.10.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen

- Dammerweg 103i: vergroten ingang van een
bedrijfshal (15.10.21)

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

>

Rectificatie

- T.h.v. Zuidsingel 52-04: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
(bij GPP met aanvrager) (19.10.21)

Op 13 oktober 2021 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning en maken van een uitweg op de
Dammerweg 58a te Nederhorst den Berg.
Het juiste adres moet echter zijn naast
Dammerweg 57 te Nederhorst den Berg.

Disclaimer

Persoonsregistratie

- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (11.10.21)
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (13.10.21)
- nabij Noordereinde 54c: plaatsen slagbomen
en overdekte betaalautomaat t.b.v. betaald
parkeren (20.10.21)

Loosdrecht
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114: afwijken bestemmingsplan voor wonen eerste verdieping
(13.10.2021)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing
(14.10.21)
- Dammerweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw
(20.10.21)
- Googpad 20: vervangen damwand (14.10.21)
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (13.10.21)
- Middenweg 101b: maken uitweg met brug (13.10.21)

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

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Besluit omgevingsvergunning,
besluit hogere grenswaarde en
afgegeven verklaring van geen
bedenkingen Reeweg 2A/B te
Nederhorst den Berg
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing
van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder
a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning
hebben verleend voor de bouw van twee
woningen op het perceel Reeweg 2 a/b te
Nederhorst den Berg.

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de
wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van
de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

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 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 kunt u

Het betreft de volgende persoon:

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (11.10.21)

’s-Graveland

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Het college heeft daarnaast voor deze woningen,
gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.
Op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is
één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft
niet geleid tot een aanpassing van het plan.
In haar vergadering van 14 oktober 2021 heeft
de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven.

Ter inzage
De besluiten liggen vanaf 28 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht. Op verzoek
sturen wij u de stukken toe. Hiervoor kunt u een
mail sturen aan info@wijdemeren.nl.
Het besluit omgevingsvergunning, met
planidentificatienummer
NL.IMRO.1696.OV32Reewg2AB2021-va00,
is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

- M.G. Schouten, geboren 11-07-1965, het
briefadres te wijzigen naar woonadres
De Kooi 2, Nederhorst den Berg
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact
op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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).

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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).

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

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

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.

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)

7

Woensdag 27 oktober 2021

Woningen Het Achtererf stap dichterbij
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Al geruime tijd wordt er
gewerkt aan de plannen
voor een nieuw wijkje ‘Het
Achtererf’ in Loosdrecht.
Binnenkort legt het college
van burgemeester en wethouders het gewijzigde bestemmingsplan voor aan
de commissie Ruimte en
Economie. Na advies van
de commissie worden de
stukken ter inzage gelegd
en zijn de 36 woningen die
in de nieuwe wijk moeten
komen weer een stap dichterbij.
Het Achtererf bevindt zich achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk
73-87. Momenteel is dit een
weiland met enkele vervallen
stallen. Het nieuwe wijkje krijgt
een divers woningaanbod met
twaalf sociale appartementen
en zes appartementen in het
midden/dure segment. Plus
18 grondgebonden woningen,
bestaande uit rijtjeshuizen,
twee-onder-een-kappers en

vrijstaande woningen. Wethouder Jan-Jaap de Kloet: “Ik
ben blij dat we deze belangrijke volgende stap in dit project
kunnen zetten. De woningnood in Wijdemeren blijft onverminderd hoog. Met deze 36
woningen kunnen we verschillende doelgroepen een mooie
plek in Wijdemeren bieden.”
De wethouder zei ook dat nog
niet duidelijk is of de sociale
appartementen huur of koop
zullen zijn, dat wordt in een
overeenkomst met de ontwikkelaar bepaald.
Toegang via Tjalk
De toegang tot Het Achtererf
gaat, op verzoek van directe
omwonenden, via de Tjalk lopen. De omliggende wijk krijgt
op die manier weinig extra verkeersbewegingen. Voor fietsers en voetgangers komen er
meerdere verbindingen naar
het dorp, om zo het langzame
verkeer te stimuleren. In het
midden van de wijk komt een
kleine parkachtige zone. De
wens van omwonenden om
het kleine appartementencom-

FOTO: Schets van de wijk (H en E Architecten) Foto:

plex dat voor Het Achtererf
gepland stond te verlagen van
vier lagen naar twee lagen met
een kap is doorgevoerd in de
plannen die binnenkort ter inzage worden gelegd.
Vervolgprocedure
De aanvraag voor wijziging
van het bestemmingsplan
wordt op 10 november bespro-

ken in de commissie Ruimte
en Economie en wordt hierna
ter inzage gelegd. Vervolgens
wordt het plan, inclusief de
zienswijzen, ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voorgelegd. Tegelijk met de aanvraag
voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de
omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting kan

er halverwege 2022 begonnen
worden met de bouw, zodat
de eerste bewoners in 2023
in hun nieuwe huizen kunnen
trekken. Het Achtererf wordt
ontwikkeld door JeeGee Vastgoed in samenwerking met de
Lichtenberg Bouwgroep uit
Rijssen. Meer info: www. hetachtererf.nl

De passie van Bert ter Stege voor ergonomie
‘Ik ben altijd op zoek naar oplossingen’
KORTENHOEF
Bert ter Stege van BeteS
V.O.F. werkt al decennia in
de business van kantoormeubelen en – accessoires. Sinds 2003 is hij zelfstandig ondernemer wiens
focus voornamelijk ligt op
zitcomfort. ”Ik kan het niet
aanzien wanneer mensen
pijn hebben. Anno 2021
hoeft men geen pijn te hebben op de werkplek”, zegt
de man die gespecialiseerd
is in zitoplossingen. “Goed
zitten is een recht.”

sis van een werkplek. Het is bewezen dat een persoon van 68
jaar gemiddeld 30 jaar zittend
doorbrengt. Veel rugklachten
komen voort uit een verkeerde zithouding. Je schrikt als je
het ziektepercentage ziet dat
voortkomt uit ongezond werken op kantoor. De perfecte zithouding: ‘Ga goed zitten met je
billen naar achteren, zit rechtop
waardoor je een holle rug hebt
en geloof me, je wordt fitter’.
Daarbij moet je er ook op letten
dat de stoel in de ‘wiebelstand’
staat, dus beweegbaar. De individuele maatvoering is van
het grootste belang.

Ergonomie, het aanpassen van
de omgeving aan de mens, is
de dagelijkse passie van Bert
ter Stege. Met ruim 20 jaar ervaring weet hij dat mannen in hun
stoel hangen en de vrouwen op
het puntje van hun stoel zitten.
Hij maakt een mooie vergelijking met de speakers van een
geluidsinstallatie die je oren bevredigen, zo is de stoel de ba-

Maatwerk
Fabrikanten van bekende merken leveren tegenwoordig kantoorstoelen van kwaliteit, maar
volgens Bert weet 90% niet hoe
een stoel moet worden ingesteld. Bert heeft op dat gebied
een reputatie, vraag dat maar
eens aan medewerkers op het
Hilversumse Mediapark waar
Ter Stege al lang actief is. In

Door: Herman Stuijver

verreweg de meeste gevallen
is het bureau te hoog ten opzichte van de stoel. Je moet in
feite zo zitten, dat wanneer de
bureaustoel op de juiste hoogte
is ingesteld, je vanuit je ellenbogen horizontaal aansluit op het
werkvlak. Dan moet je ook nog
het beeldscherm ergonomisch
aanpassen (bovenste rand op
ooghoogte) zodat je nek niet
onnodig belast wordt. Op talloze werkplekken is het staand
werken in opkomst, daarvoor
gelden dezelfde verhoudingen
als bij zittend werken. Bovendien wijst de ergonoom Bert
ter Stege erop, dat afwisseling
het allerbeste is. Te lang staan
heeft een nadelige invloed op
de knieën.
Passie
Bert ter Stege kan urenlange
hoorcolleges geven over ‘ergonomische oplossingen’, ’s mans
passie straalt je tegemoet. Het
gaat van meebewegende stoelen naar voetenbankjes die je
juist minder flexibel maken.

Of elektrische stoelen met
een warmte-element en ventilatie voor koelere lucht in de
zomer en ondersteuning met
5D- armleggers die de juiste
arm-hoek naar het toetsenbord
optimaliseert. Wat dacht u van
het gigantische economische
belang van zit-sta-oplossingen,
het zou de overheid miljoenen
besparen op ziektekosten. Eén
stoel van gemiddeld 500 euro
kost eventueel als 3 dagen
ziekteverzuim, heeft Bert berekend.
“Ik ben bewust een merkon-

afhankelijk leverancier, zodat
ik met mijn adviezen een totaaloplossing kan aanbieden”,
sluit Bert ter Stege af. “Voor mij
is het glas altijd halfvol, ik ben
loyaal en werk graag samen
om mensen te helpen. Dankzij
mijn vele goede relaties in deze
business kan ik een significant
verschil maken. Niets is mooier
dan een blije klant.”
Meer info: www.betes.nl
FOTO: Bert met trouwe makker
Muck
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Flitspalen, zin of onzin?
Ingezonden brief
UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

betes.nl
werkt beter

ERGONOMISCH
THUISWERKEN
BUREAUSTOEL
VAN

599,-

295,(INCLUSIEF BTW € 356,95)

GRATIS

5

JAAR
GARANTIE

LEVERING
AAN HUIS

betes.nl

De gemeente pleit voor een
flitspaal bij de Smidsbrug, volkomen onzin. Binnen de kortste keer weet iedereen waar
de paal staat als ze al geen
melder in de auto of op hun
smartphone hebben, dan remt
men wel af, om voorbij de paal
vol gas te geven. Waar de gemeente bij de regering op aan
moet dringen, is trajectcontrole binnen de bebouwde kom.
De meeste verkeersslachtof-

fers zijn voetgangers, fietsers
en bromfietsers, die vind je
niet op de snelweg. Zij behoren ook tot de zwakste verkeersdeelnemers. Wanneer je
op bepaalde ijkpunten binnen
de gemeente trajectcontrole
uitvoert, bv. Smidsbrug, Noordersluis, Zuidersluis en de
Kwakel (begin en eind), eind
Kortenhoefsedijk en begin en
eind Middenweg is de pakkans vele malen groter. Onge-

twijfeld vergeet ik hier stukken
in Loosdrecht, Nederhorst en
Ankeveen te noemen, maar ik
kijk dan nu ook enkel naar mijn
eigen woonomgeving en de
plaatsen waar ik veel fiets. Ik
denk dat we met 20 ijkpunten
binnen onze gemeente een
heel eind zijn, dat levert via
de boetes weer een teruggave
aan het systeem op.
Patrick Kreuning

Verlanding?
Ingezonden brief
Elke week lees ik met belangstelling het stukje van boswachter Tamara Overbeek. Zo
ook deze week. Alleen deze
week snap ik haar verhaal niet
echt. Maatregelen tegen verlanding schrijft zij, sloten open
graven om verlanding tegen te
gaan? Zij verwijt dat door menselijk ingrijpen dit, verlanding,

tot stand is gekomen. Maar uit
de historie van ons gebied zijn
de waterpartijen pas ontstaan
na het steken van het veen, de
turven, dus ontgraving. Nu is
de natuur zich aan het herstellen door het water te verlanden. Ik zou dan denken, de natuur pakt weer terug wat haar
is ontnomen, maar dat mag

dus niet. Natuurmonumenten
gesteund door de provincie
vindt dat de natuur dit niet mag
doen. Dus weer menselijk ingrijpen om te zorgen dat het
wat langzamer gaat.
Jan Pieneman

Klein huisje? klein lesje....
Ingezonden brief
Iemand had de klok horen
luiden. Was het een gemeenteraadslid? Of iemand van
de
woningbouwvereniging?
In ieder geval kwam het hippe, duurzame en ecologische
begrip ‘Tiny House’ langs en
de persoon in kwestie dacht:
‘Hoera! Kleine huisjes!’ En
ontwikkelde een blok met kleine 2 kamerappartementjes.
Waarop iedereen, inclusief de

pers, zonder even te factchecken, begon te tierelieren over
‘de Tiny Houses’. Daarom reik
ik hierbij even de definitie aan
van een Tiny House; Het zijn
kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een
vloeroppervlak van maximaal
50 vierkante meter, met een
zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk. Ik reik u meteen
even de site aan van Tinyhou-

senederland: https://tinyhousenederland.nl/ik-wil-tiny/watzijn-tiny-houses/
Is die klepel ook weer terecht.
Enig toch, al die vrijstaande
kleine huisjes. En die tweekamerappartementjes in Loosdrecht? Ook leuk.
M. van den Broek

Gevaarlijke verkeerssituatie Oud Loosdrecht
Ingezonden brief
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.

Bij deze wil ik nogmaals de
aandacht vestigen op het
weggedeelte van de Oudloosdrechtse dijk van het Bleekveld tot de Driesprong.
De situatie ter plaatse is levensgevaarlijk met name voor
het langzame verkeer zoals
bijv. alle soorten fietsers. De
auto’s rijden daar met veel te
hoge snelheid en helemaal als
er een tegenligger passeert,
kun je daar door afwezigheid
van een fietspad, als fietser
maar beter op de stoep gaan

lopen/fietsen. Zo werd ik afgelopen week door een mij
inhalende automobiliste met
veel te weinig afstand door
haar spiegel geraakt, waarbij
ik gelukkig niet gewond raakte, maar wel ontzettend geschrokken was. Het had uiteraard ook heel anders kunnen
aflopen! Dit was de zoveelste
maal in een paar jaar tijd. Ook
een bootkar achter een auto
heeft mijn man en mij bij het
inhalen op de snorscooter al
eens geraakt. De gevolgen
waren toen groter. Snelheids-

beperking lijkt mij een goede
eerste maatregel. Hopelijk ziet
de gemeente Wijdemeren, in
al haar wijsheid, toch kans om
bij dit gedeelte, dat nog niet
nieuw geasfalteerd is, de veiligheid, ondanks de beperkte
ruimte die daar beschikbaar,
voor speciaal de kwetsbare
verkeersdeelnemers groter te
maken.
		     
Mevr. C.A. Veldmeijer-Kreuning
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Ter Sype gaat vliegen (2)
Ingezonden brief
Graag voegen wij voor de gedachtenvorming een paar punten toe ter overweging. Met
dank aan de eerste 7 voorzetten van Gert Zagt van De Lokale Partij van 13 oktober.
8. Bouw voor het eerst in de
geschiedenis vraaggestuurd,
naar behoefte van de lokale
woningzoekenden. Informeer
hen op een avond over een
ruime keuze uit woningtypen
en moderne woonvormen. Zet
daarna een door Wij Willen
Wonen Wijdemeren al ontwikkelde enquête huis aan huis
uit om de gewenste verhoudingen tussen bijvoorbeeld aantallen tiny houses, ecologische
woningen, kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen
te achterhalen.
9. Leg de nadruk op sociale
huur voor starters, nu bleek
dat er bijna 900 zelfstandig
willen gaan wonen. Op de

tweede plaats gevolgd door
de aanzienlijke groep 50+’ers,
die best kleiner willen, maar
gelijkvloers en levensloopbestendig. Gebruik als criterium
voor levensloopbestendig de
ZorgWoonKeur van Wij Willen
Wonen. Biedt als derde ruimte voor zelfbouw via collectief
particulier
opdrachtgeverschap CPO.
10. Voldoe aan de taakstelling
vanuit de MRA om minimaal
20% ecologisch te bouwen.
Ook wij hopen dat deze 3
punten u motiveren om erover
mee te gaan praten.
Er is een poll gecreëerd met
de titel ‘Raadpleging toekomst
ter Sype Loosdrecht’. Wat wilt
u met ter Sype bereiken? Dubbelstemmen is niet mogelijk.
Link voor deelname: https://
www.ferendum.com/nl/PID820544PSD1921611703
Wim van Oudheusden, Nieuwe
Democratie Wijdemeren

Time-out: eerste stap om
geweld te voorkomen
REGIO
‘Ga even naar buiten, loop
een blokje om, slaap er
een nachtje over of praat
met een vriend die je vertrouwt’, daartoe roept de
Time-out campagne op
bij oplopende spanningen
thuis. Ruim 119.000 kinderen en evenzoveel volwassenen zijn jaarlijks het
slachtoffer van huiselijk
geweld.
Het heeft een grote en langdurige impact voor de mensen die het meemaken. Sinds
de coronalockdown gaan de
contacten met Veilig Thuis en
de Kindertelefoon vaak over
spanningen thuis.

Ook al nam het aantal meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling niet toe,
het aantal adviesaanvragen
wel. Vandaar dat deze beide organisaties de Time-out
campagne lanceren. De campagne wordt online en in samenwerking met middelbare
scholen in de regio gevoerd.
Zijn er zorgen over geweld?
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek maakt zich sterk voor
een veilig thuis voor iedereen.
Bel het gratis telefoonnummer
0800-2000 of kijk op www.veiligthuisgv.nl. Dreigt er acuut
gevaar bel dan met 112. De
Kindertelefoon is elke dag gratis beschikbaar via 0800-0432
van 11.00 tot 21.00 uur.

Slimme camera’s op de proef in strijd tegen
criminaliteit
REGIO
Gemeenten Wijdemeren,
Hilversum en Weesp zijn
op 25 oktober gestart, in
samenwerking met de politie, met een proef om inbraken en ondermijnende
criminaliteit fors terug te
dringen en hiermee de veiligheid te vergroten. Dit betekent dat op de toegangswegen van de gemeenten
in totaal vijf ANPR- camera’s in gebruik worden genomen. De ANPR-camera’s
lezen de kentekens van
inkomende en uitgaande
motorvoertuigen en herkennen verdachte voertuigen direct. Met deze actie
wordt uitvoering gegeven
aan een voorstel dat in de
betrokken gemeenteraden
is besproken. De proef
duurt vijf maanden.
ANPR-camera staat voor ‘automatic numberplate recognition’. Het is een camera die
automatisch kentekenplaten
herkent. De politie vergelijkt
de gelezen kentekens met een
bestand in hun computersysteem. Hierin staat een lijst met
kentekens die op naam staan
van gezochte personen, of

personen die om een andere
reden bekend zijn bij de politie.
Het systeem doet het werk en
de politie reageert direct zodra
er een match is. De camera’s
zijn de extra digitale ogen
waarmee de politie haar capaciteit slimmer kan inzetten en
sneller in actie kan komen.
Richtlijnen
De camera’s controleren uitsluitend kentekens. Alleen bij
een match worden de gegevens van het voertuig opgeslagen. De voorwaarden om als
match te worden aangemerkt
toetst de Officier van Justitie
vooraf. Met deze uitgangspunten voldoet de proef aan
de richtlijnen die de Autoriteit
Persoonsgegevens stelt voor
geautomatiseerde systemen.

De politie benadrukt, dat kentekens die niet voorkomen in
de systemen van de politie
ook niet worden opgeslagen.
De camera’s worden geplaatst
op grond van artikel 3 van de
Politiewet.
Locaties
De gemeenten Hilversum,
Weesp en Wijdemeren liggen
geklemd tussen Amsterdam
en Utrecht. Vanwege deze
ligging rijdt veel verkeer door
onze gemeenten wanneer zij
de snelwegen willen mijden.
Daarnaast blijkt het regelmatig
het geval te zijn dat inbrekers
uit de drie gemeenten niet alleen actief zijn in hun eigen gemeente, maar ook in de buurtgemeenten.

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
27 oktober:
In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud

Bochardt stil bij diverse zaken die te maken hebben
met de LHBTI. Laura van
Nieuwenhuijze van het COC
Midden-Nederland en Helma
Ketelaar schuiven aan. Er is
weer het Gesprek Met een lid

van het college van B&W van
Wijdemeren over actuele zaken. In TV Magazine is er onder andere aandacht voor de
Hemelbestormers in Naarden
Vesting, de Gouden Klim en
70 jaar televisie.

Sinterklaas komt naar de kinderen van
Loosdrecht toe
Ja, je leest het goed,
Ik doorkruis op 13 november
heel Loosdrecht te voet.
Uiteraard neem ik mijn trouwe
Pieten ook weer mee dit jaar,
We lopen een tocht van maar
liefst 15 kilometer, gelukkig zijn
mijn pieten echt onvermoeibaar.
Hoe de dag er precies uit ziet
is nog heel even een groot
geheim,
Maar volgende week maak ik,
voor meer info, nog een rijm.

Zet 13 november met grote
(chocolade) letters in de
familieplanning,
Dan stuur ik de hoofdpiet
alvast naar Loosdrecht voor
een grote verkenning.

Liefs, Sinterklaas
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Bert Tielemans in halve finale Ouderen			
Songfestival
LOOSDRECHT
Loosdrechter Bert Tielemans doet mee in de halve finale van het Ouderen
Songfestival. Op 7 november strijdt hij in Heerenveen om een finaleplaats.
Bert Tielemans zal ‘Oom
Jan’ van Jules de Corte
ten gehore brengen. Met
dit grappige lied hoopt de
80-jarige op 12 december
de finale in het DeLaMar
theater in Amsterdam te
halen.
Al vanaf zijn 10e jaar is Bert
Tielemans liefhebber van de
zanger Jules de Corte. Vlak
voor zijn pensionering kwam
hij in aanraking met diverse
musici die afstudeerden op
het genre van Jules de Corte.
Onder andere de blinde pianist Bert van den Brink was
daar aanwezig. “Ik was direct
geraakt. Zo authentiek als Van
den Brink dat deed. Dat wilde
ik ook”. Al snel volgde ter ge-

legenheid van zijn verjaardag
een eerste optreden met broer
Huug en schoonzus Margriet
de Koning, en als gast Bert
van den Brink aan de piano.
“We deden direct al 20 nummers en het was een doorslaand succes” vervolgt Bert
Tielemans. Sindsdien is Tielemans zo begeesterd van Jules
de Corte dat hij al 15 jaar met
een theaterprogramma door
het land trekt. Bert vertelt en
zingt, afwisselend met ernst
en humor, bij elkaar 5 kwartier,
een hommage aan Jules de
Corte. “Met de coronatijd was
het uiteraard minder, maar
toen heb ik dagelijks een liedje opgenomen voor de sociale
media, twee maanden lang,
dat was een enorm succes.”
Nu trekken de optredens weer
aan, al vreest Bert dat met een
nieuwe opleving van het virus
de belangstelling niet bijzonder groot zal zijn.
‘Oom Jan’ typeert hij als een

komisch liedje uit het enorme
oeuvre van De Corte. “Het
gaat over de familie die maar
boos blijft op Oom Jan uit Megen. Tegenwoordig zou je hier
een tv-programma als Het Familiediner aan kunnen wijden”,
vertelt Bert Tielemans die vol

vertrouwen uitziet naar z’n optreden.
Jules de Corte
De blinde zanger/ pianist Jules de Corte kent bijna iedere
Nederlander van boven de 50.
Geboren in 1924 in Deurne,

stierf hij op 71-jarige leeftijd in
Helenaveen. Iedereen kent de
onsterfelijke tekst ‘Ik zou weleens willen weten’. Maar De
Corte schreef en componeerde zeker 3000 liedjes.

Zorgen om parkeren Vuntusplein
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Bewoners van de straten
rond het Vuntusplein in
Oud Loosdrecht maken
zich zorgen over de herinrichting van de parkeerplaats. Er is nog geen plan.
Aanleiding voor hun zorg is dat
aan Ruud van der Wurf een
omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van
een haven met 40 ligplaatsen
op de kop van de Boegspriet,
dat onderdeel uitmaakt uit van
het project Porseleinhaven.
Deze haven past grotendeels
in het bestemmingsplan. Voor
een klein deel van de haven
is afgeweken van het bestemmingsplan. Voor elke drie ligplaatsen moeten er twee parkeerplaatsen worden geregeld
op eigen terrein. Hiervoor is
op de Boegspriet geen ruimte. Een woordvoerder van de
gemeente stelt dat Wijdemeren volgens de ‘Verordening
reserve parkeergelegenheid ’
vrijstelling verleend heeft voor
het parkeren op eigen terrein.

In de omgevingsvergunning is
opgenomen dat 27 extra parkeerplaatsen op het Vuntusplein worden aangelegd. De
gemeente is op dit moment
bezig met het opstellen van
een ontwerp voor het herinrichtingsplan voor het plein.
Dat moet nog worden besproken met de omwonenden.

Bezwaren
Bij navraag blijkt volgens bewoner Herman Blokzijl dat
er nog geen plan is voor de
herinrichting van het Vuntusplein. Samen met vrijwel alle
bewoners van de Vuntuslaan
en de Heulakker heeft hij
bezwaarschriften (± 100) ingediend. Blokzijl zegt dat de
gemeente ‘de eigen regels

omzeilt’ want een jachthaven
zou per 3 ligplaatsen twee parkeerplaatsen moeten hebben.
Terwijl er op het eigen terrein
van de eigenaar ook voldoende parkeerruimte is. De wijk
voelt zich in de maling genomen door de gemeente, beweert de actievoerder, want er
zou een bewonersavond komen. Die wordt aangekondigd

in een brief over ‘aanpak grijs
en groen’. Tot op heden weten
de omwonenden van niets.
Blokzijl heeft het vermoeden
dat Wijdemeren gebonden is
aan oude beloftes aan Van der
Wurf. Die jarenlang juridische
procedures voerde met de gemeente. “Daar wordt een hele
wijk nu de dupe van, lijkt het.”
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Nacht van de Nacht
REGIO
De Nacht van de Nacht is een
jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. Dit
jaar op zaterdag 30 oktober.
Ook IVN Gooi doet mee. Bij
hoge uitzondering mogen we
ná zonsondergang de natuurgebieden in. Het wordt een
onvergetelijke belevenis met

verrassende ontmoetingen onderweg. En het is toch niet erg
als het een beetje later wordt?
U kunt de volgende dag een
uur langer slapen, want dan is
het wintertijd. We beginnen om
19:00 uur met de jongste deelnemers: kinderen vanaf zes
jaar, met hun ouders. Zij wandelen ongeveer een uur. Iedere
tien of vijftien minuten vertrekt

een groep, de laatste om 20:25
uur. Omstreeks 21:30 uur is iedereen weer binnen.
Aanmelden via de site: ivn.nl/
afdeling/gooi-en-omstreken/
activiteiten/. De startplaats
wordt op het moment van aanmelding doorgegeven.

Vlijmscherp cabaret in Theater De
Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 30 oktober is het
podium van Theater De Dillewijn voor Andries Tunru. In
zijn tweede programma (tryout) haalt Andries Tunru zijn
psychologiediploma onder het
stof vandaan. Met zichzelf als
welwillend onderzoeksobject
neemt hij het mens-zijn stevig
onder de loep. Met slimme
grappen, een aanstekelijke
energie en vlijmscherpe improvisaties ontleedt hij opgewekt
zijn -en daarmee onze- binnenwereld. Want waarom is
half-vijf-in-de-kroeg-Andries
zo anders dan kerst-bij-deschoonouders-Andries? Is het
wel zo onlogisch om racistisch
te zijn? En wat doet het mentaal met je als je, om maar
wat te noemen, de finale van
De Slimste Mens verliest van
Snollebollekes? Van verliefd
zijn tot verlegen, van hunnie
tot wij: wie weet wat we tegenkomen! In ieder geval de
ingrediënten die je van Andries
gewend bent: snelle stand-up,

LOOSDRECHT
De rage van plaatjes ruilen
voor het Loosdrecht- album
van Jumbo houdt nog steeds
aan. Op hetzelfde plein als de
supermarkt kun je bij Joy’s cadeaus & woonaccessoires elke
dag plaatjes ruilen. De plaatjes
liggen in bakjes op nummer,
wat een gezelligheid in deze
mooie winkel. De service van
Joyce Irik- van de Wetering en
Thea van de Wetering wordt
enorm gewaardeerd, blijkt uit

tientallen reacties op de Facebook-pagina ‘Inwoners van
Loosdrecht’. Ze zorgen zelfs
voor koffie, thee en chocomelk. Uiteraard is het ook een
uitgelezen gelegenheid om
mooie spulletjes aan te schaffen uit deze winkel met het
brede aanbod. Naar verluidt
zouden de gebroeders Van de
Bunt van de supermarkt overwegen om binnenkort een ruilbeurs te organiseren.

Themaochtend Ludwig van
Beethoven
vette verhalen en prachtige
liedjes.
De pers over Andries’ debuutvoorstelling Vlees, vis, wal en
schip: ‘Andries Tunru is een
heel groot talent waar we nog
jarenlang van kunnen genieten. Hij heeft de brutaliteit van
Youp van ‘t Hek, de epische
kracht van Freek de Jonge en

de innemendheid van Herman
Finkers’. – Friesch Dagblad //
‘Charisma, scherpte en goeie
improvisatie… Tunru staat op
het podium als een ervaren
rot’. – Het Parool
Zaterdag 30 oktober 2021.
Aanvang 20.15 uur. Tickets €
17,- via www.dedillewijn.nl

Online veiling voor laatste kans op
leven Kerwin
Tot en met zondag 31 oktober vindt er een online veiling
plaats t.b.v. de vooruitstrevende kankerbehandeling van Kerwin van Marissing (36) in Duitsland. Kerwin kreeg op zijn 34e
verjaardag, 2,5 maand nadat
hij vader was geworden, te horen dat hij een agressieve vorm
van kanker had en de eerste
verjaardag van zijn zoontje niet
mee zou maken. Dankzij een
eigen medische zoektocht dat

Plaatjes ruilen bij Joy’s

onder meer naar behandeling
met immunotherapie in Spanje
heeft geleid, is Kerwin tot grote
vreugde drie jaar later nog in
leven. Nu blijkt echter dat de
kanker resistent is geworden
tegen de therapie. De enige
hoop die nog rest is een gepersonaliseerd kankervaccin.
De allernieuwste ontwikkeling
op oncologisch gebied. In Nederland nog niet beschikbaar
en dus niet vergoed. Hun eigen

LOOSDRECHT
Waarom is Beethoven zo’n
groot componist? Op woensdag 3 november vertelt Claire
Verlinden tussen 10 en 12 uur
je er alles over tijdens haar
voordracht in de Bibliotheek
van Loosdrecht. Ludwig van
Beethoven is nog steeds alom
geliefd, van de Negende tot
ons Europese volkslied, van
pianosonates tot opera’s. Het
blijft tot de verbeelding spreken dat hij zelfs doof nog werken van wereldklasse schreef.
Claire Verlinden vertelt over
Ludwig van Beethoven aan de
hand van fragmenten uit symfonieën, pianoconcerten en

pianosonates, kwartetten en
trio’s. De toegang is gratis. Bibliotheek Gooi en Meer; Tjalk
41; 1231 TT Loosdrecht.
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t.a.v. Jan Zwagerman
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TECHNISCHE TOPPER

Middenweg 101
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1394 AE Nederhorst den Berg
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Relaxstoelen

Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!
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Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?
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Heel veel
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Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig
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ERKEND DEALER

Relaxstoel Easysit D62

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

Verlengde Zuiderloswal 8a
1216 BX Hilversum

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Sta-opstoel Easysit DS703

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Relaxbank Easysit B80

Comfortbank Easysit A90

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit
D65maten sta-op
Easysit D200
Easysit leverbaar
Napels
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Een Easysit sta-opstoel

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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