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Fors tekort aan 
politieagenten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson 
zei het al bij de nabespre-
king van de vuurwerkover-
last tijdens Oud en Nieuw, 
er is te weinig politiecapa-
citeit om goed te kunnen 
handhaven. Dat wordt ook 
duidelijk in een brief aan 
de gemeenteraad.

Mevrouw Larson haakt aan 
bij een schrijven van haar 
collega Sharon Dijksma, bur-
gemeester van Utrecht, maar 
ook voorzitter van het Regio-
naal Veiligheidscollege Mid-
den- Nederland waaronder de 
zes dorpen van Wijdemeren 
vallen. Die constateert dat 
er momenteel een tekort is 
van ca. 265 agenten in deze 
politie-eenheid. Er is een uit-

stroom van agenten naar an-
dere banen of ze gaan met 
pensioen. Midden-Nederland 
zou 4410 fte’s moeten tellen, 
het zijn er echter slechts 4145. 
Bovendien levert deze vei-
ligheidscoalitie ongeveer 45 
agenten voor het bewaken en 
beveiligen van mensen die be-
dreigd worden. Dit mede naar 
aanleiding van de moorden op 
Derk Wiersum en Peter R. de 
Vries en de grote strafproces-
sen. Naast taken als de ME.

Weliswaar krijgt de Nationale 
Politie er 700 extra agenten 
bij, maar de opleiding kost tijd. 
Dus direct meedoen is onmo-
gelijk. Bovendien is het maar 
de vraag hoeveel agenten in 
Midden- Nederland aan de 
bak zullen komen. Wel meldt 
Sharon Dijksma dat haar regio 
vooraan in de rij staat als het 

om de verdeling gaat. Gezien 
de grotere bevolkingstoename 
en ernstige veiligheidsopga-
ven. De onderbezetting leidt 
tot pijnlijke keuzes. Politiebu-
reaus hebben kortere ope-
ningstijden en het duurt langer 
voordat de politie ter plekke 
is na een melding. Ook zijn 
er minder ogen en oren in de 
dorpen. Grote opsporingson-
derzoeken worden uitgesteld. 
Terwijl het werk van de politie 
alleen maar toeneemt. Voor 
de ‘mensen in de frontlinie’ 

zoals Dijksma het uitdrukt, zijn 
het ongekende tijden, door de 
coronacrisis. Met veel tegen-
stellingen, onvrede, onrust en 
verdeeldheid.

Pas in 2024 zal het aantal poli-
tiemensen weer in balans zijn, 
is de verwachting. Maar die 
prognose is gebaseerd op een 
verouderd model, eigenlijk zijn 
er structureel nog meer agen-
ten nodig. Tot die tijd zal de 
politie steeds vaker scherpere 
keuzes moeten maken.

Wijdemeren
Burgemeester Larson is een 
van de 39 burgemeesters die 
deel uitmaakt van Midden-Ne-
derland. Ook zij stelt dat de 
politie prioriteiten moet stel-
len. Met drie wijkagenten in 
drie kernen kan Wijdemeren 
het redden. “Het wordt lastiger 
als onze wijkagenten elders 
moeten worden ingezet. Of 
als er bij onrust of een cala-
miteit extra capaciteit nodig 
is vanuit de basiseenheid”, 
zegt haar woordvoerder. De 
burgemeester bespreekt de 
inzet van de politie in de ba-
sisdriehoek Gooi Zuid met de 
burgemeester van Hilversum, 
de teamchefs van de politie en 
de officier van het Openbaar 
Ministerie. In het gezamenlij-
ke Jaarplan 2022 zijn scherpe 
afspraken gemaakt waar en 
wanneer op te treden. Maar 
bij het verlenen van bijstand 
aan andere eenheden kan de 
driehoek niet sturen. Tot slot 
schrijft Crys Larson dat voor 
haar het handhaven van open-
bare orde en veiligheid het 
allerbelangrijkste is. Daarvoor 
zal ze zich blijvend inzetten.

FOTO: De drie Wijdemeerse wijkagenten (vlnr): Annamarie, Merel en Paul
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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
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LAMME
Vertrouwd, dichtbij voor:
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

● Airco service
● Banden service + opslag
● Verkoop occasions
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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

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

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

Rookmelders 
vanaf Juni 2022 verplicht

www.rookmelderman.nl
0652133292

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

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:
www.nieuwsster.nl

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

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van donderdag 20 t/m woensdag 26 januari

Hele week:
Runder Riblappen
Limousin rund

Gevulde Kipdijen
Dagvers gemaakte Erwtensoep
De allerlekkerste!

Vleeswarenduo:
Gebraden Gehakt/Kiprollade

Iedere maandag en dinsdag:
Kampioens Rookworsten

500 gram

100 gram

1 liter

2x 100 gram

2 voor

€ 7,98

€ 1,98
€ 5,98

€ 3,98

€ 6,98
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Burgemeesters willen perspectief voor inwoners regio
REGIO
De burgemeesters van de 
veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek hebben vori-
ge week donderdag samen 
een brief gestuurd aan 
premier Mark Rutte waarin 
zij een klemmend beroep 
doen op het kabinet om 
perspectief te bieden aan 
de Nederlandse samenle-
ving. De gevolgen van de 
coronapandemie beginnen 
steeds meer hun tol te ei-
sen voor de maatschappij.

‘Wij als burgemeesters uit de 
Gooi en Vechtstreek merken 
dat de rek eruit is. Het geloof 
en het vertrouwen is weg. Bij 
veel bewoners en onderne-
mers staat het water aan de 
lippen’, schrijven de burge-
meesters. In de brief stellen ze 
dat de coronacrisis niet meer 
alleen een gezondheidscri-

sis is, maar steeds meer een 
maatschappelijke, die ernstige 
en langdurige gevolgen met 
zich meebrengt. ‘Wij doen 
daarom als burgemeesters 
een dringende oproep om al 
op zeer korte termijn de hui-
dige maatregelen te herover-
wegen en met een alternatief 
pakket aan maatregelen te 
komen. Kom zo snel als mo-
gelijk met een duidelijk per-
spectief en concrete handvat-
ten’, aldus de burgemeesters 
van Blaricum, Gooise Meren, 
Hilversum, Huizen, Laren en 
Wijdemeren.

Verbinding
Tijdens de pandemie was 
er sprake van solidariteit en 
volgde de maatschappij de 
coronamaatregelen op. De 
conclusie is dat de rek eruit is. 
Ondernemers, sportscholen 
en verenigingen, zelfstandigen 

en bedrijven uit de niet-essen-
tiële sector zijn hard getroffen. 
Maar ook ouderen, studenten, 
alleenstaanden en ouders met 
kinderen hebben het door de 
huidige lockdown zwaar te 
verduren stellen de burge-
meesters. ‘Ook de steunmaat-
regelen bieden geen soelaas 
meer, omdat men de afgelo-
pen periode toch een minimale 
omzet heeft gehad. Startende 
ondernemers vallen sowieso 
buiten de boot of komen niet in 
aanmerking voor steunmaat-
regelen. Wij staan als lokale 
bestuurders nog steeds ach-
ter het uitgangspunt ‘samen 
tegen corona’. Maar willen, in 
afstemming met de landelijke 
overheid, de verbinding blijven 
houden met de samenleving’.

FOTO: De Veiligheidsregio, 
waar Weesp recent is uitgestapt

   

Subsidieregeling Groene Uitweg vanaf 1 februari geopend
REGIO
Vanaf 1 februari 2022 kun-
nen agrariërs in het Groene 
Uitweg-gebied voor de ver-
duurzaming en verbreding 
van hun bedrijf een beroep 
doen op de gelijknamige 
subsidieregeling van de 
provincie Noord-Holland.

Met het programma ‘Groene 
Uitweg’ wil de provincie na-
tuur, landbouw, recreatie en 
het landschap in de regio Gooi 
en Vecht een impuls geven. 

Het Rijk stelde daarvoor 15 
jaar geleden 80 miljoen euro 
beschikbaar als tegenhanger 
voor het verleggen en verbre-
den van de snelwegen A6, A1 
en A9. De subsidieregeling 
voor agrariërs is onderdeel 
van dit Groene Uitweg-pro-
gramma.

In het kader van de ‘Uitvoe-
ringsregeling agrarische sec-
tor Groene Uitweg’ kunnen 
agrariërs subsidie aanvragen 
voor het verbreden van de 

economische basis van hun 
bedrijf, bijvoorbeeld door de 
verkoop van streekproducten, 
de ontvangst van schoolklas-
sen en recreanten of als zorg-
boerderij. Ook is een bijdrage 
mogelijk om de weilanden 
goed toegankelijk te maken 
voor vee en machines door de 
aanleg van kavelpaden, dam-
men en bruggen. Daarnaast 
kan voor duurzame innovaties 
een beroep worden gedaan op 
de subsidieregeling, bijvoor-
beeld voor het behoud en ver-

sterken van de biodiversiteit 
of de opslag en productie van 
duurzame energie.

De subsidie is beschikbaar 
voor agrariërs in het ‘Groene 
Uitweg-gebied’: de regio die 
grofweg ligt tussen Muider-
berg, Abcoude, Loenen aan de 
Vecht en Naarden. Vanaf 1 fe-
bruari 2022 kan een subsidie-
aanvraag worden ingediend 
bij de provincie Noord-Holland 
(ook door agrariërs uit het 
Utrechtse deel van de Groe-

ne Uitweg). Op de website 
www.noord-holland.nl/Loket/
Subsidies/Subsidieregelingen 
is onder het kopje ‘Natuur en 
Milieu’ de subsidieregeling 
‘Agrarische sector Groene 
Uitweg Noord-Holland’ te vin-
den. Medio januari plaatst de 
provincie op deze webpagina 
meer informatie over de open-
stelling in 2022. Deze subsi-
dieregeling is mede mogelijk 
gemaakt door de provincie 
Noord-Holland.

   

Weinig controle op leeftijd in sportkantines
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ook in Wijdemeren kan 
jeugd onder 18 jaar nog 
vaak alcoholische drank-
jes kopen in sportkantines. 
Uit onderzoek door Bureau 
Objectief blijkt dat jonge-
ren in de regio daar maar 
in een derde van de geval-
len naar legitimatie werd 
gevraagd.

Dit landelijke onderzoek 
werd ook in de regio Gooi en 
Vechtstreek uitgevoerd. In de 
zes dorpen van Wijdemeren 
bezochten in de maanden 
september en oktober 2021 

mysteryshoppers 40 keer een 
verkooppunt. Mysteryshop-
pers zijn 16- en 17- jarigen die 
worden ingezet om te kijken of 
zij zonder legitimatieplicht al-
cohol meekregen. Een locatie 
wordt over het algemeen door 
één mysterykid bezocht, waar-
bij één aankooppoging uitge-
voerd wordt. Een uitzondering 
hierop zijn horecagelegenhe-
den, omdat mysterykids zich 
hier onveilig kunnen voelen. 
Bij cafés gaan mysterykids 
daarom in een tweetal (jongen 
en meisje) naar binnen.

Verschillende verkooppun-
ten
Het gaat om diverse verkoop-

punten: sportkantines, slijterij-
en, supermarkten en horeca. 
Uit het onderzoek bleek dat 
slijterijen en ketensupermark-
ten het strengst controleerden 
op leeftijd van de drankkoper. 
Bij slijterijen werd zelfs bij ie-
dere aankoop om legitimatie 
gevraagd. Ook de percenta-
ges bij supermarkten lagen 
hoog (76,9%). In sportkantines 
was de controle op leeftijd dus 
matig, slechts 29,2 %. Ook 
bij zelfstandige supermarkten 
(36%) en in de horeca (44%) 
wordt niet vaak genoeg ge-
vraagd hoe oud de klant is.

Ruwe cijfers naar gemeente
De aantallen per gemeente 

zijn te klein voor een repre-
sentatief beeld. Deze scores 
kunnen een vertekend beeld 
geven en zijn daarom niet op-
genomen in het rapport. Wel 
steekt de Gooi en Vechtstreek 
gunstig af bij de landelijke cij-
fers. In heel Nederland wordt 
slechts in 24% om een legiti-
matie gevraagd in sportkanti-
nes. Naar aanleiding van het 
rapport heeft de gemeente de 
ruwe cijfers ontvangen. Zodat 
Wijdemeren weet wat de lo-
kale situatie is. Ook doet het 
bureau aanbevelingen met als 
doel om de naleving van de 
leeftijdsgrens positief te beïn-
vloeden. Maatregelen richten 
zich enerzijds op het toezicht 

en anderzijds op het onder-
steunen van verkopers bij de 
verbetering van de naleving. In 
2024 moet de naleving staan 
op 83%, nu is het gemiddelde 
van alle verkoopkanalen in de 
regio Gooi en Vechtstreek zo’n 
50 procent.
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Corona: de stand van zaken
Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
Na de persconferentie af-
gelopen vrijdag zijn vele 
ondernemers opgelucht: 
vanaf zaterdag 15 januari 
mag de detailhandel weer 
open. Ook kapperszaken 
hebben de deuren weer ge-
opend. Een bittere pil was 
het voor de horeca en cul-
tuursector: zij moeten nog 
even wachten. De horeca 
is wel open voor afhalen 
en thuisbezorgen.

Coronacijfers
Wijdemeren kent een mooie 
vaccinatiegraad: 87% van de 
inwoners is volledig gevacci-
neerd. Tussen 8 en 15 januari 
zijn er gemiddeld 36 personen 
per dag positief getest op co-
rona. Er is één persoon in het 
ziekenhuis opgenomen met 
corona. Bron: www.corona-
dashboard.nl

Ondernemers en sportclubs
Que Chula is blij dat de deu-
ren weer open mogen, beide 
filialen in Loosdrecht en Kor-
tenhoef zijn open van 10.00- 
17.00 uur.

Het personeel van Hema 
Loosdrecht was door het dol-
le en heeft vrijdag meteen alle 
mandjes klaargezet.

De Hema in Kortenhoef is ook 
open, maar zit in een verbou-
wing. Een deel van de winkel 
is afgezet en een aantal pa-
den zijn niet begaanbaar. Om 
voldoende afstand te kunnen 
houden laten zij de komende 

dagen maximaal 8 klanten te-
gelijk binnen.

De sportclubs gaan ook weer 
open en mogen langer trainen: 
voorheen was dit tot 17.00 uur 
Dit is vooral voor de jeugd een 
plezierige boodschap. Helaas 
mag het sporten alleen zon-
der publiek plaatsvinden en 
iedereen vanaf 18 jaar moet 
een coronatoegangsbewijs to-
nen. Dit is niet nodig voor eten 
afhalen uit sportkantines en 
vrijwilligers. Ook professionele 
sporters zijn uitgezonderd.

Blij
Niet alleen de ondernemers 
zijn blij, ook het winkelend pu-
bliek. Het was gezellig druk in 
de winkelgebieden. Er werd 
keurig afstand gehouden en 
iedereen kreeg de ruimte om 
even rond te kijken en te win-
kelen. Veel ouders met kin-
deren waren opgelucht. De 
kinderen zaten vanaf de kerst-
vakantie al binnen, er was wei-

nig te beleven. Een simpel be-
zoekje aan een cadeauwinkel 
leverde al blije gezichtjes op.

Ook de horeca heeft hier profijt 
van. Weliswaar mogen zij nog 
niet open zoals ze willen, door 
het winkelend publiek werden 
er meer kopjes koffie, thee en 
warme chocomel afgehaald, 
veelal met iets lekkers. Het is 
typerend voor Wijdemeerders: 
we helpen elkaar. Als dat be-
tekent dat we na het winkelen 
met een kopje koffie naar huis 
lopen om de horeca te steu-
nen, dan doen we dat.

Basisregels
De basisregels blijven van 
kracht, ook buiten: hou 1,5 
meter afstand, draag een me-
disch mondkapje, blijf binnen 
bij klachten en laat u testen, 
ook als u gevaccineerd bent. 
Was regelmatig de handen, 
zorg voor voldoende ventilatie 
en frisse lucht.

   

Amnesty International zoekt   
collectanten
WIJDEMEREN
Amnesty is altijd op zoek 
naar mensen die mee wil-
len helpen met de collecte 
in hun stad of dorp. Van 13 
tot en met 19 maart 2022 
gaan er weer duizenden 
collectanten de straat op 
om geld op te halen voor 
Amnesty. Help jij ook mee?

Amnesty is blij met elk uurtje 
dat je collecteert. Sommige 
mensen gaan een paar avon-
den de huizen langs, anderen 

een paar uurtjes overdag. Je 
kunt zelf bepalen wanneer en 
hoe lang je wil collecteren. Alle 
beetjes helpen. Als je je aan-
meldt,    neemt    de    collecte-
coördinator bij jou in de buurt 
contact met je op. Samen be-
spreek je hoe het collecteren 
in zijn werk gaat.

Van groot belang
De collecte is voor Amnes-
ty een onmisbare bron van 
inkomsten. Wij zijn onpartij-
dig en onafhankelijk. Om die 

onafhankelijkheid te kunnen 
garanderen, nemen we voor 
onze acties en onderzoek 
geen geld aan van de overheid 
of van politieke en religieuze 
groeperingen. Daarom zijn de 
collecte én de collectanten zo 
belangrijk. Aanmelden kan via 
de website: Ga naar amnesty.
nl/collecte en kies voor ’infor-
matiepagina voor collectan-
ten‘. Daar beantwoorden we 
je vragen, waarna je je kunt 
aanmelden.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
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Alette Zandbergen lijsttrekker  
De Lokale Partij
WIJDEMEREN
Met trots presenteert De 
Lokale Partij de vastge-
stelde kandidatenlijst voor 
de aanstaande gemeente-
raadsverkiezingen in Wij-
demeren. Op donderdag 13 
januari jl. heeft de leden-
vergadering unaniem inge-
stemd. Dit keer zijn wij lijst-
nummer 1 met maar met 
liefst 50 namen. Een enorm 
netwerk staat op.

We zijn blij dat ons raadslid en 
campagneleider Alette Zand-
bergen deze lijst wil aanvoe-
ren. Zij weet als geen ander 
de verbinding te leggen met 
de inwoners. “We hebben een 
mooie ploeg kunnen samen-
stellen waarmee we er stevig 
de schouders onder gaan zet-
ten. Afgelopen 8 jaar hebben 
we ons lokale geluid met enor-
me inzet vormgegeven. Tijd 
om dat te verzilveren. Onze 
ambitie is om deze ronde aan 
het stuur te komen en daar-
voor hebben we de stem van 
de kiezer nodig. Een mooie 
uitdaging, waar het team en ik 
graag de mouwen voor opstro-
pen”, aldus Zandbergen.

Lokaal sterk
De kandidaten zijn allemaal 
mensen die hart hebben voor 
de lokale zaak en houden van 
inhoud en logica. Ze komen uit 
alle kernen van Wijdemeren. 
Een mooie mix van leeftijd, 
ervaring, kennis en kunde. De 
inzet van de fractie heeft ons 
netwerk sterk uitgebreid. Met 
deze lijst zien we de verkiezin-
gen vol vertrouwen tegemoet. 
De kopgroep bestaat uit veel 
oude bekenden aangevuld met 
fris nieuw bloed. Betrokken en 
ervaren mensen die met elkaar 
veel expertise bezitten. Onze 
lijsttrekker Alette wordt op de 
voet gevolgd door fractievoor-
zitter Gert Zagt, die met plezier 
nog een ronde zijn tijd en kun-
de in wil zetten om Wijdeme-
ren weer financieel gezond te 
krijgen. Op plek 3 Loosdrechter 
Olivier Goetheer, een bevlogen 
debater met een duidelijke 
mening over duurzaamheid, 
directeur bij een internatio-
naal IT-bedrijf. Margriet Rade-
maker uit ’s-Graveland, onze 
expert op het sociaal domein 
met tomeloze inzet staat op 4. 
Kortenhoever Frits den Hartog 

volgt op 5, interim consultant, 
voelt als geen ander aan wat er 
speelt op gebied van verkeer. 
Plek 6 is voor nieuwkomer Pa-
tricia Roobol uit Kortenhoef, ju-
ridisch stevig onderlegd en so-
ciaal betrokken. Geluksgetal 7 
is voor de bekende Berger Din-
geman Goossen, ondernemer, 
hands-on mentaliteit en een 
groot hart voor verenigingen. 
Harm Steenkamp, bedacht-
zame klankborder met een 
scherp oog voor de menselijke 
maat uit Loosdrecht maakt de 
kopgroep compleet.

Ondersteuning
Huidig raadslid Renée Wijnen 
ziet af van terugkeer in de raad 
maar blijft wel haar experti-
se op gebied van natuur en 
ruimtelijke ordening inzetten. 
De lijst wordt afgesloten met 
lijstduwer William Rutten waar-
mee we ‘het perfecte plaatje’ 
compleet maken. Het is fantas-
tisch dat zoveel mensen bereid 
zijn de lokale zaak te steunen. 
Het sterkt ons gevoel dat we 
op de juiste koers zitten. De 
volledige kandidatenlijst staat 
op onze website www.deloka-
lepartij.org/verkiezingen.

   

Geef me de 5
De grote koelkast van Oud Loosdrecht

WIJDEMEREN
Ondernemend Wijdemeren 
wil de talloze ondernemers 
in de zes dorpen van Wijde-
meren onder de aandacht 
brengen. Dat doet een pro-
moteam met een filmpje 
met de titel ‘Geef me de 5’. 
Dat verwijst naar de 5 vra-
gen die aan de ondernemer 
worden gesteld. U kunt de 
filmpjes bekijken op: on-
dernemendwijdemeren.nl.

Het jaar 2022 is al weer enkele 
weken oud, de laatste kerstbo-
men zijn opgehaald en de pro-
motieclub van Ondernemend 
Wijdemeren is opnieuw op pad 
gegaan voor een opname van 
‘Geef me de 5’. In deze serie, 
die te zien is op de website 
van Ondernemend Wijdeme-
ren. vertellen ondernemers uit 
Wijdemeren over hun bedrijf 
én over zichzelf. Iedere 3 we-

ken is er een nieuwe aflevering 
en deze week heeft Dennis 
Lankreijer de hoofdrol. Dennis 
is de eigenaar van een AH in 
Oud Loosdrecht. Hij vertelt over 
zijn eerste jaar in Loosdrecht, 
waar zijn zaak is uitgegroeid 
tot ‘de grote koelkast van Oud 
Loosdrecht’ en waarom hij 
deze stap heeft genomen. De 
gast kiest zelf de locatie waar 
hij of zij wordt gefilmd, dus ben 

je benieuwd naar het verhaal 
van Dennis én de plaats die hij 
heeft uitgekozen als zijn favo-
riete plaats voor het interview, 
bekijk dan de aflevering via 
ondernemendwijdemeren.nl.

• 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
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Recept
van Dave
Dave van Hout (43) is,
als geboren en getogen
Brabander, een echte
Bourgondiër die van lekker
eten houdt. Sinds 2012 
woont hij in Nederhorst den 
Berg, waar hij bewoners blij 
maakt met zijn (h)eerlijke 
verse en gezonde afhaal-
maaltijden. 
Op deze pagina deelt Dave 
de komende weken een
gezond en lekker recept.

Deze week: winterse
pulled pork uit de oven 
(voor vier personen)

Wat heb je nodig?
800 gram pulled pork (kant en 
klaar te verkrijgen in de super-
markt), 180 gram stamppotaard-
appelen, 1 kilo hutspotgroenten, 
1 fl es barbecuesaus, 300 gram 
oude kaas, een klontje boter, een 
kopje melk, peper en zout.

Hoe maak je het? 
Verwarm de oven voor op
200 graden. Kook de aardappels 
en de hutspot groenten in ruim 
kokend water gaar. Stamp alles 
goed fi jn. Voeg het klontje boter 
en de melk erbij tot je een
smeuïge massa hebt. Breng op 
smaak met peper en zout. 
Haal het vlees goed uit elkaar
en roer er 200 milliliter
barbecuesaus doorheen.
Bedek de bodem van een
ovenschaal met het vlees. 
Verdeel de hutspot eroverheen. 
Bestrooi met de oude kaas.
Zet de ovenschaal 20 minuten in 
de oven. 

Hoe serveer je het?
Serveer het gerecht met de overige
barbecuesaus er warm bij. 

Eet smakelijk!

In 2014 kreeg Van Noort de 
diagnose MS. “Door mijn ziekte 
merkte ik dat ik steeds minder 
kon en beperkt werd in mijn 
mobiliteit. Ik raakte arbeidson-
geschikt en moest mijn drukke 
baan in het sociaal domein 
opgeven. Omdat ik nog heel 
graag iets wil betekenen in de 
maatschappij en met mensen in 
contact wil blijven, ging ik op 
zoek naar vrijwilligerswerk dat 
ik kan doen met de beperkingen 
die ik heb. Door het vrijwilligers-
werk dat ik nu doe help ik 
anderen maar kom ik zelf ook 
in aanraking met veel mensen. 
En dat geeft mij ook weer wat 
terug.”

Onafhankelijkheid terug
Naast haar werk voor de koffi e-
ochtenden, is Van Noort ook 
vrijwilliger bij AutoMaatje: een
vervoersservice waarbij vrijwillige
chauffeurs minder mobiele
plaatsgenoten vervoeren. 
“AutoMaatje biedt ouderen 
met mobiliteitsbeperkingen de 
mogelijkheid om deel te kunnen 
blijven nemen aan het sociale 
leven. Zo kunnen ze zelfstandig
reizen. Het biedt mensen de kans
om uit hun woning te komen 

en in contact te blijven met 
anderen. Dat geeft ze een stukje 
onafhankelijkheid terug.”

Samen met een collega onder-
houdt Van Noort het contact 
tussen de vrijwillige chauffeurs 
en de deelnemers. “Mensen die 
vervoer nodig hebben kunnen
bij AutoMaatje een rit aanvragen.
Wij zoeken dan een chauffeur 
bij die rit. De ritten zijn heel
gevarieerd. We rijden veel naar 
het ziekenhuis, de huisarts of
de tandarts. Maar ook voor veel 
sociale dingen zoals
familiebezoek, concerten, de 
fi lm of het theater.”

Persoonlijke gesprekken
Het terugdringen van de
eenzaamheid begint al op het 
moment dat Van Noort een 
deelnemer belt. “Naarmate je 
dit werk langer doet, heb je 
vaker telefonisch contact met 
mensen. Je leert ze wat beter 
kennen. Soms willen ze bij ons 
hun verhaal kwijt en hebben we 
hele gesprekken over persoon-
lijke dingen. Zo hebben we
bijvoorbeeld deelnemers die 
hun partner opzoeken in zieken-
huizen of verpleeghuizen. Op 

een gegeven moment stoppen 
die ritten omdat die partner 
overlijdt. Daar praten we dan 
over.”

Mee naar de dokter
Tussen vrijwillige chauffeurs 
en deelnemers ontstaan vaak 
mooie contacten. “Als iemand 
die slecht ter been is en naar 
een ziekenhuis moet, dan zet 
de vrijwilliger diegene in een 
rolstoel. Soms gaat diegene zelfs 
mee naar de afdeling of naar 
de arts. Bij het winkelen zijn er 
ook vrijwilligers die meegaan de 
winkel in. Ze kunnen helpen bij 
het in de kar doen, op de band 
zetten en het inpakken van de 
boodschappen. We hadden een 
deelnemer die kanker had en in 
het ziekenhuis immuuntherapie
kreeg. Een vaste vrijwilliger 
bracht deze mevrouw naar het 
ziekenhuis en bleef bij haar 
tijdens de therapie.”

Van Noort benadrukt dat kleine 
dingen al kunnen bijdragen aan 
het terugdringen van eenzaam-
heid. “Let op de mensen in je 
eigen omgeving. Als je bijvoor-
beeld weet dat iemand ziek is, 
bel dan eens aan voor een kopje 
koffi e. Het scheelt al heel veel 
als mensen het gevoel hebben 
dat er naar ze omgezien wordt.”

Oproep vrijwilligers
AutoMaatje Wijdemeren is nog 
op zoek naar vrijwilligers die 
minder mobiele plaatsgenoten 
willen vervoeren. Voor meer 
informatie: automaatjewijde-
meren@versawelzijn.nl of bel 
035-6947455.

Meer informatie over de koffi eochtenden: www.deappelboom.nl

Vrijwilligerswerk
kan

eenzaamheid
terugdringen

Meer dan de helft van de mensen ouder dan 75 jaar zegt zich 
eenzaam te voelen. Heleen van Noort draagt, als vrijwilliger,
bij aan het terugdringen van die eenzaamheid. Ze is vrijwilliger
bij vervoerservice AutoMaatje. Daarnaast organiseert ze,
samen met nog twee vrijwilligers, in Veenstaete in Kortenhoef
de wekelijkse koffi eochtend ‘Kom Erbij’. “De ochtend is
bedoeld voor mensen die het gezellig vinden om samen
koffi e te drinken en in contact te komen met anderen”, legt 
Van Noort uit. “Ons doel is, dat mensen bij ons een fi jne, 
positieve ochtend hebben. Hier kunnen ze met elkaar praten, 
samen lachen maar ook verdrietige dingen delen.”



>   Meedenken over babbelbankjes 
Het dorpenteam zoekt enthousiaste inwoners

die mee willen denken over “babbelbankjes”. 

Babbelbankjes kunnen zorgen voor een 

gesprek, ontmoeting en verbinding in een 

buurt. Hoe deze bankjes er precies uit gaan 

zien en waar ze worden geplaatst? Daar 

hebben we uw hulp bij nodig! Meedenken 

over dit inwonersinitiatief? Meld u aan bij

sociaal makelaar Simone van der Sluijs via

06 52 51 32 24 of s.vandersluijs@wijdemeren.nl.

>   Wmo-vervoer naar vaccinatie-
locatie gratis 
Heeft u een Wmo-pas en maakt u gebruik 

van het Wmo-vervoer? Dan hoeft u geen 

eigen bijdrage te betalen voor de rit naar de 

coronavaccinatielocatie. Ook de rit van de 

locatie terug naar huis is voor pashouders 

gratis. Voorwaarde is dat de vaccinatielocatie 

binnen 25 kilometer van uw woonadres 

ligt, de gebruikelijke maximale afstand voor 

Wmo-vervoer. Op de vaccinatielocatie in 

Hilversum kunnen Wmo-pashouders direct 

na de vaccinatie in de ‘rustruimte’ vragen 

naar de dagcoördinator om de terugrit te 

boeken. 

>   E-mailservice bekendmakingen
Wist u dat wij sinds 1 juli 2021 alle bekend-

makingen van de gemeente zoals omgevings-

vergunningen, verordeningen, beleidsregels,

verkeersregels, bestemmingsplannen en-

zovoort publiceren op www.overheid.nl en 

www.officielebekendmakingen.nl.

Wilt u berichten over uw buurt in uw mail 

ontvangen? Meld u dan aan bij de

e-mailservice van www.overheid.nl. 

>   Zitting centraal stembureau
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsver-

kiezingen in maart 2022 komt het centraal 

stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 

10.00 uur bij elkaar. Zij beslissen tijdens een 

openbare zitting over de geldigheid van de 

kandidatenlijsten en de nummering. Deze 

zitting is ook digitaal te volgen. De link 

hiervoor wordt nog bekend gemaakt. Wilt u 

in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht) 

aanwezig zijn tijdens de openbare zitting? 

Meldt u zich dan vooraf aan via verkiezin-

gen@wijdemeren.nl. In het gemeentehuis 

zijn de geldende coronamaatregelen van de 

Rijksoverheid van kracht.  

Wijdemeren
informeren

#mijnkerstbootjewijdemeren
In deze krant stond vlak voor de kerstvakantie 

een kleurplaat die gevouwen kon worden tot 

bootje. Door een foto van het bootje te posten 

met #mijnkerstbootjewijdemeren kon er een 

prijs gewonnen worden. De winnaars zijn Jinthe 

Jedema en Esra Bentvelsen uit Kortenhoef.

Zij ontvangen een mooi knutselpakket.

Bekendmakingen

Wil uw kind graag sporten of muziek 
maken, maar is er thuis weinig geld? 
Misschien kan het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur helpen. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 

de contributie of het lesgeld voor kinderen 

en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar 

weinig geld is voor sport, dans, muziek of 

iets anders creatiefs. 

Bijdrage aanvragen 
Een bijdrage kunt u aanvragen via een 

tussenpersoon. Dat kan iemand van de 

gemeente Wijdemeren zijn, zoals een con-

sulent van het sociaal domein, het sociaal 

wijkteam of de buurtsportcoach. Maar ook 

de juffen en meesters, een schuldhulpver-

lener of jeugdhulpverlener. Uw kind kan 

na aanvraag vaak al binnen drie weken 

beginnen!

Meer informatie
Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/

noordholland vindt u meer informatie over 

het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u 

vragen of hulp nodig bij het kiezen van een 

sport- of muziekles? Neem dan contact op 

met Eva Stam van Team Sportservice via

06 27 55 24 20 of

estam@teamsportservice.nl.

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

#mooiWijdemeren
@kindengezincoach

   Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  

In de Wijdemeerse transitievisie warmte 
zijn vier zogenaamde verkenningsbuur-
ten benoemd. In deze buurten is een 
overgang naar een duurzaam alternatief 
voor aardgas kansrijk. Dit gaan we in de 
komende jaren verder verkennen. De 
energiecoöperatie Wijdemeren is daar-
om op zoek naar vier buurtverkenners 
die komend jaar minimaal één dag in de 
week, samen met bewoners, de nieuwe 
warmtemogelijkheden voor de buurt 
gaan onderzoeken.

Als buurtverkenner legt u contacten met en 

tussen bewoners, mobiliseert u betrokken-

heid en kennis en organiseert u buurtavonden

over de warmteoplossingen en de wensen 

van de buurt. U werkt, samen met  een 

buurtgroep van bewoners, nauw samen 

met de gemeente, de energiecoöperatie 

en andere betrokken organisaties zoals 

bijvoorbeeld netbeheerder Liander en 

Waternet.

Aanmelden
Woont u in een van de dorpen van Wijdemeren,

bent u minimaal één dag in de week beschik-

baar en legt u graag contacten met bewoners?

Wilt u samen de warmtemogelijkheden onder-

zoeken en bouwen aan een duurzame buurt? 

Word dan, tegen een redelijke vergoeding, 

buurtverkenner! 

We zijn op zoek naar iemand die deze klus als 

zelfstandige (ZZP) kan oppakken. Aanmelden 

kan via info@ecwijdemeren.nl of bel met

06 12 39 53 94 (Anne-Marie Poorthuis).

Wordt u één van de nieuwe buurtverkenners? 
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Herenweg 14: vervangen bestaande dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.69847 (30.12.22)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.70018 (11.01.22)

- Hoflaan 64: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69968 (08.01.22)

- Oranjeweg 67: maken uitbouw,

   zaakkenmerk Z.69924 (05.01.22)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden dakkapel

   en nokverhoging en aanpassen gevelopening, 

   zaakkenmerk Z.69989 (10.01.22)

- T.h.v. Voorstraat 7: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Lentespektakel 2022,

   zaakkenmerk Z.69860 (01.01.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar 

maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: vervangen

   boothuis, zaakkenmerk Z.69044 (03.01.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa, 

   zaakkenmerk Z.65289 (03.01.22)

- Trekpad 19: aanleggen natuurvriendelijke 

   oevers, beschoeiing, steigers en vlonders,

   zaakkenmerk Z.69175 (11.01.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 40: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.69184 (10.01.22)

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

‘s-Graveland
- Franse Kampweg 2: veranderen bedrijf,

   zaakkenmerk Z.49825

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen bij

de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en

Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bekendmaking van het be-
stemmingsplan Het Achte-
rerf op het perceel achter de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87

Burgermeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening

en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat de gemeenteraad in zijn 

vergadering van 18 november 2021 het “bestem-

mingsplan Het Achtererf”, heeft vastgesteld. 

Plan
Op het perceel worden 36 wooneenheden

met bijbehorende infrastructuur gebouwd. 

Het plan is in strijd met het geldende bestem-

mingsplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en 

Nieuw-Loosdrecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 19 januari 2022 gedurende 

zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met 

bijbehorende stukken kan worden ingezien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP8100Aerf2020-on00).

In verband met de maatregelen rond het

coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet

worden ingezien op het gemeentehuis.

Desgewenst kunt u de stukken ook digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze

tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft

gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede een belang-

hebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten 

kan worden dat hij/zij dit niet heeft gedaan, kan 

gedurende de termijn van terinzagelegging tegen 

het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende 

genoemde termijn beroep instellen tegen de 

wijzigingen die door de raad zijn aangebracht bij 

de vaststelling van het plan.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de voor¬zitter van genoemde afdeling. Het 

besluit tot vaststelling en daarmee het bestem-

mingsplan treden na afloop van de beroepstermijn 

in werking, tenzij binnen de beroep-stermijn een 

verzoek om voorlopige voorziening wordt inge-

diend. In dat geval treedt het bestemmingsplan 

niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- T.h.v. Meenthof 59: opheffen gereserveerde 

   gehandicapten parkeerplaats  (bij GPP met 

   aanvrager) (06.01.22)

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

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 ambts-

halve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:

- H. van den Broek, geboren 05 oktober 1942 

   wordt per 10 januari 2022 uitgeschreven naar 

   Land Onbekend

- M.G. Schouten, geboren 11 juli 1965 wordt per 

   10 januari 2022 uitgeschreven naar Land 

   Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via telefoonnummer

14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:
- J.S. Koster, geboren 2 juli 1978 uit te schrijven 

   naar Land Onbekend per 10 december 2021

- P.J.A. Langendijk, geboren 23 februari 1971 uit 

   te schrijven naar Land Onbekend per

   9 september 2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande persoon verblijft, neem dan contact

op met de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 19 januari 2022

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) 

Persoonsregistratie

Verkeer

Beeldvormende sessie Omgevingswet

Datum: dinsdag 25 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal
1. Opening

2. Omgevingswet

3. Sluiting

Beeldvormende sessie Nota reserves en 
voorzieningen, inzicht en bekostiging 
sociaal domein

Datum: woensdag 26 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal
1. Opening

2. Presentatie nota reserves en voorzieningen

3. Presentatie inzicht in bekostiging sociaal 

   domein

4. Sluiting

Beeldvormende sessie gesprek met de 
burgemeesters Mol en Broertjes over de go-
vernance van de regio en outsourcing ICT

Datum: donderdag 27 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal
1. Opening

2. Gesprek met de burgemeesters Mol en 

   Broertjes

3 Presentatie over de outsourcing ICT

4. Sluiting

De beeldvormende sessies kunt u live

meeluisteren via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’).

Agenda’s beeldvormende sessie  

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  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
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Hoger beroep     
boodschappentasaffaire
Ingezonden brief

Terwijl de zaak onder de rech-
ter was openbaarde de ge-
meente de aanschaf en/of het 
bezit van een zeer dure auto/
motor. Omgekeerd kon de ad-
vocaat van deze als frauduleus 
aangemerkte mevrouw niets 
ten nadele van de gemeente 
openbaar maken. Het was im-
mers in geheim overleg met 
de raad besproken? Netjes 
handelen is in onze rechtsstaat 

evenwichtig van beide kanten 
informatie openbaar maken, 
radiostilte betrachten. Hier was 
de balans zoek. Het beste is 
dat de transcriptie van de be-
sloten vergadering transparant 
openbaar wordt. Pas dan kan 
de pers evenwichtig hoor én 
wederhoor toepassen lijkt mij.

Wim van Oudheusden,
op persoonlijke titel

   

Welke partij waagt zich aan 
Nederhorst Noord?
Ingezonden brief

Welke kant willen CDA, DB, 
VVD en D66 op, nu in de pro-
vinciale vergadering Ruimte, 
wonen & Klimaat de mailwis-
seling tussen gedeputeerde 
Loggen en KB-wonen te vinden 
is. KB-wonen, de ontwikkelaar, 
laat er geen gras over groeien. 
Zij proberen met de toezegging 
3 Ha grasland om te toveren 
tot grasland, de gedeputeer-
de in de maling te nemen: ‘we 
bouwen eerst 7 ha. vol, dat is 
beter voor de weidevogels’ 
is hun motivatie! Deel uit de 
mailwisseling, te vinden in de 
provinciale RWK vergadering 
van 10 januari 2022. ‘Voorals-
nog weet KB-wonen de gede-
puteerde niet te overtuigen, 3 
ha. blauw/groen gras maakt in 
Haarlem geen indruk. Gedepu-
teerde komt met de suggestie 
om eerst plannen te maken die 
binnen z.g. stedelijk gebied lig-
gen en vindt bouwen in de Horn 
en Kuijerpolder overbodig.’ De 
grote vraag is nu: welke par-
tij durft het, met de naderen-
de verkiezingen, nog aan om 
groen licht te geven voor Ne-
derhorst Noord. Van een aantal 

partijen is bekend hoe zij daar 
tegenover staan: De Lokale 
Partij heeft te kennen gegeven 
dat zij mordicus tegen Neder-
horst Noord zijn. Ook PvdA/
GL zijn fel tegen. Ook de CU 
-als toekomstige partij- is geen 
voorstander. Maar wat doet het 
CDA? Blijven zij het plan steu-
nen? Zijn agrarische belangen 
verruild voor het belang van 
één projectontwikkelaar? Alles 
onder de noemer ‘bouwen voor 
onze kinderen’ terwijl bij een 
dergelijk plan 80% van de wo-
ningen, naar zoekenden buiten 
de gemeentegrens gaat? En 
wat wordt de keus van D66 nu 
zij optrekken met de eenmans-
partij ‘Nieuwe Democratie’, die 
altijd z’n afkeer over Neder-
horst Noord heeft uitgespro-
ken? Op 14/15/16 maart is de 
keus is aan de kiezer. Behou-
den we het dorpse karakter 
van NHDB of gaat het open 
landschap teloor aan de wil van 
één speculant?

Gert van der Vliet,
Landschapsbehoud Nederhorst

   

Dat is handig
WIJDEMEREN
Er is een handige site voor 
mensen met houtkachels 
en open haarden.

Inmiddels weet iedereen wel 
dat houtstook schadelijk is 
voor het milieu en de gezond-
heid van de buren. Het advies 
is dan ook ‘Niet stoken bij mist 

of windstil weer’. Maar niet ie-
dereen snapt precies wat dat 
betekent. Op www.stookwijzer.
nu zie je in één oogopslag of 
de weersomstandigheden te 
ongunstig zijn om te stoken. Je 
hoeft alleen maar je postcode 
in te voeren en je krijgt meteen 
advies. Fijn voor u en uw buren.
M. van den Broek

Hugo help ons vooruit!
Ingezonden brief

Bouwen op grond waar tot nu 
toe niets stond stuit zowel ver 
terug in de geschiedenis als tot 
op de dag van vandaag op te-
genstanders, ook in Wijdeme-
ren. Onterecht, want we leven 
in een moderne tijd met zoveel 
meer mensen en zoveel meer 
wensen. Terecht, je bouwt im-
mers voor altijd, vrijwel onom-
keerbaar. Iets om heel goed 
over na te denken dus. Maar er 
is een schrijnende woningnood 
en een woningvoorraad die on-
voldoende past bij de samen-
stelling van de inwoners van 
Wijdemeren. Veel grote huizen, 
weinig betaalbare woningen 
voor starters en senioren. Dit 
vraagt om creativiteit, ludieke 
woonvormen en flexibiliteit. En 
die zijn er in onze dorpen, denk 
aan oude schuren, hooibergen 
en bedrijfsgebouwen waar-

van de oorspronkelijke functie 
verloren is gegaan. Of grote 
geschikte huizen opdelen, een 
boerderij of een heus kasteel. 
DorpsBelangen houdt van lu-
dieke originele oplossingen en 
zal initiatiefnemers zo mogelijk 
altijd steunen. Met heel ons 
hart vragen wij de buren en 
omgeving van aanvragers met 
alternatieve woonplannen hier 
welwillend en open tegenover 
te staan, om met elkaar mee te 
denken en het elkaar als mens 
ook gewoon te gunnen. Op die 
plekken staat al bebouwing en 
zorgt vernieuwing dikwijls ook 
voor een opwaardering van de 
omgeving.

Toch kan de gemeente hier ex-
tra hulp gebruiken nu provincie 
Noord-Holland de randen van 
onze dorpen als Bijzonder Pro-

vinciaal Landschap (BPL) heeft 
aangemerkt. Daarbij hebben 
we te maken met de PFAS en 
stikstof-crisis dat bouwen ste-
vig aan banden legt. We moe-
ten simpelweg naar mogelijk-
heden blijven zoeken, immers 
met vele kleine stapjes komen 
we ook vooruit.

En we hebben nu Hugo de 
Jonge(!) onze kersverse mi-
nister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Hij lijkt 
mij ‘open minded’ genoeg. Col-
lege van Wijdemeren stuur een 
uitnodiging naar Den Haag; 
‘Hugo, zijne excellentie, kom 
op de koffie en help ons voor-
uit!’

Patricia IJsbrandij,
DorpsBelangen

Klapbrug
Deze foto uit ongeveer 1880 laat een trot-
se familie Boeschoten zien die voor hun 
nieuwe ‘Logement Boeschoten’ staan 
op de Cannenburgerweg 1 te Ankeveen 
die toen overigens nog ‘Ankeveense 
Rade’ heette. Links voor zien we mevr. 
Boeschoten met drie dochters en bij de 
wagen vader en zoon Boeschoten. Het 
pand dat nu een gemeentelijk monument 
is kennen we misschien beter als ‘ga-
rage Neef’. Op het bijbehorende terrein 
gaan nu een groot aantal nieuwe wonin-
gen ontwikkeld worden. Als we een kijkje 
nemen in de ‘Gooi en Eemlander’ van 
25 april 1874, dan begrijpen we waar-
om de familie Boeschoten zo trots was. 
Een bericht namelijk over een enorme 
brand, misschien wel de ergste die onze 
gemeente ooit heeft getroffen zij het wat 
betreft grootte dan, want er vielen geen 
menselijke slachtoffers te betreuren. In 
slechts anderhalf uur tijd brandde hier de 
stalhouderij, het logement en de boerde-

rij van de familie Boeschoten volledig af, 
alsmede de naastgelegen smederij en 
de woning van ene mijnheer Reesink, de 
wagenmakerij met grote voorraad hout 
en woning van Van der Pauw en een 
boerderij van de heer Eyma met 2 wo-
ningen , 5 schuren en 5 hooibergen. Ver-
loren gingen voorts 17 stuks rundvee en 
7 paarden, 11 rijtuigen en een lijkkoets 
en niet minder dan 80.000 stuks turf. De 
totale schade bedroeg maar liefst 30.000 
gulden. Belangrijker is te vermelden dat 
de aanwezige brandweer erin slaagde 
de tegenover deze huizen bij de Vaart 
staande houten schuur te bewaren. Het 
moet waarlijk een inferno geweest zijn. 
Men heeft nooit een toedracht kunnen 
vaststellen. De huizen, vaak met rieten 
dak, en de hooibergen brandden zo fel 
dat om half vier ‘s-nachts alles al door 
het vuur was verteerd. Met deze weten-
schap in het achterhoofd is dit wel een 
heel bijzondere familiefoto.

HISTORISCHE 
FOTO VAN DE WEEK
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In Memoriam Anton van Melsen
Op 10 januari overleed Anton 
van Melsen, bij velen bekend 
als de eigenaar van Electro 
World aan de Nootweg. ‘Na 
zijn leven tot het einde zelf in 
de hand te hebben gehouden, 
is hij rustig ingeslapen. Hij is 
83 jaar geworden’ staat op de 
rouwkaart. Met een fraaie foto 
van een breed lachende Anton 
op jonge leeftijd naast zijn ser-
vicewagen op weg naar een 
klant om een tv of radio te re-
pareren. Zo kennen we Anton, 
de techneut die bijna alles wist 
van apparatuur, altijd onder-
weg met een fitting-schroe-
vendraaier in de binnenzak, je 
weet nooit wat je tegenkomt. 
Begonnen als hoofd techni-
sche dienst in Utrecht begon 
hij voor zichzelf eind zestiger 
jaren om in 1976 een eigen 
winkel + werkplaats te openen 
op de Nootweg. Mevrouw Fien 
van Tijn werkte 41 jaar bij An-
ton van Melsen, ze weet nog 
goed hoe de zaak steeds gro-
ter werd. Na een grote verbou-
wing groeide het assortiment 
met o.a. witgoed, computers, 

en geluidsapparatuur. Zoon 
Eric werd mede-vennoot en 
was voornamelijk in de winkel 
te vinden, vader Anton pro-
beerde tot in detail apparaten 
te repareren. Weggooien was 
niet zijn ding, bij Anton thuis 
stond een klein museum met 
radio’s, platenspelers en an-
dere dierbare verzamelstuk-
ken. Zijn werk was z’n hobby.

Fien: ‘Hij was een vertrou-
wenspersoon, je kon ‘m alles 
vertellen’. Zijn kinderen vullen 
aan dat ze hun vader waar-
deerden als zeer zorgzaam, 
sociaal, iemand met passie 
voor z’n werk en voor z’n ge-
zin. Ook was hij zeer liefdevol 
voor z’n vrouw Margreet die de 
laatste jaren in een verpleeg-
huis verblijft, Anton ging elke 
dag op bezoek. Tot vlak voor 
z’n dood, toen zijn lichaam op 
was maar zijn geest nog niet, 
belde hij haar nog dagelijks. 
Tot het einde toe hield hij de 
regie in handen. Zijn zonen 
en dochter, schoondochters 
en schoonzoon Paulus en 

Sylvia, Eric en Ellen, Ellen en 
Hans en kleinkinderen namen 
op ceremoniële wijze vanuit 
huis afscheid van hun geliefde 
(groot)vader. Op weg naar het 
crematorium stopte de stoet bij 
het zorgcentrum van Margreet 
van Melsen- van Hecke. Een 
mooie uitgeleide van een be-
kende Loosdrechter.

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame 
leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze moeder, schoonmoeder en oma

Bep
Boomkens - Betzold

weduwe van Roelof Johannes Boomkens

Loenen, 9 november 1934  Loosdrecht, 5 januari 2022

Hans en Francien

Fred en Ilona

Bert en Marian

Wim en Monique

Kleinkinderen

† †

Correspondentieadres:
Schakel 55
1231 SV  Loosdrecht
wimboomkens@live.nl

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Oud worden is terug kijken naar wat je hebt volbracht
en trots zijn op wie je bent geworden.

Met verdriet in ons hart, maar in grote dankbaarheid voor alles wat wij samen mochten 
beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste vader, schoonvader 
en opa

Henk Gerritsen
“Meester Gerritsen”

Eremedaille Orde van Oranje-Nassau

Amersfoort Loosdrecht
 7 juli 1930 † 12 januari 2022 

Loosdrecht
    René en Karin
    Thijs en Charelle
    Olof
    Annemee

Haarlem
    Helen en Peter
    Isabel
    Tijmen

Pa is thuis, alwaar geen bezoek.

Wegens de geldende coronamaatregelen zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres:
R. Gerritsen, Luitgardeweg 11, 1231 TA Loosdrecht
e-mail: gerritsen011@ziggo.nl 

FAMILIEBERICHTEN
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Muziekhuis Nederhorst, dat klinkt goed
Door: Kim Tomei

NEDERHORST DEN BERG
Muziekhuis Nederhorst 
is een muzikaal centrum 
waar kinderen en volwas-
senen privéles kunnen krij-
gen, maar waar ook andere 
muzikale projecten, zoals 
concerten, gerealiseerd 
worden.

Liefde voor muziek
Renske van der Brug is de op-
richter en drijvende kracht ach-
ter het Muziekhuis. Vol passie 
vertelt ze over het belang van 
muziekles bij kinderen. Mu-
ziek verbroedert en het is op 
ontzettend veel leergebieden 
in te zetten, denk bijvoorbeeld 
aan taalles bij kleuters: le-
ren rijmen gaat toch echt het 
fijnst met een liedje. Renske 
heeft, hoe kan het ook an-
ders, aan het conservatorium 
gestudeerd. In 2011 begon ze 

haar lespraktijk in Hilversum. 
Inmiddels is zij gevestigd aan 
de Middenweg in Nederhorst 
den Berg. Sommige leerlingen 
zijn met haar mee verhuisd, er 
zijn zelfs leerlingen die zij al 11 
jaar begeleidt. Een enkeling 
treedt soms zelfs op bij de, 
door het Muziekhuis georga-
niseerde, professionele con-
certen. Muziekonderwijs heeft 
veel invloed op de cognitieve, 
sociaal- emotionele en crea-
tieve ontwikkeling van leer-
lingen. Daarom zou het meer 
geïntegreerd kunnen worden 
in het reguliere lesprogramma. 
Een gespecialiseerde leraar is 
daarbij een grote verrijking.

Muziekles op de basisschool
Hier heeft Renske iets op be-
dacht. Haar nieuwste project 
is ‘Orkest op school’. School-
breed wordt er wekelijks 
muziekles gegeven. In deze 
lessen maken de leerlingen 

kennis met diverse muziek-
stijlen, zoals bijvoorbeeld pop-
muziek, klassiek en Latin. Er 
wordt een doorlopende leerlijn 
aangeboden, zodat de kin-
deren vertrouwd worden met 
muziek en zelfverzekerd zijn. 
In de groepen 1 t/m 4 starten 
de kinderen met algemene 
muzikale vorming. Er wordt 
gezongen, de kinderen leren 
op kleine instrumenten spelen 
en muziek wordt verbonden 
aan beweging. In de groepen 
5, 6 en 7 komen er instrumen-
tale muzieklessen aan bod, te 
weten viool, trompet en slag-
werk. De kroon op al dat werk 
komt in groep 8, daar schrijft 
de klas onder begeleiding zelf 
hun eindmusical. Ze bedenken 
het verhaal, de teksten, maar 
ook de liedjes worden zelf 
geschreven en gezamenlijk 
gecomponeerd. Er wordt van 
de leerlingen verwacht dat ze 
meedenken over hoe een lied-

je moet klinken. Snel? Lang-
zaam? Spannend? Blij? Aan 
het eind van het schooljaar 
wordt er een concert gegeven. 
Het is dit jaar even afwachten 
hoe dat eruit gaat zien met de 
coronamaatregelen. Rens-
ke verzorgt met ‘Orkest op 
school’ de muzieklessen op 
de Warinschool in Nederhorst 
den Berg.

Muziek bij alles
De leerkrachten hebben hier 
verder geen omkijken naar. 
Renske en haar docenten 
regelen alles. Renske werkt 
alleen met docenten die een 
conservatoriumopleiding heb-
ben en die in het bezit zijn 
van een lesbevoegdheid. 
Daarnaast wordt iedereen 
als onderdeel van het inte-
griteitsbeleid gescreend en 
uiteraard is iedere docent in 
het bezit van een geldig VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag). 

Voorafgaand aan de start 
spreekt Renske met het team 
op school. Zo kan zij haar les-
sen afstemmen op de thema’s 
van de school en de gebruikte 
lesmethodes. Muziek kun je 
voor van alles inzetten en het 
is mooi als alles nog een paar 
keer herhaald kan worden 
tussen de lessen door, vertelt 
Renske. Er is nog plaats voor 
andere scholen. Bij interesse 
kunnen scholen contact opne-
men via de mail: 
orkestopschool@gmail.com

   

Natuurmonumenten strijdt tegen stikstof
KORTENHOEF
In de Suikerpot (langs de 
N201) zijn grote machi-
nes bezig om de kwaliteit 
van de natuur te verbete-
ren. Natuurmonumenten 
zorgt op deze manier dat 
kwetsbare natuurtypen 
als veenmosrietland en 
schraal grasland weer her-
steld worden. Zo krijgen 
zeldzame planten als het 
moerasviooltje en ronde 
zonnedauw weer kans om 
te groeien.

Maatregelen
De maatregelen bestaan uit 
het afplaggen van haarmos-
velden en het verwijderen van 
bosopslag. Door het afplag-

gen van haarmos komt het 
gebied weer onder invloed van 
oppervlaktewater. Hiervan is 
de PH-waarde beter dan van 
regenwater. Haarmosvelden 
ontstaan namelijk door ver-
zuring en verstikken andere 
planten. Door het verwijderen 
van bosopslag ontstaat er 
meer openheid in het gebied 
en daardoor meer plaats voor 
kwetsbare planten. Het mate-
riaal wordt met vrachtwagens 
afgevoerd via het bedrijventer-
rein van van Loenen aan de 
Kromme Rade.

Biodiversiteit
De Oostelijke Vechtplassen 
zijn door Europa aangewezen 
als Natura 2000 -gebied, om-

dat er hoge en zeldzame na-
tuurwaarden voorkomen. Door 
een teveel aan stikstof groeien 
de algemene planten echter 
extreem hard en verdringen 
daarmee de zeldzame vegeta-
tie die juist van een voedselar-
me omgeving houden. Daar-
om grijpt Natuurmonumenten 
in om weer plaats te maken 
voor de kwetsbare planten. Op 
deze manier komen er meer 
verschillende soorten planten 
en daardoor ook meer dieren 
die daar weer van afhankelijk 
zijn. Op deze manier vergro-
ten we de biodiversiteit in de 
Vechtplassen.

Natura 2000
Deze maatregelen worden uit-

gevoerd in het kader van Na-
tura 2000. Een Europees na-
tuurnetwerk van leefgebieden 
voor planten- en diersoorten 
die op Europese schaal van 

bijzondere waarde zijn voor de 
biodiversiteit.

FOTO: Zonnedauw (foto: Na-
tuurmonumenten)

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 19 januari van 
GooiTV:

In Derde Termijn besteedt 
aandacht aan de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
met onder andere aandacht 
voor de lijsttrekkers in diverse 
gemeenten. Herman Stuijver 
praat met burgemeester Crys 

Larson over de coronacrisis, 
20 jaar Wijdemeren en over 
de Nationale Voorleesdagen. 
In ZinTV is er aandacht voor 
‘Kamers met Aandacht’, een 
project waar mensen een ka-
mer verhuren aan een jongere 
met problemen. In TV Maga-
zine wordt stil gestaan bij de 
herdenking van de slachtoffers 
van de ontplofte kruitfabriek in 
Muiden.

Zenders
Na het wegvallen van analoge 
televisie wordt de distributie 
van GooiTV via Ziggo opnieuw 
ingedeeld. De regionale zen-
der zal niet meer te vinden 
zijn op het vertrouwde kanaal, 
maar zal een paar posities 
hoger terug te vinden zijn. 
GooiTV verhuist van kanaal 
41 naar kanaal 48.

Bij deze actie wordt het ver-
spreidingsgebied van GooiTV 
behoorlijk vergroot. Sommige 
ontvangers en TV- toestellen 
zullen moeite hebben met de 
nieuwe indeling. Meestal helpt 
het om de kanalen opnieuw te 
zoeken in het menu van de TV 
of de box een keer aan en uit 
te schakelen. De aanpassing 
van het kanaal zal in de Ziggo 
regio Hilversum plaatsvinden 

in de vroege ochtend van 25 
januari. Hierdoor zal GooiTV 
tussen 01.00 en 09.00 beperkt 
beschikbaar zijn. Daarna zal 
GooiTV vanzelf weer verschij-
nen. Voor een beperkt aan-
tal TV’s zal het nodig zijn om 
daarna de kanalen opnieuw te 
zoeken.
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Colofon

Huurdersbijeenkomsten 2022

We hebben de afgelopen periode 
helaas minder contact gehad met 

onze huurders dan wij zouden willen. 
Zodra de maatregelen het toelaten 

gaan we weer huurdersbijeenkomsten 
organiseren. We ontmoeten u graag. 
Samen zorgen wij voor goed wonen!

Nieuwe badkamer in 2022
Badkamers die ouder zijn dan 36 jaar gaan we vervangen. Dit doen we zonder extra 
kosten voor de bewoners. Op onze website leest u meer. Heeft u interesse in een 
nieuwe badkamer? Stuur ons een bericht via info@vechtenomstreken.nl. Ook als u 
niet zeker weet hoe oud uw huidige badkamer is.

Het gaat eindelijk gebeuren. Waar de 
voormalige duplexwoningen aan de Wil-
helminastraat in Breukelen weggehaald 
zijn, staat over een jaar een klein apparte-
mentencomplex. Met daarin twaalf com-
fortabele en duurzame woningen voor 
mensen met een beperkt budget.

Lange doorlooptijd procedures
Mark Drost, directeur-bestuurder van 
Woningstichting Vecht en Omstreken: 
‘De woningnood is groot en onze am-
bitie is om het tekort aan sociale huur-
woningen aan te pakken. We willen 
goede en betaalbare woningen bieden 
voor mensen met een beperkt budget en 
nieuw bouwen waar mogelijk. Daarvoor 
is het noodzakelijk dat er bouwlocaties 
beschikbaar komen en de doorlooptijd 
van bouwprocedures korter worden. Na 
vijf jaar worden nu eindelijk twaalf nieu-

we, betaalbare appartementen gebouwd. 
Een lange doorlooptijd en slechts twaalf 
nieuwe woningen op het grote tekort.  
Als we willen dat er meer woningen ko-
men om de woningnood terug te drin-
gen, moeten we er samen voor zorgen 
dat er meer bouwlocaties komen en dat 
de procedures korter worden.’

Kernwaarden
Met dit project laat Vecht en Omstreken 
zien waar zij voor staat. Goed wonen 
met als kernwaarden: samen, begripvol, 
oplossingsgericht en duurzaam. Mark 
Drost: ‘We hebben het plan uitgewerkt 
samen met verschillende partijen, waar-
onder de gemeente Stichtse Vecht. We 
zorgden voor goede begeleiding van de 
voormalige bewoners van de gesloopte 
woningen. De meesten van hen vonden 
een andere woning, twee van hen keren 

straks terug in één van de nieuwe appar-
tementen.’ De nieuwe woningen zijn 
levensloopbestendig. 
Dat betekent dat bewoners hier ook 
kunnen blijven wonen als zij slecht ter 
been zijn of extra voorzieningen in huis 
nodig hebben. 
En de woningen worden comfortabel 
en duurzaam, waardoor de energielasten 
betaalbaar blijven.

Planning bouwwerkzaamheden
We proberen de werkzaamheden zoveel 
mogelijk uit te voeren zonder overlast 
voor omwonenden. We gebruiken bij-
voorbeeld schroefpalen in plaats van 
heipalen. De bouwwerkzaamheden du-
ren naar verwachting tot en met novem-
ber 2022. De nieuwe woningen worden 
daarna aangeboden en verdeeld via  
WoningNet. 

Jaarplan 2022 - Verder bouwen  
aan goed wonen

Uw huur 
opzeggen? 

We maken het graag eenvoudig

U huurt een woning van ons en u wilt 
de huur opzeggen? Dan zegt u de huur 
minimaal één maand en maximaal drie 
maanden van tevoren op. U hoeft hier-
mee niet te wachten tot het einde van 
de maand. Op onze website vindt u 
hiervoor een formulier en een handig 
stappenplan. 

Voorinspectie 
Als u uw huur opzegt, krijgt u binnen 
vijf werkdagen een voorinspectie. De 
voorinspectie is altijd op een dinsdag of 
donderdag. U kunt dus in uw planning 
hiermee alvast rekening houden. Onze 
aannemer bekijkt tijdens de voorinspec-
tie of de woning in goede staat is en of er 
wijzigingen zijn aangebracht. U maakt 
met de verhuurconsulent afspraken over 
hoe de woning opgeleverd wordt. Ge-
maakte afspraken worden meteen digi-
taal vastgelegd en gedeeld.

Eindinspectie
De eindinspectie doen we op de laatste 
dag van de huur. We controleren dan 
samen met u of de woning volgens af-
spraak is opgeleverd en u levert de sleu-
tels in. 

Overname
Misschien wilt u onderdelen in de wo-
ning ter overname aanbieden aan de 
nieuwe bewoners. Dat kan alleen als 
de nieuwe bewoners bekend zijn vóór 
de eindinspectie. De kans hierop is het 
grootst als u uw huur zo vroeg mogelijk 
bij ons opzegt.

Huurdersportaal
Op dit moment zetten wij achter de 
schermen de laatste puntjes op de i. En 
we testen het huurdersportaal met onze 
HBO (huurdersbelangenorganisatie).
Zodat u straks een handig en overzichte-
lijk portaal heeft voor:
• Inzien hoe uw huurprijs is opgebouwd
• Inzien welke gegevens we van u hebben
• Wijzigingen doorgeven
• Een vraag stellen en de voortgang 
   volgen
• Overlastmeldingen doorgeven

Voor nu is het nog even wachten op 
uw inlogcodes. Als we uw e-mailadres 
hebben, krijgt u binnenkort bericht van 
ons. Hebben we uw e-mailadres nog 
niet? Stuur dan een bericht met uw naam 
en adres naar info@vechtenomstreken.nl!

Renovatie Vijverlaan 
Vreeland geannuleerd

Voor de Vijverlaan maakten wij plannen 
om het comfort van de oude beneden-bo-
venwoningen te verbeteren. Door isolatie 
en goede mechanische ventilatie aan te 
brengen, worden tocht- en vochtpro-
blemen opgelost. De woningen worden 
daardoor duurzamer en comfortabeler. 
Bovendien gaan de stookkosten omlaag. 
Helaas kunnen we onze plannen voor het 
renoveren en verduurzamen van dit com-
plex niet uitvoeren. Een aantal bewoners 
gaf geen akkoord voor het uitvoeren van 
de werkzaamheden. We hebben de beno-
digde 70% nèt niet gehaald. Gevolg is dat 
de renovatie niet doorgaat en we alleen 
noodzakelijk onderhoud uitvoeren. De 
stookkosten blijven hoog, zeker nu deze 
explosief stijgen. Heel spijtig voor de be-
woners aan de Vijverlaan die wel graag 
hun woning willen laten renoveren.

Nieuwe start voor Carolien

Onze collega Carolien van der Lin-
den heeft besloten dat het tijd is voor 
een nieuwe start. Zij stopt eind 2021 
met haar werkzaamheden voor Vecht 
en Omstreken. We gaan daarmee een 
toegewijde en klantgerichte collega 
missen.

Weloverwogen besluit
Carolien werkte sinds 2010 voor Wo-
ningstichting Kockengen. Begin 2021 
was de fusie met Woningstichting Vecht 

en Omstreken. ‘Ik voelde me bij Wo-
ningstichting Kockengen als een vis in 
het water en heb mijn werk altijd met 
heel veel plezier gedaan. Ik had mijn ei-
gen toko en ik kon woningzoekenden en 
huurders van begin tot eind helpen. Na 
de fusie kwam ik terecht in een grote-
re organisatie met meer specialisatie in 
de werkzaamheden en voor mij minder 
persoonlijk contact met huurders en wo-
ningzoekenden en dat past niet zo goed. 
Persoonlijke aandacht en contact vind ik 
heel belangrijk en daarbij werk ik graag 
zelfstandig en hou graag de touwtjes in 

handen. Mensen helpen en zien dat ze 
blij en tevreden zijn geeft me energie. 
Daarom heb ik besloten om te stoppen  
met mijn werkzaamheden voor Wo-
ningstichting Vecht en Omstreken. Ik 
weet nog niet wat ik dan ga doen, maar 
ik ben ervan overtuigd dat er iets moois 
op mijn pad komt.’

Nieuwe collega’s gezocht
We zoeken nieuwe collega’s! Interesse in 
het werken bij een woningcorporatie? 
Houd LinkedIn in de gaten voor onze 
actuele vacatures.

Wintertips voor goed 
onderhoud van uw woning

Bomen en bladeren
Houd uw dakgoten en afvoerpijpen vrij. 
Zij kunnen verstopt raken door afge-
vallen blaadjes. Eventueel kunt u een 
rooster of filter aanbrengen, waarmee u 
voorkomt dat de blaadjes in de afvoerlei-
dingen terechtkomen. Wist u dat we een 
dakgotenservice aanbieden? Lees meer 
op onze website
Inspecteer bomen die over uw huis han-
gen of in de buurt staan. Door herfst- of 
winterstormen zouden takken kunnen 
afbreken, waardoor uw dak of huis be-
schadigd kan raken. Takken van coni-
feren kunnen veel sneeuw opvangen en 
hierdoor zwaar doorbuigen en breken.

Waterleidingen
Maak de waterleidingen buiten leeg en 
sluit ze af vóór de eerste vorst. Isoleer de 
leidingen binnen en buiten uw woning

Verwarming
Controleer of de druk van de ketel goed 
is en zorg dat alle radiatoren open zijn. 
Niet vergeten uw radiatoren ontluchten.

CO-vergiftiging
Controleer uw rookdetectors of CO-de-
tectoren (koolstofmonoxide) en kijk na of 
de batterijen vervangen moeten worden.

Verse lucht
Ventileer uw woning regelmatig, ook bij 
koud weer. Een woning waarin de lucht 
regelmatig ververst wordt, is beter voor 
de gezondheid. Het is ook gemakkelij-
ker om uw woning te verwarmen als de 
lucht zuiver en minder vochtig is.  

Inbraken
Omdat het vroeg donker is, worden er 
meer inbraken gepleegd. Sluit uw wo-
ning goed af wanneer u niet thuis bent 
en laat kostbare voorwerpen niet zicht-
baar in huis liggen.

Woningzoekenden en huurders heb-
ben het moeilijk. Er is een groot tekort 
aan betaalbare woningen en het leven 
wordt duurder. De energieprijzen stij-
gen en de inflatie neemt toe. Voor wo-
ningzoekenden en huurders is de toe-
komst onzeker. Kan ik een dak boven 
mijn hoofd vinden? Kan ik (blijven) 
wonen in een fijne omgeving? 

Kan ik mijn woonlasten straks nog wel 
betalen? Deze onzekerheid uit zich op 
verschillende manieren. Er zijn woon-
protesten en diverse klimaatbetogingen. 
Jonge mensen wonen noodgedwongen 
bij (groot)ouders en het aantal dak- en 
thuislozen neemt toe.

Het belang van goed wonen
Als woningcorporatie willen wij van be-
tekenis zijn voor de woningzoekenden 
en huurders. Door een goede woning te 
bieden, door een luisterend oor of hulp 
bij woonproblemen te bieden of simpel-
weg door een goede afwikkeling van een 
reparatieverzoek of klacht. Belangrijke 
zaken waarmee wij het leven van een 

woningzoekende of huurder prettiger en 
minder onzeker maken.

Ambities voor 2022
We hebben onze plannen en ambities 
voor het komende jaar vastgelegd in ons 
jaarplan. In 2022 bouwen wij verder 
aan:

•  Digitalisering van standaard vragen, 
waardoor meer ruimte ontstaat voor 
specifieke, individuele vragen van 
huurders.

•  Meer nieuwbouwwoningen om het 
aanbod aan sociale huurwoningen uit 
te breiden.

•  Renovatie en verduurzaming van be-
staande huurwoningen.

•  Een sterke en gezonde organisatie waar 
onze medewerkers met plezier werken.

Genoeg mooie plannen om uit te voe-
ren in 2022. Door samen te werken 
met onze huurdersbelangenorganisatie, 
gemeenten, welzijnsorganisaties, wijk-
teams en bedrijfsleven kunnen wij deze 
plannen realiseren.

Nieuwbouw in Breukelen


