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Meer kwaliteit jachthaven door plan   
Loosdrechtse Haven
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet wil de Loosdrechtse 
Haven BV aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk 218 toe-
stemming geven voor het 
opknappen van de jachtha-
ven. De commissie Ruimte 
en Economie moet beslis-
sen of er geen bedenkin-
gen zijn.

Het is de bedoeling om met 
name de havenfunctie en 
nautische activiteiten te ver-
sterken. De reeds aanwezige 
functies worden niet gewij-
zigd maar geïntensiveerd. Zo 
wordt de grote loods, die aan 
de westkant van het terrein 
is gesitueerd, ingezet voor 
nautische retail & leisure en 
in bouwhoogte vergroot. De bouwhoogte gaat van 6.00 naar 9.00 m. Hierdoor ontstaat 

een efficiëntere winterstalling. 
De reeds aanwezige horeca 
en terras worden op de huidi-
ge locatie gehandhaafd. Ook 
de woning en de werkplaats 
naast de loods blijven ge-
woon staan. De recreatiewo-
ning en de drie woonschepen 

worden in noordelijke richting 
verplaatst. Van de vier nieu-
we woonschepen behoudt er 
een zijn huidige permanente 
woonbestemming, de overige 
3 blijven recreatief. Omdat de 
goothoogte (ook van de werk-
plaats) hoger is dan toege-
staan in het bestemmingsplan 

volgt er een uitgebreide proce-
dure van zes weken ter inza-
ge. Ook de verplaatsing van 
de woonschepen vraagt om 
een wettelijke behandeling.

De wethouder is enthousiast 
over de kwaliteitsimpuls, mede 
door het creëren van meer 
openheid en de toepassing 
van hoogwaardige bestra-
tingsmaterialen, verlichting en 
niet in het oog springende aan-
gelegde parkeerplaatsen. Hij 
heeft vertrouwen in de nieuwe 
investeerder Egeria (2019) die 
achter de Loosdrechte Haven 
BV zit. Het past ook in de ver-
sterking van de recreatiesec-
tor van de Boomhoek. Doordat 
er huismussen en vleermuizen 
zijn gespot, dient het plan te-
vens aan de Natuurbescher-
mingswet te worden getoetst.

  

WWW.TRAPKANO.NL
Uw Hobie kayak dealer 

De kayak met de unieke trapaandrijving

START VERKOO
5 maart

035-5825333
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht

Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren

(op afspraak)

TE KOOP

Laan van Eikenrode 35

Loosdrecht
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Soestdijkerstraatweg 27  ●  1213 VR Hilversum  ●  035-6424474  ●  www.idmakelaars.nl

De favoriete makelaar van 
‘t Gooi en de Vechtstreek

Tel.: 035 5827611  
E-mail: loosdrecht@kappelle.nl
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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?

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.

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

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 27 t/m woensdag 2 februari

Hele week:

Duitse Biefstuk
Oma’s Runderstoofpot
Een bakje aardappelpuree GRATIS!
Onze specialiteit is meermaals met GOUD 
BEKROOND!

Sappige Boerenham
Rode kool schotel
Met echte runderhaché, appeltjes en puree.

per stuk

400 gram

100 gram

100 gram

€ 1,98
€ 7,98

€ 2,49
€ 1,50

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

Huishoudelijke hulp 
gezocht voor 5x 3 uur per

Maand. 0624985239

Klussen in en om het huis
Jeroen van Dijk 

06-83658102 KluzSupport

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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
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Bouwen op Ter Sype blijft wens gemeente-  
bestuur
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De woningnood bestrij-
den staat op nummer één 
voor menig lokaal poli-
ticus. Daarbij hoort ook 
bouwen op het terrein Ter 
Sype tegenover het Vlieg-
veld Hilversum en tussen 
de Tjalk en de sportvelden 
Hallinckveld. Het is al de-
cennia een grote wens van 
gemeentebestuurders. Het 
ging zelfs ooit om 600 wo-
ningen, nu is het streven 
naar een kleiner plan. In 
afgeslankte vorm: 50 tot 70 
woningen, plus een bedrij-
venterrein.

Nu de contouren voor ge-
luidsoverlast mogelijk zullen 
worden opgerekt, en die ertoe 
leiden dat er meer ruimte voor 
woningbouw komt, stijgen de 
kansen. Ook de laatste ont-
wikkelingen in de Hilversum-
se politiek, waarbij VVD en 

PvdA zich hardop afvroegen 
of huizen op de plek van het 
vliegveld mogelijk zijn, waait 
er wellicht een andere wind. 
Het moge duidelijk zijn dat het 
vliegveldbestuur fel tegenstan-
der is.

Kaders
In ieder geval heeft de wethou-
der Ruimtelijke Ordening, Jan-
Jaap de Kloet, een lijst met 
richtlijnen opgesteld waaraan 
een bouwplan moet voldoen. 
Het gaat om een mix van be-
drijven en woningen. Wonin-
gen worden alleen gebouwd 
als wordt aangetoond dat er 
een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat is; Het bedrijven-
terrein komt op plekken die 
niet of minder geschikt zijn 
voor woningbouw. Er is be-
hoefte aan meer bedrijfsruimte 
in Wijdemeren; Het gaat om 
levensloopbestendige wonin-
gen; Er komt een verbindings-
weg tussen de Rading en de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk, een 

50 km- weg; Voor de ruimte-
lijke kwaliteit wordt aansluiting 
gezocht op de omgeving, zo-
wel het omliggende landschap 
als de naastgelegen bebou-
wing van Nieuw-Loosdrecht; 
Voor Ter Sype zijn geen nieu-
we sociaal maatschappelijke 

voorzieningen nodig en nieu-
we bewoners kunnen van de 
voorzieningen in Loosdrecht 
gebruik maken; Uitgangspunt 
is dat het bedrijventerrein in 
2040 netto energieleveran-
cier is. Oplossingen voor hit-
testress, natuur inclusief ont-

werpen, klimaatadaptatie en 
waterberging worden opgeno-
men in het plan. Begin februari 
spreken de politieke partijen 
zich uit over de kaders van Ter 
Sype.

College wil nieuwbouw in Nederhorst Noord
WIJDEMEREN
Het college heeft inge-
stemd met het voornemen 
om een woonwijk te reali-
seren in Nederhorst den 
Berg. De raad heeft in een 
aangenomen motie in de-
cember 2019 al aangege-
ven dat zij graag ziet dat er 
zo snel mogelijk gebouwd 
moet worden ten noorden 
van de woonwijk Horn- en 
Kuijerpolder. Of de plan-
nen van Kennemerland 
Beheer BV & Combinatie-
bouw Kennemerland BV 
daadwerkelijk worden uit-
gevoerd besluit de raad op 
8 of 9 februari.

Wethouder De Kloet zegt blij 
te zijn met het groene licht van 
het college. “De vraag naar 
woningen in onze gemeente 
is groot en de ruimte om te 
bouwen is zeer beperkt. We 
kunnen hiermee de nood van 
jongeren die graag in de ge-
meente willen blijven en een 
betaalbare woning zoeken 
verzachten. Dat geldt ook voor 
senioren die nu in een veel 
te groot huis wonen met trap-

pen en zonder voorzieningen. 
Zij vinden hier een geschikte 
woning waar zij goed uit de 
voeten kunnen. Daarnaast is 
er een behoefte aan woningen 
voor kleinere huishoudens, zo-
als jonge gezinnen. Voor Wij-
demeren is dit een omvangrij-
ke ontwikkeling waardoor we 
deze mensen een thuis kun-
nen bieden.”

Hoe ziet de geplande wijk 
eruit
De geplande groene woon-
wijk bestaat uit 150 woningen 
op een oppervlakte van ca. 7 
ha. Hiervan wordt 35% sociale 
huur, 30% koop tot €220.000, 
20% middeldure koop -en/of 

huur en 15% vrije sector. Het 
doel is verder om een gasloze, 
klimaatadaptieve en water-
rijke wijk te ontwikkelen voor 
de lokale behoefte met grote 
aandacht voor en een respect-
volle inpassing in de landelijke 
omgeving. De ambitie is om 
een groene overgangszone 
naar én het open gebied én 
de bestaande woonwijk toe te 
realiseren. De afstand van de 
bestaande woonwijk aan de 
noordkant van Nederhorst en 
de nieuw te bouwen woningen 
wordt, door het natuureiland 
en het blijvende weiland, mi-
nimaal ca. 65.00 m. Het plan 
gaat uit van één ontsluiting 
voor gemotoriseerd verkeer.

Communicatie en participa-
tie
De ontwikkelaar heeft direct 
omwonenden geïnformeerd 
met een informatiekrant en 
uitgenodigd om mee te praten 
over onderwerpen als sfeer en 
structuur, de aansluiting op de 
omgeving, de openbare ruim-
te, het verkeer en parkeren, 
de ecologie en het aantal wo-
ningen en de bouwhoogte er-
van. De informatiekrant en de 
verslagen van de bijeenkomst 
staan op Nederhorst-Noord – 
KBwonen

Besluitvorming
Uiteindelijk neemt de raad 
in februari een besluit over 

het wel of niet realiseren van 
de nieuwbouw. Na dit besluit 
wordt het plan gepubliceerd 
en kunnen zienswijzen wor-
den ingediend tijdens de ter 
inzagelegging. Ook de provin-
cie zal de plannen beoordelen. 
De ontwikkelaar heeft het plan 
voor 22 november 2020 in-
gediend. Dat betekent dat de 
aanvraag door de provincie 
wordt getoetst aan de Provin-
ciale Ruimtelijke Verordening 
(de PRV) in plaats van aan de 
nu geldende strengere regels 
van de Provinciale Omge-
vingsvisie (POV).

Foto: nu nog maagdelijk groen
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Nog wat Boermans Nieuws
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op het wekelijkse pers-
gesprek kwam wethouder 
Joost Boermans met twee 
nieuwtjes. Een treurige en 
een vrolijke.

Treurig. De werkzaamheden 
aan de wijk Overmeer-Noord 
in Nederhorst den Berg wor-
den een half miljoen duurder 
dan gepland. De gemeente-
raad heeft een krediet van € 
1.500.000,- beschikbaar ge-
steld voor het klimaatbesten-
dig en kindvriendelijk inrichten 
van de jaren ‘60 wijk rond de 
Lijsterlaan. Dat wordt nu ruim 
2 miljoen, als de raad ermee 
instemt. Bij de aanbesteding 
bleek de laagste inschrijver 
dus een half miljoen duurder 
dan eerder ingeschat. Het 
plan is al uitgesteld door de 
pandemie, ook duurden de 
werkzaamheden aan water-
leiding en gas langer dan ver-
wacht. De bewoners wachten 

al vanaf 2019 op de afronding. 
Oorzaken van de hogere kos-
ten liggen volgens wethouder 
Boermans in een uitbreiding 
van het gebied (deel Lijster-
laan) en door zwaardere eisen 
aan het project i.v.m. trillingen. 
Ook zijn de lonen en de prijzen 
van grondstoffen de laatste tijd 
aanzienlijk gestegen. Opnieuw 
aanbesteden lijkt geen optie. 
Als meevaller noteerde de 
heer Boermans dat de herin-
richting van de Kortenhoef-
sedijk 1 tot 1,5 miljoen goed-
koper is uitgevallen, er is dus 
geld in de potjes Wegbeheer 
en Rioolbeheer.

Energiek
Vrolijk is dat de Energiecoö-
peratie Wijdemeren toch een 
subsidie van 35.000 zal ont-
vangen. Die was verlaagd, 
maar dat is teruggebracht op 
het oude niveau. Nu kan de 
ECW verder met de energie-
coaches en straatgesprekken, 
warmtescans, collectieve in-
koopacties voor zonnepane-
len, groene daken en isolatie, 
thema-avonden, informatie-
kramen en eventuele bewo-
nersinitiatieven.

FOTO: De voorbereidende 
werkzaamheden zijn al gestart

   

Groen Fonds open voor groene  
initiatieven
HAARLEM
In 2022 stelt de provincie 
Noord-Holland opnieuw € 
101.500 beschikbaar voor 
groene projecten. Projec-
ten die de soortenrijkdom 
in onze provincie verster-
ken én zoveel mogelijk 
doelgroepen en partners 
betrekken, komen voor 
een financiële bijdrage uit 
het ‘Betrekken bij Groen’ 
Fonds in aanmerking. Van-
af 1 februari tot en met 1 
maart 2022 kan elke vrijwil-
ligersgroep met een goed 
groen idee een aanvraag 
indienen.

Waar moet een aanvraag 
aan voldoen ?
De aanvraag moet zich rich-
ten op het bevorderen van de 
biodiversiteit, het beschermen 
van een plant- of diersoort of 
participatie bij de natuurlijke 
leefomgeving, waaronder het 
(veilig en effectief) organise-
ren, coördineren, faciliteren, 
continueren, stimuleren of in-
noveren van vrijwilligerswerk. 
Het vrijwilligerswerk richt zich 
daarbij op soortenbeheer, na-

tuurbeheer, groen- en land-
schapsbeheer, natuureduca-
tie of natuurinrichting. Meer 
informatie over de voorwaar-
den en aanmelding staan op 
de website van Landschap 
Noord-Holland: www.land-
schapnoordholland.nl/bbg-
fonds

Inspireren
Vorig jaar dienden 88 organi-
saties en vrijwilligers(groepen) 
een aanvraag in. Daarvan 
werden 41 initiatieven geho-
noreerd. Deze initiatieven va-
rieerden van het aanleggen 
van een bijenleerpad of krui-
dentuin, tot het realiseren van 
een ijsvogelwand of een vlin-
der-oase, de monitoring van 
dassen en vleermuizen en het 
‘vergroenen’ van buurten en 

schoolpleinen. Het Fonds laat 
zien dat vrijwilligers vol idee-
en zitten om de biodiversiteit 
een impuls te geven en om de 
Noord-Hollanders te betrekken 
bij hun groene leefomgeving.

Bedenk een goed plan en dien 
je aanvraag voor 1 maart in, 
de jury bestaat uit medewer-
kers van de Terreinbeherende 
Organisaties in Noord-Hol-
land. Deze voeren het pro-
gramma ‘Betrekken bij Groen’ 
uit. Dit zijn: Amsterdamse Bos, 
Goois Natuurreservaat, IVN 
Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, Natuur en Mili-
eufederatie, Natuurmonumen-
ten, PWN, Recreatieschap 
Noord-Holland, Staatsbosbe-
heer en Waternet.

+1+11
GRATISGRATISGRATIS
weken

24 t/m 29 JANUARI

2+1
GRATIS

3+1
GRATIS

Kaasstengels

Moor-
koppen 3

GRATISkoppen

2
GRATIS

Kaasstengels
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Weesp stapt uit Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek
REGIO
De gemeente Amsterdam 
en gemeente Weesp fuse-
ren. Vooruitlopend hierop 
hebben de crisisorgani-
satie en de brandweer 
van Weesp vorige week 
de operationele over-
stap van Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek naar 
Veiligheidsregio Amster-
dam-Amstelland gemaakt. 
Vanaf nu worden zij in-
gezet vanuit regio Am-
sterdam-Amstelland en 
verwelkomt de brandweer 

van die regio een nieuwe 
kazerne en 27 nieuwe col-
lega’s.

De overgang van de ene regio 
naar de andere is een zorg-
vuldig proces, waarbij een 
soepele overgang van de cri-
sisorganisatie en brandweer 
van de ene naar de andere 
veiligheidsregio voorop staat. 
Een van de uitgangspunten 
is daarin altijd geweest dat de 
kwaliteit en continuïteit van de 
dienstverlening voor de bur-
gers in Weesp gehandhaafd 

blijft. Op 11 januari hebben 
de voorzitters van de bei-
de veiligheidsregio’s Femke 
Halsema en Pieter Broertjes, 
brandweercommandanten Tijs 
van Lieshout en John van der 
Zwan, de burgemeester van 
Weesp Bas Jan van Bochove 
en Raymond Terweij, coördi-
nator vanuit kazerne Weesp 
gezamenlijk stilgestaan bij de 
operationele overgang.

FOTO: De overdracht met aan 
het hoofd van de tafel Korten-
hoever Maarten Steinkamp bezorgers gezocht!!!

De NieuwsSter
zoekt bezorgers om op 
woensdag ons weekblad 

te bezorgen. Een leuk 
baantje om wat bĳ  te 

verdienen in de 
buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-22 80 07 77

Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: maandag 31 januari

Aanvang: 19.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

3.   Bouwplan Nederhorst den Berg 

      Noord

4.   Bestemmingsplan ’t Laantje 3+4 

5.   Verklaring van geen bedenkingen

       Nieuw-Loosdrechtsedijk 218

6.   Verklaring van geen bedenkingen

      uitbreiding Holland-Mencamp   

      Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te 

      Loosdrecht

7.   Verklaring van geen bedenkingen 

      fase 1 Oud-Loosdrechtsedijk 36a 

      te Loosdrecht 

8.   Weigering verklaring van geen   

       bedenkingen achter Oud-Loos-

      drechtsedijk 63 te Loosdrecht

Overig

9.   Sluiting

Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: dinsdag 1 februari

Aanvang: 19.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

3.   Verklaring van geen bedenkingen

      Cannenburgerpark te Ankeveen

4.   Verklaring van geen bedenkingen

      Moleneind 2A

5.   Verklaring van geen bedenkingen 

      Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te 

      Loosdrecht 

6.   Verklaring van geen bedenkingen

      bouwplan Bloklaan 22a

Overig

7.   Sluiting

Commissie Ruimte en 
Economie

Datum: woensdag 2 februari

Aanvang: 19.30 uur, digitaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

9.   Aanvullend krediet aanbesteding

      Overmeer Noord

10. Economische agenda

11. Impuls recreatie en Toerisme

12. Verstedelijkingsstrategie MRA

13. Behandelverzoek CDA Gebieds-

      akkoord

14. Kaders ter Sype

15. Behandelverzoek D66 over

      ter Sype

16. Behandelverzoek De Lokale Partij 

      Leeuwenlaan

17.  Bestemmingsplan secundaire 

      ontsluiting Eilandseweg 32

Overig

18.  Vragenhalfuur

19.   Sluiting  

Commissie Maatschap-
pelijke Sociale Zaken en 
Bestuur en Middelen

Datum: donderdag 3 februari 

Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

9.   Actualisatie overzicht geheime 

      stukken

10. Aanbesteding accountant 2022-

      2025

11. Actualiseren gemeenschappelijke 

     regeling Tomin

12. RV aanpassing vergaderschema 

      2022

Bespreekstukken

13. Expertisebureau veiligheidsregio’s

14. Vergrijzingsbeleid

15. Behandelverzoek PvdA/Groen-

      links Winstmakende aanbieders 

      jeugdzorg

16. Behandelverzoek De Lokale Partij 

      Oud en Nieuw 

Overig

17. Vragenhalfuur

18. Sluiting 

De commissievergaderingen kunt 

u live volgen via: www.wijdemeren.

raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt 

of over een ander onderwerp waar 

de gemeenteraad over gaat?

Meld u dan uiterlijk op de dag van

de commissievergadering voor

12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035. 

U wordt dan geïnformeerd over de 

werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te 

raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies  

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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Geef aan de collectant van de Hersenstichting
WIJDEMEREN
Van 31 januari tot 5 febru-
ari vraagt de Hersenstich-
ting uw steun. Vele enthou-
siaste collectanten gaan in 
‘s- Graveland, Kortenhoef 
en Nederhorst den Berg op 
pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met 
een hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit te 
maken met een hersenaan-
doening. Hieronder vallen 
onder meer beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de 
ziekte van Parkinson, migraine 
en ADHD. Er komen per jaar 
gemiddeld 160.000 mensen 
met een hersenziekte bij.

Bijna een half miljoen mensen 
kampen met blijvende ernstige 
gevolgen. De Hersenstichting 
zet alles op alles om hersenen 
gezond te houden en herse-
naandoeningen te genezen. 
Om dit te bereiken laten we 
onderzoek doen, geven we 
voorlichting, voeren we ver-
nieuwende projecten uit en 

werken we aan goede patiën-
tenzorg. Voor dit werk is veel 
geld nodig. Geef daarom aan 
de collectant.

Op de collectebus zit ook 
een QR code. U kunt uw gift 
ook overmaken op IBAN: 
NL18INGB0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, 

Den Haag. Hartelijk dank voor 
uw steun. Meer informatie kunt 
u vinden op www.hersenstich-
ting.nl

Wij zoeken nog een aantal 
collectanten voor deze week. 
Meld u aan via https://formu-
lier.hersenstichting.nl/collec-
tant of via schutz@casema.nl

   

De Mantelzorgsalon
REGIO
De Mantelzorgsalon, in 
ontspannen sfeer kennis-
maken en kennis delen met 
mantelzorgers. In het nieu-
we jaar haak ik als mantel-
zorgondersteuner van Ver-
sa Welzijn Wijdemeren aan 

bij de ‘Mantelzorgsalon’ in 
Hilversum. 

Op een vast moment in de 
maand wordt er een activiteit 
georganiseerd in het kader 
van ontmoeting, ontspanning 
en ondersteuning. De komen-

de ‘salon’ , op donderdag 3 fe-
bruari van 11:00 uur tot 13:00 
uur, staat in het teken van ont-
spanning, met een proefles 
(stoel)yoga en ontspannende 
handmassages. Ik nodig je 
van harte uit! Laat me weten 
of je komt via iklarenbeek@

versawelzijn.nl of 06 516 412 
59. Hopelijk tot dan, Iris Kla-
renbeek.

Maandelijks op de 1e donder-
dag van de maand vanaf 11:00 
uur wisselend in: Wijkcentrum 
de Koepel, Kapittelweg 399a, 

1216 JC, Hilversum en Wijk-
centrum Lopes Dias, Lopes 
Diaslaan 213, 1222 VE, Hilver-
sum. 3 feb – ‘Ontspanning’ in 
Lopes Dias; 3 mrt – ‘in gesprek 
over: Respijtzorg’ in de Koepel

   

Ruim 150 mensen een baan door werkgelegenheidsprojecten
REGIO
Via diverse werkgelegen-
heidsprojecten in de regio 
Gooi en Vechtstreek zijn 
al meer dan 150 mensen 
aan het werk geholpen. 
Dat blijkt uit de meest re-
cente ‘Monitor Werken 
aan werk en Perspectief 
op werk’ van het Werkge-
versServicepunt Gooi en 
Vechtstreek over het derde 
kwartaal van 2021.

De actuele cijfers liggen ho-
ger. Zo heeft alleen al het 
project ‘ZorgStart’ inmiddels 
meer dan 100 mensen aan 
een betaalde baan geholpen. 
Via ZorgStart worden mensen 
zonder achtergrond in de zorg 
klaargestoomd voor een baan 
in de zorg. Annette Wolthers, 
wethouder in Hilversum: “Fan-
tastisch dat er al zo veel men-
sen via deze projecten aan het 
werk zijn. Je ziet dat er mooie 

dingen ontstaan wanneer 
overheid, bedrijfsleven en on-
derwijs goed samenwerken.”

Betere afstemming vraag en 
aanbod
Er zijn volop vacatures en 
werkzoekenden in de regio 
Gooi en Vechtstreek, maar 
vraag en aanbod komen niet 
overeen. Om deze mismatch 
op te lossen zijn er ruim een 
jaar terug diverse werkgele-

genheidsprojecten in het le-
ven geroepen. Alle projecten 
zijn samen met het bedrijfsle-
ven en onderwijs ontwikkeld. 
De focus ligt hierbij op secto-
ren met toekomstbestendige 
baankansen. Zo zijn in 2021 
projecten gelanceerd gericht 
op onder andere de zorg, me-
dia en circulaire economie. In 
het eerste kwartaal van 2022 
start een aantal nieuwe projec-
ten in de horeca, ICT, bouw en 

techniek. De projecten zijn niet 
alleen gericht op uitkeringsge-
rechtigden. Ze staan ook open 
voor werkenden in loondienst 
en zzp’ers die vanwege de 
coronacrisis hun werk of om-
zet (dreigen te) verliezen. De 
werkgelegenheidsprojecten 
lopen tot en met eind 2023.

   

Voorkom escalatie van problemen met de buren
REGIO
Een op de vier Nederlan-
ders ergert zich wel eens 
aan zijn of haar buren. 
Een deel van deze erger-
nissen escaleert en mondt 
zelfs uit in een burenruzie. 
Buurtbemiddeling kan er 
dan voor zorgen dat de bu-
ren met elkaar in gesprek 
gaan en samen tot een 
oplossing komen. Maar 
hoe mooi zou het zijn als 
de escalatie voorkomen 
kan worden? Buurtbe-
middeling organisaties in 
heel Nederland, waaron-
der Versa Welzijn, sloegen 
de handen ineen voor een 
landelijke campagne met 
informatie en tips om zelf 
op een effectieve manier 
het gesprek aan te gaan. 
Dat is makkelijk praten.

Vijf stappen
De campagne is gestart op 12 
januari met de lancering van 
de website www.datismakke-
lijkpraten.nl. Op de website 
staan vijf stappen die je kunt 
nemen om tot een construc-
tieve oplossing te komen: blijf 
kalm, kies het juiste moment, 
leg uit wat het met jou doet, 
zoek naar een oplossing waar 
jullie allebei tevreden mee zijn 
en maak duidelijke afspra-
ken. Naast een video zijn er 
posters, flyers en social me-
dia posts die de boodschap 
van de campagne versterken. 
Daarnaast geven buurtbemid-
delaars uit het hele land tips 
door middel van persoonlijke 
vlogs onder de hashtag #da-
tismakkelijkpraten.

Marianne Grooten, coördina-
tor buurtbemiddeling Zwolle 

en lid van het campagneteam 
licht toe: “Met de campagne 
willen we ervoor zorgen dat 
mensen zich bewust zijn dat 
een gesprek pas effectief is als 
je dat op de juiste toon en op 
het juiste moment inzet. Het 
heeft namelijk geen zin om in 
het heetst van de strijd het ge-
sprek aan te gaan. Je vervalt 
dan in verwijten en dat werkt 
niet probleemoplossend.”

DAT IS MAKKELIJK 
PRATEN

Versa Welzijn Buurtbemid-
deling
Versa Welzijn biedt kosteloos 
bemiddeling aan bij burencon-
flicten in de gemeenten Hil-
versum, Huizen, Gooise Me-
ren, Wijdemeren en Weesp. 
Wilt u meer weten over onze 
buurtbemiddeling? Kijk dan op 

www.versawelzijn.nl/buurtbe-
middeling of bel met 035 623 

11 00.
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Veel respect voor  
‘meester Gerritsen’

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In de Nieuwsster van vorige 
week stond de rouwadver-
tentie van Henk Gerritsen 
die op 12 januari jl. over-
leed op 91-jarige leeftijd. 

Op de Facebookpagina His-
torisch Loosdrecht plaatste 
Janny Adriaansen- Spaans 
een bericht met foto waarbij zij 
respect toonde voor haar vroe-
gere ‘meester Gerritsen’. Op 
de foto uit de jaren ’60 is hij te 
zien bij de Ireneschool, samen 
met de juffen Wessels, Schrö-
der (?) en meester Siemons. 
Daarna regende het lovende 
woorden over ‘de meester’, 

naast de talloze vormen van 
respect en rouw. Onderstaand 
een bloemlezing:

Aardige man – super mees-
ter- kon goed vertellen met 
geschiedenis- de beste en 
aardigste meester die je kon 
bedenken- geweldige man met 
de gedenkwaardige uitspraak 
‘de kruik gaat net zo lang te 
water totdat hij barst en nu is 
hij gebarsten’- bijzonder lieve 
man- was altijd dankbaar met 
mijn hulp in de winkel- kon zo 
goed over alles vertellen- je 
mocht ook altijd alles vragen- 
fantastische leraar, heeft veel 
voor mij betekend- veel ge-
daan voor Loosdrecht, ook bij 
de VVV.

   

Doppen inzamelen
Door: Gonny Reman

LOOSDRECHT
Evenals in voorgaande jaren 
wil ik via de Nieuwsster weer 
een update geven van hoeveel 
u heeft bijgedragen aan het 
inzamelen van de doppen tgv 
het KNGF in 2021. Sommigen 
van u ken ik van gezicht en/of 
naam, anderen leggen onge-
zien een zak[-je] met doppen 
neer. U weet, dat 1 dopje bijna 
niets weegt, maar vele doppen 
wel en met ons allen hebben 
wij in 2021 787 kg. bij elkaar 
gebracht. Ik heb helaas geen 
idee wat het recyclingbedrijf 
hiervoor aan het KNGF geeft, 
dat hangt van diverse facto-

ren af, zoals o.a. de olieprijs. 
Ik heb nogmaals een dringend 
verzoek: ik tref toch nog re-
gelmatig artikelen als meta-
len doppen, kroonkurken van 
bierflesjes, doppen van wijn-
flessen en makkelijk te buigen 
deksels van o.a. yoghurtbekers 
aan in de zakken. Deze dingen 
zijn absoluut niet bruikbaar! 
Een vuistregel: als een deksel 
makkelijk samengevouwen 
kan worden of iets van metaal 
is, dan is het niet geschikt voor 
de inzameling.

Hartelijk dank!

Gonny Reman; Flits 14, Loos-
drecht

Zijn we nu voor de gek gehouden?
Ingezonden brief

Het lijkt er wel op! Gisteren 
(18-01) vond namelijk de 
zitting van de Hoorcommis-
sie over bouwplan ’t Laantje 
(in Loosdrecht- red.), plaats 
waar de indieners van ziens-
wijzen een nadere toelich-
ting konden geven. Er waren 
maar liefst 18 zienswijzen 
ingediend; het was echter 
niet duidelijk of die allemaal 
langs geweest zijn. De zit-
ting was niet openbaar, de 
gasten werden één voor één 
naar binnen gehaald, waar 
ze hun verhaal konden doen, 
en vragen beantwoorden. 
Het was in ieder geval een 
zware commissie: Gert Zagt 
(voorzitter, De Lokale Partij), 

René Voigt (Dorpsbelangen), 
Nanne Roosenschoon (D66), 
Jan Verbruggen (CDA), en 
Michiel van Balen (VVD). 
Daarnaast nog een notulist 
en Frank Zwertbroek van de 
griffie. Omdat je er alleen zat, 
was het niet goed mogelijk in 
te schatten hoe het allemaal 
ging. Maar vanochtend – 
dank zij de oplettendheid van 
een buurman – bleek opeens 
dat mede aan de hand van de 
ingediende zienswijzen het 
ontwerp bestemmingsplan 
behoorlijk gewijzigd is, en 
dat de Nota van Zienswijzen 
al kant en klaar gereed lag. 
Verder: alle stukken betref-
fende het gewijzigde ontwerp 

bestemmingsplan, compleet 
met de Nota van Zienswijzen, 
zijn al te vinden op de agen-
da van de Commissie Ruimte 
en Economie van 31 januari 
a.s. De conclusie moet wel 
haast zijn dat deze hele Hoor-
commissie een wassen neus 
is geweest. In ieder geval 
voelen we ons behoorlijk bij 
de neus genomen door deze 
gang van zaken.

PS: nog 56 dagen tot de ver-
kiezingen.

Botenbuurt in verzet (Henk van 
Aerle)

   

Hoe nu verder met de plannen voor 
‘t Laantje?
Ingezonden brief

Deze plannen gaan over de 
bouw van een groot apparte-
mentencomplex van 49 ap-
partementen aan ‘t Laantje 
in Nieuw Loosdrecht, waar er 
nu slechts twee vrijstaande 
villa’s staan. De direct aan-
wonenden hebben vele be-
zwaren aangevoerd, via drie 
inspraakrondes bij de Com-
missie Ruimte en Economie, 
en via het indienen van veel 
zienswijzen. Deze bezwa-
ren richten zich in hoofdzaak 
op het feit dat dit plan totaal 
niet past in de omgeving, en 
veel overlast zal veroorzaken. 
Denk aan verkeer, geluid, 
fijnstof. Ook lost het niets op 
voor het woningentekort: van 
de geplande 16 appartemen-
ten in de sociale huursector 
heeft de gemeente Wijdeme-
ren een voorkeursrecht op 

slechts vier appartementen. 
De rest zal ongetwijfeld gaan 
naar belangstellenden van 
buiten Wijdemeren. De onder-
bouwing van het project ram-
melt aan alle kanten. Kortom, 
deze ‘Titanic in de achtertuin’ 
is misplaatst en ongewenst. 
Wij voelen ons als omwo-
nenden in het geheel niet 
gehoord, niet door de project-
ontwikkelaar, en niet door de 
gemeente. De participatie is 
een wassen neus geweest. 
De emoties zijn zo hoog op-
gelopen, dat een echtpaar dat 
vlak naast de geplande loca-
tie woonde, in wanhoop zich 
heeft laten uitkopen, en naar 
een andere provincie is ver-
huisd.

Dinsdag 18 januari jl. hebben 
de indieners van zienswijzen 

deze nader kunnen toelich-
ten aan de Hoorcommissie. 
Of dat geholpen heeft? Dat 
weten we niet. Op 31 januari 
komt de wijziging van het be-
stemmingsplan, en de reac-
ties van de gemeente op de 
zienswijzen, aan de orde bij 
de vergadering van de Com-
missie Ruimte en Economie. 
Tenslotte moet de gemeente-
raad op 8 februari een beslis-
sing nemen.

Inmiddels zijn er door de 
omwonenden zoveel steek-
houdende argumenten opge-
voerd, dat de leden van de 
gemeenteraad dit bestem-
mingsplan eigenlijk niet kun-
nen goedkeuren.

Henk van Aerle

   

Niets extra’s voor verpleeghuiszorg
Ingezonden brief

Ondanks het stijgende aan-
tal ouderen gaat er geen ex-
tra geld naar de zorg in de 
verpleeghuizen. Het nieuwe 
kabinet, bestaande uit de 
partijen VVD, D66, CDA en 
ChristenUnie, houdt vast aan 

de eerder aangekondigde 
bezuiniging van 400 miljoen 
euro. Volgens premier Rutte 
(VVD) is dat nodig om de zorg 
betaalbaar te houden. Deze 
bezuiniging op de verpleeg-
huiszorg zal ook de ouderen, 

hun familie en de verpleeg-
huizen in onze gemeente Wij-
demeren raken. Laat uw stem 
horen tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen in maart!

Willem van Rijn, Kortenhoef
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Rondje Wijdemeren
Steven Voorn: sportmasseur met een overdosis gevoel

Door: Ben Groenendijk

Zelf heb ik een lui oog, 
waardoor ik als klein jon-
getje met een lapje voor 
mijn rechter oog liep. Het 
hielp niks. Mijn rechter oog 
moet sindsdien mijn hele 
leven lang die luilak links 
compenseren. Dat doet ie 
goed, dus ik heb nergens 
last van. Ik heb geluk ge-
had. Want anders ging het 
bij Steven Voorn. Zijn ge-
zichtsvermogen was bij 
zijn geboorte beperkt. Op 
een zeker moment ging het 
gezicht achteruit. De arts 
besloot om te opereren. 
Steven was toen negentien 
jaar. De operatie mislukte 
dramatisch. ‘Ik moet aan-
nemen dat de arts alles ge-
probeerd heeft wat in zijn 
vermogen lag. Ik was er ka-
pot van, maar heb nu niet 
meer de neiging om het de 
arts te verwijten. Het is zo-
als het is. Ik geniet van mijn 
werk. En mijn vriendin.’

Steven heeft sinds drie jaar 
een massagepraktijk (‘Feel’) op 
de Blijklaan in Nederhorst den 
Berg, na gedurende ongeveer 
tien jaar elders praktijken te 

hebben gehad. Bij mijn binnen-
komst in zijn praktijk tref ik een 
soepel bewegende, jonge man 
aan. ‘Koffie?’ Hij zorgt voor een 
kop koffie en reikt hem aan. 
‘Mijn gevoel is mijn kracht. Je 
mist het zicht, maar je voelt des 
te meer. Dat is voor mijn mas-
sagewerk een enorme plus. In 
Aziatische landen worden blin-
de mensen zelfs nadrukkelijk 
gezocht voor massagewerk. 
Masseren met je ogen dicht – 
in mijn geval geen keuze – is 
simpelweg effectiever. Het ge-
voel krijgt dan alle ruimte. Voor 
sportmassage bestaat ook een 
opleiding die specifiek is open-
gesteld voor blinden en slecht-
zienden. Die opleiding heb ik 
gevolgd, naast nog de nodige 
andere opleidingen.’

Steven runt de massageprak-
tijk in zijn eentje, maar werkt 
samen met Monique van 
Hees. Zij doet ongeveer eens 
per maand pedicure-behande-
lingen in Stevens praktijk. ‘Bij 
massages kom je weleens din-
gen op voeten tegen die aan-
dacht vragen. Dus het is niet 
onlogisch om vanuit de praktijk 
die service ook te bieden. Het 
biedt iets extra’s.’

Leren en lezen, is dat een 
kwestie van braille?
‘Nee, braille, dat ligt mij niet 
zo. Ik ben ook op latere leeftijd 
blind geworden, dat helpt ook 
niet. Maar braille is ook een 
beetje ouderwets. Ik ben meer 
van het luisteren. Boeken en 
noem maar op, bijna alles is 
beschikbaar in audio. Braille 
wordt door anderen nog wel 
gebruikt, hoor. En ik kan het 
ook wel lezen, maar zoek lie-
ver andere wegen om aan mijn 
informatie te komen. Het na-
deel daarvan is overigens dat 
je daardoor meer moeite krijgt 
met het reproduceren van het 
woordbeeld. Want die woor-
den heb je weer nodig met het 
schrijven, van bijvoorbeeld ver-
wijsbrieven.’

Beleefdheid
In het dagelijks leven redt Ste-
ven zich over het algemeen 
goed. Hij woont samen met 
zijn vriendin in Nederhorst den 
Berg, met wie hij geregeld uit 
gaat, althans wanneer het mag 
van corona. ‘En ik kook graag, 
dat vind ik leuk. We doen dat 
vaak samen, net als wande-
len. Trooper, mijn geleidehond, 
gaat dan natuurlijk ook mee.’ 
Op straat overkomt het Steven 

nog weleens dat mensen nau-
welijks geloven dat hij blind is. 
‘Mijn ogen zijn niet gesloten, 
dus dat zal wel de reden zijn. 
Bovendien: ik heb mezelf in 
mijn werk en mijn sociale con-
tacten aangeleerd om men-
sen aan te kijken als ze wat 
zeggen. Ik reageer dan op het 
geluid. Het is een kwestie van 
beleefdheid.’

Op afspraak
De massagepraktijk is nu dicht 
vanwege de lockdown. ‘Ik mag 
alleen mensen helpen die een 

dringende hulpvraag hebben, 
dus een behandeling die ver-
der gaat dan alleen masseren. 
Corona hakt er flink in, zeker 
ook financieel. Net als andere 
ondernemers hoop ik natuurlijk 
dat we snel verlost zijn van de 
pandemie.’

Massagepraktijk Feel; Blij-
klaan 3; 1394 KA Nederhorst 
den Berg; Tel: 06-12751935; 
E-mail: info@massagepraktijk-
feel.nl.

   

Niets is wat het lijkt…
Door: Cor Winkel

FIFA is een campagne gestart 
om de psychische gezondheid 
van profs te verbeteren. Eerder 
bleek uit onderzoek, dat bijna 
een kwart van de actieve spe-
lers te maken heeft met slaap-
problemen. Bijna 10 procent 
kampt met depressies en 7 
procent heeft angstgevoelens. 
Mentale problemen komen bij 
gestopte spelers mogelijk nog 
vaker voor. Ik moet oppassen, 
want kort geleden sprak ik over 
Davy Pröpper. Hij stopte abrupt 
met voetbal, omdat hij naar ei-
gen zeggen het plezier in voet-
bal verloren was. Of het een 
met het ander te maken heeft 
weet ik natuurlijk niet. Wat ik 
wel zie, is dat de monitoring 
van spelers een grote vlucht 
heeft genomen. Lenigheid, 
kracht, uithoudingsvermogen, 
snelheid en coördinatie worden 

doorlopend gemeten en uit-
voerig in kaart gebracht. Hele 
testbatterijen voor voetballers 
worden ingericht. Allemaal om 
de prestaties op het veld te 
verbeteren. Dat lijkt een goede 
ontwikkeling maar, is dat ook 
zo ?

Ik had altijd het idee dat het le-
ven van een profvoetballer over 
rozen ging. Enkele uurtjes per 
dag trainen en misschien twee 
keer per week een wedstrijdje. 
Een Walhalla. Als je dan al een 
keertje getest werd, was dat 
alleen maar positief. Het hielp 
je om een goede conditie op 
te bouwen. In de wedstrijd zelf 
bewees je dan dat je fit en in 
vorm was, en dat was het dan. 
Mentaal kon je alles aan.

Maar hoe anders is de praktijk 
nu. De cijferfetisjisten hebben 
de macht overgenomen. Aan 

de hand van de testresultaten 
wordt besloten of je al dan niet 
fit bent om te voetballen. Onbe-
zorgd ballen en plezier maken 
met je maten dreigt een utopie 
te worden. Steeds meer vertel-
len de cijfers over gewicht, vet-
percentage, voeding, drinken 
en slapen. Je zou er inderdaad 
stress van krijgen. En angst 
om een chocolaatje te pakken. 
Om over een patatje kapsalon 
maar te zwijgen...

De winnaars, zoals een Tadic 
bijvoorbeeld, hebben hier na-
tuurlijk lak aan. Zij lachen om 
de cijfers. Mentaal sterk en 
bereid om af te zien. Ik moet 
ineens denken aan Sifan Has-
san. Als er iemand is die kan af-
zien en zich kan opofferen, dan 
is zij het wel. Voetballers moe-
ten dan inderdaad niet zeuren. 
Cijfertjes zijn alleen maar een 
hulpmiddel en geen bepalende 

factor. Je zal echter de trainers 
de kost moeten geven die het 
aantal speelminuten laten af-
hangen van de scores in de 
testbatterij. Ik houd er niet van. 
Ik geloof in de teamgeest van 
een elftalgroep, waar de spe-
lers elkaar blindelings kunnen 
vinden en voor elkaar door 
het vuur gaan. Teambuilding 
is het adagium. Dus daarom 
zeker trainingsstages in het 
zonnige buitenland en alléén 
testen voor Corona. Wel super 

vervelend, dat je dan, bij posi-
tieve testen, prompt weer moet 
terugkeren, al dan niet met een 
privévliegtuig...

Je moet nooit over vroeger 
praten. Maar wat was het toch 
relaxed, fijn en onbezorgd, als 
we met de selectie van de club 
naar Vlissingen togen voor een 
trainingsweekend. Voetbal op 
het strand met je vrienden en 
in de verste verte geen cijfer of 
test te bekennen.
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Green Monday
‘Blue Monday’. De derde 
maandag van januari is be-
stempeld als meest deprime-
rende dag van het jaar. De 
feestdagen zijn voorbij, de 
vakanties nog ver weg en de 
eerste goede voornemens zijn 
alweer verdampt. Maar, de op-
lossing is dichtbij; een bezoek-
je aan de natuur helpt tegen 
winterdepressies en nog veel 
meer. Kortom, ik hoop dat u 
van Blue Monday een Green 
Monday heeft gemaakt.

Vele studies tonen aan dat de 
natuur een positieve invloed 
heeft op mensen, zowel fysiek 
als mentaal. De natuur helpt je 
om tot rust te komen, je hoofd 
leeg te maken en energie te 
tanken. Even afstand nemen 
van je dagelijkse werkzaamhe-
den helpt je om te focussen op 
wat belangrijk is. De natuur is 
ook een plek om even te ont-
koppelen van de digitale verlei-
ding, terwijl het toch een plek 
voor verbinding blijft, met jezelf 
en met anderen.

Natuur verhoogt ook de kwali-
teit van je leefomgeving, door-
dat ze zorgt voor een betere 
luchtkwaliteit, minder fijnstof en 
minder lawaaihinder. Boven-
dien nodigt natuur uit tot meer 
bewegen. Als je buiten komt, 
doe je daarnaast nog extra vi-
tamine D op van het zonlicht, 
waardoor je botten versterken 
en je immuunsysteem verbe-
tert. Én frisse lucht helpt ook 
om onze eetlust en onze slaap 
te reguleren. Op de langere ter-
mijn leidt bewegen in de natuur 
tot minder hart- en vaatziekten, 
minder obesitas en diabetes, 
een verbeterde weerstand, 

meer sociaal contact én een 
goede mentale gezondheid. 
Buitengewoon gezond dus!

Verstedelijking en digitalisering 
vergroten de afstand tussen 
mens en natuur. Bewoners van 
een stad hebben steeds minder 
groen rond hun huis en tegelij-
kertijd houden Netflix en Social 
media ons aan een scherm ge-
kluisterd. Op een gegeven mo-
ment weten we niet meer beter. 
Daarentegen werd de natuur 
in de lockdown juist goed be-
zocht. Doordat pretparken, 
dierentuinen en musea dicht 
waren, trokken veel mensen de 
natuur in. Deze is immers elke 
dag open en bovendien gratis 
te bezoeken.

Ik hoop dat deze mensen erva-
ren hebben wat ik bedoel. Heb 
je weinig tijd? Combineer je 
bezoek aan de natuur dan met 
een werkoverleg, bijpraten met 
een vriend(in) of je dagelijkse 
beweging. Trek wel je laarzen 
of hoge schoenen aan, want 
de wandelpaden in de Vecht-
plassen zijn behoorlijk nat.

Zelf heb ik de derde maandag 
van januari ook groen gekleurd. 
Samen met mijn collega Olga 
heb ik een werkoverleg gehou-
den in de buitenlucht tijdens 
het wandelen van het Vrede-
voetpad in Tienhoven. Naast 
een goed gesprek en een flin-
ke dosis zuurstof scoorden we 
een groepje sijsjes in een Els. 
Voor mij was het dus met recht 
een Green Monday.

FOTO: Sijsjes (foto: @NM- Wiel 
Arets)

Palliatieve Terminale Zorg zoekt   
vrijwilligers
REGIO
Steeds meer ouderen, 
chronisch en terminaal 
zieken komen zonder hulp 
thuis te zitten. Deze ont-
wikkeling zien wij ook in de 
regio Gooi en Vechtstreek. 
Het is iedere dag weer een 
enorme uitdaging voor de 
zorg om alle ouderen, chro-
nisch en terminaal zieken 
de zorg te bieden waar ze 
recht op hebben. De stich-
ting Vrijwilligers Palliatie-
ve Terminale Zorg (VPTZ) 
Gooi en Vechtstreek kan 
hierbij de helpende hand 
bieden.

De stichting VPTZ Gooi en 
Vechtstreek is een vrijwilligers-
organisatie zonder winstoog-
merk en ANBI geregistreerd. 
Onze vrijwilligers bieden on-
dersteuning thuis bij mensen 
voor wie geen genezende 

behandeling meer mogelijk is 
en die zich in de laatste peri-
ode van hun leven bevinden. 
Geschoolde en betrokken vrij-
willigers bieden concrete on-
dersteuning voor de cliënt en 
zijn/haar naasten waardoor de 
mantelzorgers even tijd voor 
zichzelf kunnen nemen als de 
vrijwilliger er is. Zij verrichten 
geen medische handelingen, 
maar vullen datgene aan wat 
familieleden en vrienden zelf 
doen. Denk hierbij aan hulp bij 
persoonlijke verzorging, voor-
lezen of waken. Met andere 
woorden: zorg die mantelzor-
gers zelf geven, waardoor de 
mantelzorger ruimte krijgt om 
even rust te nemen, een bood-
schap te doen of ’s nachts rus-
tig te slapen.

Wij bieden tijd, aandacht en 
ondersteuning. Niet alleen 
thuis, maar ook in verpleeg-

huizen en andersoortige 
zorginstellingen. De vrijwilli-
ger(s) kunnen twee keer per 
week hulp bieden: overdag, ’s 
avonds, in het weekend en in 
uitzonderlijke situaties ook ’s 
nachts. Hoe vaak en op welke 
tijdstippen de vrijwilligers ko-
men, wordt bepaald in overleg. 
Wij zijn actief in de regio Hil-
versum, Loosdrecht, Korten-
hoef, ‘s-Graveland, Ankeveen 
Weesp, Muiden, Muiderberg, 
Naarden, Bussum, Blaricum, 
Eemnes, Laren en Huizen. 
Door de toenemende vraag 
willen wij ons vrijwilligerscorps 
uitbreiden. Tevens zoeken 
wij een betrokken en ervaren 
bestuurslid. Meer informatie 
vindt u op onze website: www.
vptzgooienvechtstreek.nl of 
krijgt u door te bellen met 06-
21227217.

   

Alfons
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Vroeger bond je een aantal 
van je stamleden aan een 
touw. Aan de andere kant een 
puntige stok, daarachter jezelf 
om het hele zaakje te leiden. 
Alle neuzen dezelfde kant op 
en de puntige stok, de woel-
stok, maakte de grond los 
van het stukje hei of bos wat 
daarvoor afgebrand was. Later 
werden familieleden en buren 
vervangen door ezel of paard 
en met de ontdekking van het 
ijzer werd de woelstok een 
ploeg. Zo ploegden de boe-
ren eeuwenlang hun akkers. 

Het oppervlak wat je in een 
ochtend kon omleggen werd 
soms een ‘morgen’ genoemd, 
dat vind je nog terug in diver-
se plaatsaanduidingen. Een 
morgen in Friesland is niet 
hetzelfde als een morgen in 
Limburg. Op klei ploeg je een 
stuk minder op een ochtend 
dan op zand. Nog later kwam 
de tractor en deze verving het 
paard. Een paard heeft im-
mers pauzes nodig, moet wor-
den gevoederd en gedrenkt 
enz. Een tractor kan eindeloos 
doorgaan. In het begin konden 
deze trekkers ook alleen maar 
trekken, nog niks aandrijven 
of tillen. Het vermogen werd 

uitgedrukt in paardenkrachten, 
een 30 pk kon hetzelfde trek-
ken als 30 paarden, dat schiet 
lekker op. Wij doen heel veel 
met menskracht, lopen zelfs 
soms gezamenlijk aan een 
touw voor een eg of rol. Maar 
een woelstok hebben we niet 
meer, wij bellen Alfons van 
loonbedrijf Post. Die komt met 
250 paardenkrachten de tuin 
omspitten. Mest, onkruidresten 
en afgemaaide groenbemes-
ter verdwijnen zacht zoemend 
in de grond. De kleine stukjes 
doen we nog met menskracht. 
Dat schiet een stuk minder op, 
maar is wel gezelliger.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 26 januari van 
GooiTV: In Derde Termijn be-
steedt aandacht aan de bur-
gerlijke ongehoorzaamheid 
van inwoners en ondernemers 
die zich bewust niet aan de 
coronamaatregelen houden. 
Te gast zijn Arie Mastenbroek 
van het CDA in Gooise Meren 
en Jan-Willem Nienhuis van 

het CDA in Wijdemeren. Er 
is het maandelijkse gesprek 
met Han ter Heegde, burge-
meester van Gooise Meren 
over actuele zaken. In TV Ma-
gazine zijn diverse onderwer-
pen. Voor diegenen die kijken 
via Ziggo: GooiTV is voortaan 
te vinden op kanaal 48. Voor 
KPN- kijkers: kanaal 1432. Zie 
ook: www.gooitvv.nl

   

Goede kansen op werk 
in klimaat in de regio
REGIO
Het aantal verstrekte 
WW-uitkeringen in de ar-
beidsmarktregio Gooi 
en Vechtstreek daalde in 
december licht en kwam 
uit op 3.123 WW-uitkerin-
gen. Dat zijn 55 uitkerin-
gen minder (-1,7%) dan in 
november. Landelijk was 
er juist sprake van een 
stijging van het aantal 
WW-uitkeringen (+1,3%). 
Voor de uitvoering van de 
verschillende klimaatmaat-
regelen om de klimaatam-
bities van het kabinet te 
realiseren zijn vakmensen 
nodig. Vaak is dit in techni-
sche richtingen waar nu al 
tekorten bestaan. Het kli-
maatbeleid biedt dus kan-
sen voor mensen die zich 
willen (om)scholen naar 
een ‘klimaat beroep’. Niet 
alleen technische vakmen-
sen, maar ook uitvoerders, 
projectleiders, engineers 
en communicatieadviseurs 
zijn hard nodig. Ook in de 
regio Gooi en Vechtstreek 
biedt dit kansen.

Tekorten klimaatbanen in 
bouwsector
Nederland en daarmee ook 
de arbeidsmarktregio Gooi en 
Vechtstreek staat voor een 
forse opgave om de komende 
jaren de CO2-uitstoot sterk te 
verminderen. De komende ja-
ren zijn daarvoor vooral veel 
technische vaklieden nodig: 
de vraag naar specifieke be-
roepen als isolatiemonteur, 
zonnepanelenmonteur, mon-
teur warmtenetten of energie-
prestatieadviseur, maar ook 
beroepen met een breder ta-
kenpakket zoals timmerman, 

monteur elektro of de instal-
lateur/monteur werktuigbouw 
zal alleen maar verder stijgen.

Omdat er nu al een groot tekort 
is aan deze vaklieden, bieden 
opleidingen in deze richtingen 
dus een (zeer) goed toekomst-
perspectief. Dit geldt niet al-
leen voor jongeren, maar ook 
voor werkzoekenden en wer-
kenden die de overstap naar 
een technische klimaatbaan 
willen maken. Zij-instromen 
zonder diploma’s waarbij een 
door de werkgever betaalde 
opleiding bij het werk zit hoort 
daarbij ook tot de mogelijkhe-
den.

Bouw & Techniek Start als 
brug
In samenwerking met zes 
bouwbedrijven, MBO Colle-
ge Hilversum, UWV en Regio 
Gooi en Vechtstreek, is onder 
de naam ‘Bouw & Techniek 
Start’ een aanpak gericht op 
duurzame inzetbaarheid uitge-
werkt. Uitkeringsgerechtigden 
of zij-instromers uit de regio 
worden via een intensief traject 
van 6 maanden opgeleid naar 
een betaalde baan bij een van 
de aangesloten bedrijven in 
de sectoren Bouw en Installa-
tietechniek uit de regio. Vanaf 
juni 2021 is er ervaring opge-
daan met 5 kandidaten. Pro-
jectleider Siebe Martijn Groe-
nendijk: “Inmiddels zijn vier 
van de vijf kandidaten betaald 
aan het werk, waarvan twee 
een vast contract hebben. De 
ambitie is om het komende 
jaar 15 kandidaten gefaseerd 
met het traject Bouw & Tech-
niek Start te laten starten.”

Rondje Wijdemeren
De smaken en dromen van drie Kwakelbrouwers

Door Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Aan het einde van de Kerklaan 
sla ik rechtsaf de Kwakel op. 
Meteen links parkeer ik m’n 
fiets en loop door een poort. 
Ik betreed het Vlaanderen van 
Wijdemeren. In een voormalig 
kantoor word ik begroet door 
drie enthousiaste bierbrou-
wers: Harro Kool, Koos Piena 
en Bert ter Stege. Harro is 
bezig water in een grote ketel 
te gieten, Bert staat klaar met 
een zak graan en Koos bestu-
deert het recept van de dag: 
de Dubbel. Vroeger gingen de 
drie mannen elke donderdag-
avond samen schaatsen op 
de Jaap Eden IJsbaan. Koos 
had nog maar amper op zijn 
nieuwe klapschaatsen gere-
den toen een nieuw idee de 
schaatshobby naar het verle-
den verwees. Ze stopten met 
schaatsen, bezochten work-
shops bierbrouwen en beslo-
ten op de vaste schaatsavond 
voortaan bier te brouwen, 
kwaliteitsbier, gebotteld in een 
sjiek flesje, een fraaie variant 
van het Duvel-flesje. Op het 
etiket van de flesjes staat een 
een kwakel. ‘Weet je wat dat 
is?’ vraagt Harro. Ik wist het 
niet. Hij wees op een schilderij 
in de brouwerij-ruimte. ‘Je kijkt 
op dit schilderij – lang geleden 
– vanaf de Heereweg naar 
Kortenhoef. Zie je dat hoge 
bruggetje over het water? Dat 
is een kwakel.’

Wie zijn deze mannen?
Het zijn drie ondernemers, 
woonachtig in Kortenhoef ac-
tief in een heel verschillende 
sectoren. Koos Piena bestiert 
twee franchisevestigingen – 
Almere en Harderwijk – van 
uitzendbureau Olympia. Bert 
is ergonomische kantoorin-
richter en adviseert momen-
teel vooral afdelingen HRM. 
Harro is aannemer, al jaren 
heel erg druk. Zijn zoon komt 
erbij, dus dat gaat hem mis-
schien helpen het wat rustiger 
aan te doen.

Koos: ’Mijn werk in Almere is 
ook handig voor onze hobby, 
want daar is ook de Braumarkt, 
waar je spullen kunt halen voor 
het brouwproces. Het mooie 
van het brouwen vind ik dat je 
van uitsluitend enkele natuur-

producten – graan, gist, hop, 
water – zo iets lekkers kunt 
maken. En dan ook nog veel 
verschillende smaken. Dat is 
eigenlijk de sport, steeds weer 
proberen om de smaak te ver-
beteren of te variëren. We zijn 
nu drie jaar bezig en ervaren 
vooral dit zoeken naar smaken 
nog altijd als een uitdaging.’

Harro : ‘We richten ons niet op 
de massamarkt. Het moet een 
kwaliteitsproduct zijn. We ver-
kopen nu nog uitsluitend via 
Facebook. We produceren op 
het niveau van wat je met een 
hobby kunt bereiken. De stap 
naar meer is meteen een heel 
grote stap. Want dan heb je 
vaten van zo’n 500 liter nodig 
en moeten we het residu door 
een takelwagen laten wegha-
len. Bottelen met de hand is 
er dan ook niet bij. Dus heb 
je een bottle-machine nodig. 
Plus een nieuw pand. Enzo-
voort. Het blijft dus een hobby. 
We hebben weleens berekend 
wat een flesje bier ons kost, 
los van onze arbeidskosten. 
Wat denk je? Ongeveer drie 
euro. Daar schrokken we even 
van. Maar ja, hobby hè?’

De mannen bieden zes sma-
ken: Blond, Abdij, Dubbel, 
Bock, Oer en IPA. Bert: ‘We 
hebben ook een keer een 
‘Smokey Blond’ gemaakt. 
Super lekker bij paling. Die 
zouden we uitventen bij het 
Palingroken op de Kortenhoef-
sedijk, al in 2020. Ging jammer 
genoeg niet door. Maar dat 
kunnen we dit jaar hopelijk wel 
doen.’

Blijft het een hobby of gaan 
er grote stappen gezet wor-
den?
Bert: ‘Kijk, bij Albert Heijn hoe-
ven we nu niet aan te komen. 
Ze willen die biertjes best, 
maar onze productiekosten 
zijn te hoog voor de verkoop-
prijzen die AH wil hanteren. Je 
moet dus grootschaliger ope-
reren. Er zijn voorbeelden van 
cafés waar ze het brouwen en 
het tappen combineren. Als we 
ooit nog een stap wagen naar 
een grootschaliger productie, 
is dat het ideale model.’ Har-
ro: ‘Ja, als we een keer tegen 
zo’n pand aanlopen, zo’n soort 
kroeg of een andere geschikte 
ruimte, dan zou ik die stap wel 
willen zetten.’ ‘Maar dan heb-
ben we wel wat meer vrije tijd 
nodig’, voegt Koos toe, ‘want 
je bent dan al gauw twee da-
gen aan het brouwen. En mo-
menteel zijn we drie drukke 
ondernemers.’

De passie voor het bierbrou-
wen is groot bij de voormalige 
schaatsvrienden. Ze delen de 
droom ooit eens grootschali-
ger te kunnen werken. Ik stel 
voor een punt op de horizon 
te zetten. Kom maar op met 
die datum. Ze lachen het eerst 
weg, maar er komen toch ant-
woorden.

Koos: ‘Misschien over vijf 
jaar’. Bert: ‘Het moment komt, 
maar het moet ons wel over-
komen.’ Harro: ’We blijven om 
ons heen kijken.’
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Kinderpagina
Raadsel:
Wat moet stuk zijn, om te kun-
nen gebruiken? (een ei)

Sneeuwpop zonder sneeuw?
Verzamel toiletrollen, zorg dat 
je er een flinke stapel hebt. Vul 
de rolletjes met watjes en plak 
ze zoals op de foto. Nu heb 
je een sneeuwpop. versier je 
sneeuwpop en zet hem voor 
het raam. Het is leuk om een

waxinelichtje op batterij als 
neus te gebruiken. Stuur een 
leuke foto naar redactie@
dunnebier.nl met onderwerp 
‘sneeuwpop’, misschien plaat-
sen we je inzending eerdaags 
in de krant.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


