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NIEUWSSTER
Jagerspaadje wil veilige
ontsluiting sportvelden
Door: Herman Stuijver

Een reële oplossing als een alternatieve ontsluiting wordt terzijde geschoven. Er komt een
moment dat we tot actie moeten overgaan.” ’t Jagerspaadje
is een 30km- zone waar automobilisten brommers, fietsers,
hardlopers en wandelaars
allemaal over hetzelfde stukje
asfalt samenkomen. Naar een
steeds drukker sportterrein
met drie voetbalverenigingen,
een hockeyclub, een tennis/
padelclub, een golfclub en een
jeu de boulesvereniging. “En
binnen niet al te lange tijd komt
er een Pumptrack”, vult Juul
Moen aan. “We zijn helemaal
niet tegen sporten, integendeel, goed dat de gemeente
Hilversum daarin investeert,
maar de aanzuigende werking
wordt steeds groter. Het is op
drukke dagen echt levensgevaarlijk.” Er zijn dagen dat

de bewoners hun huis niet uit
kunnen vanwege de aanhoudende verkeersstroom, terwijl
fietsers zich in grote groepen
langs het metaal wurmen, kliko’s worden omver getrapt.
“Plus dat er geen controle is,
en voordat er 2 extra drempels
zijn geplaatst, zijn er snelheden van soms 100 km/uur gemeten. ’s Nachts is het vaak
een af en aan rijden naar een
bepaald parkeerterrein. Nee,
de veiligheid en de overlast
zijn hier echt in het geding”,
vervolgt Chiel.

In samenwerking met
LOOSDRECHTVOOR OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN | WEEKBLAD WIJDEMEREN
WEEKBLAD
Juul Moen en Chiel van
Praag zijn het zat. Als bewoners van ’t Jagerspaadje zijn ze al 7 jaar in overleg
met de gemeente om een
oplossing te zoeken voor
het drukke en gevaarlijke
verkeer langs hun huis,
maar ze komen geen stap
verder. Het plan om op termijn de weg langs het golfterrein te verlengen naar
de Molenmeent werd zonder omhaal naar de prullenbak verwezen.

“Ik kan niet tegen onrecht”,
vertelt Chiel van Praag “we
hebben jarenlang meegedacht
aan oplossingen om de veiligheid op dit weggetje te vergroten, maar het leidt tot niets.

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving

Schouw
Met verkeerswethouder Joost
Boermans en zijn Hilversumse collega Annette Wolthers
liepen Juul en Chiel mee met
een schouw om de situatie ter
plekke te beoordelen. Wijdemeren is namelijk grondeigenaar en Hilversum exploiteert
de sportvelden, een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus.

Een enkele drempel, boomstammen in de berm en een
andere belijning, allemaal leuk
en aardig, maar het biedt geen
soelaas. “We hadden echt de
indruk dat ze open stonden
voor een daadwerkelijk goede oplossing. Als je de weg
doortrekt vanaf de bocht naar
de Molenmeent, dan maak je
daar een rotonde, dan is dat
veel veiliger. Je sluit het Ja-

Binnenkort in de verkoop....

Samen je eerste woning kopen?
Kies voor een aankoop-expert!

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CT Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 CN Loosdrecht (op afspraak)

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | WOZ | TAXATIES | NIEUWBOUW | BOG

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

gerspaadje af voor auto’s vanaf de Raaweg, maar de fietsers blijven uiteraard welkom”,
zegt Juul.
Wie schetst de teleurstelling
van het tweetal toen ze recent
hoorden van een Wijdemeerse ambtenaar dat die weg er
nooit zou komen. Daar is geen
geld voor en bovendien zou de
noodzaak ontbreken als je kijkt
naar het aantal slachtoffers de
laatste 5 jaar (1).
Perspectief
Juul en Chiel zijn licht gefrustreerd dat er na al die tijd
geen structurele oplossing is.
Chiel: “We willen alleen maar
een perspectief. We snappen
best dat er niet direct een miljoen op tafel ligt voor een weg.
Maar op langere termijn moet
het toch mogelijk zijn. Denk
eens out of the box, hou niet
zo vast aan rekenmodellen.
Veiligheid en sport moeten
toch samen kunnen gaan.”
REACTIE VAN WETHOUDER
BOERMANS, ZIE PAG. 3
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Aart Broekhoff
uitvaartbegeleider

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

Branchevereniging Gecertificeerde
Nederlandse Uitvaartondernemingen
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Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Bollen ICT
Service aan huis
Voor hulp bij PC, Mac,
smartphones en tablets
www.bollenict.nl
Bel 06 – 51 993 153
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Klussen in en om het huis
Jeroen van Dijk
06-83658102 KluzSupport
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

De Lokale Partij
LĲST

WWW.BOJOSCARWASH.NL

• intensieve voorwas

(wassen zonder krassen)

• extra velgenbehandeling mogelijk
• met de hand nadrogen (incl. dorpels)
• binnenkant reiniging (in overleg)
• bij ons blijft u niet in de auto zitten
• gratis koffie
NW LOOSDRECHTSEDIJK 76A

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

WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

Alarmnummer

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Vrijdag 4 en zaterdag 5 maart:
Supermalse Kogelbiefstuk

100 gram

Hele week:
Runder Sucadelappen

500 gram

Kip Shoarma pakket

400 gr. shoarma, 4 broodjes,
knoflooksaus

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

100 gram

Gevulde Kippendijen
Met roomkaas en spek

uw

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
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
Humanitas ‘t Gooi
Tandartsen
Buiten praktijkuren 088 - 263 27 27
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212
088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):
24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,
035 - 582 44 93

400 gram

€ 2,98
€ 1,98
€ 7,95
€ 6,98

GEEN TIJD OF ZIN OM ZELF TE KOKEN??
Onze dagverse maaltijden zijn gezond en vers!
Geldig van donderdag 3 t/m woensdag 10 maart
Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl
Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag 8.30 – 17.00 uur.
Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283
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Jagerspaadje, geen hoge prioriteit
Reactie van wethouder Boermans
LOOSDRECHT
“Ik heb vanaf het moment
dat ik benaderd werd door
de bewoners juist initiatief
genomen door er bij Hilversum op aan te dringen
dat er een gesprek met de
bestuurders zou komen.
Dit is ook gebeurd”, opent wet-

houder Joost Boermans. Hilversum heeft ook aanvullende
maatregelen genomen, maar
dat zijn inderdaad niet de oplossingen zoals de bewoners
willen met een rondweg. Dat
vraagt ook een grote investering en zal ook van andere belanghebbenden iets vragen als
het zover komt. “Zowel de ex-

perts in Hilversum als bij ons
geven aan dat de noodzaak
hier niet al te hoog ligt.”
Boermans heeft aangegeven
dat Wijdemeren bezig is met
de laatste fase van het Mobiliteitsplan en dat daarin ook ‘t
Jagerpaadje wordt opgenomen. “Maar dat wil niet zeggen

dat we op korte termijn een
oplossing hebben die dan ook
uitgevoerd kan worden.” De
nieuwe gemeenteraad moet
straks aan de slag met het
stellen van de prioriteiten en
dus budget beschikbaar gaan
stellen.

wil ik toch opmerken dat ondanks dat de bewoners het
anders ervaren, deze weg er
verkeerskundig niet als hoogte
prioriteit uit komt”, sluit Boermans af die ook wijst op wensen bij de Tjalk, Loosdrechtsedijk en andere wegen in de
gemeente.

Tot slot: “Voor de helderheid

Criminaliteit in Wijdemeren ietsje gedaald
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Politie en gemeente melden
dat in 2021 de totale geregistreerde criminaliteit met 2%
is gedaald ten opzichte van
2020. Omdat de zes dorpen
nogal klein zijn, kunnen stijgingen en dalingen in procenten
snel groot zijn. In ronde cijfers:
in 2021 waren er 709 misdrijven, in 2020 kwamen we uit
op: 724. Wel is er een tendens
omhoog, in 2018 bleef de teller steken op 589 in totaal. Elk
jaar meer.
Dalers
Van 200 naar 180 ging het

aantal meldingen over jongerenoverlast. Weliswaar is het
beeld over de hele linie van
die overlast minder, dat neemt
niet weg dat het op bepaalde
plekken anders wordt ervaren.
Daar hebben omwonenden
juist meer last van hangjongeren. De politie houdt deze
hotspots goed in het vizier. Het
getal van het huiselijk geweld
halveerde, van 22 gevallen in
2020 naar 11 vorig jaar. Het
aantal woninginbraken (32),
geweldsmisdrijven (78) en autokraken (30) bleef ongeveer
op hetzelfde peil als het jaar
ervoor. De politie noemt deze
misdrijven ‘high impact crimes’
vanwege de pittige gevolgen

voor de slachtoffers.
Stijgers
De overlast van personen met
verward gedrag steeg schrikbarend, die stond jarenlang
op 46, nu ging het om 86 keer
(+87%). Na een stabiel beeld
valt deze stijging te verklaren
door een hogere ‘meldingsbereidheid’. En ook doordat
de meldingen nogal eens van
dezelfde adressen komen.
Uit gesprekken met de politie
blijkt dat er in werkelijkheid
dus geen 86 verwarde personen zijn, althans met storend
gedrag. Het aantal inbraken
in bedrijven of instellingen is
na een forse daling in 2020

(slechts 5x) weer op het peil
van 2019, namelijk 13x. Dat er
in 2020 slechts vijf keer werd
ingebroken, lijkt een uitzondering. Dat heeft mogelijk te
maken met de lockdown door
de coronapandemie. Tot slot
stegen de ongevallen op de
weg, van 168 naar 198. Hierin
speelt de gevaarlijke Vreelandseweg tussen Kortenhoef
en Loosdrecht een hoofdrol.
Daar gebeurde het meeste,
gelukkig vaak met alleen materiële schade.

komt door het effect dat de
coronapandemie heeft gehad
op de cijfers. Het is lastig om
het precieze effect te duiden,
maar inmiddels is wel duidelijk dat de pandemie en de
bijbehorende
beperkende
maatregelen een belangrijke
rol spelen op de cijfers van geweldszaken en online fraude.
Ongetwijfeld tot opluchting van
de drie oplettende wijkagenten
werd in de zes dorpen 0 x zakken gerold. Dat geeft een veilig gevoel.

Corona
Voor alle cijfers geldt dat ze
moeilijk te vergelijken zijn met
de cijfers van voor 2020. Dit

(cijfers uit: Veiligheidsbeeld
Midden-Nederland
jan-dec.
‘21)

Op wie gaat u stemmen?
Kom naar het verkiezingsdebat in het gemeentehuis
WIJDEMEREN
Op donderdagavond 10
maart is er een Slotdebat
in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit debat met
de lijsttrekkers van alle
partijen wordt georganiseerd door de Bibliotheek
Gooi en meer, Ondernemend Wijdemeren en de
gemeente
Wijdemeren.
Burgemeester Crys Larson zal om stipt 20.00 uur
de opening verrichten.
Gespreksleider
Herman
Stuijver zal de 7 lijsttrekkers uitdagen tot een debat over actuele stellingen.
Om 22 uur klinkt de bel die
het slot aankondigt.
De inhoud van de stellingen
wordt aangeleverd door de inwoners zelf. Iedereen kan via

de kanalen van de bibliotheek
en via info@bibliotheekgooienmeer.nl input leveren voor
diverse onderwerpen. De kiezer staat centraal! Daarnaast
kunnen belangstellenden reageren op wat de politici te
melden hebben. Vragen staat
vrij. Uiteraard alles binnen een
strakke tijdregistratie. De lijsttrekkers van De Lokale Partij,
CDA, Dorpsbelangen, VVD,
PvdA/GroenLinks, D66 en
ChristenUnie willen u graag
overtuigen waar zij voor staan
de komende vier jaar. Er is
ruimte voor ongeveer 100 belangstellenden. U wordt verzocht zich van te voren aan te
melden op: www.wijdemeren.
nl/slotdebatverkiezingen. Tot
vrijdag 4 maart a.s.
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De Lokale Partij
LĲST

1

LUISTEREN
NAAR INWONERS
WWW.DELOKALEPARTIJ.ORG

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

WIJDEMEREN

1 op de 3
vrouwen krijgt
dementie

Jongeren betrekken bij het
bestuur van de gemeente

stopdementie.nu

Stem jong!
Jongeren zijn helaas onvoldoende verte-

1

LIJST

genwoordigd in de lokale politiek, ook in de
gemeenteraad van Wijdemeren. Maar 7%
van de raadsleden in Nederland is jonger
dan 30 jaar. De grootste groep raadsleden

Bo de Kruijff
Nederhorst den Berg

2

vormt de 60-plussers: ruim één op de drie
raadsleden (38%) is ouder dan 60 jaar. Dat
moet veranderen.
De VVD in Wijdemeren gáát voor die ver-

Sorrel Hidding-Davey
Nederhorst den Berg

3

andering. Bo de Kruijff is met zijn 23 jaar
de jongste lijsttrekker. Hij wil jongeren
betrekken bij het bestuur van de gemeente,
met ze in gesprek gaan om problemen die
jongeren ervaren op de kaart te zetten en

Michiel van Balen
Breukeleveen

4

zijn best doen deze op te lossen.
Bo gaat zich daar de komende jaren keihard voor inzetten. Doe je met hem mee?
Stem dan jong, stem Bo de Kruijff, lijst 4.

John van der Ree
Kortenhoef

5

Want jullie toekomst in Wijdemeren is
ook zijn toekomst!

www.vvdwijdemeren.nl

Karin van der Heijden
Ankeveen

Lijst 4

3

Wij kijken al
40 jaar wat
er wél kan.

2022

Gemeenteraads
verkiezingen

W at kan W ijdemeren
doen aan meer

Op 14, 15 en 16 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In Wijdemeren doen 7 partijen mee. Uw huis-aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren
aan de communicatie tussen kiezers en partijen. Alle partijen komen aan het woord.
Ze reageren deze week op de vraag: Wat kan Wijdemeren doen aan meer woningbouw?

De Lokale Partij wil bouwen met beleid.
Passend bij ons dorpse karakter. Met echte
participatie vanaf het begin. Bouwen voor
senioren, jongeren en jonge gezinnen.
Maximaal toewijzen aan eigen inwoners.
Trek voor de hand liggende locaties nu vlot
zoals Ter Sype en Groenewoud/VLEK. Bestaande bebouwing biedt ook kansen. Bijvoorbeeld schuurwoningen, vrijkomende
bedrijfsgebouwen middenin dorpen en appartementen boven scholen bij nieuwbouw.
Bouw daarnaast zo duurzaam mogelijk.
Verkeersafwikkeling en parkeren op orde is
altijd voorwaarde. Goede woningbouw is
ook oog hebben voor aanleg en instandhouding van speelveldjes voor jongere
jeugd.
Bouwen in de nog mooie groene polders is
voor ons geen optie. Soms moet je durven
zeggen dat de grens van een dorp bereikt
is en kiezen voor behoud van natuur, groen
en leefbaarheid. Er zijn nog inbrei-locaties.
We bouwen hier niet voor Amsterdammers
of investeerders die alles opkopen. Onze
senioren, jongeren en jonge gezinnen,
daar doet De Lokale Partij het voor.
www.DeLokalePartij.org

Het CDA is dé lokale partij die opkomt voor
uw dorpsbelangen. Een partij met ouderen
voor ouderen, met jongeren voor jongeren,
met vrijwilligers voor verenigingen en met ondernemers voor ondernemers. In Wijdemeren is sprake van een groot woningtekort. We
vinden het belangrijk in te zetten op haalbare
ontwikkelingen en willen tempo maken.
Hoe?
• Alle mogelijkheden benutten om woningen
toe te wijzen aan eigen (jonge) inwoners en
aan mensen die economisch en/of sociaal aan
Wijdemeren gebonden zijn.
• 1/3 van de huizen bouwen voor jongeren en
1/3 voor senioren.
• Woning splitsen mogelijk maken.
• Meer locaties voor Tiny Houses realiseren.
• Permanent bewonen van mantelzorg woningen mogelijk maken.
• Nadere verkenning van de kansenkaart (potentiële woningbouwlocaties).
Potentiële locaties uitwerken,
• Ter Sype, Loosdrecht.
• Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg (vernieuwen sporthal in combinatie met woningbouw).
• Bibliotheek Loosdrecht (verplaatsen bibliotheek en vervangen door woningbouw).
• Meenthof, Kortenhoef.
• Kwakel (Gemeentewerf), Kortenhoef.
• Rading 1, Loosdrecht.

woningbouw?

Twee bouwplannen hielden de gemoederen de laatste tijd ﬂink bezig. Het Laantje
3-4 (Loosdrecht) en Nederhorst Noord.

De VVD wil goed en betaalbaar wonen
bevorderen, zowel huur als koop, vooral in
het middensegment.

Het eerste binnen de bebouwde kom. Het
tweede aan de rand van het dorp. Er is een
enorme behoefte aan woningen in onze
gemeente met honderden woningzoekenden.

Gelukkig zijn er verkiezingen en is DorpsBelangen altijd koersvast. Daar kunt u op
rekenen. Wij doen onze naam eer aan. Wij
staan voor de belangen van álle inwoners.
Voor, tijdens en ná de verkiezingen.

Bij de toewijzing van woningen moeten
Wijdemeerders voorrang krijgen. De VVD
stimuleert tiny houses als tijdelijke woonvorm. Voor ouderen geven we ruimte aan
toekomstbestendige mantelzorgwoningen
op eigen erf. De VVD wil dat bestaande
bouwwerken zoals schuren en stallen, worden omgezet in woningen. De eigenaren
dienen dan een bijdrage te storten in een
fonds dat voor onze inwoners. Zo stimuleren we doorstroming op de woningmarkt.
Ook splitsing van bestaande woningen en
percelen is een mogelijkheid. Hierdoor
neemt het aantal woningen toe én behouden we het mooie groen binnen onze
gemeente. Grootschalige woningbouwplannen worden kritisch bekeken o.a. in
het licht van behoud van natuur en verkeerstechnische ontsluiting. Gesubsidieerde
huurwoningen zijn er alleen voor mensen
die dat echt nodig hebben. Daarom moet
de gemeente woningcorporaties aanspreken op scheef wonen en het actief stimuleren van doorstromen.

www.dorpsbelangen.nu

www.wijdemeren.vvd.nl

Appartementen zoals in Loosdrecht zijn
broodnodig. Sociale woningen, huur, koop
en in het middensegment stonden in het
plan van Nederhorst. DorpsBelangen was
zonder enige terughoudendheid voor beide plannen. Laat u zich niks wijs maken.
Het CDA is dus tegen ‘Nederhorst’ voor iedereen die dat keihard nodig heeft. De Lokale Partij is sowieso overal tegen dus ook
tegen de komst van 113 sociale woningen.
PvdA/GL gek genoeg ook! Slappe praatjes
en draaikonterij.

Verantwoord bouwen aan onze toekomst!
cda.nl/noord-holland/wijdemeren

2022

Gemeenteraads
verkiezingen
Elk bouwplan in Wijdemeren moet minimaal 1/3 sociale huurwoningen of koopwoningen bevatten. Liefst meer!
Dat ligt vast in Wijdemeren. Bij bouwplannen van de gemeente zelf lukt dat
aardig. We hebben zelfs een plan gehad dat voor 100% uit sociale huur bestond, Huize Brugchelen. Volgens ons
moet in elk plan minimaal 1/3 sociale
huur of betaalbare koop wordt verwerkt,
ook bij een klein plan. Maar liefst meer.
Ook bij een plan van een projectontwikkelaar moet dat gebeuren. Afspraak is afspraak.
Het college moet zijn nek uitsteken
en de achterstand in betaalbare woningen inlopen door bv. tijdelijk 50%
sociale woningbouw toe te passen.
We moeten ‘onconventionele’ paden durven te bewandelen door het bouwen van
bijvoorbeeld Tiny Houses voor minimaal
10 jaar. Ons plan om te onderzoeken of er
snel 40 Tiny Houses op de Dennenlaan in
Loosdrecht kunnen komen (samen met de
woningbouwcorporatie) is met algemene
stemmen aangenomen. 100% sociaal!
www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl

Een nieuw klimaat op de woningmarkt
Er is een groot tekort aan woningen in heel
Wijdemeren. Geen betaalbare woningen
voor jongeren. Ouderen kunnen niet doorstromen naar een kleiner, geschikt huis.
Hoog tijd dat alle partijen - projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, gemeente en bewonerscollectieven – samenwerken voor meer, beter, duurzaam en
betaalbaar wonen op maat. D66 wil voorrang voor onze eigen inwoners en weert
speculanten.
D66 zet in op minimaal 35% sociale woningen voor elke levensfase, op minimaal
35% betaalbare woningen in het middensegment en op woongemeenschappen
voor senioren. Sociale woningbouw mag
zich niet beperken tot bonsaiwoningen!
Er is plek voor thuiswerken en alternatieve
gezinsopbouw.
Veel ruimte voor nieuwbouw is er ook niet.
D66 wil woonwijken Ter Sype in Loosdrecht
en Groenewoud-VLEK in Kortenhoef realiseren en wil nog knokken voor Nederhorst
Noord. Ook wil D66 creatievere oplossingen voor extra woonruimte, zoals leegstaande panden omvormen tot woningen
of verantwoord splitsen van woningen in
meerdere eenheden.
www.wijdemeren.d66.nl

Ook in onze gemeente is er behoefte aan
meer woningen voor starters, gezinnen en
senioren. We hebben echter de afgelopen
4 jaar gezien dat woningbouwprojecten
zijn gestrand doordat draagvlak onder inwoners compleet ontbrak of projecten niet
voldeden aan wet- en regelgeving.
Woningbouw moeten we niet zomaar
overlaten aan speculanten en projectontwikkelaars die grond bezitten. De gemeente moet weer de regie nemen over
ons grondgebied en niet van project naar
project ‘hoppen’.
De ChristenUnie wil één samenhangend
en realistisch meerjarenplan. Een woningplan dat 10 jaar vooruitkijkt en ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Een plan dat recht
doet aan toekomstige generaties en de
identiteit van onze dorpen.
Verder willen wij:
• Een goede balans tussen woningbouw
en onze natuurgebieden.
• Focus op slim ruimtegebruik en woningen in de dorpskernen.
• Betaalbare woningen voor starters en senioren, met voorrang voor eigen inwoners.
• We gaan door met ‘tiny houses’ op meer
locaties in Wijdemeren.
Lees ons verkiezingsprogramma:
www.wijdemeren.christenunie.nl

Uw lokale huis-aan-huisblad houdt
u op de hoogte van de komende
verkiezingen op 14, 15 en 16 maart.
Vier weken lang.
Deze laatste keer gaat het over een
hot item: de woningbouw.
In de week van 9 maart volgt er een
Verkiezingsspecial.
Op 10 maart is er tussen 20 en 22 uur
een Verkiezingsdebat in het gemeentehuis, georganiseerd door de gemeente
Wijdemeren in samenwerking met
de Bibliotheek Gooi en meer.
Al met al een goede voorbereiding,
dunkt ons, om met het rode potlood
een juiste keuze te maken.
Voor vragen kunt u te allen tijde
terecht bij de redactie:

redactie@dunnebier.nl

Onze kandidaten hebben
hart voor Wijdemeren
Rosalie van Rijn, Maatje bij welzijnsorganisatie
Peter Heeren, Voorzitter Klusjes Team Wijdemeren, lid van de Bergse Runners
Jan Willem, Voorzitter vereniging
Curtevenne, Voorzitter stichting BLOK, Vrijwilliger SVS ’s-Graveland
Barry, Bestuurslid Kasteel-Museum Sypesteyn
Eric Korpershoek, Kerkenraadslid en jeugdwerk,
Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Stijn Visee, Leidinggevende scouting Klaas Toxopeus Kortenhoef, verkeersregelaar, actief KAN-Parochie lid
Hetty kastelijn,
recreatieondernemer en imker, vrijwilliger bij sloep, vrijwilliger bij automaatje
Dik van Enk, Voorzitter ondernemend Wijdemeren, bestuurslid VPTZ
Frank van Ruitenbeek,
Bestuurslid Ankeveense ijsclub, ondernemer
Bas Kers, Vrijwilliger bij SV ’s-Graveland, EHBO ’s-Graveland, vrijwilliger bij De Drie Dorpenloop
Eric Torsing, Voorzitter
Reisvereniging, Actief bij ASV, Vrienden van Ankeveen
Jan Verbruggen, actief bij 400 jaar ’s-Graveland, ondernemer
Cees Klijn, Ambulancechauffeur, gitarist,
hobbybrouwer
Bart van Enk, bestuurslid Villa Festival
Ymkje van ’t Riet, Actief bij Hervormde Gemeente ’s-Graveland
Jelle Dijkman, Voorzitter MR IKC Wereldwijs
Ge Leurs, Vrijwilliger tennisclub Nederhorst, Oprichter van Havenloos Mannenkoor, Koster bij de RK Marinusparochie
Esther de Haan, Voorzitter MR regenboogschool,
vrijwilliger voetbalclub ’s-Graveland
Wilko Kemp, Biologisch boer
Herman Veldhuizen, Koster in de kerk, Vrijwilliger pyramide van Austerlitz
Annemieke van Weeghel,
NH kerk Kortenhoef, intocht Sinterklaas, Avond4daagse,
Brechtje Nienhuis, Vrijwilligerswerk bij stichting Durf te Dromen.
Bruce Skinner, Dirigent
Maarten Haverkamp,
Helden, Voorzitter commitee 4 mei NdB, Bestuurslid ‘Nieuwe Vecht’
Thijmen Hennipman, Meelevend lid van de Hervormde (kerk) Gemeente Loosdrecht, Secretaris van
Probus Loosdrechtse Plassen, Voorzitter van Stichting tot behartiging van Gezondheids- en Maatschappelijke Zorg Loosdrecht
Ben Daalhuizen, Vrijwilliger bij de Dillewijn.
ondernemer
Hans Torsing, Zet zich in voor muziek vereniging de Vriendschapskring
Ineke de Groot, Passie om mensen buiten te laten genieten van haar paarden
Henk Luijer, Oprichter speeltuin de Eekhoorn, Lange historie vrijwilliger bij de HK kortenhoef, Mantelzorger
Ron Wever, Lid waterschap CDA
Bas Baartman, Voorzitter
stichting vrienden van Veenstaete, Coördinator bij de Toffe Peren
Douwe van Essen, Politiek fotograaf
Jan van den Broeck, Actief voor muziekgebouw het akkoord.
Roos Goedemans, Lid OR bij Antoniusschool, vrijwilliger bij SV ’s-Graveland
Remco Boshuizen, Vrijwilliger bevelvoerder brandweer, eigenaar boerenbedrijf
Tirsa Verbruggen, Bardienst bij SV ’s-Graveland, Oppassen in de kerk
Peter Spoor, Team manager bij ASV 65, Voorzitter biljartvereniging ’t Centrum
Janneke Verbruggen, Bestuur CDA, ouderenochtend
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Bekendmakingen

Vragen over jeugd, zorg, Werken bij Wijdemeren
Lijkt het u leuk om te komen werken voor de
werk of inkomen?
gemeente Wijdemeren? We hebben een aantal
mooie vacatures open staan. Zo zoeken we
bijvoorbeeld een juridisch medewerker,
secretaresse en communicatieadviseur.
Bekijk alle vacatures op
www.wijdemeren.nl/vacature.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#gemeenteraadsverkiezingen

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Alzheimercafé

Op woensdag 9 maart is er weer een Alzheimer
Café voor inwoners van Wijdemeren en
Hilversum. Onderwerp van gesprek zijn de
verschillende vormen van dementie. Een
specialist zal hier meer over vertellen. Ook
zal er ingegaan worden op de veranderingen
waarmee u in het algemeen te maken krijgt.
Wilt u hier meer over horen of over meepraten?
U bent van harte welkom op 9 maart van
19.30 tot 21.00 uur in Wijkcentrum de Koepel,
Kapittelweg 399a, Hilversum.
> Slotdebat gemeenteraadsverkiezingen

Op weg naar aardgasvrij:
wat betekent het voor uw woning?
Hoe wordt Wijdemeren aardgasvrij?
Wat betekent dit voor u? Wat kunt u
zelf ondernemen? En wie kan daarbij
helpen? Vier belangrijke vragen waar
we u graag meer duidelijkheid over
geven. Daarom staat er sinds deze
week een online platform klaar waarop u precies kunt zien welke (voorlopige) alternatieven er per wijk zijn
voor het aardgas en wat dit voor uw
woning betekent.
Eind 2021 stelde de gemeenteraad de visie
‘Op weg naar aardgas vrij’ vast. In deze
visie laten we zien welke stappen we in de
komende jaren gaat zetten richting een
toekomst zonder aardgas. De conclusies
uit deze visie hebben we nu omgezet in
een online platform met informatie over de
oplossingen voor uw wijk. U kunt dit online
platform bekijken via www.wijdemeren.nl/
duurzaamheid.

Enorme klus
Wethouder Boermans: “Met dit online platform hoop ik inwoners, bedrijven en organisaties houvast te geven. De komende jaren
verkennen wij de eerste stappen naar een
aardgasvrije toekomst. Dit doen we samen
met de Energiecoöperatie Wijdemeren. We
sluit aan bij lopende bewonersinitiatieven in
de verschillende kernen. Doet u ook mee?”

Achtergrond
Het grootste deel van de Nederlandse huizen
is nog aangesloten op het aardgas. Bij de
verbranding van aardgas komt CO₂ vrij en
dat draagt bij aan de opwarming van de
aarde. Bovendien is de voorraad aardgas niet
oneindig en stijgen de energieprijzen enorm.
In 2050 moeten alle woningen in Nederland
dan ook aardgasvrij zijn.

Hybride warmtepomp als
tussenstap
Een hybride warmtepomp kan een
goede tussenstap zijn tot er een definitief alternatief voor aardgas bekend,
beschikbaar en betaalbaar is. Door uw
cv-ketel te combineren met een kleine
elektrische warmtepomp kan uw gasverbruik tot 80% dalen.
Op dinsdag 1 maart organiseert de Energiecoöperatie van 19.30 tot 21.30 uur een
bewonersavond op het gemeentehuis in
Loosdrecht over hybride warmtepompen.
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie
over de techniek, voor welke woningen in
Wijdemeren het interessant is, de kosten,
de verlaging van het gasverbruik en besparingen. Meld u aan via:
www.ecwijdemeren.nl/aanmelden.

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Op wie gaat u stemmen? Op donderdag
10 maart vanaf 20.00 uur strijden de zeven
lijsttrekkers nog één keer om de gunst van u
als kiezer tijdens het slotdebat in de raadzaal
van het gemeentehuis. Met groepsdebatten, vragenrondes, pitches en één op één
debatten wordt het een afwisselende avond.
Hierna weet u precies waar de zeven partijen
voor staan. Er is plek voor 100 bezoekers.
Aanmelden via
www.wijdemeren.nl/slotdebatverkiezingen.
>

Meld u aan voor NLDoet

Balkons opfleuren, kleding sorteren, schilderen,
tuinactiviteiten. Zomaar wat NLdoet-klussen in
Wijdemeren. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie in Nederland en is dit jaar op vrijdag 11 en
zaterdag 12 maart. Heeft uw vereniging, instelling, school of organisatie nog een karwei liggen
waar u tegenaan hikt? Meedoen betekent
extra handen, nieuwe netwerken en naamsbekendheid voor uw organisatie. Aanmelden
kan op www.nldoet.nl. Op deze website vindt
u ook alle klussen waarvoor nog vrijwilligers
gezocht worden.
>

19 maart: Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 19 maart is het Landelijke Opschoondag. Overal in het land gaan mensen
op pad om samen hun straat of buurt schoon
te houden. Want: zwerfafval hoort niet in de
natuur. En in een schone omgeving is het
prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? Wilt u
met uw buren, vrienden of vereniging een actie starten? Dan kunt u deze actie aanmelden
op www.nederlandschoon.nl. Als gemeente
ondersteunen we graag met vuilniszakken,
hesjes en/of knijpers. Neem hiervoor contact
op met j.mur@wijdemeren.nl of bel met
telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
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De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij!
Vorige week heeft u de stempas voor
de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen. Hiermee kunt u op 14, 15 of
16 maart uw stem uitbrengen. Zonder
deze stempas kunt u niet stemmen,
dus bewaar hem goed.
Met uw stempas mag u bij elk stembureau
binnen de gemeente stemmen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Raakt u uw stempas kwijt of heeft u geen
stempas ontvangen? Dan kunt u een nieuwe
stempas aanvragen. U kunt dit online regelen

via www.wijdemeren.nl/verkiezingen.
Uw aanvraag moet vóór 11 maart 2022,
17.00 uur binnen zijn.

Iemand machtigen
Lukt het niet om zelf te gaan stemmen?
Dan kunt u iemand anders machtigen. Vul
hiervoor de achterkant van de stempas in
en zet, samen met degene die voor u gaat
stemmen, een handtekening. Geef aan die
persoon uw stempas en een kopie van uw
identiteitsbewijs mee. De gemachtigde mag
uw identiteitsbewijs ook via een smartphone
of tablet laten zien.

Voorwaarden bij machtiging
• De persoon die voor u gaat stemmen
woont ook in Wijdemeren.
• De persoon die voor u gaat stemmen mag
maximaal voor twee anderen stemmen.
• De persoon die voor u gaat stemmen
brengt de eigen stem en uw stem op
hetzelfde moment uit.

Meer informatie
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?
Kijk dan op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Vragen over jeugd, zorg, werk of inkomen?
Bij de gemeente kunt u terecht met al
uw vragen op het gebied van inkomen,
zorg, welzijn, werk en jeugd. Misschien
maakt u zich zorgen om een ander of
heeft u behoefte aan iemand die met u
meedenkt of u ondersteunt.
U kunt hulp inschakelen als uw leven bijvoorbeeld verandert door ouderdom, ontslag,
schulden, ziekte of echtscheiding. Of als u
zich zorgen maakt en hulp nodig heeft bij de
opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van
uw kind. Denk bijvoorbeeld aan verslaving,
school, pesten of grenzen stellen.

Consulenten sociaal domein
De consulenten van het sociaal domein en
sociaal wijkteam helpen u graag met informatie, een verwijzing naar de juiste instantie
of ondersteuning. Dat regelen zij samen
met u. Deze hulp is een voorziening van de
gemeente en kost u geen geld.

Hoe komt u in contact?
U kunt bellen naar telefoonnummer 14 035,
mailen naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl
of een formulier invullen op
https://formulieren.wijdemeren.nl/hulpvraag.

Houd uw buurt in vorm met Fixi
Losse stoeptegel, overhangend groen,
kapot speeltoestel? U kunt dit makkelijk aan ons doorgeven via Fixi. Een
makkelijke app en website om meldingen te doen over de openbare ruimte.

Volg uw melding

U kunt op verschillende manieren een
melding over de openbare ruimte doen: via
de Fixi-app of via www.fixi.nl. In de Fixi-app
en op de website staat een duidelijke kaart

U kunt een melding doen mét of zonder een
account. Als u een account aanmaakt dan
houdt Fixi u op de hoogte van het verloop
van uw melding. Ook kunt u de melding
online volgen. Uiteraard zijn uw gegevens

van de gemeente, waarop ook de andere
meldingen in uw buurt en in de gemeente te
zien zijn.

niet openbaar, maar gebruiken wij ze alleen
voor de afhandeling van uw melding. Bij
een anonieme melding ontvangt u geen
terugkoppeling.

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de
Appstore en Playstore. Voor meer informatie
kijk op www.fixi.nl.

Bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen

- De Kwakel 12: wijzigen gebruik agrarische
opstallen, zaakkenmerk Z.70567 (10.02.22)

2 maart 2022

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Harinxmahof 8: bouwen erker,
zaakkenmerk Z.70663 (16.02.22)

Loosdrecht
- Larixlaan 15: vervangen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70631 (14.02.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: tijdelijk
plaatsen Bedouintent, zaakkenmerk
Z.70625 (14.02.22)
- Rading 138: kappen 14 bomen (project
Schippershof), zaakkenmerk Z.70564 (10.02.22)

Breukeleveen
- Herenweg 100 en 100a: vernieuwen
beschoeiing, zaakkenmerk Z.70553 (10.02.22)

’s-Graveland
- t.h.v. Zuidereinde 109: aanleggen dammen,
duikers en beschoeiing (Le Reve Weids),
zaakkenmerk Z.70546 (10.02.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.70630 (14.02.22)
- Middenweg 76: vervangen en uitbreiden
aanbouw, zaakkenmerk Z.70614 (14.02.22)

- Rading 16 10: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk: Z.69457 (21.02.22)

Verlenging beslistermijn

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

Breukeleveen
Nederhorst den Berg
- Dammerweg naast 57: bouwen woning en
maken uitweg, zaakkenmerk Z.68144 (14.02.22)
- Torenweg 12: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.68981 (14.02.22)
- Vaartweg 24: plaatsen vlonder,
zaakkenmerk Z.70437 (21.02.22)
- Willie Dasplein en omgeving: afwijken bestemmingsplan Lentespektakel 22 t/m 29 april 2022,
zaakkenmerk Z.69860 (14.02.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar maken
tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

>

- Herenweg 42: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.69492 (18.02.22)

Kortenhoef
- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69316 (10.02.22)

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
Moleneind 2a, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij het voornemen hebben

Wijdemeren
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Bekendmakingen
om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3o, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het
bestemmingsplan “Jachthaven Kortenhoef”
voor de realisatie van zes recreatie-appartementen met kantoor en opslag.
Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 3 maart 2022
gedurende zes weken ter inzage. U kunt het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken
op Moleneind 2a, Kortenhoef.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV01Mlneind2A2022-on01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring
van geen bedenkingen kunt u indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen en
ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder Cannenburgerpark

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij het voornemen hebben
om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,
onder 3o, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het
bestemmingsplan “Buitengebied Ankeveen’
voor de bouw van 32 woningen op de locatie
aan de Canneburgerweg 3-7 en Herenweg
114-115 in Ankeveen.
Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.
Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van de
Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tevens een ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 3 maart 2022
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het
ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Cannenburgerweg 3,
Ankeveen. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-on01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring
van geen bedenkingen kunt u indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.
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De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld met betrekking
tot de volgende punten:
1 de volgende bijlagen bij de toelichting zijn
vervangen;
a bomeneffectanalyse
b quickscan natuurwaarden
c stikstofonderzoek
2 de volgende bijlagen bij de toelichting zijn
toegevoegd;
a bezonningsstudie
b (vogelvlucht)impressies
c akoestisch onderzoek parkeerkelder,
hellingbaan en indirecte hinder
3 tekst in toelichting omtrent vervallen staat
‘t Laantje 3 is gewijzigd;
4 toelichting is geactualiseerd ten aanzien van
wetgeving en beleid;
5 toelichting is aangepast naar aan meest
recente plan (verplaatsing berging naar kelder,
meer parkeerplaatsen op maaiveldniveau,
meest recente tekeningen/impressies etc.)
6 waterparagraaf aangevuld;
7 in de regels is een bepaling opgenomen met
betrekking tot de maximale cumulatieve
geluidsnorm van warmtepompen.

Crisis- en herstelwet
Omdat het bestemmingsplan de bouw van
meer dan elf woningen mogelijk maakt, is op
het vaststellingsbesluit de Chw van toepassing.
Dit brengt met zich mee dat de beroepsgronden
in het beroepschrift moeten worden opgenomen,
dat het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard
indien binnen de beroepstermijn geen gronden
zijn ingediend, en dat na afloop van de beroepstermijn geen gronden meer aangevoerd
kunnen worden.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u tegen het bestemmingsplan en het Besluit
hogere waarde Wet geluidhinder beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
te ’s-Gravenhage.

Verkeer

>

Verkeersbesluiten

Besluit hogere waarde Wet geluidhinder
Ten gevolge van het wegverkeer op de
Luitgardeweg in Loosdrecht zal een deel van
de appartementen in Blok A (‘t Laantje 4) een
hogere geluidsbelasting ondervinden dan de
voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder voor dit plan in ontwerp
hogere waarden vast gesteld.

‘s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Vanwege de realisatie van meer dan elf
woningen is de Chw van toepassing voor dit
bestemmingsplan.

Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in
ontwerp besloten voor deze woningen hogere
waarden vast te stellen. De relevante stukken
hebben sinds 18 maart 2021 gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Er zijn zienswijzen
ingediend ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Deze zienswijzen met betrekking
tot het Besluit hogere grenswaarden hebben
wij als ongegrond beoordeeld. Het definitieve
hogere waardenbesluit is niet significant gewijzigd. Burgemeester en wethouders hebben
besloten de betreffende hogere waarden
definitief vast te stellen.

Het bestemmingsplan

Inzage

Het plangebied omvat de percelen ’t Laantje
3 en 4 waarvoor een bestemmingsplan is
opgesteld om te komen tot de realisatie van
een appartementencomplex in (gedeeltelijk)
4 bouwlagen met 49 appartementen en
parkeergarage op de adressen ’t Laantje 3 en
4. De twee bestaande vrijstaande woningen
zullen worden gesloopt.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
en het Besluit hogere waarde Wet geluidhinder,
met de daarbij behorende stukken, liggen
vanaf donderdag 3 maart 2022 gedurende 6
weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op ’t Laantje 3.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP7800tLntje342020-va00.

> Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ’t Laantje 3 en 4
in Loosdrecht en besluit hogere
waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat
de gemeenteraad op 10 februari 2022 het
bestemmingsplan “’t Laantje 3 en 4” gewijzigd
heeft vastgesteld.
Voor dit plan is op grond van artikel 110a van
de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tevens een hogere
waarden Wet geluidhinder vastgesteld.

De locatie is gelegen ten zuiden van het Bosje
van Sprengen en ten noorden van de woningen
in de wijk Hallinckveld. Aan de oostzijde is het
complex gelegen aan de Luitgardeweg. Op
het perceel staan thans nog twee vrijstaande
woningen.

Voor het inzien van het besluit hogere waarden Wet geluidhinder kunt u een mail sturen
aan info@wijdemeren.nl.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

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.

- Verlagen van de maximum snelheid op de
Leeuwenlaan in ’s-Graveland van 60 naar
50 km/uur (02.03.22)

Kortenhoef
- T.h.v. C. Vreedenburghgaarde 9: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats,
(bij GPP met aanvrager) (15.02.22)

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 gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u
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)

WIJDEMEREN

Nederhorst Noord - de andere kant
van het verhaal ….
Vóór bouwen en vóór de natuur – het kan
CDA draait – woningzoekenden zijn de dupe

Eind januari verraste het CDA met een plotselinge draai
van hun standpunt over de bouw van 150 woningen in
Nederhorst Noord. Vier jaar lang is aan het plan gewerkt
door de gemeente en op het laatste moment haakte het
CDA af.
Twee weken geleden plaatste het CDA een advertentie
met een uitleg over hun gewijzigde standpunt. Wij vertellen u graag de andere kant van het verhaal.
Het CDA beweert dat er geen toestemming is van
de provincie en verwijst naar een e-mail van de
provincie als “bewijs”. Dat de provincie tegen is,
was echter al veel langer bekend, ook bij het CDA.
Waarom dan deze plotselinge draai? Heeft dit
soms te maken met de verkiezingen?
n De Horn- en Kuijerpolder is in 2018 aangewezen
als weidevogelleefgebied. Bij die aanwijzing zijn
aantoonbaar fouten gemaakt. Daar heeft de provincie
het natuurlijk liever niet over, dus nemen ze liever
ook geen officieel standpunt in …… en ze zijn bang
voor precedentwerking voor andere gemeenten.
n De provinciale regelgeving geeft aan dat er wèl
gebouwd kan worden wanneer sprake is van een
groot algemeen belang. De lokale VVD vindt dat dit
zo is gezien de vele woningzoekenden, maar óók
omdat er compenserende maatregelen worden
genomen voor de weidevogels. Er wordt in de
polder 3 hectare plas-dras gebied gemaakt.
n Door het CDA wordt vooral benadrukt dat het een
te grote aanslag zou zijn op het ambtelijk apparaat.
Dit klopt niet. De manuren voor dit project kunnen
extern worden ingehuurd en doorbelast worden aan
de ontwikkelaar en kosten onze gemeente dus niks.

een aantal bestaande bouwlocaties genoemd maar wij
dagen het CDA uit om met nieuwe bouwlocaties op
de proppen te komen.

Wat wil de lokale VVD

Wij willen woningen voor onze jongeren en onze ouderen die graag naar een gelijkvloerse woning gaan.
Daarmee zorgen we voor doorstroming voor jonge
gezinnen. Wij willen ook voorrang geven aan onze
inwoners. Nederhorst Noord biedt daar een uitgelezen
kans voor.

n

Als compensatie noemt het CDA het inbreien van 80 tot
100 woningen in de kern van Nederhorst. Het CDA heeft

De lokale VVD begrijpt dat niet iedereen voor dit plan zal
zijn. En dat mag, dat is het mooie van democratie.
En natuurlijk zien ook wij het liefst helemaal geen natuur
verloren gaan. We hebben het echter over nog geen
2,5% van de hele polder.

De gemeente in gesprek met de provincie –
met uw steun!

Wij vinden dat de keuze bij de gemeente ligt en niet
bij de provincie. In de gemeenten Opmeer en Schagen
speelde onlangs een soortgelijke situatie. Hier zetten de
CDA bestuurders wel door, ondanks tegenstand van de
provincie. En wat blijkt …. beide gemeenten zitten nu
aan tafel met de provincie en gezamenlijk wordt naar
een oplossing gezocht.
Dat is wat wij ook willen: in gesprek met de provincie
om te zien wat mogelijk is, en niet zomaar een afwijzing in de vorm van een e-mail. Waarom? Omdat wij
denken dat dit plan zeker kans van slagen heeft.

Neemt u met ons de uitdaging aan om met de
provincie in gesprek te gaan? Stem dan op de
lokale VVD op 16 maart a.s. en wij gaan samen
de klus klaren. De keuze is aan U!

www.vvdwijdemeren.nl

Lijst 4
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Bijzondere ervaring dankzij
burgemeester Larson
Een opinie door: Ronald Frisart
WIJDEMEREN
Via de huis-aan-huisbladen heeft burgemeester
Crys Larson me een bijzondere ervaring bezorgd.
Op grond van haar mededelingen viel in dit blad
vorige week te lezen dat ik
de gemeente Wijdemeren
voor 9.000 euro op kosten
heb gejaagd.

9.000 euro
Wob-verzoeken vergen volgens Larson steeds meer werk
en daarom heeft de gemeente
een extern bureau ingeschakeld. Aan Wob-werk kostte dat
bureau vorig jaar volgens haar
23.000 euro. En, zo staat er,
‘alleen al Frisarts onderzoek
kostte 9.000 euro aan externe
inhuur’.

Redacteur Herman Stuijver
had op Rading Nul gelezen dat
het college twee keer zoveel
tijd nam als de wet toestaat
om me – rond het rapport van
Necker van Naem – informatie
te verschaffen waarom ik had
gevraagd met behulp van de
Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Hoe kan dat nou?, was
Stuijvers vraag aan de gemeente. Burgemeester Larson
legt in het stuk uit dat de gemeente steeds meer en steeds
ingewikkelder Wob-verzoeken
krijgt: 29 in 2020, 45 in 2021.
Stuijver noteert: ‘Het vertrouwen in de overheid is afgenomen, burgers vertrouwen minder op de informatie die ze van
de overheid krijgen.’ Dat zuigt
hij niet uit zijn duim, het blijkt
bijvoorbeeld uit een analyse
die Kieskompas laatst maakte.

Daar keek ik van op. Mijn
Wob-verzoek zou goed zijn
voor 39,1 procent van de uitgaven voor alle 45 Wob-verzoeken uit 2021? En die 44
andere verzoeken kostten gemiddeld maar 318,18 euro per
stuk? Of zaten er nog een paar
‘dure jongens’ tussen die anoniem blijven? Het zou allemaal
kunnen, maar dat ligt dan aan
keuzes door ambtenaren: voor
welk verzoek doen we alle of
het meeste werk zelf en welk
werk besteden we uit? Dat is
aan de gemeente, daar gaat
een ‘Wobbende’ burger niet
over.
Wat me echter het meest verbaasde, is dat Larson aan
mijn Wob-verzoek überhaupt
een prijskaartje hangt. Dat
mijn naam valt in verband met
Wob-verzoeken, daarmee heb

ik geen enkele moeite. Op het
Wijdemeerse politieke weblog
Rading Nul heb ik van mijn verzoek aan het college immers
geen geheim gemaakt. Wel
vind ik het hoogst eigenaardig
dat Larson de naam van een
burger in verband brengt met
een door haar heel precies
genoemd bedrag aan externe
kosten voor de gemeente. Dat
bedrag had ze vast niet paraat
toen Stuijver kwam met zijn
vragen. Dat zal speciaal zijn
opgezocht en Larson heeft er
blijkbaar heel bewust voor gekozen dat bedrag te koppelen
aan mijn naam.
Indiscretie
Nu kan ik best tegen een stoo
tje – wie soms uitdeelt moet
ook kunnen incasseren. Maar
hier is sprake van een nogal unieke indiscretie. Zou het
toevallig zijn dat die indiscretie
iemand betreft die het functioneren van de burgemeester
op Rading Nul een aantal keren kritisch onder de loep heeft
genomen? Zou ze die hinderlijke criticaster een hak willen
zetten? Foei, wat een lelijke
gedachten! Natúúrlijk zit het
zo niet in elkaar. Kijk maar wat
Larson ook tegen dit weekblad
zei: ‘Op de eerste plaats wil ik

benadrukken dat iedereen het
recht heeft op openbaarheid.
Dat staat als een paal boven
water’. Nou dan!
Anders
Tot slot nog één punt. Om het
concept-rapport van Necker
van Naem en daarmee samenhangende communicatie
zou ik nooit via de Wob hebben
gevraagd als de burgemeester
met die materie tegenover de
gemeenteraad anders was
omgegaan. Zo liet ze een aantal lastige vragen van VVD en
D66 onbeantwoord. Zo zei ze
dat ze niet wist hoe het college zou zijn omgegaan met
de dubbele pet van de onderzoeksleider als het college
daarvan op de hoogte was ge-

weest. Al met al rees de vraag
in welke richting het college
de onderzoekers heeft bijgestuurd. Larsons aanpak wekte
wantrouwen en riep nieuwe
vragen op. Voor antwoorden
was een beroep op de Wob
onontkoombaar. Dat bezorgt
de gemeente werk en het kost
momenteel blijkbaar ook geld,
aan externe inhuur. Werk en
uitgaven die niet nodig waren geweest als het college
de dubbele-pet-onderzoeker
buiten de deur had gehouden
en als de burgemeester de
gemeenteraad volledige openheid van zaken had gegeven.
Foto: Douwe van Essen

Column

Het Oude Kerkje in Kortenhoef en Spinoza …
Door: Cor Winkel

De radio staat aan, ik ga zitten
en ik vang nog net de laatste
woorden op: “Vrijdenkers voor
beginners, bestel nu het spel
bij het Humanistisch Verbond.”
Ik ben helemaal niet zo van de
spelletjes of het moet iets met
voetbal zijn, maar nu spitste ik
mijn oren. Het zal het woord
“vrijdenkers” wel zijn. Een
voetbalmaatje heeft het trouwens altijd over voordenken.
En dan vooral, als ik te laat bij
de bal ben… Vooralsnog gaat
mijn sympathie uit naar het
vrijdenken.
Als je het spel bestelt, krijg je
ook het speciale gratis ma-

gazine over vrijdenkerij met
onder meer Raven van Dorst,
Marli Huijer, Spinoza en Sander Schimmelpenninck. Ondanks de klinkende namen,
stel ik de aanschaf van het spel
toch maar even uit. Voorlopig
houd ik het op Ton de Kok. Uitverkoren om de Nesciolezing
te houden in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk. In
een vorig leven marineofficier,
Kamerlid en de laatste twintig jaar docent in Amsterdam.
Naar eigen zeggen gebruikte
hij bij de marine vooral zijn
spieren, in de 2e Kamer ging
het vooral om emotie en pas in
de laatste 20 jaar gebruikte hij
zijn hoofd…

De spreker was vol lof over de
mooie entourage. Meestal trad
hij op in zaaltjes en andere
weinig tot de verbeelding sprekende vergaderruimtes. Ik kon
hem geen ongelijk geven. Ook
ik ben elke keer weer onder indruk van het interieur, met de
houten balken en mooie zoldering. Alleen de kerkbanken
zijn hard, maar een kniesoor,
die daar over klaagt. Ik zat
prinsheerlijk, corona proof, net
iets hoger dan de rest met een
goed zicht op spreker en muzikanten met werk van César
Franck (1822-1890), mooi uitgevoerd door Francien Post
en Corien van den Berg.
Het zal bij het tweede muziek-

deel geweest zijn, toen mijn
oog viel op een mevrouw, die
met haar hand schijnbaar het
ritme van de muziek volgde.
Ze ging er in op. Mooi om te
zien. Ik wendde mijn blik weer
naar de muzikanten. Een tel later, schoof mijn blik weer naar
het midden en zag weer die
herhaalde beweging. Ik keek
nog eens wat nauwkeuriger en
dacht een naald en een draad
te zien. De mevrouw was bezig een tas of muts te naaien.
Het zag er allemaal wel heel
zen uit… Of was het toch een
zinsbegoocheling?
Gelukkig ook veel opgestoken
van het verhaal van De Kok.
Leven en werk van onder meer

Spinoza kwamen voorbij in een
mooie filosofische reis door de
geschiedenis. Vroeg me, inmiddels thuisgekomen, af, wat
Erasmus nou met Spinoza te
maken heeft. Een begin van
een verklaring is misschien
dat Erasmus eigendom is van
Rotterdam en dat Spinoza
duidelijk bij Amsterdam hoort.
Een beetje Feyenoord en Ajax
dus… In een tussenzin, hoorde ik De Kok nog zeggen,
dat “de vrije wil niet bestaat”.
Victor Lamme en Dick Swaab
hebben daar ook het nodige
over gezegd. Misschien een
idee om dit uitgangspunt ook
in het vrijdenkersspelletje van
het Humanistisch Verbond op
te nemen…
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LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

Laatste verkiezingsdebat GooiTV

WIJDEMEREN
● Airco service
● APK
Woensdag 16 februari
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secundaire arbeidsvoorwaarden.
COMMERCIEEL TALENT EN Vakgarage
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Logisch dat de aanvoersters
van de lijsten 1 en 2 goed voor
de dag wilden komen. Ze waren beide goed voorbereid.
Niet alleen met stapels documenten om elkaar verbaal te
bestrijden, ook de aankleding
van de tijdelijke studio kreeg
de nodige aandacht. Het CDA
plaatste een kolossaal verkiezingsdoek met veel kandidaten pal achter Rosalie van Rijn
en De Lokale Partij omringde
Alette Zandbergen met kleur-

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

WWW.DENIEUWSSTER.NL

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451

rijke banners. Zelfs de bekende DLP -caravan stond buiten
te pronken.
Het werd een debat waarop iedereen hoopte, scherp,
aanvallend en duidelijk onderscheidend wat de standpunten
van de partijen waren. Het
‘bouwen, bouwen, bouwen’
van het CDA, zonder Nederhorst Noord, tegenover de
terughoudendheid voor bouwplannen van De Lokale Partij
die kiest voor landschapsbehoud. Op het vlak van het sociaal domein vonden de vrou-

Of de huidige coalitiepartij
CDA na de verkiezingen in zee
wil gaan met oppositiepartij De
Lokale Partij zal pas blijken na
de verkiezingsuitslag. Er is in
ieder geval geen blokkade.
Daarbij heeft u het als kiezer
natuurlijk voor het zeggen.
Dus bekijk de uitzending om
de nuances te ontdekken en
uw keus te sterken.
FOTO: (v.l.n.r.) Saskia Luijer,
Rosalie van Rijn, Alette Zandbergen en Herman Stuijver

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

“Omdat zij alles deden om fusie
met Hilversum te voorkomen.
Samenwerking waar het efficiënter
kan is prima. Zo blijven we
zelfstandig!

Zij begrijpen wat gezond
financieel beleid is. Besteed
gemeenschapsgeld aan onderhoud
van onze dorpen en welzijn
van inwoners in plaats van aan
geldverslindende projecten.
Zij kwamen met scherpe kaders
voor Ter Sype. Niet de bizarre
hoeveelheid bedrijven van de
tekeningen, maar vooral betaalbare
woningen met oog voor goede
verkeersafwikkeling” Zij krijgen
mijn steun. Steunt u ze ook?

ALS UW DORP U LIEF IS!

De Lokale Partij

LIJST

1

11. MARJAN PRONK-LIGTHART

Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

wen elkaar weer.

OUD-LOOSDRECHT

www.delokalepartij.org
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Spiegelplasloop gaat door
NEDERHORST DEN BERG
Op zondag 20 maart kan
de Bergse Runnersclub,
na twee jaar onderbreking
door corona, eindelijk weer
de Spiegelplasloop organiseren. Het hardlooprondje
om de Spiegelplas is populair bij hardlopers in de
Gooi en Vechtstreek.
“Inmiddels lopen de voorinschrijvingen heel aardig”, vertelt Gert van der Vliet van de organiserende Bergse Runners.
Bij de laatste editie in 2019
stonden er ruim 400 hardlopers
aan de start van de Seneca
formulierenserver Spiegelplasloop. “Dat aantal verwachten
we niet direct te halen, het belangrijkste is dat we weer een
loop voor de mensen kunnen
organiseren”, legt medeorganisator Martin van Wijk uit.
Naast de 10 km wedstrijd en
prestatieloop biedt het evenement ook de Arens Makelaars
5km recreatieloop. De Spiegelplasloop is een gezellig en
laagdrempelig
hardloopevenement dat in trek is bij veel
prestatie- en wedstrijdlopers in
midden Nederland.

Door: Maire van der Meulen

Wedstrijdloop
De Bergse Runners verwachten dat veel wedstrijdlopers
de weg naar Nederhorst den
Berg te vinden. De Spiegelplas zal het eerste loopevenement in de regio zijn dat weer
kan worden georganiseerd
na het opheffen van de COVID-19 beperkingen. Louran
van Keulen van hardloopwinkel
Run2day Hilversum, die het
deelnemersveld voor de wedstrijdloop regelt, laat weten dat
de Hilversummer Cas Lutz in
ieder geval aan de start zal verschijnen en dat bij de dames
alle ogen gericht zijn op Mirjam Koersen. De Hilversumse
marathonloopster is lid van het

GAC Running-team ‘MILA Hilversum’ en heeft net als de rest
van het team haar komst naar
de Spiegelplasloop bevestigd.
Van Keulen: “In de afgelopen
jaren is de Spiegelplasloop
goed op de kaart gezet. Het is
een mooie loop voor beginner
tot wedstrijdloper met een snel,
gecertificeerd en mooi in de natuur gelegen parcours.”
Deelname kan uitsluitend via
voorinschrijving via www.spiegelplasloop.nl en is tot 19 maart
mogelijk. Starttijden: 1000m kidsrun 12.15, 5km prestatieloop
12.50, 10km wedstrijd &prestatieloop 13.00 uur.

Sportieve en gezellige mensen gezocht
Door: Ria Loos

HILVERSUM
Ta f e l t e n n i s v e r e n i g i n g
TOVO uit Hilversum bestaat
inmiddels meer dan 65 jaar
en heeft helaas te weinig
leden om door te kunnen
gaan. Al 40 jaar speel ik bij
deze club (als inwoner van
Kortenhoef) en het gaat bij
onze club niet alleen om
de sport maar ook om de
gezelligheid. Deze uitnodiging geldt natuurlijk voor
Oud- en Nieuw Loosdrecht,
Ankeveen, Kortenhoef en
‘s-Graveland.
Allemaal gemeenten waar
geen tafeltennisverenigingen
zijn en die grenzen aan Hilversum. De club is ideaal voor 40+
ers die in het verleden een balletje hebben geslagen of voor
degenen die op recreatieve basis dit willen leren. TOVO (Tot
Onze Vreugd Opgericht) is dus
op zoek naar nieuwe leden.
Wilt u vrijblijvend een balletje
slaan of langskomen dan bent

Inzameling voor			
huisdieren Oekraïne

u van harte welkom. Tafeltennisbatjes en balletjes zijn in ruime mate aanwezig.

TOT ONZE VREUGD
OPGERICHT
Meld u aan
Wij zijn het hele jaar iedere
maandagavond (m.u.v. feestdagen) vanaf 20.00 uur geopend aan de Vaartweg 52 te
Hilversum, achter het Hilversums Gymnasium. U speelt
dan in de beste accommodatie van Nederland en hoeft
bijv. nooit de tafeltennistafels

op te zetten. Er is daarnaast
voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook is er een bar
waar u tijdens en na het tafeltennissen uw prestaties kunt
evalueren onder het genot van
een hapje en een drankje. Aan
u de keuze of u recreatief of op
wedstrijdniveau wilt spelen. Wij
zien u graag langskomen.
Tafeltennisvereniging TOVO;
Fred Nelis, wedstrijdsecretaris/
bestuur; tel.nr. 06 53638511;
fmnelis@hetnet.nl.

LOOSDRECHT
Mijn vriendin (en overbuurvrouw, dus inwoner van
Oud Loosdrecht) Arianne
Bokmans is een inzameling
gestart (geld, voer, reismandjes, dekens, etc) voor
Oekraïnse huisdieren. U
kunt spullen inleveren t/m
vrijdag 4 maart. U kunt haar
appen op: 06-22492472
U hebt ongetwijfeld de beelden gezien van mensen die
schuilen met hun huisdieren.
Arianne is zelf dierenarts en
heeft twee teckels. Het idee
dat je huis niet meer veilig is

én je huisdieren hebt is verschrikkelijk. Nu is het geval dat
Polen de grens openstelt voor
huisdieren en daarbij de gebruikelijke eisen voor papieren,
vaccinatiebewijzen e.d. laat
gaan. Er worden veel huisdieren verwacht in Polen. Help for
Polish Animals zamelt in Den
Haag spullen in en gaat het
vanaf daar naar Polen brengen. Arianne gaat zaterdag
aanstaande naar Den Haag
om de ingezamelde spullen te
brengen. (Er heeft iemand al
huur van een transportbusje
gedoneerd om mee naar Den
Haag te rijden!)
Doet u ook mee? App: 06- 22
49 24 52.

14

Woensdag 2 maart 2022

FAMILIEBERICHTEN
Enige en algemene kennisgeving.
Van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Johanna Vlug - Poldervaart
weduwe van Elias Vlug
* Dordrecht,
21 december 1928

† Oud-Loosdrecht,
22 februari 2022

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkinderen
De begrafenis heeft op vrijdag 25 februari jl.
in besloten kring plaatsgevonden te Oud-Loosdrecht.

#REN TEGEN
KANKER
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

WIJ ZIJN ER
OOK VOOR Ù
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos 15
1213 RH Hilversum
035 - 62 52 484
www.tandheelkundezonnestraal.nl
info@thkz.nl

Muiderslot staat centraal
REGIO
In de 10-delige televisieserie Het verhaal van Nederland neemt acteur en verteller Daan Schuurmans
de kijker mee langs de
hoogte- en dieptepunten
van onze geschiedenis. In
aflevering 4 gaan we terug
naar de tijd van ridders en
graven (1000-1300), en is
te zien hoe Floris de Vijfde
op listige wijze weet in te
spelen op het conflict tussen Gijsbrecht van Amstel

en de Utrechters. Hij krijgt
zo de macht in het gebied
aan de Vecht en laat er een
kasteel bouwen: het Muiderslot.
Zelf erop uit gaan en de geschiedenis beleven? Bij Het
verhaal van Nederland zijn
10 bijzondere ‘podwalks’ ontwikkeld; gps-gestuurde audiotours waarin Daan Schuurmans je op locatie meeneemt
op reis door de tijd. De podwalk bij Muiden begint aan de

rand van Muiden en voert je
door de polder, over een dijk
langs het water en tenslotte
door het authentieke centrum
langs de Vecht. De audiotours
zijn te beluisteren via de podwalk app ‘Het verhaal van Nederland’ (gratis te downloaden
via de app stores).
Het verhaal van Nederland is
iedere woensdagavond te zien
rond 20.35 uur op NPO1.

Alzheimer Café
REGIO
Op 9 maart is er weer een
Alzheimer Café in wijkcentrum De Koepel, Kapittelweg 399A, 1216 JC Hilversum. Het gaat deze keer
over verschillende vormen
van dementie.
Dementie is een verzamel-

naam voor ziektebeelden
waarbij geheugenproblemen
meestal op de voorgrond
staan. Afhankelijk van de
oorzaak zijn er verschillende
vormen van dementie te onderscheiden. Op 9 maart zal
een specialist dieper ingaan
op deze verschillende vormen
van dementie en de verande-

ringen waarmee u in het algemeen te maken krijgt. Daarnaast is er aandacht voor uw
individuele vragen, want het
verloop van het dementieproces is voor iedereen verschillend. Gastspreker: Louis Hahn
specialist ouderengeneeskunde Hilverzorg.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

Omdat hun aanpak mij bevalt.

In 2019 wilde provincie NoordHolland in het Weersloot- en
Stergebied plotseling zonder overleg
weilanden veranderen in natuur.
Alsof het geen natuur is! Weilanden
die agrariërs, hobby-boeren,
paardenhouders en particulieren
natuurvriendelijk beheren.
De Lokale Partij sprong direct
in de bres en bracht het in de
gemeenteraad. Mede dankzij hen
praat men nu mét ons, in plaats
van over ons.
Zij zien wat van belang is. Deze
aanpak verdient een groter podium.
Mijn advies: Stem lijst 1

ALS UW DORP U LIEF IS!

De Lokale Partij

LIJST

19. BARRY VAN DE BUNT

LOOSDRECHT

www.delokalepartij.org
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Reactie op					
‘Wonen in Wijdemeren’

Ingezonden brieven

Kick out sidekick
25 Februari: politiek café gepresenteerd door Herman
Stuijver met als sidekick Wim
Kozijn. Iedere lijsttrekker koos
zelf twee onderwerpen. Er
werd niet gedebatteerd door
de lijsttrekkers onderling. Wim
Kozijn kreeg de gelegenheid
om, n.a.v. deze stellingen, op
gepaste en ongepaste momenten van zich te laten horen (weekblad week 8).
Het verbaasde mij welke rol
Wim Kozijn dácht te moeten
vervullen Aan het einde van
de avond wist ik veel over de
persoonlijke omstandigheden
en de politieke voorkeuren
van Wim Kozijn. Ik was daar
niet voor gekomen. Ik weet nu
dat: hij tégen het bouwen van
starterswoningen én tegen

het bouwen van seniorenwoningen is, altijd heeft geweten
dat ‘Zuidsingel fase 8’ er nooit
zou komen, een huis heeft
van acht ton maar deze nooit
verkoopt omdat de woning
dan gekocht wordt door Amsterdammers, die kunnen het
wél betalen en Wijdemeerders
niet. (tip, je kunt je woning ook
onder gunning verkopen)
Wim Kozijn mocht reageren,
op gepaste en ongepaste momenten. Het lijkt mij een goede aanvulling als er ook op
een gepaste wijze gereageerd
wordt. De hele avond was hij
zijn eigen mening aan het verkondigen, zonder te proberen
om het beste uit de lijstrekkers
te halen. Een voorbeeld hiervan is hoe hij Myriam Kooij

van D66 voor het blok zette.
Ook zij mocht twee onderwerpen kiezen. Wim Kozijn
vond deze niet belangrijk genoeg en koos zelf een andere
waarover vervolgens gepraat
werd. Myriam Kooij bracht
het er prima vanaf, maar de
afspraken, waar Wim Kozijn
zich zo graag aan gehouden
ziet, heeft hij met voeten getreden. Misschien is de opzet
van deze avond wel goed,
maar er is nog iemand die in
zijn rol moet groeien. Dat kan,
ik hoop daar het resultaat van
te kunnen zien tijdens de volgende bijeenkomsten. Zo niet:
Kick out de Sidekick.
Gerrie van Rijn- Luijer

Woningbouwplan Horn- en Kuijerpolder
Ik heb de raadsvergadering
hierover gevolgd en zag dat
er meer vliegen werden afgevangen dan antwoord werd
gegeven op terechte vragen
en behoeften van de burgers.
Tot begin 2022 werd het plan
door een groot gedeelte van
de raad gesteund totdat plotseling een grote sociale volkspartij de grote noodzaak voor
woningbouw in Nederhorst
niet meer zag zitten met redenen o.a. de vogelstand in de
polder.
De polder is een vogelnatuurgebied. Nu woon ik pas 51
jaar hier in de polder met een
weids uitzicht over de weilanden met alleen maar raaigras.
Weidevogels weinig of niet te
zien. Ik kan ze op een hand

tellen. Voedergras voor geïndustrialiseerde melkproductie
zonder een Hollandse koe in
de wei. Hoezo beschermd natuurgebied? Geen koeien en
geen vogels in de wei. Dat is
de realiteit. Koeien en vogels
in de wei zijn mooi wanneer
wij dat willen, maar dan moet
de beweiding wel veranderen.
Ander gras, minder koeien en
bescherming van de vogels
in het broedseizoen door de
broedplaatsen te merken.
Boer en burger tevreden. Minder koeien, minder mest, minder stikstof. We doen positief
mee met onze klimaatplannen!
Wanneer er dan een woonplan met een groene uitstra-

ling komt, kunnen wij met
zijn allen genieten. Allereerst
de nieuwe bewoners, oud
en jong en van welke sociale structuur dan ook. Al jaren
zoekend naar een woning.
Wat denk je van onze middenstand? Nieuw jong bloed,
nieuwe klanten en levendigheid in ons centrum. Door het
CDA wordt beoogd ‘we moeten ons in de nieuwe raad’
nog eens gezamenlijk hierover beraden. Een gotspe! Of
er niet al lang genoeg over is
gepraat. Hoezo geen hoofdzaak CDA! Het doet me zeer
dat onze sociale partijen in de
raad zo met grote problemen
omgaan. Ik weet waar ik niet
op ga stemmen.
Arnold de Jonge

Ode aan de zorg
Op maandagochtend fiets ik
langs de senioren van de Anton Smeerdijkgaarde naar de
bloedprikpost bij Veenstaete
in Kortenhoef. Dagelijks neem
ik een knalroze chemocapsule. Zo rem ik mijn te snel
groeiende rode bloedcellen
en voorkom ik een herseninfarct.

te verpleegkundige die mij
afleidt als de naald in de binnenkant van mijn ellenboog
verdwijnt. Telkens andere verpleegkundigen, iedere keer
weer die uitstekende zorg.
Zorg dichtbij huis. Als ik naar
huis terugfiets, zwaai ik naar
de senioren, die vrolijk terugzwaaien.

Elke acht weken ontmoet ik
een buitengewoon opgewek-

Ik herinner mij de verpleegkundige op de scooter, die mij

zorg op maat aan huis verleende. De jonge thuiszorgverpleegkundige, die zo goed
kon luisteren en ondertussen
de wond verzorgde. Onze vertrouwde huisartsen op huisbezoek, op een warme aprildag
in de tuin. Onze zorgverleners
zijn goud waard. Zij zorgen
voor kwaliteit van leven. Ik
ben hen er dankbaar voor.
Patricia Roobol

Graag wil ik reageren op het
artikel van Renée Wijnen en
Lily Rootinck over wonen in
Wijdemeren. Hoewel ik het
eens ben met de strekking
van hun artikel en waardering
voel voor hun inzet en denken,
wil ik er graag aan toevoegen
dat er ook een financieel probleem opgelost moet worden.
In vele gemeenten en ook in
Wijdemeren is er telkens een
tekort op de begroting. Deze
tekorten worden hier en elders aangevuld met verkoop
van grond die eigendom is van
de gemeente. Daardoor mist
de gemeente slagkracht in de
woningbouw en is afhankelijk
geworden van de projectontwikkelaar die in staat is een
financiële investering te doen.
Omdat deze investering met
winst terug moet komen, bouwen ze het soort huizen die
dat mogelijk maken en dat
zijn niet altijd de huizen die
het meest nodig zijn. Daarom
moet er iets veranderen aan
de financiering van de ge-

meente. Er moet tegelijk met
de decentralisatie van taken
van het rijk naar de gemeente, een verschuiving in de
belastingen plaatsvinden ten
gunste van de gemeente. Dat
wil zeggen minder inkomsten
belasting – de belasting die
naar het rijk vloeit – en meer
onroerend goed belasting en
andere gemeentelijke opslagen. Dat geeft de gemeente
slagkracht om zelf panden op
te kopen, zoals bijvoorbeeld
de leegstaande bedrijfspanden aan de Koninginneweg
in `s Graveland/Kortenhoef,
en daar leuke appartementen
voor starters neer te zetten.
Dat betekent dat alle politieke
partijen in Wijdemeren die ook
landelijk zijn, zich in hun interne beleidsdiscussie hiervoor
warm moeten maken. Het woningtekort is anders door geen
politieke partij op lokaal niveau
op te lossen.
Dieuwke Begemann

Gratis boek voor alle verloskundigen wereldwijd
WIJDEMEREN
Woet Gianotten is arts, psychotherapeut/seksuoloog en
inmiddels wel met pensioen.
Ondanks zijn 80 jaar, is hij nog
volop actief in het onderwijs in
binnen- en buitenland. Dat hij
het lesgeven nog niet is verleerd bleek wel uit zijn leuke
en vooral ook interessante
voordracht tijdens afgelopen
Valentijnsdag in het Spiegelhuys. Die avond kregen de
leden van de Rotaryclub Wijdemeren van alles te horen
over verliefdheid, liefde en
seksualiteit en de rol van hormonen. Aan het eind van de
avond werden de deelnemers
verrast met een toepasselijke rode Valentijnsroos, verzorgd door het bestuur van de
club. Men was zo te spreken
over de voordracht, die menig
nieuw feitje mee gaf aan de leden, dat het bestuur spontaan
een bedrag van 150 euro doneerde aan het project waarmee Woet zich op dit moment
bezighoudt. Samen met een
aantal internationale collega’s
werkt hij aan een Engelstalig

boek ‘Vroedvrouwen en Seksualiteit’. Wereldwijd blijkt er
tijdens de opleiding tot verloskundige verrassend weinig
aandacht te zijn voor seksualiteit, seksuele gezondheid
en intimiteit. Meestal beperkt
de lesstof zich tot voorbehoedsmiddelen en eventuele
pijnklachten tijdens seks na
de bevalling, maar seksuele
gezondheid voor vrouwen na
de bevalling gaat natuurlijk
over veel meer. Het boek is
nagenoeg klaar. Om het voor
alle verloskundigen ter wereld
bereikbaar te maken, wil hij
het ‘open access’ publiceren.
Dan kan iedereen het gratis
van internet downloaden. Een
fantastisch streven waaraan
Rotaryclub Wijdemeren graag
haar steentje wilde bijdragen.
Wilt u ook bijdragen of wilt u
meer weten? Stuur dan een
mail naar woetgia@ziggo.nl
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Easysit betaalt

Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

*
voor u de
21%
BTW!
Ontvang
tot
€
650,terug
Kom dus nu proefzitten in onze
voor uw
oude
stoel
showroom
en proﬁ
teer! of bank!*Relaxstoelen
Easysit B80

Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 9 maart!

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
Easysit
F45
passend
advies!

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

Easysit D62

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Easysit A90

Easysit DS40

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Gratis het beste zitadvies

Comfortbanken

Heel veel
stoelen en
banken

Thuisdemonstratie?

DIRECT

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

LEVERBAAR

Snelle of directe levering

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit A160

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit F35

Easysit DS703

Easysit F30

Easysit D65

thuisdemonstratie
088 - 6220220

easysit

Barneveld
Easysit Hilversum
A600 ruime showroom en ervaar
Kom veiligEasysit
winkelen
in Easysit
onze
het ultieme zitcomfort van de Easysit stoelen en banken!
Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat
 De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

 Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Een Easysit sta-opstoel

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

al vanaf € 895,-

 Wij hanteren altijd de richtlijnen van het RIVM
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis

Showroom Barneveld

Showroom Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, BX
3772
MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216
Hilversum
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳden Hilversum
Showroom
Hilversum
Dinsdag
t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733
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‘De Kruideniers’ 100 jaar jong
Door: Jaap van Waveren

LOOSDRECHT
Op 26 februari bestond de
‘Gooise Watersportvereniging De Vrijbuiter’ 100 jaar.
Vrij van coronamaatregelen werd dit op 27 februari
groots gevierd. De vereniging telt 770 leden. Onder
hen bevinden zich recreanten met zeil-of motorboot,
sloepen en roeiboten maar
ook wedstrijdzeilers.
In Oud Loosdrecht stond vroeger De Vrijbuiter’ bekend als
de kruideniersvereniging. Dit
had niets te maken met bekrompenheid, integendeel een
soort erenaam. Dit was een
vereniging waarvan lokale ondernemers wel lid konden worden. Hoewel het een besloten
vereniging is, is de gastvrijheid
kenmerkend. Klasse organisaties kunnen altijd een beroep
doen op het wedstrijdcomité
voor de organisatie van een
evenement of nationaal kampioenschap vanuit de unieke
ligging aan de Loosdrechtse
plassen. Niet weg te denken
is het Vrijbuiterweekend, met
300 deelnemende zeilboten
het grootste weekend zeilevenement in Nederland. Maar
ook de jaarlijks PIP ( Primus
Inter Pares) wedstrijd. Gedurende 2 dagen zeilen de
kampioenen van bijna alle
zeilklassen tegen elkaar om
uit te maken wie de beste

FOTO: (links) Wethouder Jan-Jaap de Kloet naast voorzitter Martijn Göttgens

zeiler is in Nederland. En niet
in de laatste plaats is het de
thuishaven van Schippersdag.
Daar waar het lijkt dat het Koninklijk Watersportverbond en
de sportmedia verzaken, richt
‘De Vrijbuiter’ zich intensief op
de promotie van de zeilsport.
Op zeer jonge leeftijd worden
kinderen enthousiast gemaakt
voor deze sport. Beginnend
in een optimist, vervolgens in
een Laser, Splash of Yngling
wordt tot ver in de wintermaanden getraind en lesgegeven.
Enkele jaren geleden werd
besloten 2 zogenaamde Gigs
aan te schaffen. Dit zijn roei-

boten geschikt voor 6 roeiers
en een stuurman. Zo’n 100 leden roeien tegenwoordig in diverse teams. In weer en wind
wordt er getraind, ook om mee
te kunnen doen in landelijke
wedstrijden. Voor de recreatieve watersporter wordt veel
georganiseerd op het eigen
terrein en in het gezellige clubhuis. Vaak opgeluisterd door
een bezoek van het Utrechts
Statenjacht.
Vrij en buiten
De Vrijbuiter is een vereniging
van, voor en door de leden.
De verenigingsstructuur maakt

het mogelijk dat de leden tegen een redelijk tarief een ligplaats voor hun boot kunnen
huren. Onder leiding van havenmeester Mark Kroneman
verrichten de leden zelf alle
onderhoud werkzaamheden in
de haven. Tijdens de drukbezochte receptie memoreerde
voorzitter Martijn Göttgens de
veelvuldige activiteiten van de
vereniging. Speciale aandacht
schonk hij aan de samenwerking met ‘Sailwise’, gevestigd op het eiland ‘Robinson
Crusoe’. Met aangepaste boten bieden zij zeilplezier aan
mensen met een beperking.

Namens de gemeente feliciteerde wethouder Jan- Jaap
de Kloet de vereniging met
haar 100- jarig bestaan. Hij
sprak van een landelijk bekende Gooise vereniging die niet
elitair was. In de naam van de
vereniging gaan twee zaken
schuil volgens hem. Vrij en
buiten en in dit licht stond hij
stil bij de zorgwekkende situatie elders in Europa waar de
mensen deze woorden nu niet
ervaren.

over onderwerpen waarover
we het eens zijn, en over onderwerpen waarover we van
mening verschillen. Hoe kostbaar en fragiel deze vrijheid
van meningsuiting is, laat de
situatie in Oekraïne, en ook in
Rusland, duidelijk zien. Laten

we die vrijheid koesteren en
goed gebruiken.

Verklaring Oekraïne
WIJDEMEREN
Namens de 7 deelnemers
van de 7 politieke partijen
opende Stan Poels vrijdag
jl. het eerste Politiek Café
in De Drie Dorpen met een
verklaring over de inval in
Oekraïne.
Op 1.800 km van hier, in een
Europees land, vindt momenteel een humanitaire ramp
plaats. Rusland is met veel
geweld Oekraïne binnengevallen en heeft ondertussen
de hoofdstad Kiev bereikt. We
hebben allemaal de beelden
gezien en de verhalen gehoord. Van doden en gewonden. Van vluchtende inwoners
uit Oekraïne, jong en oud, op

weg naar veiligheid, vaak in
de buurlanden. Een daad van
extreem geweld, onder verantwoordelijkheid van de president van Rusland, Vladimir
Poetin. We kunnen niet aan
deze avond beginnen zonder
daar even bij stil te staan. Immers Oekraïne is vlakbij en
ook in Nederland zullen we
hier de gevolgen van gaan
ondervinden. Maar allereerst
gaan onze gedachten uit naar
de inwoners van Oekraïne. Wij
willen vanaf deze plek onze
solidariteit met de bevolking
van Oekraïne tonen. Natuurlijk, onze mogelijkheden hier
in Wijdemeren zijn zeer beperkt, maar niets doen is geen
optie. Wij willen aangeven dat
we met al die 44 miljoen in-

woners meeleven en dat wij
willen doen wat binnen onze
vermogens ligt. En mocht er
een hulpvraag bij de gemeente Wijdemeren terecht komen,
zal die door ons ogenblikkelijk worden opgepakt. Onze
gedachten gaan ook uit naar
inwoners van Wijdemeren die
familie hebben in Oekraïne of
andere nauwe banden hebben
met dit land. Wat is het dan
goed, en hoopvol, om te zien
dat er ook in Rusland dappere
mensen zijn die een tegengeluid durven te laten horen, en
hun afkeur van de oorlog durven aan te geven. En wat is
het dan goed ons te realiseren
hoe fijn het is dat wij in een vrij
land leven, waarin we gewoon
met elkaar in debat kunnen

Esther Kaper, Rosalie van Rijn,
Myriam Kooij, Gert Zagt, JanJaap de Kloet, Bo de Kruijff en
Stan Poels
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SailWise ontvangt

In het Jagthuis klinkt weer muziek

NOV- keurmerk

NEDERHORST DEN BERG
Met de lente in aantocht komt
ook de muziek weer terug in
onze samenleving. In relatieve stilte zijn de concerten in
het Jagthuis alweer een klein
maandje aan de gang. Maar
nu alle corona-beperkingen
zijn opgeheven staat de zaal
weer open voor iedereen. Vrijdagavond 11 maart treedt pianist Tobias Borsboom op. Hij
zal werken spelen van Schubert en Godowsky. Die laatste
naam klinkt wellicht onbekend,
maar als we zeggen ‘Java Suite’ gaat er misschien een lampje branden. De titel van Jan
Brokkens boek ‘De tuinen van
Buitenzorg’ is vernoemd naar
een deel uit de Java Suite van
Godowsky. Hij vertelt ook over
die suite.

LOOSDRECHT
SailWise heeft opnieuw
het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld
ontvangen. Daarmee laat
de organisatie zien dat
zij structureel werkt aan
goed vrijwilligersbeleid en
-management.
Het NOV-keurmerk staat voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Vrijwilligerspunt
Westfriesland-adviseur Auke Abbekerk:
“SailWise heeft een goed
doordacht en uitgewerkt vrijwilligersbeleid. Er komt duidelijk naar voren dat vrijwilligers
het erg naar hun zin hebben
en dat beroepskrachten en
vrijwilligers werken als een
gezamenlijk team met maar
één doel: een onvergetelijke
ervaring op het water voor
de deelnemers.” SailWise organiseert al ruim 45 jaar uit-

dagende watersportvakanties
voor mensen met een beperking. Vanaf drie locaties in
Nederland, waaronder Loosdrecht, ervaren gasten dat zij
fysiek en mentaal veel meer
aankunnen dan ze denken.
Vrijwilligers zijn onmisbaar
voor SailWise. Samen met
de vaste bemanning zorgen
zij voor de begeleiding van
de zeilactiviteiten en zorgmomenten van deelnemers. SailWise is op zoek naar meer
mensen die mee willen tijdens
de zeilvakanties. Niet alleen
mensen met watersportervaring zijn welkom; de stichting
zoekt ook mensen voor de
begeleiding en (ADL-)hulp en
mensen met een verpleegkundige of verzorgende achtergrond. Wie geïnteresseerd
is kan terecht op sailwise.nl/
vrijwilligers.

Weggooien? Mooi niet!
LOOSDRECHT
Het Repaircafé in bibliotheek
Loosdrecht is weer van start.
Heb je kapotte huishoudelijke
apparaten of een blouse waar
de knoop vanaf is? Lukt het
je niet zelf om het te herstellen? Dan kun je terecht bij het
Repair Café. De handige vrijwilligers kunnen (kosteloos)
helpen om bijvoorbeeld huishoudelijke apparaten of een
kledingstuk te repareren. Terwijl zij aan de slag gaan, kun
je terecht in het leescafé voor
een kopje koffie en het lezen
van krant, of neem een kijkje

bij de nieuwe boeken. In Nederland gooien we ontzettend
veel weg. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is en die
na een eenvoudige reparatie
weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren
bij veel mensen niet meer in
het systeem. Het Repair Café
wil daar verandering in brengen.U bent van harte welkom
op zaterdag 5 maart, 2 april
en 7 mei, van 10.00 – 13.30
uur. Het Repaircafé, goed
voor het milieu en de portemonnee!

GooiTV
WIJDEMEREN
De
programmering
vanaf woensdag 2 maart van
GooiTV: Saskia Luijer en Herman Stuijver houden opnieuw
een lijsttrekkersdebat in Wijdemeren met dit keer VVD en
Dorpsbelangen. Beide partijen vormen een hecht blok,
maar er zijn toch duidelijke
verschillen. Vanaf zaterdag 5
maart is er het lijsttrekkersdebat in Gooise Meren. André
Verheul spreekt dan met de
PvdA en D66 waarbij de PvdA

pleit voor een verhoging van
de OZB om allerlei uitgaven
te kunnen financieren, terwijl
D66 daarin terughoudender
is. Voor diegenen die kijken
via Ziggo: GooiTV is te vinden
op kanaal 48. Via KPN is dat
kanaal 1432. Via T-Mobile is
dat kanaal 842.

De componist reisde in vele
landen, hij was echt een globetrotter en werd in het bijzonder
geraakt door de Javaanse wereld: een kleurrijke bevolking,
een tropische, weelderige vegetatie, enorme vulkanen en
imposante historische monumenten. De Javanen hebben

een oude cultuur en ze combineren originaliteit met vaardigheden in diverse kunstuitingen;
dat was wat Leopold Godowsky aansprak en hij verwerkte
het in deze suite uit 1925.
Concert Tobias Borsboom: vrijdag 11 maart 2021, aanvang
20.15 uur, entree 20 euro (tot

25 jaar 10 euro).
Reserveren via de website
www.jagthuis.nl, per email via
stal@jagthuis.nl of telefonisch
0294-252609. De locatie van
het concert is Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst
den Berg (Horstermeer).

Storm
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

‘S-GRAVELAND
Natuurlijk is er groter leed. Er
zijn bomen op mensen gekomen en op het wereldtoneel
stormt het ook. Maar klein leed
is ook leed. Het ging hard vrijdag, heel hard. Uit voorzorg
hadden we alles wat los zat
opgeborgen, kruiwagens al op
hun kop gelegd en na de lunch
ging iedereen naar huis. Wachten, wetend dat dat het hard
zou gaan. En dat deed het, het
herfstblad vloog als een zwerm
opgejaagde vogels horizontaal
over het land, de bamboe lag
plat en de boom naast ons huis
wankelde. Vanuit de veilige
huiskamer zagen we om 16.00
uur het eerste gat in het dak vallen, En als er 1 gat valt, vallen
er meer. Vlak voor het donker
ben ik met een boog rond de
kas gelopen, het stormde nog
steeds. In totaal zijn 30 ramen
eruit gewaaid, maar wat zeker
zo erg is dat op veel plaatsen
het aluminium frame is verbogen.Zondag was de eerste
rustige dag en hebben we met

een klein groepje glas geraapt.
De verzekering was vrijdag
einde middag al geïnformeerd,
maandag begon de zoektocht
naar een kassenbouwer. Deze
heeft beloofd binnen 6 weken
langs te komen. Wachten dus,
op verzekeringsexpert en bou-

wer. En in wachten zijn we niet
zo sterk.We halen de net geplante plantjes voor een deel
eruit en planten die in een koude bak, en wat daar moest komen planten we buiten onder
doek. Dat betekent geen vroege oogst in april dit jaar.
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Sta Sterk training in bibliotheek
LOOSDRECHT
Op 13 april start de Sta Sterk
training in de bibliotheek.
Maakt u zich zorgen omdat
uw kind wordt gepest, minder
weerbaar of onzeker is? Wellicht heeft uw kind baat bij een
10-weekse Sta Sterk training.
Hier leren zij onder andere
hun eigen mening te geven,
nee te zeggen, omgaan met
pesten, hoe te reageren als

zij last hebben van iemand
aansluiting bij leeftijdsgenootjes te vindenVoor kinderen in
groep 8 die de stap naar het
voortgezet onderwijs gaan
maken, kan de Stevige Stap
training een goede voorbereiding zijn. Al onze werkwijzen
zijn ontwikkeld door Stichting
Omgaan met Pesten en zijn
gericht op het aanbieden van
praktische handvatten om

pesten tegen te gaan en/of te
stoppen. Wij werken in kleine
groepjes zodat elke deelnemer de aandacht krijgt die hij/
zij nodig heeft.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Jessica
Lightfoot via jess@jijenstasterk.nl of via www.jijenstasterk.
nl

OERRR Bouw je eigen insectenhotel
‘S GRAVELAND
Ga op zondag 13 maart tussen 11 en 13 uur mee met de
boswachter op ‘jacht’ naar insecten en bouw een super-deluxe insectenhuis! De activiteit
duurt 2 uur en is voor gezinnen
met kinderen vanaf 6 jaar. Een
lieveheersbeestje, gaasvlieg
of een hommel hebben graag
een mooi plekje als onderdak
of broedplek. Je gaat samen
met de boswachter op insectenjacht, tijdens deze wandeling leer je hoe insecten de
weg vinden naar huis. Er leven
ook veel andere dieren in het
bos, heb jij een idee hoe hun
huis eruitziet? Je maakt een
super-de-luxe insectenhuisje
voor in je eigen tuin. Eigenlijk
een soort privé dierenhotel.
Na de activiteit kun je gratis
ravotten in de speelnatuur van
OERRR, of breng een bezoek
aan restaurant Brambergen.
Deze activiteit is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf 6
jaar. Zowel de volwassene als

Kleur op de
Dijk
KORTENHOEF
Op zaterdag 5 maart is er een
expositie ‘Kleur op de Dijk’ in
de Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef. Tussen 11.00 en 18.00
uur kunt u de abstracte schilderijen van dr. Igor van Laere
bewonderen. Zie ook: https://
igorvanlaere-art.nl/
FOTO: Mixed media on canvas
(60-80 cm.)

Wim Daniëls komt koken op
11 maart
‘S- GRAVELAND
Op vrijdag 11 maart a.s. zal
Wim Daniëls optreden in de
Stalpaertkerk te ’s-Graveland.
Hij zal, zoals hij dat noemt,
‘koken met taal’. Zo heet ook
zijn cabaretprogramma waarmee hij door het land trekt. In
’s-Graveland zal hij bovendien
van een andere kwaliteit getuigen. Hij is een kenner van het
heden en verleden van de Nederlandse dorpen. Daarover
zal hij op een vermakelijke
manier vertellen. Al met al een
unieke voorstelling.
Wim Daniëls presenteerde
met Huub Stapel de televisieserie Het Dorp. Ook verschijnt

hij als ‘man van de taal’ regelmatig in talkshows. En als cabaretier trekt hij volle zalen in
heel het land.
De voorstelling is op vrijdag
11 maart, 20.00 uur. Daniel
Stalpaertkerk, Noordereinde
14, ’s-Graveland. Kaartjes: €
20,- incl. twee drankjes. Online reserveren en betalen via
www.danielstalpaert.nl. De opbrengst van deze voorstelling
komt ten goede van de Daniël Stalpaert Stichting, die met
haar middelen ondersteuning
biedt voor het noodzakelijke
onderhoud van de Stalpaertkerk, gebouwd in 1658 en een
rijkmonument.

Jeugdvoorstelling ‘Eureka!’ in
theater De Dillewijn

de kinderen melden zich aan
als deelnemer, koop van tevoren je tickets online. Graag
een kwartier van tevoren aanwezig zijn. Helaas mogen honden niet mee

Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek,
Noordereinde
54b, 1243 JJ; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
ANKEVEEN
Op zondag 6 maart is er een
leuke en wonderlijke voorstelling voor kinderen vanaf 4
jaar. De voorstelling gaat over
Eureka, een meisje van 8 dat
buiten wil spelen, rennen en
springen maar vooral: vliegen. Dat heeft ze niet van een
vreemde. Haar vader is namelijk de handigste uitvinder
die je je kunt voorstellen. Het
hele huis is dan ook één grote werkplaats. Hij gebruikt zijn
talent helaas ook vooral om
zijn dochter te beschermen tegen de boze buitenwereld. Zo
wordt Eureka ingepakt in een
opblaas-regenjas om botsingen te verzachten en draagt ze
verplicht Goede-weg-schoenen die na school meteen naar
huis lopen. Haar vriendje Mo is

de enige die begrijpt dat Eureka écht wil vliegen. Samen bedenken ze een list om zelf een
eigen Fladder-raket te bouwen
en ermee te kunnen spelen.
Bestemming: ‘Gevaar’ als dat
maar goed afloopt… Theater
De Dillewijn, Ankeveen. Aanvang 15.00 uur. Tickets € 9,via www.dedillewijn.nl

De Lokale Partij
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Blijvende service en aandacht
Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is?
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u
graag.
(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden
mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om een
compleet advies te geven, aangepast aan de wensen en
maten die het beste bij u en uw woning passen.
Inbouwapparatuur
Vink Witgoed heeft zich naast het leveren van wasmachines,
koelkasten en vriezers de laatste jaren ontwikkeld tot
een betrouwbare specialist op de vervangingsmarkt

van inbouwapparatuur. Ruth Nagel: ‘Je moet creatief zijn bij het
vervangen van oude apparatuur en extra service kunnen bieden.
Dat gaat voor internet winkels te ver en keukenzaken verkopen
liever nieuwe keuken’. Als er aanpassingen gedaan moeten worden
aan de waterleiding, de elektra of de keukenkastjes dan doet
onze vriendelijke en deskundige monteur dat graag tegen vooraf
afgesproken kosten. Vervelende verrassingen daar houden onze
klanten niet van, ontzorgen natuurlijk wel.
Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor niets onze
slogan. Als u met een defect apparaat in uw keuken staat, wilt u
snel vervanging. Vink Witgoed levert en plaatst de nieuwe aankoop
snel en op een tijd die u het beste schikt. Daarbij bieden wij service
die verder gaat dan het leveren van uw apparatuur. Mocht u na de
levering een vraag of storing hebben, dan kunt u ook een beroep
op ons doen.

