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Einde formatie in zicht
Portefeuilles van 4 wethouders bekend
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN

ook punten van de andere in
de raad vertegenwoordigde
partijen terugzien”, aldus Zagt.

joen in de min.
Ook een doorkijk naar de rest
In samenwerking met
van dit jaar geeft
WEEKBLAD WIJDEMEREN
geen rooskleurig beeld. Door
inhuur van externe krachten
dreigt een tekort
van
500.000
euro. Naast zorgen over andere
kostenposten.
Er zijn wel lichtpuntjes aan de
FOTO: v.l.n.r: onderhandelaars Wilna Wind, Stan Poels (PvdA/GrL), Gert Zagt,
horizon,
door Alette Zandbergen (DLP), Sorrel Hidding en Els Kruijt (VVD). DLP- fractievoorzitter
een andere verMargriet Rademaker ontbreekt op de foto (foto: Douwe van Essen).
deelsleutel zal
Wethouders
de gemeente de komende ja- 10 juni akkoord
ren 1 tot 2 miljoen extra geld De komende weken is ook Over de portefeuilleverdetijd ingeruimd voor contacten ling is ook nieuws te melden.
krijgen van het rijk.
met alle fracties waarbij in Winnaar De Lokale Partij (8
Bovendien moet de gemeente een persoonlijk gesprek met vd 19 zetels) krijgt twee zwade komende jaren de organi- de beoogde wethouders de re portefeuilles. Gert Zagt zal
satie op orde brengen, het- gelegenheid is te reageren op de Financiën beheren, evengeen noodzakelijk is na een het vooraf beschikbaar gesteld als in de periode 2010-2014.
vernietigend rapport door een concept. Uiterlijk vrijdag 10 juni Daarnaast gaat hij over Veris het ‘Coalitieakkoord-Plus’ keer en Vervoer, Belastingen
onderzoeksbureau.
c.q. gastheerschappen en het
openbaar.
project Porseleinhaven. Zijn
partijgenoot Alette Zandbergen zal onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, de Omgevingswet, Burgerparticipatie
en Personeel & Organisatie
behartigen. Namens de VVD
(2 zetels) doet Els Kruijt Openbare Ruimte, Economische
Zaken, Recreatie en Toerisme, Vastgoed, het Gebiedsakkoord en project De Meenthof.
Hét antwoord op al je woonvragen!
Stan Poels (PvdA/GroenLinks,
2 zetels) zal zich inzetten voor
Bel of mail ons.
Natuur en Duurzaamheid, het
Sociaal Domein en Volkshuisvesting.

Drie maanden VOOR
na de verkieWEEKBLAD
OUD & NIEUW LOOSDRECHT | BOOMHOEK | MUYEVELD| BREUKELEVEEN |
zingen wordt het nieuwe
college van wethouders
geïnstalleerd. Op vrijdag
17 juni zullen Alette Zandbergen, Els Kruijt, Stan
Poels en Gert Zagt hun gelofte of eed afleggen voor
de komende 4 jaar als de
coalitie stand houdt.

Volgens formateur Gert Zagt
is er de afgelopen weken hard
doorgewerkt aan de coalitieonderhandelingen. De Lokale
Partij, PvdA/GroenLinks en de
VVD werken aan een ‘Coalitieakkoord-Plus’ waarin ambities
en plannen voor de komende
vier jaar vorm krijgen. “In de
‘Plus’ willen we nadrukkelijk

Realistische
uitvoerbaarheid
Het programma van de coalitiepartijen is nog niet bekend.
De komende weken volgt nog
intensief overleg met de ambtelijke organisatie over onder
andere financiële aspecten.
Ook laten Zagt c.s. het akkoord beoordelen op realistische uitvoerbaarheid. De
huidige organisatorische en
financiële mogelijkheden van
de gemeente zijn medebepalend voor de te varen koers.
Zoals bekend kampt Wijdemeren met grote tekorten zoals de
huidige wethouder financiën
kort na de gemeenteraadsverkiezingen naar buiten bracht.
Op de Jaarrekening 2021
staat Wijdemeren voor 1,1 mil-

WWW.TRAPKANO.NL

Uw Hobie kayak dealer
De kayak met de unieke trapaandrijving
OU
D-

LO
OS
DR
EC

HT

TE

SE

KO
OP

DI
JK

25

2

N
,L

OO
SD
RE
C

HT

035-5825333
www.veermanmakelaars.nl

Onze kantoren
Nootweg 37
1231 CP Loosdrecht

Oud-Loosdrechtsedijk 238
1231 NH 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
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Administratie / financiën

Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg

Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

Huisartsenpraktijk digitaal bereikbaar
Onze huisartsenpraktijk is nu beter bereikbaar:
via Mijn Gezondheid.Net en de MedGemak app kunt u zelf
afspraken inplannen, een vraag stellen of herhaal recepten bestellen.
Voor de koppeling van uw gegevens met deze digitale service
heeft u een mail van de praktijk gekregen.
Meer informatie staat op onze website:

www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

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

Huisartsenpraktijk Loosdrecht
Eikenlaan 49A, 1231BG Loosdrecht • Tel: 035 588 9060
www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl

Dutch Farm International BV

is een groothandel in diergeneesmiddelen
atie? Bel 035 623 11 00
en verkoopt haar producten wereldwijd
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
in ongeveer 50 landen.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Kom gezellig langs bij
Landgoed de Rading.
Koffie, thee, gebak,
lunch en meer,..
Rading 1b, Loosdrecht.
www.landgoedderading.nl
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Wilt u graag opruimen?
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruimcoach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl
Klussen in en om uw huis!
Kluzsupport 06-83658102
Hulp voor de huishouding
gezin in loosdrecht is op
zoek naar een hulp voor
licht huishoudelijk werk
werkzaamheden: koken de
was en beetje opruimen
flexibel in dagen en tijd
tel 0630123240
2e pinksterdag expositie
Atelier a/d Dijk 12-16 u
Beelden v Renee Beekmans
Groot klein nieuw werk
Ecoprint Yvonne v Almaren
+ hapje drankje muziek
Oud Loosdrechtsedijk 112

Alarmnummer

1-1-2

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
Apotheek Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon
035 - 533 06 07
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
Klusjesteam Loosdrecht
035 - 683 44 93

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 20-24 uur per week. Onze
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal)
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaarmaken van de orders. Verder kan ondersteuning gevraagd
worden bij het laden en lossen van goederen, en bij het
georganiseerd en schoonhouden van onze magazijnen.
Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexibele en gezellige collega met een goede fysiek.
Wij bieden een baan in een leuk bedrijf en goede verdiensten.
Uw sollicitatie uitsluitend
per e-mail richten aan:
Dutch Farm International BV
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112
Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com

Vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
Runder Hamburger pakket

Per pakket

€ 7,98

Kip Pesto Haasjes

Per stuk

€ 1,98

4 Hamburgers / 4 luxe Broodjes /
Speciale hamburgersaus en een bakje salsa

Hele week t/m woensdag 1 juni

Vleeswarentrio:

Gerookte Ossenworst /
Cervelaat / Beenhamsalade

3x100 gram

Voor maar € 5,98!

Bezoek onze website voor onze vaste- en dag aanbiedingen
Geldig van vrijdag 27 mei t/m woensdag 1 juni
I.v.m. Hemelvaartsdag zijn wij donderdag gesloten.

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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Tweesporenbeleid van de Provincie inzake natuur
WIJDEMEREN
Met verwondering en zorg
neemt de Vereniging BAKEN, die de belangen van
Ankeveense en Kortenhoefse natuurgrondeigenaren behartigt, het twee
sporen beleid van de Provincie ter kennis.
Zonder enige aankondiging of
bespreking in de door de Provincie geleide projectgroepen
inzake het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen werden grondeigenaren met een
lijvig (340 blz.) Natura-2000

beheerplan geconfronteerd en
‘uitgenodigd’ binnen 5 weken
te reageren !! Het rapport stoelt
op gewenste en niet onderbouwde
natuurbeheertypen
gebaseerd op verouderde en
achterhaalde geologisch kaarten en gewenste natuurtypes,
die onhaalbaar zijn zonder
forse ingrepen. Het beheerplan voorziet in de uitwisseling
van Natura 2000 gronden en
NNN-gronden (Natuur Netwerk Nederland) !! Herhaaldelijk wordt vastgesteld dat
op delen van NNN-gronden in
bezit van grondeigenaren ‘nog

geen natuur is gerealiseerd’.
De ‘omvorming van particuliere grond naar natuurgrond
binnen NNN en de inrichting
van de gronden’ wordt dan
ook nadrukkelijk als Natura
2000 maatregel ‘ter uitbreiding
van de habitat en beperking
van de fosfaatbelasting’ gezien: een fosfaatbelasting , die
overigens aantoonbaar van
buiten het gebied instroomt en
geen onderbouwing voor deze
omvorming ( of zelfs onteigening) van particuliere gronden
ter ondersteuning van Natura-2000 doelen is. Helaas

moeten wij vaststellen, dat de
Provincie ons nu via het natuurbeheerplan voor voldongen feiten plaatst zonder enige
vorm van reële participatie van
betrokken eigenaren anders
dan bijvoorbeeld Natuurmonumenten, die al druk doende is
met ontbossen en afplaggen
zonder het afgesproken akkoord over een inrichtingsplan
van de provincie, waar wij nog
steeds op wachten : een toonbeeld van ongelijkheid tussen
eigenaren. Opdat natuurontwikkeling en natuurbeheer
volgtijdig complementair zijn

wordt de Provincie opgeroepen eindelijk centrale regie te
tonen, gebaseerd op het nakomen van afspraken. Dit nadat
afstemming is bereikt met alle
betrokkenen zonder wensbeelden als vernatting, herstel
van moerasgronden, verwijdering van agrarische bedrijven
en aanleg van recreatieve routes op particuliere gronden.

“verwijderen van Waterwaaier
en Ongelijkbladig vederkruid
met wortel en al (o.a met harkboot, handmatig harken en
hydroventuri) en zorgen dat de
verspreiding tijdens het verwijderen wordt voorkomen met
een scherm ”.

te voegen aan “terugdringen
nieuwe vestiging invasieve
exoten”: “op korte termijn actief aanpakken door met wortel en al verwijderen van Waterwaaier en Ongelijkbladig
vederkruid bij Vuntus, het Hol,
Kortenhoefse Plassen, STER,
Stille Plas, Muijeveldse Wetering en Loosdrechtse Plassen
en aanpakken van bronnen in
deze gebieden (Hol, STER,
Muijeveldse Wetering). Dit kan
natuurvriendelijk met de harkboot en handmatig harken in
Natura2000 gebied.

steeds meer in de Vuntus, en
zorgen dat andere vogels minder voedsel vinden en veel
uitwerpselen op land, daken
en auto’s terechtkomen. In het
Natura2000 plan worden 1200
Grauwe ganzen als streefdoel
genoemd, Nijlganzen worden
niet eens genoemd. Advies
Blase: toevoegen: Nijlgans en
toevoegen:
Instandhouding
van 1200 grauwe ganzen (en
nijlganzen) is veel te hoog
aantal.
Advies: Reduceren tot 600,
actief beleid voeren het aantal grauwe ganzen te verminderen en zeker de invasieve
exoot Nijlgans.

Namens het Bestuur van BAKEN Matthijs van den Adel –
voorzitter

Zienswijze Blase
LOOSDRECHT
Zienswijze Blase houdt
in:
Cabombabestrijding
krachtiger in beheerplan
OVP plaatsen en Nijlgans
terugdringen.
Terwijl in de overeenkomst
Oostelijke VechtPlassen van
2017 staat: “Bronnen aanpakken en een proactieve bestrijdingsaanpak met wortel en
al” staat in het Natura 2000
beheerplan OVP 2022-2028
een sterk afgezwakte versie:“bestrijden exoten als Waterwaaier (cabomba) en Ongelijkbladig vederkruid is belangrijk
voor diverse habitattypen.”

Maar bij de aanpak worden
de invasieve exoten niet meer
genoemd. Daarom heeft Kees
Blase, hydrobioloog/medisch
fysicus een Zienswijze gestuurd naar de Provincie in
april.
In het beheerplan staat dat
Cabomba een lokaal probleem
kan zijn, maar de werkelijkheid is dat deze woekerende
waterplanten schadelijk zijn
bij Loosdrechtse/Kortenhoefse Plassen, het Hol, Vuntus,
STER, Stille Plas, Muijeveldse
Wetering kortom, bijna overal.
Blase adviseert toevoegen:

Maaien van Cabomba werkt
averechts en leidt tot meer
aangroei en verspreiding. Uit
onderzoek van de deskundige NVWA Johan van Valkenburg wordt de Harkmethode
(met wortel en al verwijderen)
als meest effectieve methode
gedefinieerd. Daarom bepleit
Blase in de activiteitenlijst toe

Kees Blase: Nijlganzen en
Grauwe ganzen domineren

Blije gezichten bij de Avondvierdaagse
Door Frank Scheers

LOOSDRECHT
Wandelen is goed voor je.
Je hele lichaam reageert
positief op wandelen, en
sowieso op bewegen in het
algemeen. Een ander voordeel van wandelen, is dat
je van de omgeving kunt
genieten. Ga je in groepsverband wandelen, zoals
bij de Avondvierdaagse,
dan kun je samen genieten
van de gezellige wandeltocht. Onderweg praten,
zingen, iets eten, iets drinken en vooral rond kijken.
Bij de alweer 46-ste editie van
de Avondvierdaagse Loosdrecht kon je per dag kiezen
voor een wandeltocht van 5 kilometer of 10 kilometer. Als je
vier dagen had meegelopen,

had je dus of 20 kilometer of
40 kilometer gewandeld. Dit
is een hele prestatie. Vandaar
dat de enthousiaste groep jonge wandelaars na hun laatste
wandeltocht beloond werd met
een fraaie bos bloemen of iets
anders leuks door hun ouders,
familieleden en/of vrienden.
Tijdens de wandeltocht staat
veiligheid op nummer 1. Op
nummer 2 staat plezier hebben. Op nummer 3 staat mooi
weer hebben. Gelukkig is dit
allemaal goed gegaan.
Op donderdag 19 mei, de
laatste wandeldag, begon de
5 kilometertocht om 19.15
uur aan de Tjalk bij de Skatebaan. De 10 kilometertocht
was echter al eerder gestart bij
het IKC Wereldwijs, namelijk
om 18.00 uur. Beide wandel-

tochten, die vergezeld werden
door diverse muziekcorpsen
en dansende meisjes kwamen
langs de Beukenhof aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk waar
de ouders, familieleden en/of

vrienden klaar stonden met
bloemen, snoep, slingers en
dergelijke. Vervolgens ging de
wandeltocht verder naar het
IKC Wereldwijs waar alle deelnemers een glimmende me-

daille kregen voor hun sportieve prestatie.De volgende
Avondvierdaagse Loosdrecht
wordt gehouden op 22 t/m 25
mei 2023.
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Hemelvaart
Door: Karin van Hoorn

Het is donderdagochtend,
4 uur. Hemelvaartsdag. Ik
ben 15, bijna 16 en zit in
de derde klas van de HBS,
van het Katholiek Veluwe
College in Apeldoorn. Dat
is een gemengde school
maar wij zitten toevallig in
een meisjesklas. We hebben ook een vrouwelijke
klasseleraar, juffrouw Sanders.
Hemelvaartsdag. We gaan
dauwtrappen. We gaan fietsen van school via Assel naar
Uddel, het Uddelermeer, waar
juffrouw Sanders ons geologische kennis bij zal brengen.
Zij is aardrijkskundelerares en
weet dus alles van de aarde.
Maar het is hemelvaartsdag,
ik heb mijn fietsbanden opgepompt en de fietstassen gevuld
met krentebollen en bananen
want we gaan ook picknicken.
Dat is traditie: op hemelvaartsdag ga je dauwtrappen. Dauwtrappen en picknicken. Vroeger, in de tijd van de goden,
ver voor Christus dus, danste
men in de vroege ochtend de

RICHTLIJN RICHTLIJN
RICHTLIJN
LAMME
VACATURE

Vertrouwd, dichtbij VACATURE
voor:
VACATURE

dauw van het gras. Zo werden
de goden bedankt voor hun
bijdrage aan het heilzame leven. Wij dansen niet meer op
blote voeten in het ochtendgras, wij wandelen nauwelijks
meer, wij fietsen! En noemen
het dauwtrappen. Want we
starten vroeg in de ochtend...
als de dauw nog op het gras
ligt. We vertrekken van school
om een uur of 5 richting Assel.
Daar hebben de Salesianen
van Don Bosco een klooster,
Mariahoeve, en een mooi klein
kapelletje, vlakbij de natuurbegraafplaats Westerwolde.
Daar is onze eerste stop, want
we moeten natuurlijk eerst
naar de kerk. We zijn roomse
meisjes en dit is een christelijke feestdag. Het is immers
de dag dat Christus ten hemel is opgenomen. Het is de
veertigste dag nadat Hij is verrezen uit de dood. Tijdens de
godsdienstlessen op school
hadden we er discussies over.
Wat er toen gebeurd was,
tweeduizend jaar geleden..gestorven, begraven, opgestegen ten hemel? Kon dat wel?
Wat werd er eigenlijk mee bedoeld? Wij waren volgzame
meisjes en namen gewoon

aan wat ons verteld werd. Wij
geloofden dat Jezus aan zijn
apostelen had gezegd: ‘ik zal
altijd bij jullie blijven, ook al lijkt
het alsof ik er niet meer ben.
We begrepen het niet, maar
namen het aan en hielden ons
met aardse zaken bezig. Met
dauwtrappen en picknicken,
en praten over school en over
jongens en over welke leraar
verliefd was op welke lerares.
En... op deze hemelvaartsdag
dachten wij ook aan wat we,
na de heilige mis in Assel, na
de picknick en na de les geologie aan het Uddelermeer,
zouden gaan doen: naar de
bioscoop!
Vijftien pubermeisjes en een
juf gingen naar de film ‘the
young ones’, waarin Cliff Richard, ons zangidool, de
hoofdrol had, we zagen onze
held, we hoorden hoe hij eenzaam zingend naar de maan
staarde en we zagen hoe hij
dat blonde meisje zoende, in
rozengeur en maneschijn, omringd door muziek...’darling,
we’re the young ones’... daar
werden we warm van en voelden ons alsof WIJ ten hemel
opstegen..

Vrijwilligers voor SailWise
SailWise zoekt vrijwilligers voor watersporteiland Robinson Crusoe

LOOSDRECHT
● Airco service
● APK
SailWise organiseert waZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:
APK
Keurmeester
of
te
behalen
●denk
Banden
service + opslag
● Onderhoud
VOOR
VERSTERKING VAN
ONS TEAM
- oplossingsgericht
en werkniveau
- eerstedenk
monteurs
diploma of gelijkwaardig
oplossingsgericht
en
werkniveau
tersportvakanties
voor
iedere dag
als een
zien occasions
ZIJN
WIJ OP ZOEK- NAAR
EEN:
● uitdaging
Verkoop
●
Reparatie
- iedere
dag- als
eenKeurmeester
uitdaging zien of te behalen
APK
- bereid tot het volgen van
cursussen
mensen
met
een
lichame- bereid
tot-het
volgen van cursussendenk en werkniveau
- service en klantvriendelijk
is aangeboren
oplossingsgericht
2 VACATURES:
WWW.
VAKGARAGELAMME.NL
- service
en klantvriendelijk
is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal
salaris
en goede
- iedere
eenenuitdaging
zien lijke en/of verstandelijke
2 VACATURES:
secundaire arbeidsvoorwaarden.
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ze veel meer kunnen dan ze
denken. Onze vakanties zijn
toegankelijk voor iedereen én
ook betaalbaar. Dat is alleen
mogelijk met hulp van onze
vrijwilligers.” Jaarlijks wordt de
vaste SailWise-bemanning bijgestaan door zo’n 300 enthousiaste vrijwilligers.

we zijn ook op zoek naar allround vrijwilligers en vrijwilligers met een zorgachtergrond.
Als vrijwilliger zorg je er vooral
voor dat onze deelnemers een
fantastische en actieve vakantie beleven. En je hebt zelf ook
een betekenisvolle en erg leuke tijd op het water.”

SailWise is dringend op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. “Zeilervaring is niet persé nodig,

Mensen die willen helpen,
kunnen zich melden bij SailWise via sailwise.nl/vrijwilligers.

demeren) en aspirant raadslid
Jochem Buwalda (SP Hilversum). Het gaat over hun ambities, idealen en wensen om de
politiek in te stappen.

diegenen die kijken via Ziggo:
GooiTV is op kanaal 48. Via
KPN is dat kanaal 1432. Via
T-Mobile is dat kanaal 842

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman
MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

• 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

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
25 mei.
In het politiek-maatschappelijke programma In Derde Termijn ontmoet Ruud Bochardt
drie jonge politici. Het gaat om
Marije Wiss (PvdA Gooise Meren), Bo de Kruijff (VVD Wij-

GooiTV besteedt deze week
ook aandacht aan het benefietconcert voor Oekraïne,
georganiseerd in de Wilhelminakerk in Bussum. Voor
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Foto van de week
Avondvierdaagse Kortenhoef op de Kwakel

Foto: Marco van der Roest (Wijdemeren van boven)

Geslaagde paardencoaching proeverij!
prachtige gelegen locatie met
uitzicht over de STER akkers
van Nieuw-Loosdrecht. Verschillende opdrachten worden
ingezet om hen te helpen bij
de uitdagingen die zij ondervinden in hun leven. Dit kunnen o.a. zijn: aangeven van
grenzen, vriendjes maken,
pesten of gepest worden, omgaan met veranderingen en
tegenslagen, zichzelf mogen
en kunnen zijn en meer zelfvertrouwen.

WIJDEMEREN
Jorien van der Meer is
in mei gestart met haar
paardencoach bedrijf ge-

naamd, Mijn Medicijn Coaching. Kinderen vanaf de
leeftijd van 7 jaar waren
welkom om kennis te ko-

men maken met het paard
Valerie.
Dit gebeurde allemaal op een

De kinderen hadden een zelfgemaakt memoriespel met het
thema blijdschap gemaakt.
Tijdens de zoekopdracht naar
de 4 verstopte memorieplaatjes wordt het kind samen met
het paard aan de hand uitgedaagd met het nemen van verschillende obstakels. Dit levert
veelal nieuwe inzichten op hoe
ze in het dagelijks leven kunnen omgaan met tegenslagen
of wat hen juist meer vertrouwen geeft in zichzelf. Tijdens
de coaching komen er mooie
gesprekken tot stand doordat
het kind zich in het bijzijn van
het paard gesteund voelt en

zich emotioneel beter kan uiten. “paarden zijn oordeelloos
waardoor wij mensen meer op
ons gemak zijn en ons eerder
open stellen in het contact met
paarden. Zij bieden kinderen
emotionele veiligheid die het
in de basis nodig heeft om zich
te kunnen ontwikkelen tot gezonde opgroeiende kinderen.”
Vanaf puberleeftijd maakt Jorien gebruik van motiverende
gespreksvoering. De coachee
komt daarmee tot het maken
van nieuwe stappen naar gedragsverandering, zoals bijvoorbeeld de wens om gezonder te gaan eten.
De volgende proeverijen
staan gepland:
Puber/volwassenen: maandag
30 mei en donderdag 2 juni in
de Hilversumse Meent.
Kinderen van 7-12 jaar:
woensdag 8 juni en vrijdag 10
juni te Loosdrecht
Voor aanmelden en meer informatie kunt u mailen naar
info@mijnmedicijncoaching.nl
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Geen kampioen NK-sprint Regenbogen

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

LOOSDRECHT
Na het zinderende slot van
het eerste NK -Sprint bij
de Regenbogen in 2021
werd vol verwachting uitkeken naar de tweede editie, die afgelopen weekend
14 & 15 mei weer door de
KWVL, onder auspiciën
van de klasse-organisatie,
werd gehouden.
Zaterdagmorgen vroeg meldden zich de 60 deelnemers,
die ingeschreven hadden. Wie

zich echter niet meldde was de
wind. De hele zaterdag werd
gewacht op de wind, die maar
uitbleef. Uiteindelijk werd besloten de wedstrijden van de
zaterdag te annuleren.
De vooruitzichten voor zondag waren wat wind betreft
iets beter. Maar ook toen hield
het niet over. Meer dan 5-6
knopen werd niet gemeten.
Geen wind om tenminste 15
wedstrijden van 18 minuten te
varen. Toch besloot wedstrijd-

leider Hidde- Jan Haven in de
loop van de ochtend het water
op te gaan. Met moeite konden vijf wedstrijden gevaren
worden. Van een klassement
was geen sprake meer. Helaas is 2022 dan ook het jaar
zonder sprintkampioen in de
Regenbogen. Maar er wordt
naarstig gezocht om later dit
seizoen het NK-sprint voor de
Regenbogen toch nog te organiseren.

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.

bezorgers gezocht!!!
De NieuwsSter zoekt bezorgers om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.
Een leuk baantje om wat bij teverdienen
in de buitenlucht.

Ben je geïnteresseerd? en ouder dan 13 jaar
Neem dan contact op: 06-22 80 07 77

Quooker: een duurzame keuze
Duurzaamheid is een thema wat steeds belangrijker wordt. Actie
ondernemen vraagt voor ons gevoel vaak om grote aanpassingen.
Soms zijn aanpassingen echter kleiner. In het formaat van een
Quooker om precies te zijn. Een Quooker-kraan voorziet u op elk
gewenst moment van kokend water, en wordt opgeborgen in uw
gootsteenkastje. Dit neemt kleine ruimte in, maar levert u grote
voordelen op. De kraan zorgt ervoor dat u bespaart, op energie én
op water.
Energie
Vaak horen wij dat men bang is dat zo’n Quooker juist veel
energie kost. Maar wie meerdere keren per dag kokend
water gebruikt, verbruikt niet meer energie dan met
een waterkoker het geval zou zijn. Water wordt in een
hoogvacuümgeïsoleerd reservoir bewaard, waardoor
er slechts 10 watt nodig is om het op temperatuur te
bewaren. Ter vergelijking, dat kost net zoveel energie
als de wifi-router. Daarnaast vergeet u het water ook
niet. Hoe vaak gebeurt het niet dat u water kookt voor
de thee, even wat anders tussendoor gaat doen, en de
waterkoker vervolgens nog een keer aan moet zetten?
Door binnen een paar seconden kokend water te
hebben, gebeurt dit u nooit meer.

Water
Quooker-kranen besparen water. U kookt namelijk niet, zoals bij een
waterkoker, meer water dan u nodig heeft, wat vervolgens door de
gootsteen verdwijnt. Met een Quooker tapt u precies zoveel water
als u nodig heeft. Het COMBI-reservoir levert niet alleen kokend,
maar ook warm water. Daardoor hoeft u nooit meer water weg te
laten stromen tot het eindelijk warm is.
Kokend, koel bruisend en gefilterd
Quooker is bekend geworden als kokendwaterkraan, maar intussen
kan de kraan veel meer! Naast kokend water kunt u uit de Quooker
Cube ook gekoeld en bruisend water tappen. In plaats van dat
u flessen (bruisend) water koopt, heeft u dit water altijd binnen
handbereik, zo uit de kraan.
Overtuigd? Koop uw Quooker-kraan dan bij Vink Witgoed in
Westbroek. Wilt u een kraan die kokend water kan tappen, of een
die ook koud en warm, koel bruisend en gefilterd water tapt? Ontdek
bij ons de Quooker die bij u past!

Wijdemeren
informeren
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Bedankje voor
zorgpersoneel TerGooi

Bekendmakingen

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het
gemeentehuis gesloten in verband met het
Hemelvaartsreces. Ook op maandag 6 juni zijn
we gesloten i.v.m. Pinksteren.

#mooiWijdemeren
@life_with_our_squad

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Mantelzorgondersteuning

Iedere tweede woensdag van de maand is
er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café
in Wijkcentrum de Koepel in Hilversum
(Kapittelweg 399a, bij winkelcentrum Kerkelanden). Elke bijeenkomst staat een thema
centraal. Op woensdag 8 juni is het thema
Mantelzorg. Veel mantelzorgers vinden het
lastig om hulp te aanvaarden, maar raken als
ze niet uitkijken in een te belastende situatie
en soms ook in een isolement terecht. Hoe
houdt u evenwicht tussen draagkracht en
draaglast? Entree is gratis. Meer informatie:
alzheimercafe.hilversum@gmail.com.
>

Meldpunt verward gedrag

De regio Gooi en Vechtstreek vraagt in juni
met de campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’
aandacht voor verward gedrag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat kunt u doen als
u iemand met verward gedrag ziet? Kijk op
www.wijdemeren.nl/swt of bel naar 14 035
en vraag naar het ‘meldpunt verward gedrag’
van het sociaal wijkteam.
>

Anonieme tips in aanpak misstanden vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden.
Lege loodsen en andere panden
trekken namelijk criminelen aan die
het vastgoed inzetten voor drugs,
de opslag van illegale goederen,
illegale prostitutie of om crimineel
geld wit te wassen. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft
impact op de branche zelf. Daarom
start Meld Misdaad Anoniem (M.)
een campagne tegen misstanden in
de vastgoedbranche.
De aanwezigheid van criminelen in de buurt
creëert een onveilig gevoel. In ruil voor grote
geldbedragen raken kwetsbare mensen
betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld tot gevolg. Houd uw buurt
veilig en meld uw vermoedens anoniem.

Signalen van crimineel misbruik
Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal,
zoals:
– criminaliteit in panden (drugs, illegale
prostitutie, illegale goederen)
– contante / ongebruikelijke betalingen
– verrekenen van leningen
– scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
– onbekende (buitenlandse) tussenpersonen
en bureaus
– inconsistentie in dossierstukken
– de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies)
– fraude, vervalsing en oplichting
– dienstverleners die procedures niet naleven
– snelgroeiende portefeuilles of vermogen

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk
meldpunt (geen politie). Melden kan telefo-

nisch en online via een beveiligde omgeving.
Een klein team van medewerkers waarborgt
de anonimiteit en behandelt de melding met
zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000
meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken
worden opgelost.
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meldplicht ongebruikelijke
transacties
Heeft een melding betrekking op uw eigen
klant en bent u directe belanghebbende bij
een dossier, dan bent u als dienstverlener
verplicht om ongebruikelijke transacties te
melden bij FIU-Nederland. Bij niet-direct
belanghebbenden geldt deze meldplicht
niet.

Workshop Selfie & Spiegelbeeld

Gooi en Vecht Inclusief organiseert woensdag 15 juni de workshop Selfie & Spiegelbeeld, met als belangrijke vraag: ‘Hoe zie
jij jezelf?’ Deelnemers mogen voorafgaand
aan de workshop een eigen foto insturen
naar jokestapper@gmail.com. Dit hoeft niet.
De workshop is van 19.00 tot 22.00 uur in
bibliotheek Hilversum. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar
info@gooienvechtinclusief.nl.
>

Nieuwe beplanting Lindeplein

Het Lindeplein in Loosdrecht begint steeds
meer vorm te krijgen. De nieuwe bomen
zijn geplant. Ook hebben omwonenden,
peuters van de Pinkenstal, de aannemer en
de gemeente samen het grote plantvak en
de boomspiegels beplant. De aannemer
maakt de komende weken het werk af. Zo
komt er nog bestrating langs de Eikenlaan,
een zitje aan de kant van het wijkgebouw en
waterplanten in plaats van riet in de vijver.
Dat laatste kan pas als het nest meerkoeten
in de vijver is uitgebroed.

Wijdemeren
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Informatieavond collectieve inkoopacties:

Samen naar een duurzaam Wijdemeren
Heeft u wel eens nagedacht over
een sedumdak, zonnepanelen en/
of het isoleren van uw huis? Via
Energiecoöperatie Wijdemeren
kunt u meedoen aan de diverse
collectieve inkoopacties voor isolatie,
zonnepanelen en groene daken.

al ontplooid waarin lokale mensen, bedrijven
en belangenorganisaties veelal op vrijwillige
basis samenwerken om energie te besparen en
over te schakelen naar fossielvrije energiebronnen. De collectieve inkoopactie duurzaamheidsmaatregelen is een voorbeeld van
zo’n initiatief.

Op dinsdag 31 mei organiseert deze energiecoöperatie een informatieavond over de
collectieve inkoopacties. Een aantal bedrijven
zal daarbij aanwezig zijn, informatie geven en
vragen beantwoorden. Daarnaast informeren
de mensen van de energiecoöperatie u over
beschikbare subsidies en energie-bespaarleningen.

31 mei: informatie-avond
Collectieve inkoopacties

De Energiecoöperatie werkt door, voor en
met bewoners met als doel om de energietransitie te bewerkstelligen.
Vele klein- en grootschalige initiatieven zijn

Wilt u bij de informatie-avond zijn?
U kunt zich opgeven via

De informatieavond over collectieve inkoopacties vindt plaats op dinsdag 31 mei op het
gemeentehuis van Wijdemeren, de Rading 1
in Loosdrecht.
Inloop is om 19.00 uur; de avond start om
19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen.

www.ecwijdemeren.nl/info-collectieve-inkoopacties/

Klein bedankje voor zorgpersoneel
De burgemeesters van Wijdemeren
en Blaricum bezorgden donderdag
19 mei bij TerGooi Blaricum een kleine attentie voor het zorgpersoneel.
Namens de Veiligheidsregio Gooi- en
Vechtstreek bedankten de burgemeesters de
zorgmedewerkers voor hun inzet en energie
tijdens de coronapandemie.
De druk op de zorg door het coronavirus is
gelukkig afgenomen. Toch wil de regio met
dit bedankje, in de vorm van een energiebar,
haar waardering uitspreken voor alle inzet.
Na de hectische coronatijd staan nu nog
steeds veel medewerkers aan de lat om de
uitgestelde zorg in te halen. Naast ziekenhuismedewerkers, ontvangen ook zorgmedewerkers van de GGD deze attentie.
#bedanktvoorjeinzetenenergie

Foto gemaakt door Studio Kasterman

Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen
Nog steeds zijn we als gemeente
druk bezig met de zoektocht
naar opvangplekken. Samen met
woningcorporatie De Alliantie en
met hulp van IJsclub Nederhorst den
Berg zorgen we ervoor dat een aantal
Oekraïense vluchtelingen binnenkort
(tijdelijk) kan wonen in vier woningen
aan de Kastanjelaan. Vrijwilligers
van de IJsclub Nederhorst den Berg
zetten zich volop in om deze huizen
in te richten.
Wanneer de woningen aan de Kastanjelaan
gereed zijn, hebben we 96 opvangplekken
gerealiseerd. Op 21 mei waren dat er in de
regio Gooi en Vechtstreek in totaal 950.

In het Drieluik en ‘t Anker in Loosdrecht
zijn inmiddels alle bedden bezet. Ook in
de Dammerweg in Nederhorst den Berg
zijn een aantal Oekraïense vluchtelingen
opgevangen.
Komende periode blijven wij ons inzetten
om meer opvangplekken te realiseren. Omdat
onzeker is hoeveel Oekraïense mensen in de
toekomst nog moeten worden opgevangen,
vraagt de staatssecretaris aan gemeenten en
veiligheidsregio’s om extra opvangplekken
te realiseren.

Er zijn momenteel 96 Oekraïners
ingeschreven in onze gemeente.

Wijdemeren
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Buurtbemiddeling: ga in gesprek
Versa Welzijn Buurtbemiddeling helpt
buren om overlast en burenruzies op te
lossen. De bemiddelaars van Versa helpen buren om weer met elkaar te praten.
Dit doen zij zonder politie, gemeente of
woningbouwcorporaties. Ook inwoners
van de gemeente Wijdemeren kunnen
hulp krijgen van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is effectief, zegt adviseur
buurtbemiddeling bij het CCV Frannie Herder.
“Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het
belangrijk om er snel wat aan te doen. Heeft
u last van uw buren, ga dan in gesprek. Lukt
dat niet, roep dan op tijd de hulp van Buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor
dat u weer prettig kunt wonen”, zegt Herder.

In 2021 waren er landelijk meer meldingen
van burenoverlast. Dit is onderzocht door
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). De coronamaatregelen
lijken voor meer ergernissen en ruzie te
hebben gezorgd. Ook Versa Welzijn Buurtbemiddeling kreeg meer meldingen uit
de regio Gooi en Vechtstreek. De meeste
klachten gingen over geluidsoverlast,
pesterijen en de tuinafscheiding.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht
contact opnemen met Buurtbemiddeling in
Wijdemeren? Mail dan naar
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl of bel
met 035-6231100. Of ga naar
www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Bekendmakingen
>

Bouwen en wonen

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v realiseren 9 appartementen,
zaakkenmerk Z.72164 (05.05.22)

- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan
t.b.v. Wonderfeel 3 dagen in de maand juli
voor 5 jaar, zaakkenmerk Z.71889 (13.05.22)
- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71023 (09.05.22)
- Zuidereinde 43: kappen 7 bomen,
zaakkenmerk Z.71767 (17.05.22)

Kortenhoef

Loosdrecht

- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw
voorzijde woning en plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72305 (13.05.22)

- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71548 (09.05.22)
- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.71392 (17.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur,
zaakkenmerk Z.71518 (12.05.22)
- Veendijk 22h: bouwen opbouw op een
bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (18.05.22)

>

’s-Graveland

Loosdrecht
- Kastanjelaan 11: veranderen uitweg,
zaakkenmerk Z.72304 (13.05.22)
- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72365 (17.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a: betrekken
bijgebouw bij hoofdgebouw,
zaakkenmerk Z.72348 (17.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: bouwen
opslagloods, zaakkenmerk Z.72161 (05.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 165: legaliseren aanmeersteiger, zaakkenmerk Z.72139 (03.05.22)
- ’s-Gravelandsevaartweg 11: verplaatsen stuw
en aanleggen insteekhaven,
zaakkenmerk Z.72181 (07.05.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 74: plaatsen berging,
zaakkenmerk Z.72195 (09.05.22)
- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (13.05.22)
- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (13.05.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan
t.b.v. het Zomerspektakel 2022,
zaakkenmerk Z.71192 (18.05.22)
- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker
voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (04.05.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen
woning, zaakkenmerk Z.70910 (06.05.22)

25 mei 2022
> Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en ontwerpbesluit weigering verklaring van
geen bedenkingen bouwplan voor
het realiseren van 150 woningen
aan de noordzijde van de kern
Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken mede namens de gemeenteraad van
Wijdemeren 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), de aanvraag
omgevingsvergunning inzake het realiseren van
een nieuwe woonwijk nabij/achter Reeweg 2
te Nederhorst den Berg, betrekking hebbende
op de percelen, kadastraal bekend gemeente
Nederhorst den Berg, sectie A, nummers 1769
en 2345 te weigeren.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering op
10 februari 2022 besloten de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen te weigeren.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning
voor de activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor het
realiseren van een nieuwe woonwijk aan de
noordzijde van de kern Nederhorst den Berg.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met
ingang van donderdag 26 mei 2022 gedurende
een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de
ontwerp weigeringsbesluiten met bijbehorende
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.
weigvvgbNdB2022-on00

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

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
een schriftelijke zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit
verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen

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.

bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus
190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

‘s-Graveland
Noordereinde 335,‘s-Graveland :
aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager) (25 mei
2022 )
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 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)
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Oekraïners voorlopig gesetteld in DrieLuik
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het lijkt een genoeglijk
samenzijn, met zoveel
vrouwen, in het DrieLuik
aan het Lindeplein. Maar
gezellig is het natuurlijk
niet als je thuisland wordt
verwoest door het oorlogszuchtige Rusland, met duizenden slachtoffers als gevolg. De angst voor wat er
in hun vaderland gebeurt,
overheerst.
Het DrieLuik is een voorlopige
opvangplek voor 8 Oekraïense
families. De meeste mannen
zijn thuis gebleven, alleen Karina is samen met Mark. Dus
zit ik aan tafel met twee Natalija’s, Svetlana, Olga, Tatjana,
Yelizaveta, Kristina en Alla.
Ondertussen kruipt de 4-jarige
Viktorija op schoot bij mama
en oma. Er zijn nog 8 kinderen
t/m 15 jaar.

DE TAAL IS EEN
GROTE BLOKKADE
De verhalen over de oorlog
en de vlucht naar Nederland
zijn zeer verschillend, maar
diep tragisch. Gevlucht uit in-

middels bekende steden als
Kiev, Chersom en Kharkov of
uit kleinere plaatsen. Gelukkig heeft geen der vrouwen
te maken gehad met doden in
de directe omgeving. Elke dag
zijn ze uren in de weer met het
mobieltje om meer te weten
over de ellendige situatie op
een paar honderd kilometer
van hier.
Moeilijke taal
Sommigen zijn al ruim twee
maanden in ons land, anderen sinds 2 à 3 weken, vaak
via opvangcentra. Een enkele
keer via particulieren. Het is
goed om te horen dat iedereen
tevreden is over deze plek in
Loosdrecht. Goede kamers,
aardige begeleiders en genoeg winkels in het dorp. Natuurlijk blijven er altijd wensen
over, een gezamenlijke koelkast (maar die is onderweg) en
een plek om de was te drogen,
ook dat lijkt oplosbaar. De taal
blijkt een grote blokkade voor
bijna iedereen, al spreken Natalija en Yelizaveta vloeiend
Engels en doen hun best om
de gevoelens over te brengen.
Op dinsdag gaan de vrouwen
naar de bibliotheek om Nederlands en Engels te leren.Een

aantal vrouwen vindt het lastig om gebruik te maken van
de banken, want eenvoudig
pinnen zit er niet in. Het duurt
nogal lang om hun pasjes te
activeren. Hetzelfde geldt voor
het gebruik van medicijnen,
ook dat vinden de vrouwen
omslachtig. Daarvoor moet je
een afspraak maken en dat
duurt naar hun gevoel soms
te lang.
School
Het lastigste is de situatie met
de kinderen in de basisschoolleeftijd. Die zouden het liefst in
Loosdrecht naar school gaan,

maar dat blijkt een onoverkomelijk probleem. Een middelbare scholier van 15 jaar volgt
online lessen en gaat naar
school in Naarden. Wat dichterbij zou prettig zijn. De leden
van het sociaal wijkteam proberen deze problemen op te
lossen. In dat geval zouden de
vrouwen ook hun handen vrij
hebben om te gaan werken.
Dat willen ze graag. Zo kan
Svetlana al aan de slag bij een
cateringbedrijf.

vrouwen voelen zich Europeaan in hart en nieren. Vol goede hoop dat ze terug kunnen
keren naar hun vaderland, in
vrijheid. Wanneer, is onduidelijk. Drie maanden, oppert een
van hen voorzichtig. Wie weet,
maar voorlopig is het DrieLuik
een veilige thuisbasis.
Katten
Wie iets weet van Baro en
Asha, de twee verdwenen katten van Kristina, gelieve te bellen: 06 – 39 29 73 59.

Toen Oekraïne het Eurovisie
Songfestival won, was er ook
feest in het DrieLuik. Want de

Kijk en luister naar Pijpenburger
KORTENHOEF
Al bijna 10 jaar biedt Yvar
Steketee en zijn ‘briljante brigade’ het beste voor
oren. En daarom komt
straatorgel “Pijpenburger”
van Fabian Krul vanuit
Leiden naar Kortenhoef.
Fabian is één van de bekendste gezichten in de
wereld van de draaiorgels.
Hij bezit een fraaie collectie draaiorgels, waarvan de
Pijpenburger volgens Yvar
misschien wel de allermooiste is. Yvars neef Kas
Teunissen is ook aanwezig
en kan al uw vragen over
draaiorgels beantwoorden.
En dus beschermt en ondersteunt Oorzorg Briljant niet
alleen uw oren, maar streelt
ze ook tijdens de Meenthof-braderie op 11 juni.
De Pijpenburger werd in de
jaren tachtig gebouwd. Het
prachtige front werd ontworpen en gebouwd door Feite

Posthumus en het orgel zelf
door Adrie Vergeer uit Gouda.
Aan deze plaats ontleend dit
orgel ook zijn naam. Tijdens
carnaval wordt Gouda namelijk omgedoopt tot ‘Pijpenburg’. Het orgel is een 90-toets
draaiorgel dat op de authentieke wijze ‘draait’ op boeken.
‘Boeken’ zijn kartonnen kaarten voorzien van perforaties,
die aan elkaar zijn bevestigd.
Geen elektronische trucs dus,
maar puur mechanisch aangestuurde lucht die de vele fluiten, pijpen, ritme-instrumenten
en vijf bewegende poppen (!)
aanstuurt.
De Pijpenburger is het grootste draaiorgel uit de stal van
Fabian Krul en is eigenlijk een
concertorgel! Door het grote
aanbod aan verschillende registers en slagwerk, kan dit orgel werkelijk álle muziekstijlen
aan! De bekende orgelpionier
Carl Frei gaf straatorgels de
royale warme sound die zo

kenmerkend is voor Nederlandse draaiorgels. Ook de
Pijpenburger is op deze wijze
gestemd: groots en meeslepend. En niet alleen in klank,
maar ook in uitstraling! Met

zijn 7 meter lange front met
prachtige beschilderingen en
handgestoken
ornamenten,
is de Pijpenburger een echte
blikvanger!

En dus streelt Oorzorg Briljant
niet alleen uw oren, maar u
kijkt ook uw ogen uit tijdens de
Meenthof braderie in Kortenhoef op zaterdag 11 juni van
10.00 tot 16.00 uur

11

Woensdag 25 mei 2022

KunstRonde Vecht & Plassen
18 talenten tonen hun kunstwerken

LOOSDRECHT
Voor bewoners van Oud &
Nieuw Loosdrecht organiseren wij wekelijks een
dagje uit voor ouderen die
zelfstandig thuis wonen.
Rolstoel/rollator
kunnen
mee.

Door Frank Scheers

LOOSDRECHT
Een museum is een prachtige plek om kunst te bekijken, te beleven, in te
voelen en de tijd voor te
nemen. Echter, niet elke
kunstenaar kan haar of zijn
kunsten tonen in een museum. Dit kunnen zij wel in
een kunstgalerie of bij hun
thuis.
Om de drempel te verlagen,
zijn KunstRondes ontstaan.
Veelal in de maand Mei. Kunstenaars nodigen dan kunstliefhebbers bij hun thuis uit
en tevens doen enkele kunstgaleries mee aan de KunstRonde.
De 26-ste Kunstronde Vecht &
Plassen bood op 21 mei en 22
mei tussen 11.00 uur en 17.30
uur de mogelijkheid om bij 18
deelnemende
kunstenaars
en kunstgaleries een creatief
kijkje te nemen. De KunstRonde ging van ‘s Graveland
naar Kortenhoef, Loosdrecht,
Maarssen, Breukelen, Nieuwersluis en Loenen a/d Vecht.
Een overzichtstentoonstelling
was te zien in de Pauluskerk in

Frank Scheers en Inez Heintzberger.

Breukelen.
Tentoongesteld waren schilderijen, tekeningen, foto’s,
keramiek en beelden. Echt
heel divers en daar houden
kunstenthousiastelingen van.
In vervoering raken, erover nadenken, bewonderen, nog een
keer kijken en wellicht tot aankoop overgaan. Kunst is altijd
de moeite waard om in te investeren. Kunst geeft waarde
aan je eigen persoonlijkheid.
De keuze voor een kunstwerk
zegt veel over jezelf.
Zondag 22 mei heb ik vier kunstenaressen in Loosdrecht bezocht. Heel divers qua aanbod
en aan ieder van hen heb ik
gevraagd om “Kunst” in enkele
woorden te omschrijven.

Tries Scherpel zei zonder te
aarzelen: “Kunst maakt het
verschil.”. Sia Thijs Vissers
had slechts twee woorden
nodig: “Kunst inspireert.” Inez
Heintzberger zei direct: “Kunst
is ontsnapping.” Janny Dragstra dacht even na en zei:
“Kunst is leven.” Naast journalist ben ik zelf ook kunstenaar.
Ik ben de bedenker van de
nieuwe kunstvorm “Wordpaintisme”. Mijn bijdrage is: “Kunst
prikkelt.”.
Volgens de talentvolle dames
hadden ze veel bezoek gekregen tijdens de KunstRonde en
zijn enkele kunstwerken verkocht en daar gaat het ook om.
Keep the Art Alive!

Het Wijdemeren Beach Event
WIJDEMEREN
Het 9e Wijdemeren Beach
Event komt er aan: de inschrijving is geopend!
Ook deze zomer organiseren
ODIS Volleybal, SV ’s-Graveland en TV Westerveld in het
laatste weekend van juni het
traditionele Wijdemeren Beach Event. Na twee Corona-jaren zonder event mogen we
gelukkig weer helemaal los. Er
is echter wel iets veranderd:
na acht edities bij Sporthal de
Fuik gaan we verhuizen. Vanaf
dit jaar zal het Beach Event op
het terrein van s.v. ’s-Graveland gehouden worden. Daar
liggen al permanent twee beach-velden en we leggen daar
eind juni tijdelijk twee veldjes
bij. De voorbereidingen zijn in
volle gang en de inschrijving
is geopend. Inschrijven kan
via de website www.wijdemerenbeach.nl. Vrijdagavond 24

Hilvertours gaat weer van
start!

juni van 17.00 tot 22.00 uur:
Beachtennis voor jeugd (vanaf
12 jaar) en senioren
Een relatief nieuwe maar bijzonder spectaculaire tennisvariant in wedstrijden van 2
tegen 2 (heren, dames, geen
mix). Met een speciaal beachtennisracket en een wat lichtere, zachte bal (de organisatie
regelt deze materialen).
Zaterdag 25 juni van 9.30 tot
17.30 uur: BeachvolleyOp zaterdag organiseert ODIS Volleybal uit Kortenhoef haar 9e
Beachvolleybal toernooi. Dit
toernooi wordt vooral gekenmerkt door de “plezierfactor”.
Hoewel iedereen natuurlijk wel
wil winnen, vindt de organisatie het pas een geslaagd evenement als iedereen het naar
zijn of haar zin heeft
Zondag 26 juni van 12.00 tot

17.00 uur: Footvolley In teams
van vier personen heb je één
opdracht: zorg ervoor dat de
bal niet op jouw helft op de
grond komt, maar wel op die
van de tegenstander. En vooral: gebruik daarbij niet je armen en handen. Schrijf je snel
in voor deze relaxte maar toch
ook spectaculaire zandsport.
Zondag 30 juni van 14.00 tot
16.30 uur: 1 tegen 1 voor de
jeugd (voorheen Panna Knock
out)Op zondag 30 juni kunnen
jongens en meisjes, zowel beginners als gevorderden van
8 t/m 18 jaar, elkaar uitdagen
voor een 1 tegen 1 duel. Het
toernooi start om 14.00 uur
en duurt tot 16.30 uur. Vanaf
13.30 uur kunnen deelnemers
zich ter plekke inschrijven. Kijk
voor meer info op de website.
Voor meer info en om in te
schrijven kun je terecht op:
www.wijdemerenbeach.nl.

U wordt thuis opgehaald en
ook weer thuis gebracht. Dagtochten (incl. lunch en entree)
en middagtochten ook inclusief. We rijden met 3 rolstoel-

bussen waar max. 6/7 gasten
in kunnen, dus geen grote touringcar.
Op woensdag in de oneven
weken is er soos in Nieuw Kerkelanden Hilversum, ook voor
gasten uit Bussum en Loosdrecht, met klaverjassen en
rummykub. Ook dan kunnen
we u ophalen.
Voor meer info: www.hilvertours.nl of u kunt bellen: 0356934042

Een ooievaarsnest
weegt ruim 500 kg
Door Frank Scheers

Nederland overwinteren.

LOOSDRECHT
Ooievaars zijn hele bijzondere en elegante vogels.
Ze zijn het symbool van
geboorte en brengers van
geluk. Daarom moeten we
goed voor ze zorgen. Gelukkig gebeurt dit onder
andere door de Vogelbescherming, nadat in de jaren zeventig van de vorige
eeuw de ooievaars zo goed
als verdwenen waren in Nederland.

In Oud-Loosdrecht aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 42 staat
een fraaie hoge paal met een
platform waar een familie ooievaars hun nest zou kunnen
gaan bouwen. Een mooi en
diervriendelijk initiatief. Het zou
mooi zijn als deze onbewoonde ooievaarswoning ooit een
keer bewoond gaat worden
door de prachtige grote wit/
zwart gekleurde vogel met de
kenmerkende oranje snavel.
Opmerkelijk is dat aan de overkant van de weg op tientallen
meters van dit door mensen
gemaakte platform voor een
ooievaarsnest, een ooievaarsfamilie een eigen nest heeft
gebouwd in een hoge boom.
Een enorm solide bouwwerk.
Moeder ooievaar zorgt voor
de eieren en vader ooievaar
repareert hetgeen nodig is om
het nest is perfecte staat te
houden. Werkelijk prachtig om
te zien. Het zou mooi zijn als
volgend jaar het nest opnieuw
wordt bewoond en een tweede ooievaarsfamilie hun intrek
neemt op het leegstaande ooievaarsplatform.

Ooievaars leggen 1 maal per
jaar, in april, hun eieren. Dit
varieert van 3 tot 5 eieren. Hun
nest is altijd te vinden op hoge
plaatsen. Het paren gebeurt na
de uitgebreide balts, waarbij de
ooievaars hun kop in de nek
gooien en gaan klepperen.
Na de geboorte van de jonge
ooievaars blijven ze 60 dagen
op het nest. Nadat ze zijn uitgevlogen, worden ze nog 7 tot 20
dagen door de ouders gevoed.
Later gaan ze overwinteren
in Afrika na een trektocht via
Spanje en Gibraltar. Opvallend
is dat 20% van de ooievaars in
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Easysit betaalt

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

december

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

*
voor u de
21%
Ontvang
tot
€BTW!
650,terug
dus nu proefzitten in onze
*
voorKom
uw
oude
stoel
of
bank!
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!
Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

Easysit B80

Wĳ helpen u bĳ het vinden
C a d ea ub o n
High Tea Delu
van de juiste stoel of bank!
xe
voor twee

OfEasysit
u nuDS17
op
zoek bent naar een
Sta-op
stoelen
Easysit Napels

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseursstoel
wetenof
hiermoeite
alles
mooie
hebt
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

met opstaan...
Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Comfortbanken

Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties
Easysit D64

Easysit DS695

Thuisdemonstratie?

Easysit D72

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Bel voor
een GRATIS
afspraak
Easysit F35
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit D62

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Easysit A90

Easysit F45

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

korting!

Easysit DS703

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

Kunt u niet komen?
Heel
veel
enshowrooms
kleuren of bel 088-6220220
Kom
naar
éénmaten
van onze
Bel voor een gratis

direct uit
voorraad
leverbaar!
Easysit
Barneveld
Easysit Hilversum
Easysit A600

Meer dan
450
modellen op voorraad 1216 BX Hilversum
3772 MP
Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort
van Easysit stoelen en banken!

easysit
Easysit D65

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

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

* 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

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

Een Easysit sta-opstoel

al vanaf € 895,-

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467

