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‘T LAANTJE UITSLAANDE BRAND ELECTRISCHE
AUTO’S

BROWNIES &
CUPCAKES

AFSCHEID BIJZON-
DERE BOMEN

Een jaar voorzitter van Ondernemend   
Wijdemeren
Dik van Enk bespreekt rare periode

Door: Niels van der Horst

WIJDEMEREN
Dik van Enk is nu ongeveer 
een jaar voorzitter van on-
dernemersvereniging On-
dernemend Wijdemeren 
(OW). Hoe is het verlopen? 
Hoe komen de winkels en 
bedrijven door deze tijd 
heen en wat kan hij bete-
kenen?

Raar jaar
“Wel een raar jaar natuurlijk, 
dat hoef ik niet uit te leggen. 
Je kan niet lijfelijk bij elkaar 
zijn, terwijl netwerken juist een 
belangrijk doel van ons is. In 
september 2020 is het één 
keer gelukt fysiek bij elkaar 
te komen. Verder hebben we 
ledenvergaderingen digitaal 
gedaan. We zijn wel gegroeid. 
Ik denk dat we dertig, veertig 
nieuwe leden hebben gekre-
gen. We hebben een nieuw 
bestuur met weer een nieuw 
netwerk en dat heeft leden 
opgeleverd. Dit jaar hopen we 
van 270 naar 300 leden door 
te groeien.”

Belang
“Gemeente, inwoners, vereni-
gingen en instanties mogen 
best meer besef hebben van 

hoe belangrijk ondernemers 
zijn voor onze gemeenschap. 
Zonder hen is er geen samen-
leving! We leiden mensen op, 
zorgen voor vakantiewerk, 
bieden werkgelegenheid, we 
sponsoren… ‘Wees loyaal, 
koop lokaal’ is een leus die we 
ondersteunen. “Ik wil daarom 
bijvoorbeeld naar de gemeen-
te toe een goeie stakeholder 
zijn voor onze leden. We zijn 
geen clubje dat alleen maar 
loopt te borrelen, maar een 
groep die steeds meer wordt 
betrokken bij grote plannen.”

“IK WIL […] EEN 
GOEIE STAKEHOLDER 

ZIJN”

Enquête
“We hebben kortgeleden ge-
peild hoe het met de onderne-
mers gaat. De grote gemene 
deler van de veertig procent 
die heeft geantwoord, is dat 
ze het moeilijk hebben maar 
over het algemeen wel overle-
ven. De horeca en evenemen-
ten hebben het natuurlijk het 
zwaarst en sommigen zeggen 
om te gaan vallen. Wel minder 
dan ik had verwacht. Zelf heb 
ik een bouwbedrijf en daar is 
het totaal niet moeilijk. Over 
het algemeen voelen mensen 

zich ook wel goed gesteund 
en zo niet, kunnen wij bemid-
delen. Bij de groep van zestig 
procent die niet hebben gerea-
geerd, kan het beeld natuurlijk 
anders zijn.”

Steun
“Opvallend is dat er nog 
steeds ondernemers zijn die 
niet weten hoe ze aan de 
steun moeten komen. Som-
migen zijn te trots of schamen 
zich misschien een beetje. 
Ook bij Natasja Zak van het 
Ondernemersloket kwamen 
die geluiden soms binnen. 

Dus we hebben nu samen met 
omliggende ondernemersver-
enigingen een brief gestuurd 
naar alle ondernemers in de 
regio met daarin de uitleg over 
welke steunpakketten er zijn, 
wanneer je er recht op hebt en 
hoe je die kan krijgen.”

Huidige acties
“Daarnaast is Ondernemend 
Wijdemeren momenteel bezig 
met de Rabobank. Die wil het 
aantal punten, waar je enve-
loppen met cash in kan de-
poneren, verminderen. Daar 
zijn we niet blij mee. Dan is 

er de actie ‘Wit Voetje’, in sa-
menwerking met Rotary Wij-
demeren. We willen onderne-
mers die maatregelen hebben 
getroffen om het gebruik van 
plastic te verminderen, in het 
zonnetje zetten. Bijvoorbeeld 
een snackbar die in plaats van 
plastic bakjes, papieren bakjes 
gaat gebruiken. Tot slot koppe-
len we startende ondernemers 
aan de ervaren groep via een 
soort helpdesk. Daar kan men 
terecht voor hulp bij zaken als 
de boekhouding, juridische 
zaken… wat ze willen. Ze kun-
nen vragen naar Ramona!”

BEL, BESTEL EN WIJ BEZORGEN SNEL
Tussen 9.00 en 16.00 uur besteld is dezelfde dag nog in huis!

035-6560491 • 06-25134440 06-25134440
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

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

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

1e za. v.d. maand - Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met groenten,
kaas, noten, olijven, bloemen, 
brood, bonbons en koffie to go

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Houd 1,5 m. 
afstand, ook 
op de markt

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 6 februari: 19.00 uur: 
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 4 februari: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 7 februari: 9.30 uur: 
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 7 februari: 9.30 uur: 
 W. Balk.
 Wo. 10 februari: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
 (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 7 februari: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.

       Vooraf melden verplicht, via:
       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 7 februari: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Hervormde gemeente
   Kortenhoef 

     Geen opgave ontvangen.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)  tamara.pompies@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS



Woensdag 3 februari 2021
3

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Commissie steunt beleid boodschappenfraude

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdag bleek 
dat de commissie Maat-
schappelijke en Sociale 
Zaken het beleid van wet-
houder Rosalie van Rijn 
inzake de aanpak van de 
‘boodschappenfraude’ 
steunde. Terecht is er ruim 
7000 euro teruggevorderd 

op de vrouw die haar bood-
schappen door haar ou-
ders liet betalen. Het was 
schipperen voor de com-
missieleden om een juiste 
afweging te maken. Wat is 
beleid en wat is een per-
soonlijke kwestie? Vooral 
nu de rechtmatigheid van 
de terugbetaling nog door 
de rechter moet worden 
vastgesteld.

Iedereen sloot zich aan bij de 
woorden van Margriet Rade-
maker van De Lokale Partij dat 
‘de storm aan verwensingen 
en scheldwoorden’ gericht op 
medewerkers van de gemeen-
te ‘volledig onacceptabel’ is. 
“Dat je met iets oneens bent, is 
akkoord maar wel in fatsoen-
lijke bewoordingen”, zei me-
vrouw Rademaker. Alle woord-
voerders keurden eensgezind 
deze hetze af.

‘ONGEWILD SLACHT-
OFFER MEDIAHYPE’

Margriet Rademaker kon de 
redenering van de wethou-
der en het college van B&W 
begrijpen. “Toch schuurt het”, 
zei ze. Ze vond 7000 euro een 
‘enorm bedrag’ en ze vroeg 
zich af of de gemeente ‘de 
klantgerichtheid niet uit het 
oog had verloren’. Ze meende 
dat er vaker contact moest zijn 
met cliënten, dan had deze 
uitschieter wellicht voorko-
men kunnen worden. Namens 
PvdA/ GroenLinks zei Nelleke 
Degenhart dat deze mevrouw 

‘het ongewilde slachtoffer 
is van een mediahype’. Ze 
meende ook dat cliënte ‘niet 
bewust had gefraudeerd’. 
Tussendoor had ze in die drie 
jaar nooit gehoord dat ze fout 
zat. Myriam Kooij (D66) wees 
op de landelijke gevolgen van 
deze kwestie, nu D66 en CDA 
met een amendement op de 
Participatiewet komen en de 
ChristenUnie bereidt zelfs een 
Initiatiefwet voor in de Twee-
de Kamer om de menselijke 
maat mee te laten wegen. Ze 
vroeg zich ook af het beleid 
niet omgebogen kan worden 
naar meer hulp voor bijstands-
gerechtigden.

René Voigt van Dorpsbelan-
gen was kort en duidelijk: zijn 
politiek oordeel over de recht-
vaardigheid om toch die 7000 
terug te worden, was dat B&W 
een ‘juist besluit’ hadden ge-
nomen. VVD- fractievoorzitter 
Sieta Vermeulen vond de aan-
pak van de wethouder correct. 
Eerst een vertrouwelijk feiten-
relaas voor de raadsleden, 
gevolgd door een informatieve 

bijeenkomst over de Participa-
tiewet. Haar slotoordeel was 
de gemeente juist had beslo-
ten. Dat vond ook Jan Ver-
bruggen van het CDA.

Geen moedwillig frauderen
Wethouder Van Rijn ging uitge-
breid in op de verhalen van de 
commissieleden. Ze ontkende 
dat B&W hadden gesproken 
van ‘moedwillig frauderen’. 
Het slachtoffer van de bood-
schappenaffaire had daarom 
ook geen boete gekregen. 
Ze had alleen teveel bijstand 
ontvangen. Afwijken van de 
terugvorderingsnorm is ‘haast 
niet mogelijk’ (alleen bij ernsti-
ge ziekte of dakloosheid). De 
wethouder zal onderzoeken 
of een frequenter contact met 
cliënten mogelijk is. Verder 
hoopt ze dat plannen in de 
landelijke politiek meer kun-
nen worden bijgeschaafd in de 
richting van maatwerk. Aan de 
andere kant kunnen volgens 
haar teveel regels over giften 
juist verwarrend zijn.

Meerderheid commissie 
akkoord met ’t Laantje
Forse tegenstand tegen ‘Titanic in de achtertuin’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vier van de zes politieke 
partijen gaven wethouder 
De Kloet het advies om het 
bouwplan ’t Laantje met 49 
appartementen formeel ter 
visie te leggen. De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks 
stemden tegen, omdat ze 
het plan te massief von-
den. Ook acht insprekers 
waren fel gekant tegen wat 
zij ‘de Titanic in de achter-
tuin’ noemden. 

De omwonenden hadden 
geen goed woord over voor 
het bouwplan. Ze vonden de 
aanpassingen na de vorige 
bijeenkomst ‘teleurstellend’. 
Ze willen absoluut ‘geen ste-
delijke ontwikkeling’ in een 
dorpskern. Ze vrezen allen 
een te grote impact op hun 
privacy met een bouwopper-
vlak van 100 meter lengte en 

vier verdiepingen hoogte. Ook 
hadden de insprekers geen 
vertrouwen in de bomen die 
hun uitzicht zouden moeten 
beschermen. Het werd af en 
toe behoorlijk emotioneel. De 
heer Hertoge sprak coalitie-
partijen Dorpsbelangen, CDA, 
VVD en D66 aan op hun ver-
antwoordelijkheid. “De trein 
dendert gewoon door. Luiste-
ren naar inwoners vindt niet 
plaats. Het interesseert jullie 
geen mallemoer.” Volgens de 
heer Morks ‘meet de gemeen-
te met twee maten’, bij een 
kleine verbouwing wordt strikt 
gelet op de regels, maar bij dit 
plan worden regels met voeten 
getreden. 

Projectontwikkelaar Johan 
Zijtveld van JeeGee Vast-
goed meende dat 2 meter 
meer afstand van het Bosje 
van Sprenger een goede te-
gemoetkoming was, evenals 
meer doorzichten in het lan-

ge pand. Hij kon 
mededelen dat 
er een overeen-
komst met wo-
n ingco rpo ra t i e 
Gooi en Omstre-
ken op komst is, 
waarin zal staan 
dat de 16 sociale 
huurappartementen 
worden bestemd voor jonge-
ren uit Wijdemeren. 

Eén laag eraf
Namens De Lokale Partij had 
Alette Zandbergen een poging 
gedaan om alle partijen op één 
lijn te krijgen door te kiezen 
voor drie woonlagen. “Met drie 
woonlagen zou er meer draag-
vlak zijn.” Want woningbouw 
inbreien in een dorp, onder-
steunt haar partij op zich wel. 
Echter wel in verhouding. Dat 
vond ook PvdA/GroenLinks- 
woordvoerder Stan Poels: 
“Jammer dat we zo tegenover 
elkaar staan. Dit plan is veel 

te massief.” Ook maakte me-
vrouw Zandbergen gehakt van 
de participatie. Na drie fases 
waren wethouder De Kloet en 
omwonenden geen stap dich-
terbij gekomen. 

JeeGee- eigenaar Johan Zijt-
veld was duidelijk: met drie 
woonlagen wordt het kosten-
plaatje te hoog. De sprekers 
van de coalitiepartijen waren 
wel tevreden over de ruim-
telijke aanpassingen. Nanne 
Roosenschoon (D66) sprak 
van ‘het maximaal haalba-
re’. Wel drongen zowel CDA, 
Dorpsbelangen als VVD aan 

om rekening te houden met 
belangrijke details bij de uit-
voering. Zo wilde René Voigt 
(DB) dat er ‘geen lullige boom-
pjes’ worden geplant.

De wethouder zei dat hij de 
veranderingen in het plan 
belangrijk vond. Het volume 
en de locatie van de bomen 
worden nog uitgezocht. Het 
plan kan nu in de procedure, 
hetgeen betekent dat iedereen 
nog kan reageren. Het be-
stemmingsplan is dus nog niet 
afgesloten.

Foto: Rosalie van Rijn 

Foto: Schets appartementen 
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Uitslaande brand bij   
Restaurant 1244

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In de nacht van donderdag 
op vrijdag werd Restaurant 
1244 te Ankeveen opge-
schrikt door een uitslaan-
de brand. De brandweer 
ontving de melding rond 
0.30 uur. Al snel werd de 
vuurzee opgeschaald naar 
‘middelbrand’.

De brand is ontstaan in het 
schuurtje achter het restau-
rant. Er was een gigantische 
rookontwikkeling. Gelukkig 
konden de twee gasten van 
het bovenliggende Bed&-
Breakfast tijdig ontvluchten. 
Ze werden gastvrij opgevan-
gen door Ankeveense buren. 
Er was geen persoonlijk let-
sel. Brandweerpost ‘s- Gra-
veland kreeg ondersteuning 
vanuit Nederhorst den Berg 
met een tankautospuit. Terwijl 
de collega’s uit Weesp paraat 
waren met een ladderwagen 
en Hilversum was er met lo-
gistieke hulp. In dit geval met 
extra ademluchtapparaten en 
schone pakken, hygiëne is 
uitermate belangrijk. Een mid-
delbrand gaat niet zozeer over 
de grootte van de brand, maar 
betreft de inzet, alles meer dan 
de normale zes spuitgasten. 
Er was zelfs een Officier van 
Dienst op het appel.

“Er was meer rook dan vuur”, 
zei een brandweerman ter 
plaatse. De brand werd vanuit 
drie groepen bestreden, twee 
van binnenuit en een van bo-
venaf. Even voor 03.00 uur 

kon het sein ‘brand meester’ 
worden gegeven. Johan Land-
waart, commandant van de 
post ’s-Graveland, vermoedt 
dat een oververhitte wasdro-
ger wel eens de oorzaak van 
de brand kan zijn geweest.

Total loss
De volgende ochtend meldt 
bedrijfsleider Thom Klaren-
beek dat hij uiteraard enorm 
geschrokken was. “Dat doet 
wel wat, maar daarna kwam 
de realiteitszin alweer snel 
terug. We hebben ’s nachts 
al gekeken hoe we verder 
moesten.” Dat zal niet een-
voudig zijn, want de schade is 
gigantisch. Het leek aanvan-
kelijk een schuurtje achter het 
pand, maar de omvang was 
veel groter. Door de rookont-
wikkeling is de roetschade erg 
groot. Het is al duidelijk dat het 
pand total loss is. “Ja, alles 
moet eruit, ook de keuken. We 
moeten het hele interieur ver-
vangen.” Klarenbeek is nog in 
onderhandeling met de scha-
de-experts.

1244 heeft een bestuur met 
certificaathouders die het be-
heer aansturen. Een van hen 
is Eric Torsing, die vertelde dat 
het pand goed is verzekerd. 
Bovendien was hij trots op 
de vele steunbetuigingen van 
alle kanten, al op de ochtend 
na de brand. Een andere B&B 
in het dorp wil de gasten van 
1244 opvangen. Restaurant 
De Molen stelt zijn keuken be-
schikbaar, enzovoort. Na de 
coronacrisis zijn het harde tij-
den voor de staf, maar Torsing 
wijst erop dat deze jongelui 
flexibel zijn. “Ze zijn zo enthou-
siast dan alweer bezig waren 
met tekeningen voor het nieu-
we restaurant.”

Er is ook een crowdfun-
dingsactie gestart om 1244 
een duwtje in de rug te ge-
ven. Ga naar: https://www.
gofundme.com/f/verwoesten-
de-brand-bij-restaurant-1244

Foto: NH Nieuws

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
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Nog meer politiek
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was vorige week een 
drukke politieke week. Met 
maar liefst vier commis-
sievergaderingen. Plus 
een persgesprek. Derhal-
ve een korte neerslag van 
het nieuws.

• Of de spartelvijver 
in Nederhorst den Berg weer 
hersteld kan worden, komt 
binnenkort terug in de ge-
meenteraad. Alette Zandber-
gen van De Lokale Partij kreeg 
het voorstel in ieder geval van 
de hamerstukkenlijst. Een 
meerderheid van de commis-
sie had enige sympathie voor 
het pleidooi de speelvijver in 
oude staat te herstellen, maar 
vond het niet realistisch. Het 
voorstel van wethouder De 
Kloet om even verderop het 
Spiegelstrandje voor 30.000 

euro te verbeteren, kreeg 
brede steun. CDA ‘er Eric Tor-
sing hield een hartstochtelijk 
betoog waarbij hij lokale aan-
nemers, hoveniers en andere 
ondernemers uitnodigde om 
zelf de handen uit de mouwen 
te steken;

• Het ambitieuze plan 
van D66 ‘ers Nanne Roosen-
schoon en Rob Koedijker om 
het nieuwe IKC van Talent 
Primair te verplaatsen naar 
het terrein van Ter Sype in 
Nieuw- Loosdrecht werd door 
geen enkele fractie overge-
nomen. Een woordvoerder 
van Vliegveld Hilversum wees 
op het veiligheidsprobleem 
met de vliegtuigen. De wet-
houders Klink en De Kloet 
meenden dat dit voorstel hun 
planvorming te laat doorkruis-
te. Namens de ouderraden 
van openbare basisscholen 
De Linde en De Sterrenwach-

ter (die samen het IKC gaan 
bevolken) zei inspreker Joost 
Platteel dat de huidige locatie 
van De Sterrenwachter niet 
geschikt is. Wellicht dat de 
discussie over een andere 
plek nog wel gaat plaatsvin-
den;

• Na ruim 10 jaar ziet 
het ernaar uit dat de renovatie 
van winkelcentrum De Meen-
thof in Kortenhoef eindelijk 
zijn beslag krijgt. De eerste 
fase, de sloop van De Dob-
ber en de bouw van 23 ap-
partementen op die plek, kan 
snel worden uitgevoerd. Later 
volgt de afbraak van de gara-
geboxen waar 30 woningen 
zullen komen. In de 3e fase 
wil men meer doen aan de 
uitstraling van de winkels;

• Verkeerswethouder 
Joost Boermans stelt op kor-
te termijn € 100.000 beschik-

baar om op 10 plekken in 
drie dorpen kleine verkeers-
aanpassingen uit te voeren. 
Hij wil tegemoet komen aan 
veel klachten over onveilige 
verkeerssituaties. Het gaat 
bijna altijd om een te hoge 
snelheid, met extra borden, 
wegmarkeringen en drempels 
worden de snelheidsduivels 
bestreden. Er zijn vier straten 
in Loosdrecht, drie in Korten-
hoef en drie in Nederhorst 
den Berg.

• Ook wethouder Jan-
Jaap de Kloet komt met een 
snelle actie voor de zomer 
van 2021. Hij wil met een 
aantal initiatieven de popu-
lariteit van de Loosdrechtse 
plassen ondersteunen. Het 
gaat om de aanleg van twee 
kano- supsteigers, laadpalen 
voor E-bikes en zitplekken 
op boomstammen. Ook wil hij 
de bekendheid vergroten met 

borden waarop beelden van 
het gebied staan. Naast infor-
matie over de bereikbaarheid 
van de plassen, dat zal vooral 
online gebeuren. Er is hier-
voor € 26.000 beschikbaar;

• De kaders voor de 
Transitie Warmte zijn vast-
gesteld, vertelde wethouder 
Boermans. Samen met de 
gemeenten uit de Regio, be-
halve Weesp en Hilversum. 
Het komt er concreet op neer 
dat het gasnet blijft behouden 
totdat er een alternatief is. Per 
wijk komt er binnen 5 jaar een 
wijkuitvoeringsplan voor het 
afstappen van gas. Er zijn 10 
criteria die de volgorde van 
de overgang naar gasloos be-
palen, waarbij de kosten het 
zwaarst meewegen. En niet 
onbelangrijk, bij de transitie 
komt het brede draagvlak on-
der wijkbewoners op de eer-
ste plaats.

   

Wijdemeren stapt over op elektrische auto’s
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het hart van wethouder 
Joost Boermans ging er-
van kloppen toen hij vori-
ge week dinsdag de laad-
kabels én de sleutels van 
de eerste drie elektrische 
auto’s kreeg overhan-
digd.“Een mooie volgende 
stap richting een duurza-
me gemeente ”

In totaal worden er zes dienst-
auto’s vervangen door een 
elektrische variant. Hiermee 
bespaart de gemeente 7830 
kilo co2-uitstoot per jaar. Elek-
trische auto’s zijn bovendien 
veel voordeliger in gebruik. 
De onderhouds- en energie-
kosten zijn lager dan bij auto’s 
met brandstof. Hierdoor wordt 

er tevens een besparing gere-
aliseerd. De auto’s vervangen 
de brandstofmodellen die de 
gemeente sinds 2013 in be-
zit heeft. Burgemeester en 
wethouders blijven met eigen 
vervoer van en naar het ge-
meentehuis rijden. De Zoe’s 
worden gebruikt door het 
personeel zoals toezichthou-
ders en handhavers, niet voor 
woon-werkverkeer. Ze blijven 
ook geposteerd op het terrein 
aan de Rading.

Wethouder Joost Boermans: 
“Als gemeentelijke organisa-
tie kunnen en willen we niet 
achterblijven als het gaat om 
verduurzaming. Wij willen het 
goede voorbeeld geven. In-
vesteren in duurzaam vervoer 
is daar een onderdeel van. Ik 
ben dan ook erg blij met deze 

overstap naar een energiezui-
nig wagenpark.”

Het vervangen van het ge-

meentelijk wagenpark door 
elektrische auto’s is onder-
deel van de duurzaamheids-
agenda. In maart volgen er 

drie elektrisch Kangoos.

Foto: Boermans en de heer 
Hogenstijn van Renault

   

Collecte Hersenstichting 2021 anders
WIJDEMEREN
Vanwege het coronavirus en 
de maatregelen tegen de ver-
spreiding ervan wordt er dit 
jaar van 1 t/m 6 februari geen 
huis-aan-huis collecte van de 
Hersenstichting gehouden. 
Terwijl de collecte meer dan 
ooit nodig is. Daarom wordt 

er wel een online collecte ge-
houden. Overigens bestaat 
het hele jaar door de moge-
lijkheid om uw donatie online 
te doen via de website van de 
hersenstichting. Vier miljoen 
mensen in Nederland lijden 
aan een hersenaandoening. 
Dit kan ook voor hun huisge-

noten grote gevolgen hebben. 
Uw donatie wordt gebruikt 
voor het doen van meer on-
derzoek naar betere behan-
delingen en het voorkomen 
van hersenaandoeningen in 
de toekomst. Via de QR-code 
kunt u uw donatie doen, elk 
bedrag is welkom. Ook hier 

kunt u terecht voor een bijdra-
ge:

https:/ / t ikkie.me/pay/Her-
s e n s t i c h / 9 Te g A y W C u d -
DikY4XGYrJVS. Of: https://
www.hersenstichting.nl/do-
neer/
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Brownies en cupcakes voor 
de politie

KORTENHOEF
Nadat Aline (9 jaar) en haar 
zus Ella (7 jaar) hoorden 
dat Hilversum op dins-
dag 26 januari werd be-
zocht door relschoppers, 
schrokken de meiden best. 
Het kantoor van hun vader 
staat immers in het cen-
trum van Hilversum. 

Gelukkig wist de politie alles in 
het gareel te houden en kwam 
Hilversum, en dus het kantoor 
van Lajos.nl, er zonder kleer-

scheuren van af.

Aline en Ella waren daar zó blij 
mee, dat zij besloten om wat 
lekkers te bakken voor de poli-
tie. Een kennis van het gezin is 
agent en zij dachten het daar 
wel even af te geven. “Breng 
maar naar het politiebureau, 
dat is toch leuker” was het ant-
woord. Oei, dat was spannend! 
Maar, de agenten hebben het 
écht verdiend en daar gingen 
de meiden, samen met hun 
moeder. Ze vonden het heel 

erg spannend maar ook heel 
leuk. Eenmaal binnen werden 
ze ontvangen door een echte 
agente en Aline vertelde waar-
om ze brownies en cupcakes 
hadden gebakken. De agente 
was erg blij en heeft de trak-
taties aangenomen. Als dank 
kregen de meiden een knuffel-
beertje. Deze hebben ze thuis 
aan hun broertje gegeven. En 
zo hebben ze 2 goede daden, 
in één dag gedaan

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

EST. 2004

RESTAURANT

‘t Swaentje thuis
Iedere week do t/m zo een

wisselend 3 gangen keuzemenu 
€31,50

Benieuwd naar ons menu?!
www.hetswaentje.nl

Waar ren jij mee?
Ga naar
rentegenkanker.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Broodaanbieding
Elke maandag t/m donderdag

3 broden         € 6,85
4 broden         € 8,60
5 broden      € 10,10

(Dit geldt voor wit, bruin, volkoren)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Wijdemeren
informeren

Inzameling papier

De GAD zet de komende tijd extra voertuigen

in om papier en karton op te halen. Dat gebeurt

op de gebruikelijke inzameldag, maar wellicht

eerder dan u gewend bent. Zet uw papiercontainer 

daarom ‘s ochtends voor 07.30 uur aan de straat.

>   Openingstijden gemeentehuis
In verband met het coronavirus is het ge-

meentehuis beperkt geopend. We merken 

dat het niet voor iedereen haalbaar is om op 

de huidige openingstijden langs te komen 

voor bijvoorbeeld een nieuw reisdocument. 

Daarom zijn we sinds maandag 25 januari op 

de maandagmiddagen van 16.30 tot 18.00 

uur extra geopend voor het aanvragen van 

een reisdocument of rijbewijs . Maak vooraf 

een afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak 

of telefonisch door te bellen met 14 035.

>   Chat met Veilig Thuis
Vanwege de avondklok kunt u langer chatten 

met medewerkers van Veilig Thuis: op 

werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur. Het tele-

foonnummer 0800 2000 is 24 uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar. Wilt u praten 

of advies vragen over uw situatie of dat van 

een ander? Neem dan contact op met Veilig 

Thuis. Bij direct gevaar mag u altijd uw huis 

verlaten tijdens de avondklok, u krijgt geen 

boete. Bel dan 112 en kijk of u bij iemand in de 

buurt terechtkunt. 

>   Werken en leren in de zorg
Denkt u na over een andere baan? Wilt u 

persoonlijk advies over een opleiding in de 

zorg?  Kijk dan eens op www.zorgstart.nl. 

Er zijn nu volop kansen om te werken en te 

leren in de zorg. ZorgStart is er voor inwoners 

uit de Gooi en Vechtstreek die zonder de 

vereiste vooropleiding in de zorg willen 

werken. ZorgStart is onderdeel van een breed 

maatregelenpakket van de regiogemeenten 

om werkgevers te ondersteunen en de werk-

gelegenheid op peil te houden. 

>   Enquête corona gemeentelijke 
     gebouwen
De gemeente heeft gebruikers van gemeen-

telijke gebouwen en gesubsidieerde organisaties  

een enquête gestuurd over onder andere de 

effecten van de landelijke coronamaatrege-

len. Zo kunnen we gerichter omgaan met de 

gevolgen van corona en onze accommo-

datieregeling hierop aanpassen. Heeft u de 

enquête ontvangen? Let er dan op dat u deze 

vóór woensdag 10 februari invult via e-mail 

of het bijgesloten antwoordformulier. Wilt 

u meer informatie of heeft u geen enquête 

ontvangen? Dan kunt u contact opnemen 

met de heer E. van Miltenburg via

e.vanmiltenburg@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer 14 035.

O�  ciële
bekendmakingen

Bent u 85 jaar of ouder? Of zorgt u voor 
iemand in deze leeftijdscategorie?
Dan heeft u misschien al een oproep 
voor een coronavaccinatie ontvangen 
van het RIVM of de huisarts. 

Inwoners in de regio van 85 tot 90 jaar krij-

gen een uitnodiging per post van het RIVM. 

Dit gebeurt in fasen, dus het kan zijn dat uw 

oproep nog binnenkomt. Huisartsen nemen 

persoonlijk contact op met de inwoners van 

90 jaar en ouder in hun praktijk. 

Vaccinatielocaties
Bent u mobiel en kunt u zelf naar de 

vaccinatielocatie komen? Dan wordt u 

gevaccineerd op locatie van de GGD Gooi 

en Vechtstreek aan de Burgemeester de 

Bordesstraat in Bussum. Als u niet mobiel 

bent dan wordt u door de huisarts in de 

praktijk gevaccineerd. Deze informatie vindt 

u in de uitnodiging van het RIVM of legt uw 

huisarts uit.

Inzet ANWB AutoMaatje
Heeft u geen vervoer naar de locatie in 

Bussum? Dan kunt u terecht bij ANWB Auto-

Maatje. De vrijwillige chauffeurs brengen en 

halen u graag. Voor meer informatie of het 

aanvragen van een rit (minimaal twee dagen 

van te voren), kunt u op werkdagen tussen 

10.00 en 13.00 uur bellen naar Versa Welzijn 

via (035) 694 74 55 of e-mailen naar

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl. 

Meer informatie over vaccineren leest u op 

www.coronavacinatie.nl of u kunt bellen 

met het RIVM via 0800 1351.

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

3 februari 2021

Kort

  Oproep vaccinatie 85 jaar en ouder 

#mooiWijdemeren
mwk_fotografi e

Ondernemers in
gesprek over corona

Landgoed Eikenrode is een bijzonde-
re locatie in Loosdrecht. Het landhuis, 
de grafkelder en het groen zijn de af-
gelopen jaren met zorg gerestaureerd 
en in de oude glorie hersteld. Ook is 
het park deels open voor publiek.

Het landgoed heeft helaas regelmatig te 

maken met overlast en vernielingen, waarna 

het park vaak tijdelijk wordt gesloten. Om in de 

toekomst voor een verantwoorde openstelling 

te zorgen én om het contact tussen de land-

goedeigenaar en de bezoekers te verstevigen, 

starten eigenaar Nico Ockhuisen en dorps-

coördinator Bas Immerzeel een contactgroep. 

Praat mee!
Bent u nauw betrokken bij Eikenrode? Denkt 

u graag mee over het duurzaam openstellen 

van het landgoed? We zoeken vijf tot zeven 

inwoners uit Loosdrecht die graag mee willen 

praten. Aanmelden kan via Bas Immerzeel: 

b.immerzeel@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer 06 52 58 09 22.

Parkregels landgoed
Het landgoed kent een aantal regels, deze zijn 

ook na te lezen op het toegangshek:

- Eikenrode is open voor publiek vanaf 7.00 uur, 

   of het moment van zonsopkomst als dat later 

   is, tot 20.00 uur, of het moment van zonson-

   dergang als dat eerder is.

- U mag wandelen achter de grote vijver, maar 

   blijf op de paden binnen het aangegeven 

   gebied.

- Honden zijn welkom, maar houd hen aan-

   gelijnd. Ook geldt er een opruimplicht. 

Meld u aan voor contactgroep Eikenrode 

Let op: oplichters actief! 

Er zijn oplichters actief die zich voor-

doen als GGD-medewerkers.

Zij willen een afspraak maken voor 

een vaccinatie thuis of tegen betaling 

een versnelde vaccinatie doen. Dit 

klopt niet. Alle GGD coronatesten en 

vaccinaties zijn gratis. Ook vaccineert 

de GGD nooit thuis, maar altijd op 

locatie. Maakt u dus geen geld over, 

maar meld het altijd bij de politie!



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 3: bouwen botenhuis met steiger 

   (21.01.21)

- Herenweg 11: vernieuwen beschoeiing (25.01.21)

- Herenweg 57: bouwen woning (14.01.21)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (25.01.21)

- Leeuwenlaan 26: aanleggen geluidswal (26.01.21)

Kortenhoef
- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw (15.01.21)

Loosdrecht
- nabij Bloklaan 5: plaatsen schuur (25.01.21)

- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen over-

   kapping en bouwen carport (21.01.21)

- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen 2 padelbanen 

   (16.01.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende 

   wijziging verbouwen villa voor groepswoning 

   ouderen (22.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: wijzigen gevels 

(22.01.21)

Nederhorst den Berg
- Slotlaan 4: bouwen 17 woningen (04.01.21)

- achter Vaartweg 21: legaliseren duivenhok 

   (26.01.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 101a: uitbreiden woning en

   plaatsen botenhuis (26.01.21)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: afwijken bestemmingsplan huis-

   vesting arbeidsmigranten voor tien jaar (26.01.21)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen (15.01.21)

- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen 

   (22.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen

   beschoeiing en bouwen botenhuizen (22.01.21)

- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel (15.01.21)

Nederhorst den Berg
- Juliana-Bernhardplein 6: verplaatsen uitweg 

   (22.01.21)

- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie 

   (14.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Loosdrecht
- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan

   recreatiewoning naar wonen (26.01.21)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht 
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (20.01.21)

>  Rectificatie

Kennisgeving anterieure overeenkomst 
Torenweg 12, Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de 

bouw van een burgerwoning, in verband met 

het beëindigen van het agrarisch bedrijf, op het 

perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg 

een anterieure overeenkomst hebben gesloten 

met de initiatiefnemers van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage.

Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl

met vermelding van zaaknummer Z.55261.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bestemmingsplan Partiële
herziening Eilandseweg 2, 
Nederhorst den Berg en bestem-
mingsplan Clubgebouw en loods 
watersportvereniging de Watervo-
gels Oud-Loosdrechtsedijk 103b, 
Loosdrecht zijn onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene

wet bestuursrecht bekend dat de door de

gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering 

van 8 oktober 2020 vastgestelde bestemmings-

plannen Partiële herziening Eilandseweg 2 

in Nederhorst den Berg en Clubgebouw en 

loods watersportvereniging de Watervogels, 

Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht 

onherroepelijk zijn geworden.

Bestemmingsplan Eilandseweg 2,
Nederhorst den Berg
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het perceel Eilandseweg 2 te gebruiken als 

burgerwoning (wonen).

Bestemmingsplan voor de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b, Loosdrecht
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het terrein van de watersportvereniging de 

Watervogels her in te richten. De bestaande 

bebouwing (loods met aangebouwd een club-

huis) zal worden gesloopt. Er zal in de nabijheid 

van de te slopen opstallen een nieuwe loods 

worden opgericht en dieper het gebied in een 

clubgebouw.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende

stukken, kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening bestemmings-
plan Rading 138 en ontwerp-
besluit Omgevingsvergunning 
voor het oprichten op dit perceel 
van vijf vrijstaande woningen, 
zes twee-onder-een-kapwoningen 
en vijftien appartementen met 
bijbehorende infrastructuur in 
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat ter inzage gaat:

- Het ontwerpbestemmingsplan Partiële

   herziening Rading 138;

- het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 

   voor het oprichten van vijf vrijstaande

   woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen 

   en vijftien appartementen met bijbehorende 

   infrastructuur aan de Rading 138 in Loosdrecht.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Bouwen en wonen

De coronacrisis heeft veel impact 
op ondernemers. Als gevolg van de 
maatregelen heeft een deel van u 
de deuren moeten sluiten en/of de 
bedrijfsvoering flink moeten aan-
passen. Burgemeester Crys Larson 
en wethouder Economische Zaken 
Jan Klink horen graag hoe het u, als 
ondernemer, vergaat in deze heftige 
tijd.  

Op 14 januari spraken burgemeester Larson 

en wethouder Klink al met horecaonderne-

mers over de coronacrisis. Hoe ervaren zij 

deze periode en wat kunnen we voor elkaar 

betekenen. Burgemeester Larson: “We had-

den een leerzaam en openhartig gesprek 

over de zorgen die er leven bij de horeca in 

deze zware tijden. Door met elkaar in con-

tact te blijven kunnen we het bedrijfsleven 

zo goed mogelijk ondersteunen.”

Gesprekken andere sectoren
De coronacrisis treft niet alleen de horeca, 

maar ook veel andere sectoren. Daarom 

komen we graag in contact met onderne-

mers uit andere sectoren die getroffen zijn, 

zodat we goed weten wat er leeft en welke 

ondersteuning gewenst is. Hiervoor zijn 

twee data gepland: 

- Maandag 8 februari van 13.00 tot 14.00 uur 

   is er een online gesprek voor contactbe-

   roepen en sportscholen

- Dinsdag 9 februari van 16.00 tot 17.00 uur 

   is er een online gesprek voor de winkeliers 

   en andere ondernemers

Aanmelden
Aanmelden kan door vooraf een mailtje te 

sturen naar ondernemersmanager

Natasja Zak via n.zak@wijdemeren.nl.

U ontvangt dan een bevestiging met een link 

naar de online Teams vergadering. 

Ondernemer in Wijdemeren?
Praat mee over de impact van de coronacrisis
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informeren
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Coördinatie van procedures
De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn 

vergadering van 30 juni 2020 besloten om de 

coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van 

de Wet ruimtelijke ordening toe te passen ten aan-

zien van het bestemmingsplan Partiële herziening 

bestemmingsplan Rading 138 en de aanvraag om 

Omgevingsvergunning voor het oprichten van vijf 

vrijstaande woningen, zes twee-onder-een-kap-

woningen en vijftien appartementen met bijbeho-

rende infrastructuur. De coördinatie betekent dat 

de vereiste procedures gelijktijdig worden gevoerd. 

Tegen het toepassen van het coördinatieartikel is 

geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het plan
De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Op de locatie wordt het omschreven bouwplan 

met bijbehorende infrastructuur gerealiseerd. In 

totaliteit worden er 26 wooneenheden

gebouwd met bijbehorende infrastructuur.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de 

Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het 

pad tussen de Tjalk en de Lieve Geelvincklaan.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan kernen Ankeveen, Kortenhoef 

en Nieuw-Loosdrecht omdat het perceel 

bestemd is voor Agrarisch.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbe-

sluit Omgevingsvergunning en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf donderdag 4 februari 

2021 gedurende zes weken voor een ieder ter 

inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kunnen 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.

nl (NL.IMRO.1696.BP6600Rdng1382019-on00 

en NL.IMRO.1696.OVRading1382019-on00 of 

via het adres Rading 138). U kunt de stukken ook 

digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging 

kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan 

schriftelijke zienswijzen worden ingebracht bij 

de gemeenteraad, postbus 190, 1230 AD Loos-

drecht. Gedurende bovengenoemde termijn 

kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden 

gemaakt via telefoonnummer 14 035.

Gedurende de termijn van terinzagelegging 

kunnen tegen het ontwerpbesluit Omgevings-

vergunning schriftelijke zienswijzen worden 

ingebracht bij het college van burgemeester en 

wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen

tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden 

gemaakt via telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen 

tegen het bestemmingsplan en de omgevings-

vergunning is het noodzakelijk dat een aparte 

zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

bestemmingsplan en tegen de ontwerp-omge-

vingsvergunning.

>  Bekendmaking Wet geluid-
hinder Rading 138, Loosdrecht 
(ontwerpbesluit) 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend.

Er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van het bestemmingsplan Partiële 

herziening Rading 138 alsmede voor de concept-

omgevingsvergunning voor het woningbouw-

plan met bijbehorende infrastructuur. Het gaat 

om realisatie van 26 woningen (vijf vrijstaande 

woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen

en vijftien appartementen) aan de Rading 138/

de Tjalk. Ten gevolge van het wegverkeer 

op Tjalk zullen 11 van de 26 woningen een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 

geluidhinder voor deze woningen in ontwerp 

hogere waarden vast gesteld.

Ter inzage   
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf donderdag 4 februari 2021 

gedurende zes weken ter inzage, gezamenlijk 

met het ontwerpbestemmingsplan Partiële 

herziening Rading 138 en de ontwerp-

omgevingsvergunning voor het oprichten van 

genoemde woningen en de daarbij behorende 

infrastructuur.

De stukken over de ontheffing op grond van de 

Wet geluidhinder kunnen worden ingezien op 

www.wijdemeren.nl bij ‘Ter inzage’. Desge-

wenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het ontwerpbesluit. Hiertoe kunt 

u contact opnemen met het secretariaat van 

de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 

14 035. De stukken over het ontwerpbestem-

mingsplan en de ontwerp-omgevingsvergun-

ning kunnen worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

termijn van terinzageligging gemotiveerde 

zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. 

Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, 

kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke 

gegevens niet bekend te maken. Er kunnen ook 

mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via 

het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht 

zoals hierboven beschreven en belanghebbend

zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve

besluit tot het verlenen van de hogere waarden, 

beroep kunnen instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Kennisgeving anterieure
overeenkomst Rading 138,
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de rea-

lisering van het (bouw)plan voor vijf vrijstaande 

woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen 

en vijftien appartementen (totaal 26 wooneen-

heden) met bijbehorende infrastructuur op het 

perceel Rading 138 in Loosdrecht een anterieure 

overeenkomst hebben gesloten met de 

nitiatiefnemer van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf donderdag 4 februari 2021 ter inzage. 

Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met 

vermelding van zaaknummer Z.59891.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in 

de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:

- E. van Piggelen, geboren 20-06-1962,

   per 22 januari 2021 uit te  schrijven naar

   Land Onbekend 

- D. van Piggelen – van den Heuvel, geboren

   07-11-1962, per 22 januari 2021 uit te schrijven 

   naar Land Onbekend 

- R.B. Loeff, geboren 14-07-1988, per 28-01-2021 

   uit te schrijven naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- Prunuslaan t.h.v. huisnummer 13: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

in verband met handicap belanghebbende 

(20.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Drank- en horecavergunning

Nederhorst den Berg
- Buitenplaats Op ’t Eiland: drank- en

   horecavergunning (11.01.21) 

>  Ontheffing objecten openbare 
weg

Nederhorst den Berg
- Plaatsen stalenrijplaten op de openbare weg 

Vaartweg voor de woningen met de huisnummers 

1 tot en met 21 en waarschuwingsbord op 

kruising  Vaartweg/Dammerweg (14-01-2021);  

Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Officiële bekendmakingen
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Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Persoonsregistratie

Verkeer

Overig



Een jaar geleden startte een gloednieuw dorpenteam in Wijdemeren als 
onderdeel van het dorpenbeleid. Het team moet ervoor zorgen dat inwoners 
makkelijker initiatieven kunnen realiseren die de Wijdemeerse dorpen mooier 
maken.  

Maar het afgelopen jaar ging niets zoals normaal. Projecten werden uitgesteld, er 
kwamen nieuwe vragen bij. Het dorpenteam bleek ook in deze moeilijke tijden flexibel 
en direct bereikbaar. De lijnen tussen gemeente en inwoner waren kort: precies onze 
belofte. Daar ben ik trots op!

Waar ik ook trots op ben: u. Zoveel betrokken inwoners hebben gezorgd voor zoveel 
mooie initiatieven. Bedankt daarvoor! We hopen dat u dat dit jaar voortzet. Want een 
nieuw jaar zorgt voor nieuwe kansen. We kijken uit naar alle plannen in 2021! 

In deze special vindt u een greep uit de initiatieven die zijn gerealiseerd in 2020. 

Rosalie van Rijn
Wethouder dorpenbeleid

Tasjesbibliotheek 
 
Het dorpenteam heeft 
bijgedragen aan de huisvesting 
van de Tasjesbibliotheek 
waarbij inwoners een tas met 
boeken kunnen ophalen en 
lenen.

Pumptrack 

Drie jongens droegen een initiatief aan voor een wel heel bijzondere 
speelplek. Inmiddels is er een locatie voor de pumptrack op het 
oog en worden er fondsen en subsidies verworven. Er wordt 
samengewerkt met de Mentelity Foundation.KORTENHOEF

NIEUW-LOOSDRECHT

Naaiatelier Wonderfeel 
  
Op initiatief van festival Wonderfeel is in samen-
werking met het dorpenteam een naaiatelier 
gestart met een groep Syrische dames.  
Zij maken bijvoorbeeld picknickdekens en mond-
kapjes. De opbrengst komt ten goede aan de 
vrijwilligers van het festival. De dames krijgen er 
privéconcerten voor terug! 

NIEUW-LOOSDRECHT

De Paddenpoel 
  
Wat hebben al veel inwoners 
en hun kinderen plezier gehad 
van dit project. Er is zelfs een 
Paddenpoellied! Hopelijk 
kunnen we dit in 2021 
luid ten gehore brengen.

KORTENHOEF

Eén jaar dorpenteam



Koffietent 
  
Vrijwilligersstichting Bruisend Ankeveen die wekelijks de markt 
met elkaar organiseert, heeft deze vaste koffietent verzorgd. 
Initiatiefnemer Friso van Voorthuizen: “We zijn trots op wat we hier 
hebben neergezet. We gaan hier nog jaren van genieten en kijken 
uit naar de eerste keer dat we met elkaar het kopje kunnen heffen!” 

Schouw 
 
Tijdens een schouw lopen de dorpscoördinatoren 
samen met inwoners een rondje door het dorp en 
worden allerlei aandachtspunten doorgenomen. 
Dorpscoördinator Bas Immerzeel wandelde door 
Breukeleveen. Dat leidde tot herstel van de verzakte 
bushalte en een nieuw inwonersinitiatief dat wordt 
ondersteund vanuit het dorpsbudget.

Fietsenstalling 
  
Alle bewoners waren het 
erover eens: de fietsenstalling 
bij het Vuntusstrandje moest 
flink opgeknapt worden! En 
dat is gelukt. Het dorpenteam 
heeft hiervoor een deel van het 
dorpsbudget ingezet.

Jongerenontmoetingsplaats 
 
“Vet dat we een plek krijgen die speciaal voor ons is! Te Block hebben we  
als naam met elkaar bedacht, dat vinden we toepasselijk en klinkt ook 
goed”, vertelt Kevin de Jong. Edward Galensloot is ermee aan de slag 
gegaan: “Ik heb goed naar de wensen van de jongeren geluisterd en vindt 
het een geweldig mooie klus!” Naar verwachting is de plek begin 2021 klaar.

‘Op afstand dichtbij’
Het dorpenteam blikt terug

Als kersvers dorpenteam kregen we vanwege alle 
coronamaatregelen direct met nieuwe en uitdagende 
inwonersvragen te maken. We waren op afstand toch 
dichtbij. 

Er bleek veel behoefte om iets voor een ander te doen.  
Dat leidde tot een verzamelpagina aan buurtinitiatieven op  
www.deappelboom.nl/coronahulp. Titia Andreas, administratief 
ondersteuner, houdt de website actueel: “Mooi om op deze 
manier alle initiatieven in Wijdemeren zichtbaar te maken en 
elkaar zo te inspireren en te helpen.” 
 
Sociaal makelaar Hetty Kastelein koppelde met plezier al deze 
inwoners aan organisaties en andersom. “Vrijwilligers van de 
Emtinckhof hielp ik aan contacten waardoor zij mooie activiteiten 
hebben kunnen organiseren die glans gaven aan de donkere 
maanden. Er is nu zelfs een activiteitencommissie!”
 
Dorpscoördinator Saskia Hille: “We hebben het afgelopen jaar 
ondanks alles snel kunnen schakelen. Het was bijvoorbeeld 
een uitdaging om enerzijds de overlast in de speeltuinen aan 
te pakken en anderzijds te voelen dat jongeren echt een plek 
nodig hebben. Als je dan met elkaar tot een oplossing komt is dat 
geweldig.”  
 
Dorpscoördinator Bas Immerzeel vult aan: “De betrokkenheid van 
inwoners in Wijdemeren is groot. De bereidheid om je in te zetten 
voor de verandering die je wenst: dat is wat ons als dorpenteam 
echt energie geeft!”

Meer initiatieven zien? Kijk op www.deappelboom.nl

BREUKELEVEEN

OUD-LOOSDRECHT

KORTENHOEF

ANKEVEEN

Wilt u in contact komen met het dorpenteam? Kijk dan op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid



Banners oorlogsverhalen 
  
Stichting SLOEP organiseert de jaarlijkse herdenking 
bij het oorlogsmonument. Samen met de Historische 
Kring en IJsclub de Loosdrechtse Plassen hebben 
zij prachtige banners met oorlogsverhalen geplaatst 
bij dit monument. Het dorpenteam heeft financieel 
bijgedragen. 

Foto: Mirandsfotografie

Bijenschans 
  
Het afgesloten gemeenteterrein achter 
Scouting Klaas Toxopeus is omgetoverd 
tot een prachtig parkje. Hier wordt door 
de Bijenvereniging Wijdemeren een 
bijenschans gemaakt voor natuureducatie en 
natuurondersteuning. Samen met de Scouting 
beheren zij dit terrein.

NIEUW-LOOSDRECHT

Waar mogelijk zijn er ook 

veel De Appelboomprojecten 

ondersteund en aangelegd. 

Natuurlijk weer samen met de 

mannen van de buitendienst. 

Zonder hen was dit niet  

mogelijk geweest! Fijn om zo 

met elkaar de leefomgeving 

mooier en beter te maken.

KORTENHOEF

KORTENHOEFNEDERHORST DEN BERG

Eén jaar dorpenteam
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Respect voor Rutte en 
De Jonge
Ingezonden brief

Er is veel kritiek op het co-
ronabeleid van de regering. In 
de Nieuwsster van 27/1 doet 
ook Edwin Wolfrat een duit in 
het zakje. Hij slaagt er in om 
maar liefst 11 vraagtekens 
in zijn tekstje te proppen! En 
dat is nou precies de makke: 
iedereen heeft kritiek, maar 
niemand komt met oplossin-

gen. Ik geef het je te doen om 
in deze crisis de juiste beslis-
singen te nemen. Waar gehakt 
wordt, vallen spaanders. En in 
deze crisis moet heel flink wor-
den gehakt. Ik heb diep res-
pect voor Rutte en De Jonge!

Eric Beerhorst, Loosdrecht

   

Wijdemeren misleidt 
burgers met    
Nederhorst Noord 
Ingezonden brief

Na de massale verontwaar-
diging in Kortenhoef over de 
bouwplannen aan de Zuids-
ingel lijkt Wijdemeren het op-
nieuw niet zo nauw te nemen 
met de besluitvormingsproce-
dures over de realisatie van 
nieuwbouwwoningen, blijkt 
uit de uitnodiging voor een 
online-inspreekavond op 9 fe-
bruari a.s. over het bouwplan 
Nederhorst Noord. 

Een externe commerciële par-
tij, KB-wonen, nodigt burgers 
uit om online mee te denken 
over het plan om 150 wonin-
gen te bouwen in de noordelij-
ke Horn- en Kuijerpolder, een 
gebied dat door de overheid 
erkend is als Bijzonder Pro-
vinciaal Landschap, door zijn 
natuurwaarden en UNESCO 
cultuurgebied.

In Wijdemeren is allang be-
kend dat het plan Nederhorst 
Noord strijdig is met de Pro-
vinciaal Ruimtelijke Verorde-
ning (PRV) uit 2018 en met 
de omgevingsverordening van 
de provincie Noord-Holland 
(2020). Toch drukt de gemeen-
te haar bouwplannen door. 

Men belegt de uitvoering van 
de participatie bij de project-
ontwikkelaar. 

Naast de staatsrechtelijke 
vragen die dit oproept is de 
actie van Wijdemeren om 

KB-wonen een zogenaamd 
online-gesprek te laten voeren 
een harde klap in het gezicht 
van haar burgers.

In de eerste plaats hoort over-
leg over planvorming in het 
democratisch proces door de 
gemeente zelf met de burgers 
te worden gevoerd, niet online, 
maar face tot face via de daar-
voor bestemde politieke kana-
len en procedures. Gelet op de 
crisis door het Covid-19 virus 
is het nu ook niet het moment 
om nog snel even voor de ver-
kiezingen de formaliteiten rond 
de planvorming in Nederhorst 
Noord online af te raffelen.

Daarnaast is uit andere over-
leggen over soortgelijke plan-
nen in de kernen gebleken dat 
commerciële partijen niet de 
leiding moeten nemen in zulke 
fundamentele vraagstukken 
als woningbouw in bescherm-
de gebieden. Dat is de omge-
keerde wereld.

Er is in deze gemeente iets 
ernstigs aan de hand. De amb-
tenaren lopen aan de leiband 
van de projectontwikkelaars in 
plaats van zelf de regie te voe-
ren in opdracht van de meer-
derheid in de politiek.

Mark Hilberts (Landschapsbe-
houd Nederhorst Noord)

Met twee maten meten 
Ingezonden brief

Weet u hoe lastig het kan zijn 
om een verbouwvergunning 
van de gemeente te krijgen? 
Hoe precies inspecteurs alles 
nameten? Dat zij met luchtfo-
to’s controleren of er schuur-
tjes zonder vergunning zijn 
gebouwd? Dat wij verplicht 
werden onze schutting min-
stens een meter van het fiets-
pad af te bouwen? Dat wij voor 
de verbouwing rijplaten moes-
ten neerleggen om het straat-
werk te beschermen? Nou en, 
zult u denken, dat weet ik, dat 
heb ik ook meegemaakt. Waar 
klaag je over? Nou, over het 
feit dat die regels alleen gel-
den voor burgers maar niet 
voor projectontwikkelaars. 

JeeGee Vastgoed heeft zon-
der geldig milieurapport een 
huis naast ons gesloopt. Daar 
kwam asbest bij vrij. Het huis 

dat daar is gebouwd werd op-
geleverd met een hek dat op 
het fietspad staat. Het bouw-
verkeer heeft onze straat 
kapotgereden (nooit is één 
rijplaat gebruikt). Er is geen 
inspecteur wezen kijken, er is 
geen enkele consequentie ge-
weest voor misstanden waar 
wij, burgers, wél verantwoor-
delijk voor worden gehouden. 
Waar is die ijverige ambtenaar 
gebleven? 

Vorige week heeft de gemeen-
te besloten een groot deel van 
het Bosje van Sprenger te la-
ten vervangen door een flat 
van vier hoog en meer dan 
honderd meter breed, zonder 
dat de benodigde rapportages 
in orde zijn. Zoals verkeers-
druk. Woont u op de Luitgar-
deweg of de Van Mijndenlaan? 
Dan zijn de parkeerproblemen 

die u nu ervaart, niets ver-
geleken bij wat komen gaat. 
Woont u bij het Bosje van 
Sprenger vanwege groen en 
rust? Dan heeft u vette pech. 
Er komt een Titanic. Niet met 
sociale huurwoningen (wat 
JeeGee’s PR-bureau u al een 
jaar wijsmaakt), maar met ap-
partementen voornamelijk in 
een ‘hogere prijsklasse’, (lees: 
voor rijke Amsterdammers), 
want anders ‘betaalt het zich 
niet terug’. 

Bewoners zijn niet belangrijk. 
Naar ons wordt niet geluisterd. 
Alleen naar de leugens en 
gladde praatjes van een pro-
jectontwikkelaar. Dank u wel, 
gemeente Wijdemeren!

Edwin Morks en Sylvia Londo

   

Hoera? Provincie weigert onthef-
fing Zuidsingel fase 8 
Ingezonden brief

Kortenhoef en ’s-Grave-
land slaakten een zuchtje 
van opluchting. De provincie 
Noord-Holland heeft geen 
ontheffing gegeven voor de 
bouw van tussen de 140 en 
250 woningen: Zuidsingel fase 
8 in Kortenhoef. En dat is te-
recht. Deze plannen druisten 
in tegen bestaande regels en 
afspraken. De provincie heeft 
besloten dat er niet zoveel ge-
bouwd mag worden in de pol-
der van Kortenhoef. 

Maar laat u niet verleiden door 
te denken dat ‘we er zijn’. Het 
provinciebesluit bevestigt de 
vele zienswijzen die zijn inge-
diend door buurtbewoners en 
belangenorganisaties, maar 
ook door de provincie zelf. We 
kennen echter de reactie van 
de gemeente op dit besluit nog 
niet. Het kan zijn dat de ge-

meente andere ideeën heeft 
om toch regels om te buigen 
– daar zijn wij in het verleden 
vaker mee geconfronteerd – 
zie talloze voorbeelden in dit 
mooie weekblad. 

En de overige woningbouw-
plannen zijn ook nog actueel. 
Met 140 woningen voor Zuids-
ingel fase 8 en daarbij opge-
teld de plannen van Groe-
newoud en VLEK zit je ruim 
boven 200 woningen. Met als 
gevolg nog steeds veel extra 
autoverkeer, alle kans op ver-
keersongelukken, verstoring 
van het milieu, aantasting van 
het dorp, te hoge fijnstofratio’s, 
etc. Zaken waar in de zienswij-
zen zo hartstochtelijk tegen is 
gepleit – onderbouwd met fei-
ten en al. Waakzaamheid blijft 
daarom geboden.

De stichting MinderHinder.
nu en haar honderden steun-
betuigers realiseren zich dat 
maar al te goed. Bewoners 
worden bij tal van gemeente-
lijke en provinciale plannen 
(te) laat en onvoldoende be-
trokken en hebben daardoor 
geen stem en worden niet ge-
hoord. Wij zullen blijven opko-
men voor de belangen van de 
bewoners, zoals veiligheid en 
leefbaarheid.

 Wij gaan door met feiten ver-
zamelen, onjuistheden in rap-
porten aantonen, en alle acties 
die nodig zijn om als volwaar-
dige gesprekspartner op een 
transparante manier mee te 
mogen praten over de ontwik-
keling van onze dorpen.

Martine Ferment
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Geen Avondvierdaagse
KORTENHOEF
Niet geheel onverwachts, 
maar met pijn in ons hart heeft 
het bestuur wederom moeten 
besluiten ook de Avondvier-
daagse Kortenhoef 2021 niet 
door te laten gaan. Veiligheid 
staat erg hoog in ons vaandel 
en helaas kunnen wij deze 
veiligheid ook dit jaar niet ga-
randeren vanwege corona 
en de huidige maatregelen. 
Omdat het onzeker is hoe de 
situatie eind mei/juni zal zijn 

en wij nu al volop met de voor-
bereidingen hadden moeten 
starten hebben wij helaas dit 
ontzettend vervelende besluit 
moeten nemen. Wij gaan ons 
nu alvast focussen op 2022 en 
hopen u van dinsdag 17 mei 
t/m vrijdag 20 mei in grote ge-
talen te mogen begroeten.

Wij kijken er nu al naar uit. 
Schrijft u het alvast in de agen-
da?Lindelaan 8 te Loosdrecht  

ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar
06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Ondanks een leven door sport gedreven,
is zijn drijfveer plots gestopt. 

Jaap de Geus
* Rotterdam, 6 maart 1939            † Blaricum, 24 januari 2021

 Wil

 Bas en Simone
 Jasmijn, Joris

 Sjoerd en Liesbeth
 Hasse, Tijl

Dammerweg 96 A
1394 GS  Nederhorst den Berg
geus@hetnet.nl

 
De crematieplechtigheid heeft in 
besloten kring plaatsgevonden.

Verdrietig laat ik u weten dat ik, na een door haar 
welbesteed leven, afscheid heb moeten nemen

van mijn zorgzame vrouw

Alida Clazina Boeschoten - Witte

Alie
12 mei 1935             Hilversum             25 januari 2021

Walter Boeschoten

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
J.H. Valkenburglaan 14
1241 BH  Kortenhoef

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl
035-6857850

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Voor woningontruiming,
verkoopklaar maken, 

oplevering en  eind-schoonmaak
Inboedels & Zo te Kortenhoef 

Telefoon 0620777535 
www.inboedelsenzo.nl 

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

Gevraagd: huurwoning in 
centrum van Nederhorst
den Berg (2 oudere pers.)

T. 06 29024159

Haard hout op de knotboom
Zelf te zagen langs de

Eilandseweg 11
tel 0654280232

=> WOONRUIMTE GEZOCHT <= 
Van 1 april-10 okt. 2021

Max. E 900 per mnd all-in
06-26090393/jim@polo.nl

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Nu telefonisch te bestellen 
bij Tuincentrum Bosson:
Pootaardappelen, Pootuien

en Zaden Tel: 06-22 78 83 74

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl,  inclusief de betaling daarvan.

Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel

Word nu lid op 
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET 
ZONDER NATUUR
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Afscheid bijzondere bomen 
op Buitenplaatsen
’S- GRAVELAND
Natuurmonumenten voert 
de komende weken (tot 
uiterlijk 15 maart) werk-
zaamheden uit op de Bui-
tenplaatsen. Het betreft 
voornamelijk onderhoud 
aan de oude lanen, waarbij 
gevaarlijke bomen verwij-
derd worden. 

Waar mogelijk planten de bos-
wachters nieuwe bomen terug, 
zodat bezoekers ook in de 
toekomst van de Buitenplaat-
sen kunnen genieten. Het gaat 
onder meer om een aantal bo-
men langs het Noordereinde bij 
Spanderswoud en een tweetal 
lanen achterop Hilverbeek. 
Ook enkele beeldbepalende 
bomen, waaronder twee rode 
beuken voor het landhuis van 
Boekesteyn en de tulpenboom 
op Jagtlust moeten helaas ge-
kapt worden.

Gevaar voor bezoekers
Veel van de bomen op de Bui-

tenplaatsen zijn aangeplant 
in de negentiende eeuw toen 
de Engelse landschapsstijl in 
zwang kwam. Deze bomen 
zijn op het einde van hun le-
ven gekomen en vormen een 
gevaar voor bezoekers. Door 
ouderdom en droogte raken de 
bomen verzwakt en worden ze 
eerder aangetast door schim-
mels zoals de reuzenzwam 
en honingzwam. Boswachter 
Kelly Meulenkamp: “De veilig-
heid van onze bezoekers staat 
voorop. Zwammen tasten de 
stabiliteit van de boom sterk 
aan – ook als je daar aan de 
buitenkant weinig van ziet – 
waardoor hij zware takken 
kan laten vallen of zelfs kan 
omwaaien. Het is niet verant-
woord om deze bomen te laten 
staan, maar het doet natuurlijk 
wel pijn om zo’n indrukwekken-
de boom te moeten weghalen.”

Afscheid van bijzondere bo-
men
De twee rode beuken voor 

landhuis Boekesteyn zijn rond 
1827 geplant. “Beide bomen 
zijn helaas zwaar aangetast 
door reuzenzwammen, wat je 
zowel aan de voet van de stam 
als aan de kale plekken in de 
toppen kunt zien,” vertelt Meu-
lenkamp. Ook de tulpenboom 
met de karakteristieke bult op 
Jagtlust is een bijzonder ex-
emplaar. Deze is rond 1870 
geplant door Jan Pieter Six, 
destijds de eigenaar. “Door blik-
seminslag enkele jaren terug is 
de tulpenboom al geruime tijd 
aan het sterven; hij heeft min-
der blad en laat steeds meer 
takken vallen. Deze prachtige 
boom gaan we echt missen, 
maar er komt zeker een nieuw 
exemplaar voor terug.”

Planten van nieuwe bomen
Om te zorgen dat bezoekers 
ook in de toekomst van de Bui-
tenplaatsen kunnen genieten, 
plant Natuurmonumenten waar 
mogelijk nieuwe bomen terug. 
“Op de plekken waar sprake 

is van zware zwamaantasting 
zal de nieuwe aanplant later 
plaatsvinden, omdat hier eerst 
de bodem verbeterd moet wor-
den,” legt Kelly uit, “Bovendien 
willen we graag meer sprei-
ding in leeftijd van de bomen 
op de Buitenplaatsen, zodat 
we straks een combinatie van 

jonge en oude lanen hebben. 
Dan hoeven toekomstige ge-
neraties niet met dit probleem 
te worstelen.” Het is mogelijk 
dat bezoekers tijdelijk hinder 
ondervinden van machines en 
beperkte toegankelijkheid van 
wegen of paden.

De passie voor bewegen van Pascal Kempers
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De 24-jarige Pascal Kem-
pers heeft een onblusbare 
passie voor bewegen. Hij 
doet bijna niet anders. Hij 
heeft zelfs een bedrijf met 
de naam PassiePassie die 
naam en hartstocht combi-
neert.

Vanaf z’n zesde is Pascal al 
actief als turner: “Voetbal vond 
ik maar niks. Vooral dat haan-
tjesgedrag van die mannetjes. 
Steeds nieuwe oefeningen 
en trucjes leren op balk, mat 
en brug vond ik supertof.” Hij 
turnde recreatief tot z’n 15e 
bij ODIS in Kortenhoef om 
daarna over te stappen naar 
de springgroep. Op z’n 18e 
doet de jonge Kortenhoever 
rope-skipping bij Keizer Otto 
in Naarden. Rope skippen is 
een soort veredeld touwtje 
springen. In een razend tempo 
doen de turners allerlei trucs 
waarbij de variatie aan bewe-
gingen groot is. Twee keer per 
week traint hij twee uur inten-
sief met zijn team. Ze waren 

bezig voor Europese wedstrij-
den in november die vanwege 
het alom heersende virus he-
laas werden afgelast. 

Naast zelf turnen geeft Pascal 
ook al lang les bij ODIS, Kei-
zer Otto (Naarden) en Turnlust 
te Huizen. Hij behaalde daar-
voor diverse diploma’s. Ook 
doorliep hij het Sport College 
in Utrecht. Beroepsmatig is 
hij ook stevig in de weer als 
kleutergym leerkracht op di-
verse scholen en begeleider 
van sportpartijtjes voor Samen 
Stoer. Zomers kan hij zijn pas-
sie voor bewegen ook goed 
kwijt. Als mede- organisator 
van de Summermoves Zomer-
kampen neemt Pascal de turn-
, dans- en freerunactiviteiten 
onder zijn hoede 

Passie
Je zou vermoeden dat de 
24-jarige ’s avonds doodmoe 
op de bank neerploft. “Nee 
hoor, ik vind het leuk als men-
sen plezier hebben, dan heb ik 
dat ook. En als mensen lol in 
bewegen krijgen door hoe ik 
dingen aanbied, word ik daar 

super enthousiast van. Positief 
leven is altijd goed. Hoe kan 
dat beter door plezier te heb-
ben en gezond te zijn.” Pascal 
vindt het dan ook jammer dat 
een aantal topturntrainers het 
imago heeft van intimiderende 
en schreeuwende coaches. “Ik 
ben daar zelf niet van. Ik vind 
het spijtig dat het zo bij het tur-
nen naar buiten komt, want ik 
ben bang dat het op heel veel 
plekken gebeurt waar gepres-
teerd moet worden. We heb-
ben allemaal weleens een dag 
dat we geen zin hebben, maar 
het moet leuk blijven zonder 
dwang.”

PassiePassie
De beweegcoach heeft ook 
een eigen bedrijf: PassiePas-
sie. Vooral gericht op de kleu-
terleeftijd. “Deze leeftijd staat 
bij mij centraal omdat je tus-
sen 3 en 6 jaar je lichaam leert 
kennen, dus hier moeten ze 
gaan bewegen op de leukste 
manier. Want vind je als kleu-
ter bewegen leuk, daar heb 
je je hele leven wat aan.” Hij 
organiseert alles op dit gebied. 
Van kleutergym op scholen, 

het op één plek brengen van 
al het kleutergymmateriaal tot 
het organiseren van een Kleu-
tersportdag. Nog niet zo lang 
geleden presenteerde Pascal 
zijn boek ‘101 Kleuteridee-

en voor in de speelzaal’. Een 
overzicht van bewegingsmo-
gelijkheden voor kleuters. Ve-
len zijn geïnteresseerd in zijn 
debuutboek 

Foto: Beuk met reuzenzwammen (Luc Hoogenstein) 
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Zend uw muurschildering op

LOOSDRECHT
Kunstenaar Frank Scheers 
kwam met het idee om thuis 
een Corona Muurschildering 
te maken in deze sobere tijd. 
Het mag op allerlei manieren, 
op papier, op stickers, op de 
muur. Met allerlei materialen. 
Maak er een foto van en stuur 

hem op naar: redactie@dun-
nebier.nl. Dat kan tot 8 februari 
a.s. Frank Scheers heeft z’n 
idee inmiddels internationaal 
gemaakt. Hij zond een Corona 
Wall Painting naar Joe Biden 
in het Witte Huis. Doe mee 
en verbeeld je gevoelens over 
corona en alles wat daarmee 

samenhangt. Het kan tot 8 
februari, een jury o.l.v. Frank 
Scheers maakt een keuze en 
zal de mooiste muurschilde-
ring publiceren in de Nieuws-
ster en het Weekblad Wijde-
meren.

Rijbewijskeuringen 
gaan gewoon door
WIJDMEREN
Ondanks de strenge co-
vid-maatregelen mogen rijbe-
wijskeuringen voor senioren, 
vrachtwagen-, bus- en taxi-
chauffeurs gewoon doorgaan. 
Uiteraard moeten daarbij wel 
alle voorzorgsmaatregelen 
worden genomen, zoals on-
der meer het dragen van een 
neusmondkapje en het hou-
den van voldoende afstand. 

De eerstkomende keurings-
dagen in Loosdrecht zijn in 
het gemeentehuis, Rading 1 
op woensdag 24 februari en 
woensdag 24 maart. Vooraf 
moet een afspraak worden 
gemaakt. Dat kan via de web-
site www.rijbewijskeuringen.
info, of telefonisch via 085 065 
0005. Er wordt ook maande-
lijks gekeurd in Hilversum en 
Baarn.

Ook in dit nieuwe jaar staan wij voor u klaar. De winkel is zolang 
de coronamaatregelen dit vragen gesloten maar dat betekent 
niet dat wij niet bereikbaar zijn. 

Thuisverkoop
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan kunt u 
niet wachten tot de winkels weer open zijn voor een nieuwe. 
Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn wij gewoon 

bereikbaar. U kunt ons bellen, mailen, appen of via 
de website met ons chatten via www.vinkwitgoed.nl. 
Nu u niet naar ons kunt komen, komen wij graag naar 
u toe. Het is mogelijk om ons bij u thuis uit te nodigen 
voor een adviesgesprek en ons thuisverkoopservice. 
Daarbij houden wij ons als vanzelfsprekend aan de 
coronamaatregelen en veiligheidsvoorschriften
Net als in 2020 luisteren wij naar uw wensen.  Onze 
persoonlijke benadering vindt u niet alleen terug bij 
de aanschaf van uw witgoedapparatuur. 

Keukenrenovatie
Ook in ons keukenrenovatiewerk denken we graag met u mee 
om uw droomkeuken te realiseren. Steeds meer mensen 
vinden het niet duurzaam en wenselijk om hun oude keuken 
eruit te breken en weg te gooien, om vervolgens een nieuwe 
te kopen. Wij helpen u graag bij het kiezen van een nieuw 
aanrechtblad, nieuwe fronten of nieuwe apparatuur, waarbij 
u de regie in handen heeft.

Zes dagen per week staan wij voor u klaar om uw vragen 
te beantwoorden en u de service te bieden waar u recht op 
heeft. We hopen dat ook snel weer in de winkel te kunnen 
doen.

Zes dagen per week bereikbaar!
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Dagelijks historische foto’s van Jan Schriek
Nu Ankeveen nog

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor wie houdt van dorps-
geschiedenis is het smul-
len op Facebook. Korten-
hoever Jan Schriek plaatst 
bijna elke dag foto’s op 
de pagina van de Histo-
rische Kring Kortenhoef, 
’s-Graveland, Ankeveen. 
Families, boerderijen, 
straten, schoolfoto’s, al-
les passeert de revue. Jan 
Schriek heeft al meer dan 
1500 volgers die massaal 
reageren op de histori-
sche prenten.

“Ik kreeg een tijdje terug een 
mobiele telefoon, waar ik 
meer mee kon doen dan ik 
dacht. Het was even wennen, 
maar ik werd er steeds handi-
ger in. Koos Voorn (bestuurs-
lid Historische Kring) heeft ‘m 
toen zo ingesteld dat ik recht-
streeks foto’s uit het historisch 
archief kan halen om op Face-
book te plaatsen. Nou, sinds-

dien draait het als een lier.”

Dat kun je wel zeggen, de 
reeks foto’s is schier onein-
dig, toch wel zo’n 8 à 10 per 
dag. Heel veel plaatjes van 
bekende Kortenhoevers, waar 
Jan wat over vertelt. Vervol-
gens reageren z’n trouwe 
volgers met aanwijzingen wie 
mevrouw linksachter is of die 
man met de pet. Jan Schriek 
is al 33 jaar lid van de HK, 
waarvan 30 jaar als bestuurs-
lid. Hij staat erom bekend dat- 
ie een ijzeren geheugen heeft, 
bij 9 van de 10 foto’s weet Jan 
wie het is. “Ja, vooral van 
Oud-Kortenhoef dan, Voorn, 
Post, Van de Velden, ga zo 
maar door, die families ken 
ik allemaal. Ankeveen niet, 
jammer genoeg.” Vaak gaat 
hij in op verzoeken om die of 
die op te zoeken. Daarin is 
de dorpshistoricus vaardig in, 
hij weet snel waar te zoeken. 
Schoolfoto’s zijn het popu-
lairst, Jan zet er een paar na-
men bij en hup, daar stroomt 

het binnen met suggesties.

Veel tijd
Ook is Schriek vaak onder-
weg om foto’s te maken van 
karakteristieke plekken. Om 
er vervolgens een historische 
foto naast te plaatsen. Dan zie 
je waar eens een oude koei-
enstal stond nu een bungalow 
staat. Soms is er niets veran-
derd, alleen staan er nu auto’s 
op de vroeger stille straat. 
“Dat doet wel pijn, als je ziet 
hoe zo’n dorp verandert. Er is 
veel verloren gegaan. Neem 
nou het Zuidereind, daar zijn 
veel huizen met een karak-
ter weg en vervangen door 
die moderne appartementen. 
Soms een verbetering, hoor. 
Maar lang niet altijd.”

Het kost Jan Schriek uren per 
dag. “Dan lig ik ’s nachts al-
weer te prakkizeren wat ik de 
volgende dag ga doen.” Zoe-
ken van foto’s is een inten-
sieve klus, als je weet dat het 
fotoarchief van de Historische 

Kring bestaat uit meer dan 
21.000 foto’s.

Waardering
Het is fijn dat Jan zoveel 
waardering krijgt, vrijwel alle 
volgers genieten van de pla-
tjes van vroeger. Ook ‘import’ 
die de oude dorpen niet ken-
nen van vroeger nemen graag 
kijkje in het verleden. Of van 
inwoners die hier vroeger 
woonden. Hij krijgt verzoeken 
uit de hele wereld: Canada, 
Tasmanië, Hongarije, noem 
maar op. Het werkt ook we-

derzijds, want de mensen 
reageren met talloze aanvul-
lingen. Die noteert Jan in een 
schrift om ze later bij te wer-
ken in het fotoarchief.

“Ik kan nog wel een tijdje 
doorgaan. De belangstelling 
is groot. Maar af en toe moet 
ik eens een pauze inlassen. Ik 
wil ook weleens een boek le-
zen.” Tot slot een oproep aan 
de Ankeveners om ook mee 
te doen. Want daar weet Jan 
Schriek te weinig van. “Ik kan 
hier nog jaren mee doorgaan.”

Remco Sint blij met verlenging contract
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Al ruim een half jaar na 
z’n aanstelling verlengde 
trainer Remco Sint zijn 
contract met voetbalver-
eniging Nederhorst. 

Amsterdammer Remco Sint 
voetbalde als jongen in de 
jeugd van Voorland en Die-
men. Vervolgens speelde hij 
13 jaar in het eerste elftal van 
het Amsterdamse TOG. He-
laas moest hij op z’n 31e stop-
pen vanwege het afscheuren 
van z’n kruisband. Dat was het 
begin van een trainerscarrière 
die begon bij z’n cluppie TOG 
( 4 jr. hoofdtrainer). De vol-
gende stap was assistent bij 
FC Weesp, vervolgens werd 
hij hoofdtrainer bij Eemboys 
(Baarn). Na een teleurstel-
lend seizoen vertrok Sint naar 
Noord-Holland. Bij S.V. Ilpen-
dam waren het drie mooie ja-
ren, met een promotie van de 
4e naar de 3e klasse-zondag. 
Toen kwam de nieuwe uitda-
ging bij Nederhorst. 

“Ik kende de club uit het ver-
leden, een paar keer tegen 
gespeeld. Naast dat ik as-
sistent-trainer Raymond Mo-
leveld kende met wie ik zeer 
prettig had samengewerkt bij 
Eemboys.”

Remco Sint wilde vanaf het 
begin van de transitie van 
zondag naar zaterdag aan het 
roer staan. Van daaruit wil hij 
samen met bestuur, staf en 
spelersgroep Nederhorst te-
rugbrengen naar het niveau 
van een stabiele 3e klasser.

Met z’n neus in de boter
De trainer vertelt dat hij een 
zeer jonge en gretige groep 
aantrof met een aantal ver-
sterkingen. Die voor 80% een 
VVN-verleden hebben. Hier-
door is de groep ook breder 
geworden wat concurrentie 
ten gevolg heeft en daar wordt 
iedereen beter van, meent hij. 
Ook qua faciliteiten is Sint met 
z’n neus in de boter gevallen, 
alles wat nodig was om goed 
te kunnen functioneren was 
aanwezig of werd snel voor 
gezorgd. “Met de begeleiding 

knijp ik mijn handen, ervaren 
en gemotiveerd.” Vervolgens 
noemt de hoofdtrainer namen 
als Gert Hagen, Raymond 
Moleveld, Frank Heusen, 
Koko, Steven, Daniëlle en 
Paul van Wijk. 

In de voorbereiding heeft de 
selectie veel geoefend. In de 
drie bekerwedstrijden haal-
de het eerste 6 punten. In de 
4e klasse zaterdag behaalde 
het vlaggenschip onder Sints 
leiding uit vier competitiewed-
strijden maar liefst 10 punten. 
Door de coronacrisis moest 
het opbouwproces helaas 
even de koelkast in. “In no-
vember en december hebben 
wij in 4-tallen getraind maar 
dat vinden wij ook het mini-
mum om weer te gaan hervat-
ten. We hebben allerlei mooie 
plannen, maar op het moment 
kunnen we helaas gewoon 
niets doen en zullen we moe-
ten afwachten.”

Contractverlenging
Recent verlengde Remco Sint 
zijn contract met VVN. “Ik wil 
doorgaan omdat ik met ple-

zier bij Nederhorst werk. Ik 
werk prettig samen met staf 
en spelersgroep. Bovendien 
is mijn doelstelling om op een 
wat langere termijn iets neer 
te zetten en daar heb ik nog 
steeds vertrouwen en zin in 
om voor te gaan.” De trainer 
hoopt uiteraard op het uitspe-
len van de 1e competitiehelft, 

met nog 9 wedstrijden. Maar 
hij verwacht dat dit seizoen 
ten einde is. In de mooie 
maanden na de lockdown 
kunnen ze misschien gaan 
oefenen of andere alternatie-
ve wedstrijden spelen. “Het 
allerbelangrijkste blijft plezier 
maken, zeker nu we weten 
wat we missen.”

  

 Foto: MAARTEN VERHOEVEN
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S.V. ’s-Graveland 
nieuws
‘S- GRAVELAND
Ruim een half jaar geleden 
hebben we onze leden en vrij-
willigers via een enquête naar 
hun mening gevraagd over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Dat leverde naast waardering 
in een mooi rapportcijfer (8,2!) 
ook vragen en opmerkingen 
op. Per onderwerp worden de 
uitslagen geplaatst op de onze 
website www.svsgraveland.nl. 

Aan de Winterstopquiz namen 
afgelopen zaterdagavond 19 
teams deel en die kregen in 
een hoog tempo meer dan 100 
vragen voorgeschoteld. De tijd 
om te antwoorden was kort en 
parate kennis zal het daarom 
waarschijnlijk gaan winnen 
van het handig omgaan met 
zoekmachines. De uitslag was 
nog niet bekend; het nakijken 
van de ruim 2200 ingeleverde 
antwoorden duurde wat langer 
dan de quiz zelf. 

In samenwerking met de 
KNVB organiseren we een 
voetbalochtend voor de f-on-
derling en de teams uit de ca-
tegorieën O8,O9 en O10 en 
een voetbalmiddag voor O11 
en O12 teams. Als je geen lid 
bent van de vereniging kun je 
toch mee doen, informeer via 
trainmee@svsgraveland.nl.

We blijven met de jeugd in 
de gelukkige omstandigheid 
buiten te kunnen trainen. Dat 
is niet alle verenigingen ge-
geven. ODIS Gymnastiek bij-
voorbeeld, maar dat heeft ge-
bruik gemaakt van het aanbod 
om ons sportcomplex te ge-
bruiken voor speloefeningen. 
Zo kunnen ook de kinderen 
van ODIS lekker buiten spor-
ten. Ook interesse of ideeën? 
Laat het ons weten via info@
svsgraveland.nl. We denken 
graag mee.

   

Inleveren gloeilampen
Ingezonden brief

Met interesse het artikel over 
‘Gloeilampen eruit, LED erin’ 
van ECW gelezen en gezocht 
op het net naar argumenten. 
Niet gevonden. Ik ben niet te-
gen dit soort acties, maar mis 
meestal het hele verhaal. Ik 
mis de ‘milieubalans’. Hiermee 
bedoel ik, wat kost het aan 
CO2 -uitstoot voor het product 
de materialen te krijgen, de 
productie, het afval van de pro-
ductie, gebruik en het stadium 
van afvalverwerking. Dit mis ik 
in het verhaal. Wel duidelijk is 
het dat het gebruik van elektra 
minder is dan onze gloeilamp, 
maar deze lamp bestaat uit 

glas, metaal en een edelgas. 
Al deze materialen zijn in afval 
goed te verwerken. Ledlamp 
is een brok(je) elektronica met 
verschillende milieuonvrien-
delijke componenten. U moet 
uw lamp na overlijden ook in 
de bak van elektronicaproduc-
ten achterlaten. Dus mijn idee 
is dat dit een lobby is van de 
industrie en met een dubieuze 
knik naar het milieu. Is het mili-
euvriendelijk om een werkend 
product in te ruilen voor een 
nieuw?

Jan Pieneman 

   

GooiTV
Programma vanaf 3 februari. 
In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn wordt stilge-
staan bij de ‘vergeten’ groepen 
van de holocaust, namelijk 
homo’s, Roma en Sinti, ge-
handicapten en zieke men-
sen. Ruud Bochardt praat met 
vertegenwoordigers van deze 

groepen. Saskia Luijer gaat in 
gesprek met de burgemeester 
van Wijdemeren Crys Larson 
over het coronavirus en over 
hoe het college (online) in ver-
binding wil blijven met de in-
woners van de gemeente. TV 
Magazine staat stil bij de ge-
beurtenissen in de regio. Zie: 
www.gooitv.nl

Een goede tandartspraktĳ k is als een
goed gebit: compleet

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Extra open: donderdagavond van 8.00 - 20.00 uur

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28
www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

W W W . B I S T R O D E G A R D E . N L

V A L E N T I J N S  M E N U
  B I S T R O  B O X  D E  G A R D E  

A M U S E    V A N  H E T  H U I S    
B L I N I    H U I S  G E R O O K T E  Z A L M    W A K A M E

H A R I N G  K A V I A A R    V A D O U V A N  M A Y O N A I S E    

C A R P A C C I O
ZZ O E T Z U R E  K O M K O M M E R    S U D  E N  S O L    S A L A D E

K A P P E R T J E S    P I T T E N M I X    P A R M E Z A A N    T R U F F E L M A Y O N A I S E

O F
V I S  T R I O

G A M B A    H U I S  G E R O O K T E  Z A L M    C O Q U I L L E    W A K A M E    F U R I K A K E
Z O E T Z U R E  K O M K O M M E R    P E P E R K L E T S K O P    Z O E T Z U R E  B L O E M K O O L

W A S A B I  M A Y O N A I S E  

T U S S E NT U S S E N

P O M O D O R I  B O U I L L O N
B O S  U I    R U C O L A  C R E M E

S P I E S J E  M O Z Z A R E L L A / B A S L I C U M / T O M A A T  

H O O F D  

H E I L B O T
C R E M E  V A N  P A S T I N A A K    R O M A N E S C O    B O S P E E N

C H E RC H E R R Y  T O M A A T    A N T I B O I S E  

O F
B A L L O T I N E  V A N  P A R E L H O E N  

G E V U L D  M E T  P A D D E N S T O E L E N  F A R C E    G R O E N E  G R O E N T E N
A A R D A P P E L G R A T I N    R O D E W I J N  T R U F F E L  J U S  

D E S S E R T

R A B A R B E R / M O N C H O U  T A A R T J E  
BB A S T O G N E    R O O D F R U I T  C O M P O T E    M U N T    K L E T S K O P  

O F
K A A S P L A N K J E

D I V E R S E  S O O R T E N  K A Z E N    A P P E L S T R O O P
N O T E N B R O O D    D R U I V E N    R U C O L A    N O T E N  

M E E R  I N F O R M A T I E  E N  O F  B E S T E L L E N ?
K A N  V I A  0 3 5  6 5 6 1 0 3 0

O F  O F  M A I L  N A A R :  I N F O  B I S T R O D E G A R D E . N L  

€ 4 7 , 5 0

Verras uw geliefde dit jaar met Valentĳ n op een andere manier.
Dit jaar niet in ons restaurant, maar bĳ  u thuis.
Bestel op tĳ d, u kunt bestellen t/m 12 februari

Open voor bezorgen en afhaal woensdag t/m zondag vanaf 16.00 uur



 



Landschapsbehoud Nederhorst Noord informeert: 

 

De Horn- en Kuijerpolder  
kent een lange geschiedenis. Recent is de polder door de 
provincie als Bijzonder Provinciaal Landschap Vechtstreek Zuid 
aangemerkt. Kijk eventueel voor meer info op;  
 
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Ruimtelijke_inrichting/Bijzonder_Provinciaal_Landschap 
 

 
 

UNESCO gebied        
De polder maakt deel uit van de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
Onder de naam Hollandse Waterlinie wordt alles in het werk 
gesteld om dit bijzondere werelderfgoed te behouden. 
In stand houden van het open karakter is daarbij een 
belangrijke eis! 
 
Weidevogelleefgebied 
Aan de Horn- en Kuijerpolder is op basis van langjarige 
monitoring en onderzoek (Tauw e.a.) de status van 
Weidevogelleefgebied toegekend. Met het toepassen van o.a. 
uitgesteld maaien, het plas-dras zetten van een aantal akkers 
en tal van andere maatregelen dragen de agrariërs hun 
steentje bij. Hierdoor is het mogelijk om het aantal 
weidevogels te laten toenemen.   
 
Het belang van blijvend groen 
Grote bouwplannen in de regio, bijvoorbeeld in Weesp en 
Muiden, zorgen ervoor dat er veel groen verdwijnt of anders 
wordt ingevuld. Bijkomend effect is een toenemend aantal 
inwoners. Hierdoor is de behoefte aan rust en recreatiegebied 
enorm toegenomen. Een groene long is essentieel voor de 
vitaliteit van de Vechtstreek. Het open landschap van de  
Horn- en Kuijerpolder is hierbij van groot belang. Het gebied 
rond de Vecht is bij uitstek geschikt voor wandelaars, fietsers 
en sporters. Jong en oud komen hier tot rust in de hectiek van 
alledag. 
 
Hoe verder 

• Wij roepen het CDA en de VVD op om hun steun aan 
Nederhorst Noord in te trekken!  

• Houd de Horn- en Kuijerpolder GROEN en OPEN.  
• Ga aan de slag met bouwlocaties in bestaand stedelijk 

gebied! 
• Wij roepen het college op om werk te maken van echte 

participatie en communicatie, vooraf en met burgers. 
 

* in de enquête die KB-wonen vorige week heeft gelanceerd gaat het 
vooral om de details van het plan; hoeveel laadpalen, welke bomen en of 
het duurzaam moet. In dit stadium komen met zogenaamde participatie is 
niet relevant. De participatie van KB is misleidend en wij ontraden daarom 
uw deelname.  
Wacht tot de gemeente het initiatief neemt en komt met volwaardig 
participatie en communicatieplan. 

Horn- en Kuijerpolder wordt bedreigd door het 
woningbouwplan Nederhorst Noord 

 
Informatie 
Landschapsbehoud Nederhorst Noord informeert hiermee de inwoners 
van Nederhorst den Berg over de planvorming en acties van de gemeente 
Wijdemeren en KB-wonen (projectontwikkelaar).  
 
Doel is om u te informeren en breder aandacht te vragen voor het plan, 
de rol daarin van de lokale politici en de alternatieven.  
Bij het tot stand komen van de huidige coalitie van DB, VVD, CDA, en D66 
is het plan, samen met het plan aan het Ankeveensepad, innig omhelsd.  
Het plan Nederhorst Noord is, na het afblazen van het plan aan het 
Ankeveensepad, hét speerpunt geworden. Met name de VVD, het CDA en 
DB gaan voorop in de steun aan de projectontwikkelaar.  
Het plan is echter zeer omstreden, vooral de beschermde status als 
Weidevogelleefgebied en UNESCO werelderfgoed gebied maken de 
uitvoering volgens de provincie en de Regio Gooi en Vechtstreek 
ongewenst.  

De provincie Noord-Holland keurt de plannen dan ook af. 
 
Wel bouwen! Benut daarvoor de kansenkaart! 
Onze insteek is wel bouwen maar NIET in het nu nog open landschap! 
De behoefte aan woningen voor de kern Nederhorst den Berg bedraagt 
tot en met 2030 circa 180 á 200 woningen. In 2019 heeft de gemeente 
gevraagd om locaties voor woningbouw aan te dragen. Dit heeft 
geresulteerd in meer dan 700 suggesties: de zogenaamde kansenkaart! 
Daarin is een flink aantal suggesties aangedragen voor logische plekken, 
ook voor locaties in Nederhorst den Berg. Benut deze kansen! 
Toevoegen van ineens 150 woningen is niet in het belang van de huidige 
inwoners. In Nedervecht is slechts 30% ten goede gekomen aan inwoners 
van Wijdemeren. Nu weer, in een klap, een groot aantal woningen 
bouwen gaat niet alleen ten koste van het landschap maar heeft als 
resultaat dat slechts een handjevol inwoners kan profiteren.  
Veel logischer zou het zijn om in stappen van 20-25 eenheden per jaar 
woningen toe te voegen. Het dorp groeit, maar in een passend tempo. En 
de twintigers van nu krijgen daarmee een veel betere kans om in de 
periode tot 2030 in te haken op de woningmarkt. Bouwen in een 
bescheiden aantal past beter bij het “dorp” en is veel gunstiger voor de 
lokale behoefte. 
 
Landschapsbehoud Nederhorst Noord wordt gevormd door een groep actieve leden die 
wordt gesteund door een groeiende groep van verontruste inwoners.  
De insteek is breed: de één is gemotiveerd door het belang van de natuur, een ander door 
het open landschap of het behoud van het “dorpse” gevoel. Zo heeft een ieder z’n drijfveer!  
Wij houden goed contact met de leden van de Provinciale Staten en worden juridisch 
geadviseerd. Reageren: stuur uw mail naar:  info@landschapsbehoudnederhorst.nl 

 
Dit informatiebord aan de Reeweg vertelt de geschiedenis van de polder in een notendop 


