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Sneeuw-, ijs- en schaatsplezier in de zes			
dorpen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Loosdrecht leek vorige
week het ijscentrum van
Nederland. Tienduizenden
zochten een schaatsplek
op de plassen, wat soms
tot spannende situaties
leidde. Maar ook in Ankeveen, Kortenhoef, Nederhorst den Berg, ’s-Graveland en Breukeleveen
waren er vele schaatsliefhebbers op vaarten, sloten en plassen.
Na de heftige sneeuwbuien
van zaterdag op zondag was
het druk in de bossen en andere natuurplekken. Iedereen
wilde getuige zijn van het witte wonderland, bedekt met
een dikke laag sneeuw. Dat
hadden we jaren niet meegemaakt. De sneeuw bleef een
volle week liggen, omdat ook
de vorst ons land bezocht.
Met temperaturen tussen – 15
en -4 gemiddeld. De verwachtingen waren groot, want het
was een zekerheidje dat het
waterrijke gebied van Wijdemeren binnen de kortste keren bedekt zou zijn met een
dikke laag ijs. En dan slaat
Nederland op hol. Vanwege het coronavirus deed het
gemeentebestuur in overleg met de zes Wijdemeerse
schaatsverenigingen diverse
oproepen om vooral niet naar
Loosdrecht of Ankeveen af te
reizen. Maar schaatsliefhebbers hou je niet tegen.
Op donderdag was het
een gekkenhuis langs de
Oud-Loosdrechtsedijk vanaf

de rotonde ’s-Gravelandse
Vaartweg tot en met de grens
met Loenen. Nergens een
plek om te parkeren, overstekende schaatsers, iedereen
wilde de plas op. Dat leverde
prachtige beelden op, maar
de overlast was groot. Burgemeester Crys Larson nam
het kloeke besluit om diverse wegen af te sluiten. Dat
hielp! Bij een rondgang via
Kortenhoefsedijk, Moleneind,
Horndijk, Veendijk, Bloklaan
en Oud Loosdrechtsedijk constateerde uw verslaggever
dat het weliswaar overal druk
was, maar in een ontspannen
sfeer. Of voorzitter Len Veer-

man van de IJsclub Loosdrechtse Plassen dat ook zo
heeft ervaren, is de vraag.
Met een vaste ploeg medewerkers opereerde hij vanuit
Dunne Dirk. Er moest veel
gebeuren, wakken afzetten,
mensen waarschuwen, enz.
Op zaterdagmiddag was er
zelfs aan het eind van de middag code rood. Grote stukken
open water bij de Porseleinhaven zorgden ervoor dat
veel schaatsers niet meer terug konden.
Koek en zopie
Op veel plekken was koek en
zopie. Waarbij je je kunt afvra-

gen of er wel werd gehandhaafd op de afstand i.v.m.
de coronaregels. Waar de
ene ondernemer zich houdt
aan het protocol, waren er diverse die de regels aan hun
laars lapten. Ook dat er een
grote groep jongeren aan de
oever van de Porseleinhaven
met tientallen kratten bier het
alcoholverbod overtrad, was
een minpuntje. Maar bovenal
overheerste het positieve gevoel. Lekker vrij in de frisse
lucht op de schaats je route
over het ijs maken. Waar je
ook keek zag je vrolijke mensen. IJszeilers die vliegen
over de gladde ijsvloer. Het

was op heel veel plekken echt
genieten. Op de ‘s-Gravelandse Vaart waar gezinnen feest
vieren achter hun huis, bij ‘t
sfeervolle Hemeltje in Nederhorst den Berg, bij de mooie
schaatsbaan in de binnenkom van de Bergse IJsclub in
hetzelfde dorp. In Ankeveen
waar geen overmatige drukte was, maar iedereen kon
genieten van de plassen. Het
Wijde Gat in Oud Kortenhoef
lag er als een filmplaatje bij.
Optimaal genieten voor de
schaatsliefhebbers, en dat
zijn er velen. Een heel bijzondere week in de geschiedenis
van Wijdemeren.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
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
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
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
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

WEE

035 - 656 18 66
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St. Martinus
Za. 20 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
Do. 18 februari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 21 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Wo. 17 februari: 19.00 uur:
W. Balk.
Zo. 21 februari: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
Wo. 24 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 Willibrord
Wo. 17 februari: 19.00 uur:
Liturgiegroep.
Wo. 24 februari: 19.30 uur:
Liturgiegroep.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


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.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Groenten, brood, kaas, noten,
siroop, olijven en bloemen

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Helaas ook nu nog zonder koffietent

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Wo. 17 februari: 19.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Zo. 21 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. 21 februari: 10.00 uur:
Ds. K. van Meijeren.

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

 Hervormde

gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen.

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

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

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

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Valentijnsgebakjes voor Energie Coöperatie
WEEKBLADWIJDEMEREN

WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEENwaardeert
Traditiegetrouw
D66 op Valentijnsdag een
vereniging, organisatie of
een persoon die veel voor
Wijdemeren betekent. Dit
jaar besteden bestuur en
fractie van D66 bijzondere
aandacht aan de Energie
Coöperatie Wijdemeren in
de vorm van individuele
Valentijnsgebakjes.
In samenwerking met

Onder de enthousiaste leiding
van Anne Marie Poorthuis is
de Energie Coöperatie sinds
haar oprichting in het najaar
van 2017 uitgegroeid tot een
belangrijke advies- en ondersteuningsclub op het gebied van de energietransitie.
Al meer dan 1000 inwoners
van Wijdemeren hebben gebruik gemaakt van de kennis
en kunde van meer dan 30
vrijwillige
energiecoaches,
projectleiders en andere medewerkers. Collectieve inkoop
van groene daken, isolatie en
zonnepanelen, advies over
groene subsidies en leningen,
inruil van gloeilampen voor

Foto: Rob Koedijker overhandigt de gebakjes aan Anne Marie Poorthuis Foto:

LED, warmtescans, noem het
maar op als het gaat om energie en duurzaamheid. Naast
de adviezen aan particulieren,
is de Energie Coöperatie ook
actief betrokken bij installatie
van zonnepanelen op grote
daken. Een nieuw initiatief
van de Energie Coöperatie op
het gebied van warmtetran-

sitie is het voorbeeldproject
Aquathermie in Ankeveen.
Hierbij wordt aangesloten op
een warmtenet met de rioolwaterzuivering in de Horstermeer als warmtebron.
Warm gebaar in de kou
De Energie Coöperatie is
dankzij al deze acties een on-

misbare speler geworden in
de energietransitie en een belangrijke gesprekspartner van
de gemeente Wijdemeren.
Vanwege de restricties voortkomend uit de covid19-maatregelen is de overhandiging
van de taart anders dan anders. De grote taart is zondag
jl. vervangen door individuele

gebakjes die in de openlucht
bij scouting Toxopeus werden
overhandigd aan de vrijwilligers van de Energie Coöperatie. Ondanks de sneeuw, kou
en ijs, een warm gebaar van
een zeer erkentelijk D66.
Meer info:
www.ecwijdemeren.nl.

Nieuwe Democratie start op skatebaan
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het was afgelopen zaterdagochtend vroeg een
momentje voor de diehards. In de vrieskou gaf
Wim van Oudheusden op
de skatebaan aan de Tjalk
de kick off van de Nieuwe
Democratie. Een politieke
beweging in oprichting in
Wijdemeren die vanaf de
basis meer directe invloed
wil van de inwoners. Een
beetje in de lijn van Code
Oranje. Om die reden was
kandidaat kamerlid Hemmie Kerklingh present. Hij
staat elfde op de lijst van
Code Oranje, een nieuwe
politieke partij.
Van Oudheusden voelt zich
aangesproken door de ideeën
van Code Oranje die zich o.a.
inzet voor veel meer stem van
de burgers bij besluiten. De
kiezer beslist, is een principe
dat men vorm wil geven door
bindende referenda, gekozen
burgemeesters en meer burgerinitiatieven. Van Oudheus-

den spreekt uit ervaring, want
hij vindt dat de participatie in
Wijdemeren ondermaats is.
“Jullie krijgen bij Nieuwe Democratie eindelijk veel meer
invloed op wat jullie de gemeenteraad willen laten bereiken. Dat is veel nuttiger
dan alleen maar protesteren,
toch? Zet je onvrede dan om
in positieve energie in plaats
van alleen maar boosheid en
verdriet. There is power in positive thinking.”
Samen met voorloper Joes
Meens zoekt hij per direct medestanders voor deze nieuwe
democratische beweging in
Wijdemeren: Nieuwe Democratie, inspired by Code Oranje. “Het wordt dus geen politieke partij oude stijl. Inschrijven
als deelnemer kan iedereen.
Wij kennen het nietszeggende begrip ‘lid’ niet. Het kernwoord voor Nieuwe Democratie is ‘meebeslissen’ vanaf het
allereerste moment.”
Daarbinnen zijn Joes en Wim
vooral actief met het Participa-

Foto: (v.l.n.r.) Joes Meens, Hemmie Kerklingh, Wim van Oudheusden

tie initiatief Wij Willen Wonen
Wijdemeren. Dit burgerinitiatief wil vanaf de basis onderzoeken welke exacte wensen
er liggen op het gebied van
woningbouw, buiten de vaste
kaders om. Op 31 maart bespreekt de gemeenteraad de

nieuwe Participatienota, Wim
van Oudheusden hoopt van
harte dat de betrokkenheid
van inwoners daarin stevig
wordt verankerd.
Wim van Oudheusden: “We
hebben minstens 50 handtekeningen nodig voor Wij Wil-

len Wonen Wijdemeren om
hier een officieel burgerinitiatief bij de gemeente van te
maken met kans van slagen
op succes! Meld je dus snel
aan via nieuwedemocratiewijdemeren@ziggo.nl of bel
0640414560”
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Wat is de CRO-H?

WEE

Contact gezocht met omwonenden

Wijnands

Door: Sjoerd Seckel

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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

WIJDEMEREN
Wat velen wellicht niet weten, is dat er een commissie is die zich bezighoudt
met Vliegveld Hilversum.
Namens de omwonenden
heeft Loosdrechter Sjoerd
Seckel zitting in de Commissie Regionaal Overleg- luchthaven Hilversum
(CRO-H). Sjoerd wil graag
uitleg geven over het werk
van deze werkgroep.
De commissie geeft onafhankelijk advies over diverse
zaken met betrekking tot het
vliegveld en is samengesteld
uit diverse vertegenwoordigers van groepen die bij het
vliegveld betrokken zijn. Dit
zijn vertegenwoordigers van
de omliggende gemeenten
(Hilversum, Wijdemeren, De
Bilt en Maarssen), de exploitant en de gebruikers van het
vliegveld, een vertegenwoordiger van de omwonenden per
gemeente en een vertegen-

NIEUWS VOOR AN

woordiger van de milieu organisaties. De organisatie berust
bij de provincie, afdeling luchtvaart. Zij leveren de voorzitter
en de secretaris. De commissie komt twee maal per jaar
bijeen en bespreekt de actuele
zaken. Vaste onderwerpen zijn
het jaarverslag van de exploitant en de klachtenregistratie.
Naast aandacht voor milieubelangen, is er ook oog voor
de betekenis van het vliegveld
voor economie, recreatie en
werkgelegenheid. Het voordeel van deze commissie is,
dat alle belanghebbenden bij
elkaar aan tafel zitten en direct
via korte lijnen zaken kunnen
afstemmen.
Adviezen
De
commissie
adviseert
Noord-Holland, gevraagd en
ongevraagd, over actuele zaken en geeft advies aan het
bevoegd gezag, over zaken
die betrekking hebben op het
Luchthavenbesluit. Een goed
voorbeeld hiervan was het verzoek voor nachtvluchten van

de traumahelikopter om op het
vliegveld te kunnen tanken buiten de normale openingstijden
van het vliegveld. De commissie heeft hier unaniem positief
op geadviseerd i.v.m. het vergroten van de inzetbaarheid
en het maatschappelijk belang
daarvan. Meer informatie kunt
u vinden op de websites van
de provincie Noord-Holland en
van het vliegveld.
Contact
Op voordracht van de gemeente Wijdemeren ben ik lid
van de CRO-H en vertegenwoordig ik de omwonenden
van de gemeente Wijdemeren. Ik woon meer dan 35 jaar
aan de rand van het vliegveld
en ben actief zweefvlieger.
Graag zou ik met mensen uit
Nieuw-Loosdrecht in contact
komen, zodat ik de belangen
van omwonenden beter kan
behartigen. Hebt u belangstelling voor dit onderwerp of hebt
u vragen, dan kunt u contact
met mij opnemen via: cro-h@
xs4all.nl

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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Waardering voor gevarieerd bouwplan			
WEEKBLADWIJDEMEREN
Nederhorst Noord
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Goedkeuring gemeente en provincie volgen later
NEDERHORST DEN BERG
Hoewel nogal wat Bergers twijfels hebben bij
het bouwplan Nederhorst
Noord was de inbreng op
de participatiebijeenkomst
vorige week dinsdag redelijk positief. Ook een enquête over het bouwplan
had hoge scores. Projectontwikkelaar Gideon Kwint
van Kennemerland Beheer
(KBwonen.nl) weet van de
bezwaren, maar geeft aan
dat de vraag of er überhaupt gebouwd kan worden in een later stadium
aan de orde komt.

krachtigd door een motie van
diezelfde partijen in december
2019 waarin men vraagt het
bouwplan snel in procedure te
brengen. Volgens Kwint vertegenwoordigen deze politieke
partijen de stem van de Wijdemeerse bevolking die behoefte heeft aan woningbouw. Dat
de provincie Noord-Holland dit
gebied heeft bestempeld als
Bijzonder Provinciaal Landschap is uiteraard bekend,
doch dat is geen reden om een
geen aanvraag in te dienen.
Bouwen binnen het dorp biedt
te weinig locaties en volgens
Kwint is dit de laatste kans om
te bouwen aan de rand van het
dorp.

Vooraf aan de sessies in
groepen ging Kwint in op kritische vragen die hem vooraf
bereikt hadden. Hij voelde
zich gesteund door het coalitieakkoord uit 2018 waarin
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 dit plan op de agenda
hebben gezet. Nog eens be-

149 woningen
Stedenbouwkundige
Stef
Veldhuizen schetste vervolgens een aantrekkelijk bouwplan tussen de Reeweg en
de Paulus Potterlaan. Met
veel ruimte voor groen, met
o.a. een strook plas-dras aan
de noordzijde, met een vo-

Door: Herman Stuijver

geleiland. Ook komt er een
park met gemeenschappelijke
voorzieningen. Er zijn twee
ontsluitingswegen
gepland,
via de Reeweg en vanaf de
Jan Steenhof. In de wijk zelf
is de voetganger de baas, met
twee parkeerterreinen tussen
de bomen. Tien laadplekken
zouden er kunnen komen. Het
gaat om zes types woningen:
52 rijwoningen, 32 tweekappers, 28 beneden/bovenwoningen voor starters, evenals
12 rug-aan- rugwoningen ook
voor starters, 18 appartementen (drie lagen), zes levensloopbestendige woningen en
één vrijstaande woning.
Enquête
Vervolgens besteedde gespreksleider Guido Wallagh
aandacht aan een enquête die
huis aan huis is verspreid. Een
respons van 178 antwoorden
schijnt hoog te zijn in onderzoeksland.
Landschappelijk
en dorps kwamen naar voren als de belangrijkste kern-

waarden. Verder waren er ook
hoge scores voor duurzaamheid (128), groene straten en
de buurtkavel. Alleen hechten
veel toekomstige bewoners
aan hun eigen auto in de buurt
van de woningen, dus liever
niet minder dan 1,85 parkeerplaats per huis (huidige norm).
Break out rooms
De deelnemers (± 30) werden daarna verdeeld in diverse groepen. Uw verslaggever
kwam terecht in de meest
kritische, waarin de vraag of
er gebouwd moet worden telkenmale aan de orde kwam.
Arnoud Schutte noemde het
een ‘onzalig plan’, hij vond het
daarom zinloos om verder te
praten over de invulling van de
details. Hij wees op de UNESCO- bestemming als Weidevogelleefgebied. Irma vreesde
dat dit plan een voorbode kan
zijn van nog meer bouwen in
de polder. Natuurlijk waren er
ook andere geluiden. Arjon
vroeg om meer begrip voor

jonge mensen die graag hier
willen wonen en Annika, geboren en getogen Bergse, pleitte
ervoor om meer mensen een
kans te geven, bij voorkeur
Bergers. In de overige 3 kamers kwamen deze vragen
niet aan de orde. Wel waren
er opmerkingen over de bouwhoogte, de parkeerdruk en het
zelfbeheer van het Buurtpark.
Hoe nu verder
Tot slot zei Gideon Kwint dat
hij ernaar streeft dat inwoners
van Nederhorst den Berg voorrang krijgen bij de toewijzing
en dat 1/3 van de woningen in
de sociale sfeer zullen worden
gerealiseerd. Na afronding
van de participatie worden
alle stukken verzameld en
zal de gemeente Wijdemeren
het plan beoordelen, evenals
het provinciebestuur. Als alles
meezit, kunnen over 4 jaar de
eerste woningen verrijzen.

Opening jongerenontmoetingsplaats				
‘The Block’
KORTENHOEF
Met de vakkundige plaatsing door lokale ondernemer Edward Galesloot
werd vrijdag 5 februari
‘The Block’ officieel geopend. Het is de kers op
de taart van de jongerenontmoetingsplaats aan De
Kwakel in Kortenhoef.
Het initiatief kwam van 29 tieners uit Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen. Samen met
Jeugd-Punt dienden zij een
plan in bij het dorpenteam van
de gemeente. Dorpscoördinator Saskia Hille ging ermee
aan de slag en betrok de jongeren bij alle plannen en ontwerpen.
“De groep trok van speeltuin
naar schoolplein. Er waren
signalen van overlast. Maar
de openbare ruimte is ook van
hen. Juist in deze coronatijd

waarin bijna niets kan en de
muren op je afkomen is een
eigen plek belangrijk”, vertelt
dorpscoördinator Saskia Hille.
Kevin de Jong, één van de jongeren uit de groep, vindt het in
ieder geval “vet dat we een
plek krijgen die speciaal voor
ons is. De naam hebben we
met elkaar bedacht, dat vinden we toepasselijk en klinkt
goed.”
Afspraken over beheer
“Met de jongeren en JeugdPunt zijn er afspraken gemaakt over het beheer van
The Block. Zo gaan ze zelf het
terrein netjes houden, hebben
ze beloofd geen vuurwerk af
te steken en overlast te veroorzaken. Jeugd-Punt gaat
de jongeren helpen zich aan
de afspraken te houden. Voor
deze afspraken is ook getekend. Dat maakt het bijzonder”, vertelt wethouder Rosalie

Foto: Gezellig in hun nieuwe huisje

van Rijn. De puntjes worden
nu op de i gezet: er komt nog

een lamp, een prullenbak,
ballenvangers én de jongeren

krijgen nog materialen om het
terrein netjes te houden.

NIE
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Marathon?
Naar de bakker!
€3,25
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

De boer op!
De Landvrouw ondersteunt boeren in hun dagelijkse werkzaamheden.
Denk hierbij aan de dagelijkse vaste klussen en het melken van bijvoorbeeld
de koeien. De Landvrouw beschikt ook over de nodige middelen om het vee
te scheren.
Begeleiding Mens en dier
Naast het werk op de boerderij begeleid De Landvrouw in de relatie tussen
mens en dier. Hier gaat het vooral over de omgang met het dier, gedragsproblemen, training, conﬂicten, maar vooral het begrijpen van elkaar.
We begeleiden met name koppels van mens en hond, of paard.
Door als trainer naast het koppel te staan, en mee te kijken, zien we waar de
verbeterpunten liggen en vinden daarbij een passende oplossing.
Zo werken we samen met uw dier aan een betere communicatie en een
betere band.
Knuffelen met Cor
De Landvrouw bezoekt mensen aan huis met knuﬀelschaap Cor. Cor is een
gewilde gast in bijvoorbeeld bejaardenhuizen, verzorgende instanties of
gewoon bij u thuis. Wij zijn graag op pad en vinden het leuk om een lach op
mensen hun gezicht te toveren in deze lastige tijd. Niks is te gek voor ons.
Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.
Kortom:
• Het scheren van koeien en paarden
• Training van honden en eigenaren
• Thuis training geschikt voor het hele gezin
• Les op maat
• Trailer training
• Vervoer (BE)
• Combinatie training voor zowel paarden en
ruiter, als hond en eigenaar
• Dierenbezoek aan huis
Naast de vaste werkzaamheden is De landvrouw breed inzetbaar en altijd in
voor iets nieuws.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met ons.
Alissa@delandvrouw.nl
0641555436
De landvrouw

Drie gespreksrondes met				
Wijdemeerse ondernemers
Laagdrempelig contact met gemeente

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Larson en wethouder economie Jan Klink hadden drie
gesprekken met ondernemers over hun problemen
in deze coronatijd. Jan
Klink was bereid om zijn
ervaringen met ons te delen.
“Het is voor ons als college belangrijk om in contact te blijven
met ondernemers, om te horen hoe het met ze gaat, waar
ze tegenaan lopen en waar ze
onze hulp bij kunnen gebruiken. Enerzijds willen we hen
van informatie voorzien, maar
het is minstens zo belangrijk
om een luisterend oor te bieden.”

‘MAAR BOVENAL ZAGEN WE VEEL VEERKRACHT’
Er waren drie gespreksrondes
met een open inschrijving, in
totaal hebben Crys Larson
en Jan Klink zo’n 35 ondernemers gesproken. Het ging
om drie groepen: horeca, contact- en sportberoepen en de
laatste groep betrof winkeliers
en overige ondernemers. Verschillende ondernemers vertelden dat ze geen aanspraak
kunnen maken op financiële steunmaatregelen van de
overheid, bijvoorbeeld omdat
ze een partner met een vast
inkomen hebben of omdat ze
na januari 2020 zijn gestart
met hun bedrijf of te lage vaste lasten hebben. Jan Klink
herinnert eraan dat hij samen
met de regiogemeenten een
brandbrief naar Den Haag
heeft gestuurd met een verzoek voor verruiming van het
steunpakket. Ook constateer-

de hij dat niet elke ondernemer goed op de hoogte is van
de diverse regelingen. Mede
doordat tussentijds voorwaarden zijn aangepast en er nog
steeds nieuwe regelingen bijkomen. “Daardoor laten ze
mogelijk steun liggen en dat
is zonde. We proberen mensen daar alert op te maken en
krijgen ook al geluiden dat er
soms net iets meer mogelijk
is dan ondernemers in eerste
instantie dachten.”
In de aanbieding
Wijdemeren zoekt voortdurend
naar manieren om het bedrijfsleven door deze crisis te loodsen. Ze bieden laagdrempelig
contact met de gemeente,
willen meedenken over oplossingen en zijn bereid te adviseren over diverse vormen
van financiële, praktische en
psychische steun. Hoewel elk
gesprek zijn eigen dynamiek
had, zag Jan Klink een rode
draad bij alle beeldsessies.
“Het is voor elke ondernemer

lastig om de deuren gesloten
te moeten houden. Daarnaast
zijn de coronaregels lang niet
altijd duidelijk en voelen ze
het soms als willekeur. Maar
bovenal zagen we veel veerkracht. Wijdemeren heeft
vindingrijke ondernemers die
creatief naar mogelijkheden
blijven zoeken om deze periode door te komen. Daar ben ik
als wethouder enorm trots op!”
Hulp
Ondernemers kunnen altijd
contact opnemen met ondernemersmanager Natasja Zak
via n.zak@wijdemeren.nl en
via telefoonnummer 06 86 89
87 00. Ook www.wijdemeren.
nl/ondernemen geeft informatie. Ook de brancheverenigingen, Kamer van Koophandel
en Ondernemend Wijdemeren
hebben veel kennis over de
coronamaatregelen en (financiële)
steunmogelijkheden.
“Maak daar dus vooral gebruik
van”, sluit Jan Klink af.

GooiTV
Het programma van GooiTV
vanaf woensdag 17 februari: In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij het bouwplan
Jan ter Gouwweg in Naarden.

Politici (Jelmer Kruyt van het
GDP en Roel Kamphuis van
de CU) en een buurtbewoner
komen aan het woord. De dominees Leendert van der Sluijs
en Wielie Elhorst praten in de
tweede aflevering van ZinTV

met majoor Ans Wimmers en
Marina de Kort. TV Magazine
staat stil bij de gebeurtenissen
in de regio. Zie: www.gooitv.nl
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Start onderhoud
Oud-Loosdrechtsedijk

Stichtse Kade afgesloten

#mooiWijdemeren
@jezaat

Officiële
bekendmakingen

In verband met snoeiwerkzaamheden is de Stichtse
Kade in Ankeveen van maandag 22 februari tot
en met vrijdag 26 februari dagelijks tussen 7.00
en 17.00 uur afgesloten voor fietsers. U wordt ter
plaatse omgeleid.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Bezorging stempassen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Om te kunnen stemmen
ontvangt u op vrijdag 26 of zaterdag 27
februari 2021 de stempassen. Deze worden
bezorgd op het adres waar u op maandag
1 februari 2021 ingeschreven stond in de
Basisregistratie Personen (BRP). De kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor de verkiezingen.
Om te mogen stemmen moet u de Nederlandse
nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn.

Aanslagen gemeentebelasting
binnenkort op de mat
Eind februari kunt u de gemeentelijke belastingaanslag voor 2021 op
de mat verwachten. Heeft u zich
aangemeld voor MijnOverheid? Dan
ontvangt u de aanslag online via uw
berichtenbox.
De aanslagen worden ook dit jaar verstuurd
door de gemeente Hilversum. Zij voeren
sinds januari 2020 de belastingtaken voor
onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf
de tarieven vast. Op de aanslag vindt u de
WOZ-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en eventuele
hondenbelasting.

Belastingzaken online regelen
Via de Digitale Belastingbalie op
www.wijdemeren.nl/belastingen regelt u

eenvoudig online uw belastingzaken. Denk
bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw rekeningnummer, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog
Is de WOZ-waarde van uw woning volgens
u te hoog? Bijvoorbeeld omdat er sprake
is van achterstallig onderhoud of heeft u
nog een verouderde badkamer? Bekijk altijd
eerst het taxatieverslag, daarin ziet u hoe de
WOZ-waarde van uw woning is bepaald. U
kunt het verslag downloaden via de Digitale
Belastingbalie.

Vragen en bezwaar maken
Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u van
maandag 1 maart tot en met vrijdag 26
maart terecht bij de taxateurs op werkdagen

Ondernemer in Wijdemeren?
Doe mee aan de ondernemerspeiling
Hoe tevreden bent u over het ondernemen in Wijdemeren? Wat kan er beter
en waarop moeten we als gemeente
de komende jaren focussen? Komt u
gemakkelijk aan gekwalificeerd personeel? En hoe beoordeelt u het aanbod
aan bedrijfsruimte? Vul vóór vrijdag 26
januari de ondernemerspeiling in en
denk mee over deze onderwerpen!
We willen het ondernemersklimaat in onze
gemeente versterken. Daarom gaan we aan
de slag met een economische agenda. Hier-

in staan de belangrijkste thema’s en doelen
voor de komende jaren. Door de ondernemerspeiling in te vullen, kunt u meedenken
over deze economische agenda. Welke
onderwerpen verdienen wat u betreft de aandacht? We zijn benieuwd naar uw mening.

Doe mee
Vul vóór vrijdag 26 januari de ondernemerspeiling in via
www.wijdemeren.nl/ondernemen en maak
kans op een restaurantbon ter waarde van
50 euro.

>

tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 14 035. Wilt u daarna alsnog bezwaar
maken? Dat kan ook via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken via een extern
bureau raden we af, hier zijn hoge kosten
aan verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd
gratis.

>

Kwijtschelding
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Bijvoorbeeld wanneer u een inkomen heeft
op bijstandsniveau of lager. Ook hiervoor
kunt u terecht bij de Digitale Belastingbalie
op www.wijdemeren.nl/belastingen.

In actie voor uw gezondheid

GGD Gooi en Vechtstreek daagt ieder jaar
inwoners uit om in maart mee te doen met
de actie 30dagengezonder. Denk aan niet
snoepen, dagelijks 10.000 stappen zetten, op
tijd naar bed of elke dag uw smartphone een
uurtje uit. Vorig jaar deden in de regio bijna
1200 mensen mee, ook scholen en bedrijven.
Zo’n 90 procent van de deelnemers hield de
uitdaging vol en heeft er positieve ervaringen
aan overgehouden.
Zie www.30dagengezonder.nl.

Afsluiting brug ‘t Hemeltje

Sinds november 2020 vindt er grootschalig
onderhoud plaats aan sluiscomplex
’t Hemeltje in Nederhorst den Berg. De sluis en
brug zijn daarom gesloten voor vaarverkeer.
In de periode van 22 februari tot en met
3 maart worden de nieuwe installaties
tijdens acht nachten getest. Daarom is de
brug acht nachten tussen 20:00 en 05:00
uur in beide richtingen afgesloten voor alle
verkeer. U wordt omgeleid via de Herenweg
in Ankeveen. Met nood- en hulpdiensten zijn
afwijkende afspraken gemaakt.
Kijk voor de precieze data op
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen.
>

AutoMaatje helpt bij vervoer

Heeft u, of een naaste, een oproep gehad
voor een coronavaccinatie bij de GGD in
Bussum en heeft u geen vervoer? ANWB
AutoMaatje helpt graag. Een rit aanvragen
kan twee dagen van tevoren op werkdagen
tussen 10.00 en 13.00 uur bij Versa Welzijn via
telefoonnummer (035) 69 47 555 of via
automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.
Inwoners in een rolstoel kunnen terecht bij
de Rollybus via www.rollybus.nl.

Wijdemeren
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Groot onderhoud Oud-Loosdrechtsedijk binnenkort van start
Het groot onderhoud aan de OudLoosdrechtsedijk tussen de rotonde
met de ’s-Gravelandsevaartweg en
Bleekveld gaat, als de weersomstandigheden gunstig zijn, binnenkort
van start. Om het werk zo efficiënt
en veilig mogelijk uit te voeren, is de
dijk vanaf 28 februari tot en met
4 maart dag en nacht gesloten voor
al het doorgaande verkeer.
Wethouder Joost Boermans: “Ik begrijp dat
een volledige afsluiting niet ideaal is. De dijk
is op dit traject echter te smal om eerst de
ene weghelft af te sluiten en vervolgens de
andere weghelft. Ook proberen we hiermee
de overlast voor de bedrijven aan de dijk

zo kort mogelijk te houden. Het wordt een
enorme uitdaging om het werk in zo’n korte
tijd af te ronden, maar alles is erop gericht
om dit te laten slagen!”

Planning
De werkzaamheden staan gepland vanaf
zondagavond 28 februari 18:00 uur tot en
met donderdag 4 maart 17:00 uur. Deze
planning is onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden. Als het te koud is of
hard regent wordt het werk telkens met een
week opgeschoven.

121 rijdt tijdelijk over de N201. Hulp- en
nooddiensten kunnen, in geval van calamiteiten, altijd het werk passeren en de panden
binnen de afzetting bereiken. Voor mensen
die binnen de afzetting wonen en slecht ter
been zijn of dagelijkse zorg krijgen wordt
een pendeldienst ingezet.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven? Download
dan de app van aannemer KWS en volg het
project Oud-Loosdrechtsedijk (deel 2).

Omleidingsroute
Voor het doorgaande verkeer geldt een
omleidingsroute via de N201. Ook buslijn

Resultaten participatie omgevingsvisie
De participatie rond de omgevingsvisie
is afgerond. Inwoners en ondernemers
konden via Wijdemeren Verrijkt, een
online platform, en tijdens werkateliers
meedenken over de toekomst van
Wijdemeren.
Jan Klink, wethouder Omgevingswet is
enthousiast over de inbreng van inwoners
en ondernemers. “De gemeente is van ons
allemaal dus het is goed om te zien dat veel
mensen zich betrokken voelen bij de toekomst
van Wijdemeren. De bijdragen nemen we mee als advies
bij het opstellen van de omgevingsvisie.”
Enkele inzendingen
• In onze prachtige natuur moeten meer
wandel- en fietspaden komen.
• Geef forten en landgoederen een functie
zoals een museum, zorgappartementen, een

hotel of horeca zodat meer mensen ervan
kunnen genieten.
• Bouw in de dorpen appartementen voor
jongeren en senioren.
• Maak winkelgebieden levendig, door meer
diversiteit aan winkels en de mogelijkheid om
te sporten of elkaar te ontmoeten.
Kijk voor alle resultaten op
www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een visie op de toekomst.
Deze toekomstvisie is nodig omdat natuur,
wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een
plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent
dat we keuzes moeten maken omdat onze
leefruimte beperkt is. De omgevingsvisie is naar
verwachting half 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op uw huis geen zonnepanelen mogelijk?
Doe mee met een gezamenlijk dak
Kunt of wilt u geen zonnepanelen
op uw eigen dak? Investeer dan in de
zonnepanelen op openbare daken
zoals sporthal de Fuik en scouting
Klaas Toxopeus in Kortenhoef.
Iedereen die in Wijdemeren woont
kan meedoen!

zaamheid en in uw eigen portemonnee.
U ontvangt hierdoor namelijk jaarlijks een
korting op de energiebelasting. Kijk voor
meer informatie op
www.ecwijdemeren.nl/participeren-incollectieve-zonnedaken/
Wees er snel bij. U kunt nog meedoen tot
31 maart 2021.

Financieel participeren in zonnepanelen
is een aantrekkelijke investering in duur-

Heeft u een groot dak?
Heeft u zelf een groot dak (>250m2) en
wilt u bijdragen aan 100% groene lokale
energieopwekking in Wijdemeren? Neem
dan ook contact op met de energiecoöperatie. Wellicht is uw dak ook geschikt om
zonnepanelen op te plaatsen. De energiecoöperatie biedt een gratis dakscan en
projectverkenning aan.
Kijk ook op www.grotedaken.ecwijdemeren.nl.

Onderhoud aan onze bomen
In februari is aannemer Van Oostrum
Westbroek begonnen met het onderhoud aan de bomen in met name
’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen.
Ook treffen we voorbereidingen voor
het kappen van een aantal bomen in
maart.
Woont u in een straat waar we aan het
werk gaan, dan krijgt u een brief van de
aannemer met het verzoek om op tijd
eventueel geparkeerde auto’s etc te verwijderen, zodat de aannemer vrij aan het
werk kan.
Op www.wijdemeren.nl/bomen ziet u waar

de werkzaamheden plaatsvinden.

Kap en herplant
Binnenkort wordt ook bekend welke bomen met en zonder kapvergunning gekapt
worden. Zoals gebruikelijk publiceren we
een overzicht op www.wijdemeren.nl/
bomen. In 75% van de gevallen plaatsen we
nieuwe bomen terug. Dit doen we het liefst
op dezelfde locatie of zo dicht mogelijk
in de buurt. Herplant op precies dezelfde
locatie is vaak niet mogelijk, omdat er ondergronds voor de bomen te weinig ruimte
is om minimaal 40 jaar te kunnen groeien.

Zelf een voorstel doen
Moeten er drie of meer bomen worden gekapt in een straat? Dan overleggen we met
omwonenden over de nieuwe bomen die
we willen planten. Hierbij is het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plaats’. U
kunt hiervoor ook zelf een voorstel doen.
Als deze bomen passen in het straatbeeld
en passen bij de technische mogelijkheden
(ondergronds) gaan we hier graag in mee.

Vragen
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met onze boombeheerders via bomen@wijdemeren.nl.
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Natuurijs
lijkt een zeldzaamheid te worden in Nederland.
Maar áls het dan eindelijk zo ver is, barst de
schaatskoorts los! Van
kinderen die de eerste slagen
op het ijs maakten tot aan doorgewinterde professionals: tienduizenden schaatsers stonden dagelijks op
de plassen, sloten en vaarten die de gemeente Wijdemeren
rijk is. Het zorgde voor flinke uitdagingen. Niet alleen voor
de gemeente, maar ook voor onze inwoners, ondernemers
en ijsverenigingen. We kijken ondanks deze uitdagingen
terug op een mooi weekend vol sneeuw, ijs en zon.
We hopen dat u er van genoten heeft!
Het leverde in ieder geval deze prachtige
Hollandse winterbeelden op.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren
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Agenda’s commissievergaderingen maart
Commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken

Commissie Ruimte en Economie

Gecombineerde commissie Bestuur en
Middelen/Ruimte en Economie

Datum: 2 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

Datum: 3 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

Datum: 4 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
7 Bestuurlijke Samenwerking
8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
aan de agenda

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
7 Bestuurlijke Samenwerking
8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
aan de agenda

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
7 Bestuurlijke Samenwerking
8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
aan de agenda

Bespreekstukken

Bespreekstukken

Bespreekstukken

9 Verkenningen naar een financieel gezond sociaal
domein
10 Subsidiebeleid 2022-2025 & de subsidieverordening
2021
11 Begrotingswijziging 2020-17 regio G&V Voortzetting
regionaal leerhuis

9 Preventie en Handhavingsplan alcohol en
drugs 2021-2024
10 Onderzoek Porseleinhaven
11 Behandelverzoek CDA inzake MER-procedure
vaarverbinding Hilversums Kanaal -Loosdrechtse
Plassen

Overig

9 Verkeersmaatregelen leefbaarheid
10 Verklaring van geen bedenkingen Dammerweg achter
73 te Nederhorst den Berg
11 Kader notitie Transitievisie Warmte
12 Verklaring van geen bedenkingen plan Reeweg 2a/b
te Nederhorst den Berg
13 Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel A 100%,
deel B 80%

12 Vragenhalfuur
13 Sluiting

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

12 Impuls recreatie en toerisme 2021
13 Aangepast normenkader 2020

14 Vaststellen bestemmingsplan Moleneind 46
(voorheen 45) te Kortenhoef

Overig

Overig

14 Vragenhalfuur
15 Sluiting

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

15 Vragenhalfuur
16 Sluiting

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur
(03.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats, verplaatsen opslag en vervangen loods
(31.01.21)

Nederhorst den Berg
Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: bouwen bedrijfsloods
(04.02.21)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: verbouwen woning van zes
naar negen appartementen (03.02.21)
- Zuidereinde 74e: wijzigen gevels (03.02.21)

- Eilandseweg 9c: maken uitweg (28.01.21)
- Jan Josephsz v Goyenstr 2: plaatsen dakkapel
(29.01.21)
- Vaartweg 20-21: wijziging woning kavel 3
(project Vlindertuin) (28.01.21)

- ter hoogte van Boshoek 1: vernieuwen
beschoeiing (05.02.21)
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen berging (29.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: bouwen en
verplaatsen steigers (29.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c S2: vervangen
beschoeiing (05.02.21)
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (10.02.21)
- Ruysdeallaan 33: plaatsen dakkapel en
doorbreken woning (29.01.21)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 27: wijzigen voorgevel (05.02.21)

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Acacialaan 17: plaatsen dakkapel (28.01.21)
- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan
voor Glamping gedurende drie jaar (03.02.21)
- Lieve Geelvincklaan 39: plaatsen dakkapel
(03.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: splitsen woning
(20.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: vervangen
woonboot (08.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen
voorgevel (03.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: wijzigen gevel
(05.02.21)

Loosdrecht
- Spinaker 1 t/m 37: bouwen zeven
appartementen en twaalf herenhuizen
(Porseleinhaven derde fase) (09.02.21)

Ontwerpbestemmingsplan
Veendijk 21, Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Veendijk 21 in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan

Kortenhoef

- Herenweg 24: plaatsen brug (02.02.21)

Het plangebied omvat de jachthaven behorende bij Veendijk 21 in Loosdrecht. Ten opzichte
van het vigerende bestemmingsplan wordt het
bunkerstation (tankstation voor vaartuigen) in
noordelijke richting verplaatst en de inhoud
van de toegestane woonschepen binnen het
plangebied gelijk aan de inhoud van de schepen
in het bestemmingsplan Loosdrecht Plassengebied 2013.

- Koninginneweg 64: plaatsen twee dakkapellen
(29.01.21)

Kortenhoef

Inzage

- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning (05.02.21)

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 februari 2021 gedurende

>
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen

Verlenging beslistermijn

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

- Stichts End 90: verbouwen woning (29.01.21)

Breukeleveen

Loosdrecht

Wijdemeren

17 februari 2021

informeren

Officiële bekendmakingen
zes weken ter inzage. U kunt het raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Veendijk 21, Loosdrecht.

Zienswijze
Vanaf 18 februari 2021 kunt u een schriftelijk
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
administratie van Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

drie woningen op de percelen Noordereinde
171/171a te ’s-Graveland. Deze vergunning is
verleend. Ten gevolge van het wegverkeer aan
het Noordereinde zullen de drie woningen (één
grondgebonden woning en twee appartementen) 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 hogere
waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage
Om te zijner tijd tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State dient op het ontwerpbestemmingsplan
een zienswijze te zijn ingediend.

> Bekendmaking omgevingsvergunning bouw van drie woningen
op het perceel Noordereinde 171
en 171a, ’s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van
drie woningen op de percelen Noordereinde 171
en 171a in ’s-Graveland.
De omgevingsvergunning en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 18 februari 2021 gedurende
zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden
ngezien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(adres: Noordereinde 171, 1243 JP ‘s-Graveland).
De stukken kunnen tevens worden opgevraagd
via info@wijdmeren.nl.

Het besluit over de ontheffing op grond van
de Wet geluidhinder, en andere ter zake zijnde
stukken, liggen vanaf 18 februari 2021 gedurende
zes weken gezamenlijk met het besluit over de
Omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de
stukken over het besluit Wet geluidhinder inzien
op de website van de gemeente:
www.wijdemeren.nl bij Ter inzage en het besluit
omgevingsvergunning kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Beroep
Er zijn over het voornemen om de vereiste
ontheffing op grond van de Wet geluidhinder te
verlenen geen zienswijzen ingediend.
Tegen het besluit over de ontheffing op grond
van de Wet geluidhinder kunnen daarom alleen
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Bestemmingsplan herziening
Buitengebied Nederhorst den
Berg met betrekking tot het
perceel Torenweg 12, Nederhorst
den Berg is onherroepelijk
>

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij
het college van burgemeester en wethouders
over de ontwerp-omgevingsvergunning
kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het
besluit tot vergunningverlening beroep instellen
bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Het besluit blijft gelden in die tijd dat een beroepschrift is ingediend. Als dit onwenselijk wordt
gevonden, vanwege een spoedeisend belang of
omdat het besluit onomkeerbaar is, dan kan de
indiener van het beroepsschrift een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van genoemde Rechtbank.

Bekendmaking Wet Geluidhinder Noordereinde 171/171a
‘s-Graveland
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de door hun college op 17
november 2020 vastgestelde herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg met betrekking tot het perceel Torenweg
12 onherroepelijk is geworden.

Plan
Het deels afbreken van een loods en met het
blijvende bouwvlak een kangoeroewoning
realiseren. Daarnaast wordt het bouwvlak van
een oude werkplaats op het perceel omgezet in
een woning.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 februari 2021 gedurende zes
weken ter inzage. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8400Nld205a2020-va00 of
via het adres). De stukken kunnen digitaal
worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl .

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om,
nadat de bestaande bebouwing is gesloopt, op
het perceel een burgerwoning te bouwen.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

> Partiële herziening
Bestemmingsplan NieuwLoosdrechtsedijk 205a, Loosdrecht

In procedure is geweest een aanvraag om
Omgevingsvergunning voor de bouw van

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

- S.H. Wognum, geboren 14-01-1963
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- A. Juntasit, geboren 10-12-1982
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- R.P. Skikiewicz, geboren 20-02-1983
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M. Westland, geboren 30-06-1977
per 9 februari 2021 uit te schrijven
naar Land Onbekend
- M. Zagrodzki, geboren 07-10-1980
per 9 februari 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.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de
termijn van terinzagelig¬ging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voor¬zitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op

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

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

Aanvragen voorlopige voorziening

Persoonsregistratie
dit verzoek is beslist.

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Plan

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.

COLOFON

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a, Loosdrecht,
heeft vastgesteld.

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:
- M.K. Hadamek, geboren 10-11-1988
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend

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.

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, 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 verzenden 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.
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FAMILIEBERICHTEN
Na een leven vol strijd en kracht,
is ze heen gegaan vredig en zacht...

Escolastica Maria
Scholten - Figaroa
- Sita Weduwe van Jan Scholten
* Aruba,
10 februari 1939

† Hilversum,
10 februari 2021

Giovanni Figaroa
Francisco Figaroa en familie
Filomena Figaroa en familie
Annemarie van Delden - Figaroa en familie
Neven & nichten en verdere familie
Correspondentieadres:
Pr. Bernhardstraat 71, 1211 GJ Hilversum
We hebben in besloten kring
afscheid genomen van Sita.

Dinsdag 16 februari hebben wij afscheid genomen van
onze vader, opa en schoonvader

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
0626252434

Werkplekken te huur p.m.
opzegbaar 24 m2 v.a. €285
Witte Raaf 0356562625

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
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

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, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding. 06-30235649
Goede referenties

=> WOONRUIMTE GEZOCHT <=
Van 1 april-10 okt. 2021
Max. E 900 per mnd all-in
06-26090393/jim@polo.nl

WEE
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Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.
TUINCENTRUM BOSSON
Nu telefonisch bestellen:
Beplanting
Potgrond
Meststoffen
Pootaardappel
Pootuien
Zaden
Telefoon: 06-22 78 83 74
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
Lieve oppas gezocht!
Voor onze 3 kinderen
op di en do middag in NdB
Tel 0649319762

Juiste openingstijden Kruiswegstaties

Henk van Dijk
Weesperkarspel,
22 juli 1950

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

Kortenhoef,
11 februari 2021

Hij overleed in zijn geliefde huis in Kortenhoef.
Onze grote dank gaat uit naar iedereen die tijdens zijn ziekte
belangstelling en steun heeft gegeven met in het bijzonder:
Broers, zussen, zwagers en schoonzussen;
Dokter Bakker;
alle verzorgers van Buurtzorg Kortenhoef met in het
bijzonder Marianne;
alle medewerkers van de afdeling Sleutelbloem van
de Beukenhof in Loosdrecht;
Marianne Klinkhamer en Dokter Luykx van de
oncologieafdeling in Ter Gooi Hilversum;
Joke die de laatste dagen zo goed voor hem heeft gezorgd.
Dankzij jullie heeft hij het afgelopen jaar tijdens zijn ziekte
de beste mogelijke en liefdevolle zorg ontvangen.
Rik, Johan, Paul, Hannah, Ashley, Noa, Sophie en Aya

NEDERHORST DEN BERG
In de tekst over de Kruiswegstaties vorige week
heeft de inzender een paar
vergissingen gemaakt. Dit
zijn de juiste tijden. In de

periode van 18 februari tot
en met 4 april 2021 is de
tentoonstelling ‘Kruiswegstaties in de OLV- Hemelvaartkerk in Nederhorst
den Berg te bezoeken: Ie-

dere donderdag van 10.30
tot en met 11.00 uur; na
iedere zondagsviering van
10.30 tot en met 12.00 uur;
Paaszaterdag 3 april: van
14.00 tot en met 16.00 uur

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

goede tandartspraktĳk is als een
EenEen
goede
goedtandartspraktijk
gebit: compleet
is als een goed gebit:
compleet.

Tandarts
Endodontoloog

Correspondentieadres: Johan van Dijk, Eosstraat 442,
1076 DT Amsterdam

Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

Kijk dan even op onze
siteopen:
of loopdonderdagavond
gewoon even binnen
om8.00
ons aan
de tand
Extra
van
- 20.00
uurte voelen...

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

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl
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Chat Veilig Thuis ook tijdens avondklok				
WEEKBLADWIJDEMEREN
bereikbaar
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

REGIO
Nu de avondklok is verlengd blijft de chat van
Veilig Thuis ook ’s avonds
bereikbaar. Slachtoffers,
omstanders en plegers van
huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen
dan chatten met een medewerker van Veilig Thuis.
Dit kan ook anoniem. De
chatfunctie is bereikbaar
op de website via www.
veiligthuis.nl. Voor acute

situaties en advies is Veilig
Thuis 24-7 telefonisch bereikbaar via 08002000.
De afgelopen twee weken,
sinds het begin van de avondklok, is er per avond (landelijk)
ruim 45 keer gebruik gemaakt
van de chat. De chat wordt
vooral gebruikt door een jonge(re) doelgroep. Het lijkt dat
er ‘s avonds over ernstiger
zaken wordt gechat dan in de
chats overdag.

Is er sprake van huiselik geweld tijdens de avondklok? Bel
bij direct gevaar altijd 112 en
verlaat zo nodig het huis. Ga
zo mogelijk ook naar iemand
anders toe. Dit mag ook als
het thuis onveilig voelt, maar
er geen direct gevaar is. In
deze gevallen is het toegestaan om het huis te verlaten
en volgt er geen boete.
Terugkoppeling medewerker
in de avond: “De chatdeelne-

mers komen in de avonduren
uit het hele land, dit maakt het
soms iets lastiger om ze goed
te verwijzen. Gelukkig kun je
contact leggen met de andere Veilig Thuis-medewerkers
die samen met jou de chat
bemannen om af te stemmen.
Dit werkt prima. De inhoud is
wisselend: professionals die
willen overleggen of melden
passend is, maar ook jongeren
die aangeven het thuis moeilijk te hebben. Zo meldde zich

een jonge vrouw die het nummer van de huisartsenpost in
Groningen wilde, omdat de
verwondingen die ze opgelopen had door huiselijk geweld,
niet goed genazen. Hopelijk
heb ik haar kunnen motiveren
om ook hulp te zoeken bij haar
dichtstbijzijnde Veilig Thuis.“

werkt. Recepten worden eerst
op geldigheid en volledigheid
gecontroleerd. Hierna begint
de receptverwerking. Met behulp van een computersysteem wordt de medicatiebewaking gedaan. Hierbij wordt o.a.
het volgende gecontroleerd;
kan het medicijn veilig samen
met uw andere medicijnen,
aandoeningen en allergieën
gebruikt worden, is de dosering juist en passend bijv. bij
uw nierfunctie? Ook wordt
gekeken of het geneesmiddel
op voorraad is of besteld moet
worden. Na de receptverwering wordt het geneesmiddel
van een etiket voorzien, door
een barcodecontrole wordt
vastgelegd welk geneesmiddel is klaargemaakt en tenslotte wordt er door een andere
assistent gecontroleerd voordat het wordt klaargelegd om
afgehaald te worden of te worden bezorgd.

niet leverbaar is.

Als de apothekersassistent
ergens over twijfelt, wordt altijd overlegd met de apotheker. Soms is ook overleg met
de voorschrijvend arts nodig
waardoor uiteindelijk toch voor
een andere dosering of een
ander medicijn wordt gekozen.

Tot slot kunt u bij ons terecht
voor advies op maat. Dat kan
zijn een specifieke vraag,
maar ook een analyse van uw
totale geneesmiddelgebruik.
We kunnen bijvoorbeeld controleren of u klachten heeft die
kunnen worden verklaard door
bijwerkingen.

Nieuws van uw apotheker
Het werk in de apotheek
Heeft u zich ook weleens
afgevraagd waarom u in de
apotheek moet wachten op
uw medicijnen? En wat de
medewerkers doen, terwijl
u wacht? Dat kunnen we
goed begrijpen.
Graag vertellen wij u meer
over ons werk.
Medewerkers in de apotheek
In de apotheek werken verschillende
medewerkers,
namelijk apothekers, apothekersassistenten,
apotheekmedewerkers en studenten.
Onze apothekers hebben de
universitaire opleiding Farmacie gevolgd. De apotheker

is de medicatiespecialist. Zij
weten veel over de werking én
bijwerkingen van medicijnen.
Wanneer het niet veilig voor u
is, en wanneer wel. Ook kunnen ze artsen adviseren bij
de keuze welk medicijn voor
verschillende patiënten (jong,
oud, dik, dun, andere aandoeningen) het best geschikt is.
De apothekers zijn eindverantwoordelijk in de apotheek.
Apothekersassistenten hebben een MBO-opleiding (niveau 4) gevolgd en kunnen
u ook veel vertellen over medicijnen. Apothekers en apothekersassistenten laten zich
voortdurend nascholen, zodat

ze goed op de hoogte zijn van
de nieuwste geneesmiddelen
en behandelmogelijkheden.
Studenten, die de opleiding
tot apotheker of apothekersassistent volgen, lopen stage
of werken in de apotheek om
ervaring op te doen. Tot slot
werken er in de apotheek apotheekmedewerkers, interieurverzorgers en bezorgers die
de dagelijkse werkzaamheden
ondersteunen.
Werkzaamheden apotheek
Wat gebeurt er voordat u uw
medicijn meekrijgt?
Iedere dag worden alle binnenkomende recepten ver-

Dagelijks worden alle recepten
door de apotheker gecontroleerd. Naast deze controlerende rol, hebben apothekers ook
een adviserende rol. Zo wordt
er bijv. naar een oplossing gezocht als een geneesmiddel

Verder vinden wij het belangrijk om mee te doen aan (wetenschappelijke)
onderzoek
zodat we de zorg voor onze
patiënten kunnen verbeteren.
Uiteraard vragen we eerst toestemming als we daarvoor uw
gegevens willen gebruiken.
Services
Om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw geneesmiddelen gebruik bieden we verschillende services aan. Zoals
gratis bezorgen en gratis advies over drogisterijartikelen.
Ook hebben we een herhaalservice. Indien u hiervan gebruik maakt, houdt de apotheek voor u bij wanneer de
medicijnen op zijn en zet deze
voor u klaar. De apotheek
vraagt dan ook de recepten
aan bij de huisarts.

Mocht u interesse hebben in
een van onze services, vraag
ons er gerust naar! Wij helpen
u graag.

NIE
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V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Schnittbroodjes

3+1

Vorig jaar deden in onze regio bijna 1200 mensen mee,
waarvan twee scholen en
twaalf bedrijven. 90% van de
deelnemers hield de uitdaging
vol en heeft er positieve ervaringen aan overgehouden. Iedereen kan wel iets bedenken
wat voor hem/haar gezonder
is. Maar weten is nog geen
doen. In de praktijk is het vaak
lastig om te kiezen voor gezonder. De coronacrisis maakt
ons er nogmaals van bewust
hoe belangrijk een gezonde
leefstijl is. Belangrijk is dat je
kiest voor een concrete haalbare uitdaging die je 30 dagen
lang elke dag uitvoert. Op de
website www.30dagengezonder.nl vind je diverse ideeën
voor uitdagingen en kun je

NIEUWS VOOR AN

je aanmelden. Iedereen die
woont of werkt in regio Gooi
en Vechtstreek kan zich tot
en met 1 maart aanmelden
via
www.30dagengezonder.
nl. Door je aan te melden ontvang je de hele maand maart

Thuis Après Ski

eroen

GRATIS

WEE

REGIO
Na het succes van vorig
jaar daagt GGD Gooi en
Vechtstreek opnieuw alle
inwoners uit om in maart
mee te doen met de actie
30dagengezonder.
Denk
aan 30 dagen gezond eten,
niet snoepen, elke dag
10.000 stappen zetten, op
tijd naar bed of elke dag je
smartphone een uurtje uit.
Iedereen, jong en oud, kan
mee doen.

Skislofjes

3+1

GRATIS

Winterse
krentenpof

3+1

GRATIS

Geldig van donderdag 18 februari t/m zondag 7 maart.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen

www.bakkerjeroen.nl

inspirerende tips en adviezen.
Daarnaast helpen de ervaringen van andere deelnemers
je om vol te houden. De eerste
250 deelnemers ontvangen
een startpakket. Volg de actie
ook op www.facebook.com/
30dagengezonder en maak
kans op mooie en gezonde
prijzen. Deelname is gratis.

WE KUNNEN NIET
ZONDER NATUUR
Word nu lid op
natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar
het magazine Puur Natuur

Pssssst..... we hebben iets leuks!

d b HOME

Drenth

Doe mee met 30dagengezonder
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Drie mooie Corona Schilderingen
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het idee van Frank Scheers
uit Loosdrecht om Corona
Schilderingen te maken
vond grote aftrek. De jury
had grote moeite om te
bepalen wat de beste was.
Daarom publiceren we de
Top-3. Met dank aan alle
inzenders.
Initiatiefnemer Frank Scheers
meldt: ‘Vol bewondering heb ik
de ingezonden Corona Kunstwerken bekeken en hoe mooi
is het dat elk kunstwerk zijn
eigen dynamiek heeft. Echt

heel divers en mooi gemaakt.
Als je kunst maakt, is iedereen
een winnaar. Ik dank alle deelnemers en de redactie voor
hun inspanningen om verschillende emoties omtrent het coronavirus via deze actie onder
de aandacht te brengen.’
De Top-3
Astrid Korpershoek (Ankeveen): ‘Ik heb mijn Corona
muurschildering op een opengesneden kartonnen doos gemaakt. Het is nu lastig door
Corona om aan een doek komen en bovendien ben ik altijd
voor hergebruik van materialen. Ik heb getracht een soort

raam van een gevangenis te
schilderen en achter de tralies
zien we twee verpleegkundigen van wie we afhankelijk zijn
om er weer uit te komen. Zij
verdienen heel veel respect!
Op de zijkant is ‘Covid-19’
gekerfd met een poging om
daaronder het aantal dagen te
kerven waarin we in Lockdown
zitten (maar het aantal streepjes van de dagen past er al
niet meer op). De afmeting van
de schildering is 80 x 1.50 m’.
Gea Lamme (Kortenhoef):
‘Corona, het houdt ons allemaal bezig. Zoveel gesprekken, zoveel informatie, zoveel
verdriet, zorg en commentaar.
Werkend in de zorg komt vooral ook al het verdriet en leed
binnen. Gelukkig gebeuren er
ook mooie dingen en zijn er
mooie initiatieven. Een zonnestraaltje hebben we allemaal
nodig! In de eerste periode –
april ‘20 – ben ik met de linker
schildering (op een doek) begonnen, wilde alles wat er bij
me binnenkwam gewoon schilderen, verwerken. Het rechter
heb ik gemaakt in reactie op
het vaccin, een mogelijk lichtje

aan de horizon. Gaan we weer
wat ruimte en vrijheid krijgen?’
Eikenrode: ‘De bewoners van

Residence Eikenrode ( Loosdrecht) hebben met veel plezier samen gewerkt aan deze
schildering.’

Farhad kan u rijden waar u maar wilt
In de herhaling

LOOSDRECHT
Farhad Hosaini is zelfstandig taxichauffeur. Met z’n
taxi kan hij u zeven dagen
per week dag en nacht
halen en brengen waar u
maar wilt.

met het coronavirus dat onze
maatschappij ingrijpend heeft
veranderd. Mensen pakken
niet vaak meer het openbaar
vervoer, dus ook de taxi’s
staan vaker stil. Maar Farhad
houdt de moed erin. “Weet je,
ik vind lekker kletsen met mensen zo leuk. Ook ben ik bereid
om ze altijd te helpen, ik wil
een goede service bieden.”

“Er zijn voor mij twee dingen
belangrijk”, vertelt Farhad “met
mensen in contact komen en
autorijden. Dan is met een taxi
rondrijden een fantastische
combinatie.” Farhad kwam 11
jaar geleden uit Afghanistan
en woont naar volle tevredenheid alweer vier jaar in de Paulushoeve, achter het kerkje, in
Loosdrecht.

Natuurlijk is de taxi van meneer Hosaini geheel coronaproof, met een spatscherm, voldoende afstand en uiteraard
hygiënische spullen om de
auto te desinfecteren. “Na elke
rit maak ik de auto schoon.”

Hij besloot om zich als zzp ‘er
in te zetten voor de samenleving met een eigen taxi, een
VW Variant Station. Die staat
te blinken naast z’n huis. Farhad wil niet klagen, hij heeft al
heel wat ritjes gedaan, maar bij
tijd en wijle is het ook stil. Dat
heeft natuurlijk alles te maken

Je kunt met Farhad van tevoren een afspraak maken over
de prijs van een rit, waarbij hij
bereid is om een flinke korting
aan te bieden. Hij kan u overal
heenrijden of ophalen, binnenen buitenland, naar Schiphol,
familie, vrienden of zakenrelaties, het maakt niet uit. Ook

maakt hij geen onderscheid
tussen dag en nacht, weekend

of doordeweeks. Interesse
in persoonlijke service tegen

scherp tarief? Bel: 06- 39 111
470.
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Noodkreet burgemeester				
makkelijke weg

WEE
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Ingezonden brief
In het WW van 10 februari staat de noodkreet van de
burgemeester. Het ambtelijk
apparaat zou op de top van
zijn kunnen functioneren met
als gevolg dat externe ambtenaren zouden moeten worden
ingezet. Waar die ambtenaren
vandaan moeten komen, mag
Joost weten want je mag aannemen dat Wijdemeren niet
de enige gemeente is met
momenteel veel werk op het
bordje.
Maar de vraag is of de onderbouwing van de burgemeester
de noodkreet rechtvaardigt.
Volgens mij niet. De argumenten onder loep nemen leidt tot
de volgende opsomming. Ten
eerste de covidcrisis: een terecht argument. VWS heeft

zelfs een directeur covid-19
benoemd. Dus ambtelijke inzet op dit onderwerp is terecht
en niet te vermijden maar niet
structureel nodig. Dan de stortvloed aan omgevingsvergunningen in een kort tijdsbestek
vanwege het willen omzeilen
van de regelgeving van de
provincie NH. Die werkzaamheden zijn door B&W zelf veroorzaakt en kunnen van tafel
door deze onverantwoordelijke aanpak te schrappen. Ten
derde de WMO/boodschappen-affaire. Aannemende dat
het dossier op orde is, beschikt de betrokken wethouder
over alle informatie om zelf
alle publicitaire drukte af te
handelen. Tenslotte de gedane investering in versterking
van het ambtenarenapparaat

en het weer starten van een
onderzoek naar de interne organisatie. Als dat laatste nodig
is, vraag ik mij af wat voorheen
is gedaan om die investering
te rechtvaardigen.
Conclusie: slechts één argument blijft overeind en dat
betreft een niet structurele
drukte wegens de effecten van
covid-19. De rest laat zich niet
oplossen door het honoreren
van een noodkreet maar door
het toepassen van bekwaam
leiding geven aan en goed organiseren van de ambtelijke
organisatie. Met de noodkreet
kiest de burgemeester voor de
makkelijke weg.
Hans Hof, Horstermeer

Positieve stappen woningbouw
Ingezonden brief

Dik wit dekbed
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Sneeuw is in water gevangen
lucht. Als een 10 cm. dik wit
dekbed ligt het over de tuin,
alles bedekkend. De hoopjes
mest op het land lijken wel een
grote kudde schildpadden, op
weg naar ergens, een gigantisch damspel met alleen witte stenen of een vergadering
mollen op 1.5 meter. Bij de
winkel en kantine waar veel
gelopen wordt hebben we het
helaas weg moeten scheppen. Die sneeuw hebben we
als isolatie op de dahlia`s en
kardoen geschept als een extra deken. Deze mooie witte
wereld betekent ook dat we
even niet zoveel kunnen doen.
Een niet geplande opruimronde door de schuur is bijna

afgerond, er is weer lekker
veel weggegooid of gebracht.
Weggooien schept weer ruimte. Het gereedschap hangt
netjes geolied aan de rekken,
de druiven zijn klaar met hun
grove snoei en het bijhouden
van de houtwallen schiet ook
al op. Het is niet voor niks dat
agrariër-zijn en schaatsen
nauw verbonden zijn. We hebben en nemen er nu ook de
tijd voor. Helaas heeft die isolerende deken van sneeuw het
wel een beetje lastig gemaakt
maar het moet wel lukken in dit
plassenrijk gebied een mooie
plek om te schaatsen te vinden. Het mag van ons nog wel
een weekje blijven vriezen.
Maar zonder extra sneeuw, die
hebben we nu genoeg.
Zie: info@landenboschzigt.nl

Al gedurende langere tijd volgen wij de berichtgeving in
de Nieuwsster en de Gooien Eemlander wat betreft de
plannen voor nieuwbouw in
Loosdrecht. Gezien onze leeftijd zouden we op termijn wel
vanuit onze ééngezinswoning
naar een te bouwen appartement in Loosdrecht willen
verhuizen. De plannen die me
zomaar voor de geest komen
zijn ’t Laantje, terrein Veldhuizen, pand van Van Melsen, het
Achtererf en niet te vergeten
‘Ter Sijpe’. Er zullen best legale redenen zijn dat het niet
één twee drie gerealiseerd kan
worden. Ondertussen trekken
onze jongeren weg uit Loosdrecht en de wat ouderen kunnen hun, wat grotere, huizen
niet verlaten voor b.v. een appartement. Door de jaren heen
zijn er zoveel bezwaren ingebracht op allerlei projecten,
meest door mensen die zelf
al een huis hebben, voor hen

hoeft al dat gebouw niet. Het
negatieve stukje in de Nieuwster van 3 februari heeft me
enigszins verbaasd. Waar de
heer Zijtveld in de Nieuwsster
schrijft dat er een overeenkomst met woningcorporatie
Gooi- en Omstreken op komst
is, schrijven de heer Morks en
mevr. Londo dat het niet waar
is, alleen voor ‘rijke Amsterdammers’. Hebben zij dat van
de heer Zijtveld zelf gehoord
of is dat een eigen idee? Het
moet voor de gemeente Wijdemeren toch makkelijk te
controleren zijn of de verwachte overeenkomst werkelijkheid
wordt, alvorens de definitieve
bouwvergunning wordt verleend. En dan het bosje van
Sprengen, wat in de loop der
jaren slecht is onderhouden
en meer een hondenuitlaatplek is geworden. Mensen, laten we elkaar wat gunnen en
niet overal negatief over doen.
De één heeft liever een pony-

weitje dan een huis voor zijn/
haar deur. De ander is bang de
auto niet meer kwijt te kunnen
(parkeren onder de Titanic!!).
Weer een ander wil een vrij uitzicht houden. De meeste mensen in Loosdrecht wonen in
een straat met huizen tegenover zich. We kunnen niet allemaal aan de rand van een stad
of dorp wonen. Laten we wat
meer denken aan mensen die
nu geen of moeilijk een huis
kunnen vinden, dan aan een
verpauperd bosje. Misschien
ben ik wat naïef, maar ik zou
een ieder, projectontwikkelaars, gemeente en klagende
burgers, willen aanraden, geef
elkaar de ruimte en probeer bij
alle negatieve gevoelens ook
de positieve dingen in te zien.
Wij hopen dat er eindelijk wat
betreft woningbouw eens wat
positieve stappen kunnen worden gezet.
J.v.d. Horst

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Drie brieven van burgers
WEEKBLADWIJDEMEREN
Vuntuslaan,
bypass Zuidereind, Nederhorst Noord
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de map met Ingezonden Documenten van de
gemeenteraad zitten ook
brieven van burgers. Een
selectie uit februari.
• Zo schrijft Herman Blokzijl
uit Loosdrecht begin februari dat hij nu voor de 3e keer
antwoord probeert te krijgen
van wethouder Boermans. Het
gaat om een handtekeningenactie (40 bewoners) over de
parkeerproblematiek van de
Vuntuslaan. Op 25 juni en 18
augustus 2020 zijn de handtekeningen aangeboden. Buiten
de ontvangstbevestiging heeft
Blokzijl niets vernomen. ‘Dat
mag toch niet de manier zijn
hoe de wethouders van de gemeente Wijdemeren om gaan
met de inwoners door wie zij
zijn gekozen en uiteindelijk betaald worden’, schrijft de heer
Blokzijl. Hij vraagt op korte termijn om een oplossing tenein-

de de parkeerellende voor komende zomer te voorkomen.
• Mevrouw Noordhoek Hegt
– ten Houten schrijft dat ze
haar huis om persoonlijke redenen in de verkoop heeft gedaan. Het bijzondere pand ligt
aan het Zuidereind nabij de
plek waar eventueel met een
‘bypass’ een ingrijpende verkeersaanpassing zou kunnen
plaatsvinden. Ze constateert
dat de belangstelling voor de
verkoop ernstig geremd is,
vooral door de dreiging van
een weg achter haar huis.
Mevrouw wijst erop dat de actiegroep MinderHinder het verkeersplan als ‘niet haalbaar’
heeft bestempeld. Ze vraagt
aan B&W een definitieve uitspraak over de haalbaarheid
van het mobiliteitsplan Smidsbrug. ‘Indien U dit plan ook als
‘Niet Haalbaar’ beschouwt,
kan ik mijn huis opnieuw onbelemmerd in de verkoop doen’.
Als de gemeente het plan toch
doorzet, dan moet u mij maar

uitkopen, sluit mevrouw af.
• Namens Landschapsbehoud
Nederhorst Noord attendeert
Marco Ritt het college van
B&W op onjuistheden in de uitvoering van de enquête over
Nederhorst Noord. KB- wonen heeft onder de inwoners
een enquête uitgezet over het
bouwplan tussen Reeweg en
de Horn-en Kuijerpolder. Ritt
c.s. adviseerden eerder aan inwoners om niet deel te nemen
aan de enquête. ‘Nu blijkt ook
dat aan de enquête door één
persoon meer dan eens kan
worden deelgenomen en er bij
afsluiting geen ‘controleerbare
handeling’ is die meervoudige
deelname voorkomt’, schrijft
de heer Ritt. Hij wijst er ook
op dat een IT- deskundige een
controle gedaan en de bevindingen heeft bevestigd. Hij
verwacht dat de gemeente de
gegevens voortkomend uit de
enquête als onjuist verkregen
informatie kwalificeert.

Wet omzeilen
Ingezonden brief
Tot mijn verontrusting lees ik
dat de burgemeester meent
extra hulp te moeten inhuren
om de drukte op de afdeling
Ruimtelijke Ordening aan te
kunnen. Waarom is dat belangrijk volgens haar? Omdat
er ‘een stormvloed aan omgevingsvergunningen moet worden behandeld. Dat heeft te
maken met het beleid van het
college om voor een bepaalde

datum de nieuwe Omgevingsvergunning van de provincie
Noord- Holland te omzeilen’.
Wil de burgemeester haar
best gaan doen de wet te gaan
omzeilen? Wil ze daarvoor gemeenschapsgeld gaan inzetten? Dit staat er in de eed die
ze heeft moeten afleggen om
burgemeester te worden. ‘Ik
zweer (beloof) dat ik getrouw
zal zijn aan de Grondwet, dat

ik de wetten zal nakomen en
dat ik mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten
zal vervullen’. Als ze haar eed
eerlijk nakomt, herstelt ze de
rust door niet langer de weten regelgeving te omzeilen en
juist te stoppen met het afgeven van vergunningen die in
strijd zijn met de intentie van
het beleid.
Dieuwke Begemann

Op het verkeerde been
gezet
Ingezonden brief
Recent ontvingen wij een glossy informatiekrant over het
bouwplan Nederhorst Noord.
Gemaakt in opdracht van
Kennemerland Beheer BV, de
projectontwikkelaar van dit gebied. Met tevens een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst op 9-2-2021.
Nou staat het iedereen vrij om
zo’n informatiekrant te maken,
maar geef dan wel de juiste
informatie en schets de juiste
context.
Immers, het plan Nederhorst
Noord (150 nieuwe woningen)
is gelegen in een gebied dat
door de provincie Noord-Holland is aangewezen als beschermd
weidevogelleefgebied. Op een vraag van de
gemeente Wijdemeren voor
een hertelling van het aantal
weidevogels reageerde de
provincie afwijzend. Nieuwbouw is in weidevogelleefgebieden verboden zonder
toestemming van de provincie. Tevens heeft het gebied
de UNESCO- erfgoed status.
En de gemeente Wijdemeren
heeft het plan weliswaar onder de werking van de ‘oude’
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) gebracht, maar
de provincie stelt dat dit plan
(ook) in strijd is met die PRV.

Daarnaast meldt de infokrant
dat start bouw halverwege
2022 begint en oplevering van
de woningen midden 2023. Dit
is (veel) te positief, realisatie
van het plan is immers nog onzeker. Bovendien bleek tijdens
de infobijeenkomst dat oplevering van de eerste woningen
pas begin 2025 haalbaar is,
mits alles mee zit. Kortom, het
beeld uit de informatiekrant
van “er is niets aan de hand
met dit plan” is niet compleet
en moet aangevuld worden
met bovenstaande gegevens.
Anders worden de betrokken
inwoners op het verkeerde
been gezet. Er is dus een aanzienlijke kans dat dit plan niet
door zal gaan. Als gemeenteraad hebben we ons nog niet
over dit plan uitgesproken. Zover is het zelfs nog niet! We zijn
benieuwd naar uw reacties.
Onze beide fracties zijn tegen
dit bouwplan in dit prachtige
natuur- en cultuurgebied. Het
tast weer een stuk schoonheid
van onze woonomgeving aan.
Gert Zagt, fractie De Lokale
Partij

Stan Poels, fractie PvdA/GroenLinks

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

Werkbelasting ambtenaren			

MOLENS

gemeente Wijdemeren

molenfonds.nl

Ingezonden brief
Volgens de burgemeester is
‘de rek er uit’ en geeft zij aan
waarom de werkbelasting van
de ambtenaren te hoog is
geworden. In een kleine gemeente met veel ‘eenpitters’
is het in zo’n situatie moeilijk
om het takenpakket op de
bezetting af te stemmen. De

burgemeester: “Het gaat erom
dat we een grote crisis moeten
beheersen, terwijl de winkel
gewoon open is. Dat is met
een lage bezetting een enorme ‘uitdaging’. Onacceptabel.”
Ja dat lijkt mij ook maar begin
dan met het ‘probleem’ te beschrijven. Een ‘uitdaging’ kun

je immers niet oplossen. Als ze
dat goed en helder omschrijft
en voorziet van mogelijke oplossingen is er wellicht met de
gemeenteraad uit te komen.
Ir. Hylke J.A.S. Tromp, Loosdrecht

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

Dunnebier Print lanceert...
Dunnebier Home biedt een
prachtige collectie prints,
posters en muurstickers
waarmee elke ruimte
eenvoudig ‘en smaakvol
te ‘stylen’ is.

db

HOME

Prachtige
verwijderbare
muurstickers

25%

introductiekorting
gebruik code

welkom/ww/ns
(geldig tot 1 maart 2021)

Muurstickers (verwijderbaar) om je
kinderkamer te ‘pimpen’!

>
Posters die passen
bij elk interieur

V
V
V
V
V
V
V

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl

V
V
V
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Geen NK natuurijs in			
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ankeveen
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

In gesprek met David Pos

S.V. ’s-Graveland
nieuws
‘S- GRAVELAND
Vanwege
het
winterweer
maakte de voetbalpret (ondanks dat het alleen trainingen
zijn) plaats voor winterpret. Of
er deze week al weer getraind
kan worden, moet nog even
afgewacht worden.
Datzelfde geldt voor het wel of
niet doorgaan van KNVB Voetbalfestival. Dat staat gepland
voor aanstaande zaterdag
20 februari. De temperaturen
gaan in de tweede helft van
deze week behoorlijk omhoog,
dus we hopen dat het groene
kunstgras weer volledig tevoorschijn is gekomen. Dan
kunnen de pupillen na de ijspret ook weer voetbalpret hebben.
We blijven hopen dat voetbalpret er dit seizoen ook nog

Foto: Archieffoto David Pos
Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN
Ondanks
een
aardige
vorstperiode is het niet
tot het schaatsen van natuurijsklassiekers
gekomen. Vanwege de risico’s
omtrent COVID-19 had de
overheid al geen toestemming verleend maar waarschijnlijk was anders het
ijs spelbreker geweest.
Genoeg
enthousiastelingen
die eind vorige week en in het
afgelopen weekend de ijzers
hebben ondergebonden. Ook
al maanden de berichten tot
voorzichtigheid, het kon vele
liefhebbers er niet van weerhouden het bevroren water
op te gaan. In onze gemeente
werd een passief beleid gevoerd (lees: niks gefaciliteerd)
om de toestroom te temperen.
Niettemin stond het mede door
het instellen van eenrichtingsverkeer op de aanvoerroutes
bijvoorbeeld in Loosdrecht behoorlijk vast. Met het gevaar
viel het mee, al vonden sommige rijders hier en daar in een
wak onverhoopte verkoeling.
NK
David Pos is voorzitter van de
Natuurijs Klassiekers in Nederland. Dat is een overkoepelend orgaan van de achttien
grote ijsclubs in Nederland,

waaronder Loosdrecht en Ankeveen. “Een paar weken geleden kwam de vorst er aan
dus dat was voor ons het sein
om aan de bak te gaan”, vertelde Pos over zijn werkzaamheden. “De gemeente en provincie waren best positief maar
met corona is het toch moeilijk.
Wedstrijdschaatsers moeten
de zogeheten bubbel in en in
overleg met de KNSB hebben
we goed gekeken hoe dat allemaal moest. Donderdag 11 februari was het kantelmoment
waarop de overheid de KNSB
(Nederlandse
schaatsbond,
red.) uiteindelijk toch geen toestemming heeft verleend wedstrijden te organiseren. Heel
spijtig natuurlijk, want mits het
ijs dik genoeg was geweest,
hadden we waarschijnlijk het
NK natuurijs in Ankeveen gehouden.”
Ijsdikte
Was het NK mét toestemming wel doorgegaan? “Het ijs
was niet dik genoeg voor een
groep van negentig á honderd
marathonschaatsers om overheen te gaan”, legde Pos uit.
“Je hebt bij wedstrijden nog
de NOS met een camera en
allerlei officials en medici die
er op motoren achteraan moeten om de wedstrijd te volgen.
Daarvoor was het niet voldoende betrouwbaar. Er zijn
ook genoeg mensen op allerlei

plaatsen door het ijs gezakt.”
Ijsgroei
“Er was heel veel wind tijdens
de eerste vorstdagen en er is
heel veel sneeuw gevallen.
Vanaf dat er een dun laagje ijs
lag, viel de sneeuw daarop en
werd deze door de wind meegenomen naar de kant. Daar
hoopte het zich op zodat eronder (door relatieve warmte,
red.) geen aanwas kwam en
je dus aan de kant, waar je
het ijs op moest, erdoorheen
ging. En door de wind waren
ook op de plassen stukjes
waar het moeizaam tot ijsvorming kwam. Er ligt (vrijdag 12
feb, red.) gemiddeld zo’n acht
centimeter maar het ijs is niet
zo sterk. Mensen denken vaak
dat het toch lekker vriest maar
het koudst is het ’s ochtends
van half zes tot half acht. Het
was wel -10 maar hoeveel
uur? Ook heeft het overdag
minder gevroren dan gedacht.
De gevoelstemperatuur was
wel laag door de wind maar de
zon is al best sterk dus het viel
qua vorst uiteindelijk tegen.”
Pos voegde toe dat door de
lage kwaliteit van het ijs ook
geen tochten voor de amateurs zijn georganiseerd. Dat
mocht onder allerlei verdelende restricties wel degelijk maar
was helaas niet verantwoord.

inzit voor de senioren. Dat de
competitie (deels) afgemaakt
wordt, wordt met de week onwaarschijnlijker. Mocht dat niet
zo zijn, dan zijn er plannen
vanuit de KNVB om wedstrijden te organiseren. De bedoeling is om de reisafstanden te
beperken en daarom verenigingen uit elkaars regio tegen
elkaar uit te laten komen. Dat
geldt dan voor alle teams.
Een dergelijk initiatief heeft het
Hilversumse Wasmeer ook genomen en organiseert (onder
voorbehoud) vanaf 1 mei het
Hilversums Kampioenschap.
Met ons eerste elftal zijn we
gevraagd het deelnemersveld en de poule ‘Berestein’
te completeren. Dat betekent
dat als het doorgaat we zullen
spelen tegen Olympia ’25, ’t
Gooi en Altius.

Leden Kortenhoefse
IJsclub bedankt
KORTENHOEF
Als bestuur wachten wij al vele
jaren op een goede ijsperiode. Vorige week gebeurde
het dan toch, veel sneeuw en
vorst. Maar het coronavirus is
de grote spelbreker en het is
voor het bestuur onmogelijk
om de ijsbaan te openen. 1,5
meter afstand houden op de
smalle toegang van de Kortenhoefse IJsclub is onmogelijk. In de woonboot kunnen
hooguit 5 personen aanwezig zijn. En waar laat je dan
alle vrijwilligers, dit zijn er per
schaatsdag minimaal 25. Het
bestuur heeft donderdag 11
februari hierover vergaderd
en we waren het er allemaal
over eens dat er in Kortenhoef
niet via de IJsclub geschaatst
kan worden, met als gevolg
dat de ijsbaan gesloten blijft.
Het bestuur vindt dit heel erg
voor haar trouwe leden, die

al vele jaren de contributie
hebben betaald. Nu is er een
ijsperiode en het bestuur kan
hen niets bieden. Het bestuur
hoopt toch dat de leden ons
trouw blijven, want deze inkomsten hebben wij als ijsclub
elk jaar weer nodig om de vaste lasten te dekken. Iedereen
dacht er komt nooit meer een
ijsperiode, maar deze winter
geeft ons toch weer hoop dat
er in de toekomst weer geschaatst kan worden. Laten
we dan hopen dat het coronavirus dan uit de wereld is en
dat de ijsbaan dan weer open
kan en dat onze leden en andere schaatsliefhebbers weer
kunnen genieten van onze
mooie Kortenhoefse polder.
Leden van de Kortenhoefse
IJsclub bedankt en hopelijk
komt er komende winter weer
een goede vorstperiode
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