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Zorgen over 
gemeentehuis 
op de Kwakel
Sessie met omwonenden

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op een warme woensdag-
avond namen ongeveer 20 
omwonenden deel aan een 
digitale sessie over een 
nieuw gemeentehuis. Er 
waren twee opties: Rading 
1 in Loosdrecht (huidige 
plek) of bij de gemeente-
werf aan de Kwakel in Kor-
tenhoef. Uit de gesprekken 
kwam naar voren dat er 
nogal wat zorgen waren 
over de Kwakel.

Projectleider Peter Buijs leidde 
de avond bekwaam. Hij vertel-
de dat de gemeenteraad een 

nieuw gemeentehuis wil om 
een aantal redenen. Er is een 
achterstand in investeringen in 
het pand aan de Rading. Het 
wordt te duur om het huidige 
pand aan te passen. Men wil 
een financieel en functioneel 
goed gemeentehuis dat toe-
komstbestendig is. Daarnaast 
zou een combinatie met wo-
ningen een ideale vorm zijn. 
Het energielabel moet van B 
naar A. Plus dat de inrichting 
in de toekomst anders zal zijn, 
met meer thuiswerken. Een 
flexibel gebouw dat eenvoudig 
om te bouwen is naar andere 
bestemmingen. De gemeente 
gaat ervan uit dat Wijdemeren 
zelfstandig zal blijven voortbe-
staan, dus is een modern ge-
meentehuis noodzakelijk.

Gesprekken
Uit 16 locaties waren na on-
derzoek twee plekken over-
gebleven die realistisch zijn. 
Om grondspeculanten geen 
handje te helpen, is de longlist 
niet openbaar gemaakt. Uit de 
gesprekken kwam nauwelijks 
naar voren of een nieuw ge-
meentehuis wel wenselijk is. 
Dat lijkt een voldongen feit. Na 

de opening werden de deel-
nemers in twee ‘kamers’ inge-
deeld, die konden reageren 
met vragen en opmerkingen. 
Rondom de Rading vrezen 
enkelen dat hun aanzicht op 
een massale bouwplek met ge-
meentehuis en woningen niet 
aangenaam zal zijn. Van groot 
belang is het participatieproces 
waarbij omwonenden vanaf het 
begin betrokken worden bij de 
schetsen. Een mooi gebouw 
met meerdere functies is een 
wens. Een totaal gebied in de 
sfeer van Erve Knorr aan de 
overkant.

Uitdagingen
Bij de Kwakel waren er vooral 
zorgen. Op de eerste plaats 
zal de verkeerssituatie moeten 
worden aangepast. Nu al is 
het kruispunt Kerklaan-Korten-
hoefsedijk- Kwakel onoverzich-
telijk. De veiligheid op de smalle 
weggetjes is in het geding. Ook 
vroegen vertegenwoordigers 
van verenigingen zich af waar 

ze heen moeten. De scouting 
heeft een plek aan het open 
water van de polder nodig. Ook 
hebben ze fors geïnvesteerd in 
zonnepanelen. Hoe zit het met 
de ruimte voor de clubgebou-
wen? “Alleen The Block (jon-
gerenplek -red.) mag van mij 
weg”, zei iemand spottend. Er 
zijn meer beperkingen. Zoals 
het feit dat het terrein grenst 
aan Natura-2000-gebied. Of de 
nabijheid van vervuilde grond 
van een voormalige vuilnisbelt. 
Er staat een zendmast, is dat 
een belemmering. De houthan-
del blijft gewoon toegankelijk, 
verzekerde Buijs.

Verkenning
De projectleider benadrukte 
dat het proces nog in de ver-
kenningsfase verkeert. In sep-
tember maakt de gemeente-
raad een keuze, of niet. Als de 
raad akkoord gaat met een van 
de opties zal het daarna nog 
zeker een jaar duren voordat 
een bouwplan is uitgewerkt.

Foto: Gemeentewerf de Kwakel
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Investeer in Nederlands vastgoed
tegen 4% rente per jaar met 

zekerheid van een hypothecair
onderpand. Looptijd 2-5 jaar,

vanaf €100.000.
Vrijblijvend gesprek?

job@ciconiaproperties.com of
06-39688042
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Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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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.

• 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

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop, 

olijven en bloemen en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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 Hoflaan 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.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@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

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 27 juni: 9.30 uur:
 R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
 Do. 24 juni: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 27 juni: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Za. 26 juni: 19.00 uur:
 R. Simileer.

(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. 27 juni: 10.00 uur:

Ds. E.J. van Katwijk.
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  

(scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 27 juni: 10.00 uur:

Ds. F.A.J. Heikoop.
      Dienst met max. 60 aanwe-
      zigen. Vooraf melden verplicht:
www.hervormdegemeentesgra
veland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 

Geen opgave ontvangen.
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Financiën Wijdemeren op een rijtje
Interen op algemene reserve zorgelijk

Door: Herman Stuijver

• Het nadelig financieel 
resultaat van 2020 bedraagt € 
1.373.000. Dat is onder meer 
het gevolg van incidentele las-
ten zoals (verplichte) hogere 
pensioenvoorziening wethou-
ders, hogere verliezen van de 
grondexploitaties, de kosten 
van COVID -19 en dubieuze 
debiteuren e.d., Ook waren er 
lagere belasting- en legesin-
komsten. Denk aan toeristen-
belasting en bouwvergunnin-
gen.

• Voorgesteld wordt 
om dit tekort te dekken door 
ruim 1 miljoen te halen uit de 
Algemene Reserve. Plus een 
bedrag uit het Sociale Domein.

• De gemeente heeft 
in 2020 ook fors geïnvesteerd 
in diverse projecten: het nieu-
we IKC ‘Wereldwijs’ in Loos-
drecht (€ 3.135.000; 46%). Er 
waren tal van riool- en weg-
werkzaamheden. O.a. Eiken-

laan, Beukenlaan, Nootweg, 
Oud-Loosdrechtsedijk, Gele 
Brug, Kortenhoefsedijk en 
Googpad (€ 2.418.000; 35%).

• Ronduit zorgelijk is 
het interen op de Algeme-
ne Reserve. Die was in 2017 
nog ruim 7,5 miljoen, in 2019 
5 miljoen en bedraagt nu 3 
miljoen. Er bestaat een netto 
schuldquote die aangeeft wat 
de schuldenlast is ten opzichte 
van de inkomsten van de ge-
meente. In Wijdemeren staat 
die quote op 55% in 2020 
en dat valt onder de grens 
van 100%. Landelijk was de 
schuldquote in 2019: 60%.

• Maar Wijdemeren 
mag de tegenvallers nog op-
vangen met belastingen. Die 
belastingcapaciteit staat wel-
iswaar op 138% (landelijk 
102%). Hoe lager hoe beter. 
De gemeente is nog niet bij de 
grens van 150%.

• De voorjaarsnota 
2021 geeft inzicht in de finan-
ciële positie van het lopende 
begrotingsjaar. Vanwege het 
voortduren van de coronacri-
sis is er nog steeds sprake van 
een forse impact op de ge-
meente op zowel economisch 
als sociaal terrein. Verwacht 
was een tekort van € 214.000, 
dat loopt op tot 366.000 euro 
in 2021.

• Toch lijkt in de ver-
dere toekomst een voorzichtig 
optimisme op z’n plaats, vol-
gens de wethouder. Er worden 
minder ambitieuze plannen 
uitgevoerd. Er komt waar-
schijnlijk meer geld uit het Ge-
meentefonds en ook lijkt het 
erop dat de bijdragen voor de 
Jeugdzorg structureel zullen 
stijgen. Plus dat er bezuinigin-
gen op diverse posten op de 
rol staan.

• Dat leidt ertoe dat 
voor 2022 een tekort van 
78.000 euro wordt verwacht, 
maar in de periode 2023-2025 
zijn er positieve saldi van 
respectievelijk van 474.000, 
664.00 en 664.00 euro.

• Op donderdag 1 juli 
bespreekt de commissie de fi-
nanciële stukken. De gemeen-
teraad geeft een oordeel op 8 
juli.

Statement wethouder financiën
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN 
Jos Kea, wethouder fi-
nanciën vanaf eind maart, 
presenteerde de financië-
le Jaarstukken 2020 en de 
Voorjaarsnota 2021. Dat is 
een vooruitblik op de in-
komsten en uitgaven voor 
de komende jaren. De wet-
houder schreef een state-
ment om alle cijfers en be-
spiegelingen in een breder 
kader te plaatsen.

Kea: ‘Onze financiën staan 
onder druk. Dat is al langer 
zo, structurele tekorten in de 
jeugdzorg, achterblijvende 
belastingopbrengsten, een 
relatief lage uitkering van het 
rijk en daarbovenop nu de 
coronacrisis, maakt dat we al 
een aantal jaren interen op 
onze reserves. Er zijn echter 
ook signalen dat het rijk de 
gemeentes volgend jaar meer 
gaat helpen met het financie-
ren van de jeugdzorg en de 
WMO, en op middellange ter-
mijn zou de herijking van het 
gemeentefonds ertoe kunnen 

leiden dat de uitkering van het 
rijk hoger wordt. Samen zou 
dat resulteren in een voor-
zichtige verbetering van onze 
financiële positie vanaf 2023.

Of dat voldoende gaat zijn om 
ook onze reserves weer aan 
te kunnen vullen? Daar zullen 
we in het najaar meer zicht 

op hebben als deze toezeg-
gingen definitief worden. Dan 
zien we ook de effecten van 
het temporiseren van een aan-
tal activiteiten. Voorop staat 
dat we dit alles doen met het 
belang van onze inwoners en 
ondernemers voor ogen. We 
doen extra uitgaven om hen te 
steunen in deze moeilijk tijd en 

om het herstel zo mogelijk te 
versnellen. We zijn trots op de 
verantwoordelijkheid en veer-
kracht die inwoners én onder-
nemers tonen in deze tijd van 
corona. Gelukkig kunnen we 
op steeds meer versoepelin-
gen rekenen. We worstelen 
nu nog met de negatieve ge-
volgen van corona en die zul-

len nog enige tijd doorwerken. 
Maar met een sterke focus, 
veerkracht en een beetje op-
timisme, werken we ons uit 
de tekorten naar een mooie 
toekomst. We gaan hierover 
graag het gesprek aan’.

 Foto:

 Foto:
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King Arthur Groep
WIJDEMEREN
Sinds 1 april jl. heeft de 
King Arthur Groep het 
stokje overgenomen van 
Inovum op het gebied van 
dagbesteding voor men-
sen met (beginnende) de-
mentie in Wijdemeren.

Op maan,- dins-, donder- en 
vrijdag is het OC Emtinck-
hof geopend van 10.00 uur 
– 16.00 uur, op woensdag is 
daar de Ont-Moet groep van 
11.00 – 15.00 uur voor men-
sen zónder indicatie maar 
met beginnende vergeetach-

tigheid. OC Emtinckhof : 06-
18601123. Daarnaast biedt 
KAG-Team Wijdemeren sinds 
2015 Individuele Begeleiding 
Thuis (IBT) voor mensen met 
dementie en hun mantelzor-
gers. Team Wijdemeren: 06-
12166684

   

De kerk in ’s-Graveland gaat vaker open

’S- GRAVELAND
Om passanten en dorps-
genoten mee te laten ge-
nieten van ons mooie ge-
bouw of om af en toe een 
rust/bezinningsmoment 
te beleven opent de Her-
vormde Kerk ’s-Graveland 

vanaf woensdag 30 juni 
door de week af en toe 
haar deuren.

De coronatijd heeft gemaakt 
dat we extra bepaald zijn bij 
stilte en rust. Vanaf 26 juni 
komen er weer meer versoe-

pelingen. Het leven lijkt weer 
los te barsten in oude hectiek.
Goed om in deze tijd rustmo-
menten in te blijven lassen en 
dit willen we graag aanbieden 
in ons mooie kerkgebouw. 
Vrijwilligers uit de gemeen-
te staan klaar om eventu-
eel iets te vertellen over het 
historische gebouw. U bent 
van harte welkom op woens-
dagmiddagen van 13.30 uur 
– 16.00 uur. U kunt binnen 
komen om rond te kijken, een 
moment van rust te nemen of 
voor een praatje. Zolang de 
RIVM- richtlijnen van kracht 
zijn zullen we ons en u daar-
aan houden (afstand houden, 
mondkapje en handen desin-
fecteren).

We hopen u regelmatig te mo-
gen begroeten.

   

Collecteweek Maag Lever Darm Stichting
WIJDEMEREN
De collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stich-
ting gaat van start op 
maandag 21 juni.

In die week gaan 8.000 men-
sen de straat op voor ruim 2 
miljoen mensen die dagelijks 
beperkingen ondervinden als 
gevolg van hun spijsverte-
ringsziekte. Vele Nederlan-
ders kampen met een ziekte 

in een van de spijsverterings-
organen. Het gaat om ziek-
ten als het Prikkelbare Darm 
Syndroom (PDS) of Coeliakie 
(glutenallergie), die dagelijks 
de kwaliteit van leven beïn-
vloeden, maar ook om dode-
lijke ziekten als darmkanker 
of alvleesklierkanker.

Met de opbrengst van de col-
lecte financiert de Maag Lever 
Darm Stichting wetenschap-

pelijk onderzoek en voorlich-
ting. In de onderzoeken richt 
de stichting zich op vroege 
opsporing van spijsverterings-
kankers, betere diagnostiek 
voor maag-, darm- en lever-
ziekten en innovatieve behan-
delmethoden. Meer grip op 
de spijsvertering redt levens. 
Geven kan ook via de website 
www.mlds.nl/geef

   

Mobiele collectanten gezocht voor   
MS Collecteweek
WIJDEMEREN
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 
vindt de landelijke MS 
Collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar 
mensen die met hun mo-
biele telefoon voor ons 
willen collecteren.

Mobiel collecteren doe je van-
af je bank, tuinstoel of ligbed! 

Help jij mee in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)? Dat 
MS een enorme impact heeft 
op (jonge) levens én veel ver-
schillende gezichten heeft, 
maakt het MS Fonds momen-
teel duidelijk in de nieuwe 
campagne ‘Face it. MS is ze-
nuwslopend’. Er is nog geen 
oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS 
ontstaat en hoe de ziekte te 

genezen is. Meer onderzoek 
is daarom hard nodig. Het 
Nationaal MS Fonds besteedt 
de opbrengst uit de MS Col-
lecteweek onder andere aan 
wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandelingen 
en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. 
Meer informatie of aanmel-
den: www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

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

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

ma t/m do

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

 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

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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Kan Wijdemeren nog zelfstandig
blijven voortbestaan?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de plaatselijke politiek 
werd door enkele partijen 
de vraag opgeworpen of 
Wijdemeren nog wel in staat 
is om zelfstandig te blijven 
voortbestaan. Gezien het 
personeelstekort, het aan-
passen van de ambities en 
de penibele financiële situ-
atie. Een rondgang langs 
de zes fractievoorzitters 
van de politieke partijen le-
vert het volgende beeld op.

Gert Zagt (De Lokale Partij)
Natuurlijk is er toekomst voor 
onze prachtige gemeente. Je 
moet het alleen verstandig or-
ganiseren! De organisatie is 
jarenlang volledig over de kop 
gejaagd door teveel hooi op de 
vork te nemen. Het resultaat: 
half werk, zaken komen niet 
klaar en helaas terecht gefrus-
treerde inwoners. Bovendien 
heel veel kosten die niet eens 
begroot waren. U krijgt de re-
kening. Geld uitgeven dat er 
niet is, dat moet u thuis eens 
doen ….. We rennen zo naar 
de financiële afgrond. Doen 
wat nodig is, afmaken waar je 
aan begint is het credo van De 
Lokale Partij. De berg projec-
ten en plannen die vastlopen of 
niet eens starten wordt alsmaar 
groter. Bezin je alvorens je er-
gens aan begint. En zorg voor 
weloverwogen plannen. Door 
samenwerking met andere ge-
meenten kun je veel bereiken 
en profiteer je ook nog eens 

van de kennis en kunde van 
anderen! Maar zo blijf je wel 
baas in eigen huis.

Jan Verbruggen (CDA)
Dat de discussie over zelf-
standigheid weer oplaait komt 
doordat het college vraagt om 
extra inhuur van personeel. Dit 
om alle taken te kunnen blijven 
uitvoeren. Gaan alle dingen 
goed, of worden ze op tijd uit-
gevoerd? Nee! Kan Wijdeme-
ren volgens het CDA zelfstan-
dig blijven? Ja! Wel is het van 
groot belang als de gemeente 
zelfstandig blijft, dat er meer 
ondernemend gedacht moet 
gaan worden. Door de coron-
acrisis zijn ambtenaren thuis 
gaan werken. Het onderlinge 
fysieke contact is van groot 
belang om projecten te laten 
slagen. Nu het weer mogelijk 
wordt om in het gemeentehuis 
te gaan werken, moet er een 
nieuwe start gemaakt worden 
om creatief te zijn hoe de taken 
zo efficiënt mogelijk uit te voe-
ren. Het is dan ook van groot 
belang dat we niet bij de pak-
ken gaan neerzitten, maar met 
elkaar bedenken hoe de klus te 
klaren.

René Voigt (Dorpsbelangen)
Natuurlijk kan Wijdemeren zelf-
standig voortbestaan! Maar 
daarvoor moeten we ons als 
gemeentebestuurders voor 
meer dan 100% inzetten. Op 
dit moment zit onze gemeen-
te in een moeilijke fase op het 
financiële en personele vlak. 
Het vereist goed nadenken en 

zorgvuldig handelen om deze 
fase door te komen. Zo moet 
de hand op de knip en moeten 
we ons primair richten op de 
gemeentelijke basistaken en 
op goede dienstverlening voor 
onze inwoners.

De begroting voor 2022 zal 
wat DorpsBelangen betreft so-
ber moeten zijn. Even een jaar 
zonder ambities is niet zo erg. 
Er moet rust in de tent komen 
en de financiën moeten op orde 
worden gebracht. Dat betekent 
niet dat we als gemeente hele-
maal moeten stilstaan, er mag 
sprake zijn van voorzichtige 
vooruitgang. Over samenvoe-
ging met Hilversum wil Dorps-
Belangen het in ieder geval 
voorlopig niet hebben. Fusie 
met Amsterdam dan? Grenst 
immers binnenkort aan Wijde-
meren. Daar is met DorpsBe-
langen over te praten! (grapje)

Sieta Vermeulen (VVD)
De gemeente heeft al jaren 
moeite om haar taken uit te 
voeren. Al in 2017 werd een 
onderzoek uitgevoerd naar 
de bestuurskracht van de ge-
meente. De uitkomst was ne-
gatief. Wat volgde was een 
herstructurering van het amb-
telijk apparaat, kosten 800.000 
euro, en een investering van € 
1,274.000 in extra personeel. 
Nu wordt de gemeente als ge-
volg van de coronacrisis weer 
geconfronteerd met € 415.000 
extra kosten tot september. Of 
dit voldoende is zal moeten 
blijken uit een rapport naar de 

ambtelijke organisatie dat in 
oktober verschijnt. De VVD 
was al in 2017 van mening 
dat Wijdemeren te kwetsbaar 
was om zelfstandig te blijven 
voortbestaan. Inwoners krijgen 
niet de dienstverlening waar ze 
recht op hebben en de loka-
le belastingdruk neemt alleen 
maar toe. De situatie waarin 
Wijdemeren nu verkeert, be-
vestigt deze mening helaas. De 
VVD was en is er daarom nog 
steeds voorstander van dat de 
regio Gooi en Vechtstreek gaat 
fuseren.

Stan Poels (PvdA/Groen-
Links)
Volgens ons kan Wijdemeren 
niet zelfstandig blijven voort-
bestaan. En dat vinden wij al 
lange tijd. Er komen steeds 
meer taken naar de gemeen-
te, zowel in het sociaal domein 
(jeugdwet, WMO) als in het fy-
sieke domein. Dat betekent dat 
een gemeente stevig moet zijn, 
goed personeel moet kunnen 
aantrekken en een gezonde 
financiële basis moet hebben. 
Zodat inwoners een goede en 
betaalbare dienstverlening krij-
gen. Wijdemeren heeft grote 
moeite goed personeel te krij-
gen, maakt veel gebruik van 
externe inhuur en staat er finan-
cieel slecht voor. Onze lokale 
lasten horen tot de hoogste van 
Nederland. Aansluiting zoe-
ken bij een grotere gemeenten 
vermindert de kwetsbaarheid 
en vergroot de financiële slag-
kracht. Wij zijn ervan overtuigd 
dat ook, na een fusie, de kracht 

van onze dorpen blijft bestaan. 
Ook na de fusie tot Wijdemeren 
in het jaar 2002 zijn Kortenhoef, 
s‘- Graveland, Nederhorst den 
Berg, Ankeveen, Loosdrecht en 
Breukeleveen nog net zo sterk 
en authentiek als daarvoor.

Nanne Roosenschoon (D66)
Wat D66 betreft is het antwoord 
op deze vraag: Ja, maar mis-
schien niet in de huidige vorm.

Zelfstandig voorbestaan bete-
kent dat daar ook de financiële 
rijksmiddelen tegenover moe-
ten staan om onze verplichtin-
gen en ambities ten aanzien 
van de bevolking waar te kun-
nen maken. Er zal een einde 
moeten komen aan de rijksbe-
zuinigingen die ten koste gaan 
van de bestaansmogelijkheden 
van gemeentes. Daarnaast 
hebben we te maken met alle 
gemeentegrensoverschrijden-
de taken die onder regie van 
de Regio worden uitgevoerd, 
zoals bv klimaatadaptatie, 
energietransitie, mobiliteit en 
delen van het sociaal domein. 
Naast de autonome taken is 
verregaande samenwerking 
binnen de regio meer dan ooit 
noodzakelijk. Zou de vraag dan 
niet moeten zijn: ‘Is Wijdeme-
ren nog wel echt zelfstandig?” 
En wat de toekomst betreft, het 
is niet ‘Kan Wijdemeren nog 
zelfstandig voortbestaan’, maar 
welk soort gemeente kunnen 
en willen wij in de toekomst zijn 
en hoe behoud je daarbij je ei-
gen identiteit?

   

Bedankje
Op maandag 14 juni ben ik 
met de fiets gevallen, in de wel 
bekende goot in de Meenthof. 

Hierbij wil ik dan ook graag ie-
dereen bedanken die zo goed 
voor me gezorgd heeft. Om-

standers schoten meteen te 
hulp, belden mijn man en doch-
ter, een ambulance en er werd 

zelfs water gehaald. Uiteinde-
lijk blijkt dat mijn elleboog ge-
broken is en een operatie volgt. 

Nogmaals mijn grote dank.

Niesje de Kloet
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Rob Westerhout: van badkamer 
naar klaslokaal
Hij fietste jarenlang langs 
de Vecht, op zoek naar een 
woonboot. Maar thuis landde 
hij altijd weer met twee voeten 
op de aarde: onbetaalbaar. 
Nu woont hij met Helena in 
een woonark, tegenover de 
jachthaven van Lodewijkx in 
Nederhorst den Berg. De bin-
nenkant is van eigen makelij. 
De 58-jarige Rob Westerhout 
was namelijk 25 jaar lang 
aannemer. Twee jaar geleden 
hield hij het voor gezien. Hij 
ging wat anders doen. Bij de 
woonark staat nog altijd de 
bus waarmee hij op pad ging. 
Het is nu een camper.

“Ik vond het fysiek zwaarder 
worden en merkte bovendien 
dat ik minder klantgericht 
werd. Waarschijnlijk omdat je 
het na de zoveelste badka-
mer wel een keer hebt gezien. 
Minder attent zijn naar klan-
ten kan natuurlijk niet, al is het 
maar omdat ik een boek heb 
geschreven over verbouwen, 
waaronder tips over hoe je 
met je klanten moet omgaan.”

Rob schreef een boek met de 
titel ‘Vrouwen en verbouwen’, 
een boek voor wie een ver-
bouwing voor de boeg heeft. 
De titel bleek zo prikkelend 
dat het boek veel media-aan-
dacht kreeg, waaronder in het 
radioprogramma Spijkers met 
Koppen.

‘Ik word nog steeds benaderd 
vanwege dit boek, bijvoor-
beeld voor trainingen ‘’klant-
gericht werken in de bouw”. 
Het boek heeft me dus wel 
een zetje gegeven. Mensen 
zien je hierdoor als een expert 
op dit terrein.”

Onderwijs
Maar Rob stapte dus uit het 
aannemersbestaan. Het is 
niet de eerste overstap. Als 
afgestudeerd bioloog begon 
hij zijn loopbaan met banen in 
het voortgezet onderwijs. Het 
duurde vijf jaar. Dat was het 
niet. In die tijd kon je je laten 
omscholen met behoud van 

uitkering. Zo rolde hij in het 
aannemersvak. En nu dus de 
volgende omscholing.

“Na een pauze van twee jaar 
zit Ik weer op school, op de 
PABO. Ik las veel over de pro-
blemen in het basisonderwijs 
en ben toen een aantal weken 
gaan meelopen op een school 
in Muiderberg. Ik zat achter in 
de klas en verleende hand – 
en spandiensten. Ik leerde 
dat kinderen veel mondiger 
zijn dan wij waren in onze tijd. 
Ik vond het allemaal zo leuk, 
dat ik besloot naar de PABO 
te gaan, waar ik nu eerste-
jaars student ben. Best een 
overgang na al die jaren als 
aannemer. Zeker de stages, 
die ik in Muiden loop. Ik doe 
een versneld deeltijd-traject. 
Dat duurt pakweg twee en 
een half jaar. De meeste stu-
denten combineren het met 
een deeltijdbaan. Ik doe dat 
niet. Ik heb er mijn handen 
vol aan en kan het me per-
mitteren een periode zonder 
inkomen te zitten. Ik verheug 
me erop bij een school als on-
derwijzer te kunnen beginnen, 
al was het maar dat ik dan 
eindelijk op de fiets naar mijn 
werk kan.”

Over het algemeen zijn Robs 
klasgenoten relatief jong, zo’n 
vijfendertig tot veertig. Hij 
is dus duidelijk een uitzon-
dering. “Het schijnt dat een 
aantal medestudenten bij mijn 
binnenkomst heeft gefluis-

terd: ‘opa is ook van de partij’. 
Anderen denken aan mijn grij-
ze haren te kunnen zien dat ik 
de directeur ben. Ik weet niet 
of het mijn leeftijd te maken 
heeft, maar ze hebben mij wel 
een behoorlijk bewerkelijke 
klas gegeven.”

Rob is een jaar onderweg. 
Hij loopt stage op een basis-
school. Is dit het?

“Een van de interessante 
dingen vind ik, dat er maar 
weinig plekken zijn waar je 
zo gespiegeld wordt in je ge-
drag. Je krijgt alles terug van 
die kinderen. Je leert veel 
over jezelf. Het is soms con-
fronterend, maar toch vooral 
leerzaam.

Bovendien is het heel divers. 
Je moet muziek geven en 
aardrijkskunde, om maar eens 
twee vakken te noemen. Dat 
vraagt ook weer heel nieu-
we dingen van je. De PABO 
helpt me met bijspijkeren. Zo 
zit je zelf ook weer een beet-
je op de basisschool. Op mijn 
leeftijd moet je wel zeker we-
ten dat je dit wilt. Een jonge 
geest kan geen kwaad. Het is 
bekend dat onderwijzers die 
al hun hele leven onderwijzer 
zijn soms op oudere leeftijd 
afknappen. Als oude instap-
per heb je daar geen last van. 
Ik mag dit nog zo’n kleine tien 
jaar doen. Tja, gek hè, dan 
ben ik straks 60 en dan is al-
les weer nieuw. Mooi toch?”

• 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

Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? 
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u, 
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zomerse topper

Ciabatta met
olijven en tomaten

€ 1,10
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



>   29/30 juli: geen paspoortaanvraag 
     mogelijk
Op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en op 

vrijdag 30 juli kunt u geen paspoort of identiteits-

kaart aanvragen in verband met technisch 

systeemonderhoud. U kunt die dagen wel terecht 

bij de receptie van het gemeentehuis voor het 

afhalen van eerder aangevraagde documenten. 

Heeft u snel een reisdocument nodig, dan kunt u 

een nooddocument aanvragen bij de Koninklijke 

Marechaussee. Meer informatie, zoals de voor-

waarden, vindt u op www.rijksoverheid.nl.

>   Antikraak Terpstraschool 
De Terpstraschool in Nieuw-Loosdrecht wordt 

momenteel tijdelijk antikraak bewoond. De ge-

meente wil graag dat het monument in goede 

staat blijft. Door antikraak bewoning voorkomen 

we vandalisme, zoals het ingooien van ruiten of 

het bekladden van het pand. De opzegtermijn 

van de bewoning is één maand. Dat maakt 

dat het pand snel beschikbaar kan zijn voor 

de mogelijke huisvesting van basisschool De 

Sterrenwachter of basisschool De Linde tijdens 

de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) in 

Nieuw-Loosdrecht. Het leegstandbeheer wordt 

geregeld door VPS Nederland. 

>   Phishing via WoningNet 
Sinds een aantal maanden versturen internetcri-

minelen berichten (e-mail en sms) waarin ze de 

naam van WoningNet gebruiken. In het bericht 

staat bijvoorbeeld dat u de verlengingskosten 

van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. 

Er zijn ook berichten waarin ze vragen om de 

inschrijving te activeren voor 1 cent. WoningNet 

stuurt echter nooit e-mails of smsjes met een 

betaallink. Klik dus niet op de link en deel nooit 

uw bankgegevens! Zie voor meer informatie 

www.woningnet.nl/phishing of bel gratis met 

(0800) 02 02 562 voor uitleg over phishing.

>   Energiebespaarcoaches gezocht!
Lijkt het u leuk om kleine bespaarmaatregelen

bij energiegebruik, verlichting, kieren en verwar-

ming  onder de aandacht te brengen bij 

inwoners? Dan maakt de energiecoöperatie 

Wijdemeren graag kennis met u! U volgt een 

leuke cursus over het doen van diverse kleine 

bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van 

een speciaal team van energiebespaarcoaches. 

Eind juni starten er nieuwe acties en dat doen ze 

graag met u! Interesse? Mail naar

info@ECWijdemeren.nl. Kijk voor informatie op 

www.ECWijdemeren.nl.

Wijdemeren
informeren

Vaccinatieoproep gemist?

Heeft u uw vaccinatieoproep voor het coronavirus 

gemist of bent u van gedachten veranderd?

Dan kunt u zich alsnog laten vaccineren.

Maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Houd uw DigiD-gegevens bij de hand.

O  ciële
bekendmakingen

‘Dat doe je toch gewoon’, hoor je 
vaak. Maar zo gewoon is intensief 
zorgen voor familie, vrienden of 
kennissen niet. Vraagt u ook dit jaar 
weer een mantelzorgwaardering 
aan?

U kunt de mantelzorgwaardering tot 

1 september 2021 aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg als u mini-

maal acht uur per week en minimaal drie 

maanden achter elkaar voor familie, vrienden, 

kennissen of buren zorgt. De waardering 

is een VVV-cadeaukaart. U ontvangt de 

cadeaukaart in het najaar.

Brief 
Zorgontvangers hebben over de aanvraag 

onlangs een brief thuis ontvangen. Per abuis 

was het aanvraagformulier op de website 

door technische problemen tijdelijk niet 

beschikbaar. Inmiddels is het weer mogelijk 

het formulier in te vullen. Onze excuses voor 

het ongemak! 

Vragen
Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen? 

Dan kunt u terecht bij de consulenten van het 

sociaal domein van de gemeente via

telefoonnummer 14 035. 

Voor meer informatie en aanvragen gaat u 

naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

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

23 juni 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@roelcozijnsen

Denk mee over nieuwe 
speeltoestellen

   Mantelzorgwaardering aanvragen 

Veel jongeren in Wijdemeren doen 
iets bijzonders voor hun dorp, straat, 
(sport) vereniging of school. Vaak 
komen zij (nog) niet aanmerking voor 
een Koninklijke Onderscheiding. Om 
te laten zien dat we hartstikke trots zijn 
op deze jonge inwoners kunt u voor 
hen ‘De Optimist’ aanvragen; een spe-
ciale onderscheiding voor bijzondere 
Wijdemeerders van 6 tot 18 jaar.

De Optimist is een blijk van waardering voor 

jonge inwoners die een bijzondere prestatie 

hebben geleverd. Denk daarbij aan bijzon-

dere inzet voor een ander zoals vrijwilligers-

werk, het komen met een goed initiatief, het 

bieden van langdurige hulp aan ouderen, 

ouders, familieleden of zieken, het maken 

van een bijzonder werkstuk of het leveren 

van een opmerkelijke sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.

Geef hierbij uw eigen gegevens en de gege-

vens van de jongere door, een beschrijving

van de prestatie, de datum/periode 

(maximaal 1 jaar geleden) en eventueel de 

gegevens van een extra (meerderjarige) 

ondersteuner.

Kent u een bijzondere jonge Wijdemeerder?
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Het Blijkstrand in Nederhorst den Berg 
krijgt in het najaar een grote opknap-
beurt. In de komende periode plaatsen 
we al een extra drijflijn, bebording en 
boomstambanken om een gedeelte 
van het strand geschikt te maken voor 
kleine kinderen. 

In 2019 startte een inwoner van Nederhorst 

den Berg een petitie voor het terugbrengen 

van de spartelvijvers. Dit is niet mogelijk 

gebleken. Samen met de dorpscoördinator 

heeft de initiatiefnemer een plan gemaakt 

hoe de jongste Bergers een plek kunnen 

krijgen op het bestaande Blijkstrand. Daar 

gaan we in de komende periode al de eerste 

stappen in zetten. Er wordt een extra drijflijn 

geplaatst en bordjes opgehangen met een 

vriendelijke verwijzing dat deze plek bij 

voorkeur voor ouders met jonge kinderen is, 

zodat zij hier rustig kunnen spelen. Ook staan 

er sinds kort een aantal boomstambanken op 

het strand, dichtbij het water. 

Grote opknapbeurt
In het najaar volgt een grote opknapbeurt op 

het gehele Blijkstrand. Oprukkende begroei-

ing heeft ervoor gezorgd dat het Blijkstrand 

de afgelopen jaren steeds kleiner werd. Deze 

wildgroei gaan we samen met Natuurmonu-

menten verwijderen, zodat het strandje zijn 

oude contouren weer terugkrijgt. Hierdoor 

wordt het een stuk breder. 

Broedseizoen
Het liefst hadden we deze grote werkzaam-

heden al voor de zomervakantie uitgevoerd, 

maar door het broedseizoen is dit niet 

mogelijk. Na de opknapbeurt krijgt het strand 

jaarlijks een onderhoudsbeurt waarbij de 

gaten worden gevuld en het zand losgewerkt 

en gezeefd. 

Plek voor kleine kinderen op Blijkstrand

Woont u in Hilversum of Wijdemeren 
en bent u geïnteresseerd in de lokale 
politiek? Wilt u zich misschien gaan  
inzetten als raads- of commissielid 
voor een politieke partij? Dan is de 
cursus Politiek voor inwoners iets voor 
u! Aanmelden kan tot en met 30 juni 
2021.

De griffies van Hilversum en Wijdemeren 

organiseren de gratis cursus ‘Politiek voor 

inwoners’. De data zijn vooralsnog: 

31 augustus, 14 september, 21 september 

en 5 oktober 2021. Als de coronamaatre-

gelen nog gelden dan is de cursus digitaal. 

Tijdens de vier avonden vertellen we u meer 

over  de bestuurslagen, besluitvorming bij de 

gemeenteraad en het college, gemeentefi-

nanciën, de omgevingswet en de Regio Gooi 

en Vechtstreek. Ook gaat u in gesprek met 

raadsleden, commissieleden en wethouders. 

Doet u mee?
Aanmelden kan tot en met 30 juni 2021. Doet 

u mee? Stuur dan een email met uw naam, 

adres en woonplaats plus de vermelding 

‘deelname cursus Politiek voor inwoners 

2021’ naar griffie@hilversum.nl. Wij nemen 

contact met u op. Wees er snel bij want

vol = vol. 

Doe mee met de cursus Politiek voor inwoners

Binnenkort gaan we op de speel-
plaatsen aan de Rembrandtlaan in 
Loosdrecht, de Parklaan in Kortenhoef 
en Stichtse Kade in Ankeveen enkele 
speeltoestellen vervangen. Spelen uw 
(klein)kinderen hier ook regelmatig? 
Laat ons dan weten wat u graag op 
deze speelplaatsen ziet.

Op de speelplaats aan de Rembrandtlaan in 

Loosdrecht wordt het speelhuisje vervangen. 

In de buurt zijn al brieven verspreid en er zijn 

ook al enkele ideeën ingediend zoals een 

glijbaan, schommel en duikelrek.

Parklaan - Kortenhoef
In de Parklaan in Kortenhoef is de schommel 

aan vervanging toe. We hebben al contact 

opgenomen met de omliggende scholen en 

kinderopvang, maar horen ook graag van uw 

(klein)kinderen wat zij hiervoor in de plaats 

zouden willen.

Stichtse Kade - Ankeveen
Tijdens de dorpsavond op 20 mei is het 

voorstel gedaan om de trampoline in de 

speeltuin aan de Stichtse Kade in Ankeveen 

te vervangen. Er hebben veel mensen op dit 

idee gestemd, dus de trampoline wordt so-

wieso vervangen. Maar misschien zijn er nog 

meer ideeën en wensen voor deze speeltuin. 

We horen het graag! 

Suggesties doorgeven
U kunt uw suggesties en ideeën voor de 

bovenstaande speelplaatsen tot en met 

woensdag 7 juli aan ons doorgeven via

spelen@wijdemeren.nl. 

Denk mee over nieuwe speeltoestellen

De zomervakantie staat voor de deur 
en veel mensen willen graag op vakan-
tie naar het buitenland. U moet dan 

kunnen aantonen dat u gevaccineerd 
bent of negatief getest. 

Wilt u reizen binnen de Europese Unie? 

Dan heeft u een negatieve testuitslag, een 

vaccinatiebewijs of een herstelbewijs nodig. 

Met CoronaCheck kunt u vanaf 1 juli 2021 

deze bewijzen laten zien. Het coronabewijs 

voor reizen met CoronaCheck staat ook wel 

bekend als het EU Digitaal Corona Certificaat.

Hoe werkt het? 
Download de CoronaCheck-app of ga naar 

www.coronacheck.nl. Log in met uw DigiD. 

Uw vaccinatiegegevens worden automatisch 

opgehaald bij het RIVM, de GGD of het zie-

kenhuis als u hier bij vaccinatie toestemming 

voor hebt gegeven. U kunt het vaccina-

tiebewijs vanaf donderdag 24 juni ook zelf 

toevoegen aan de app. 

Gratis testafspraak
Bent u niet (volledig) gevaccineerd, dan kunt 

u ook een testbewijs uploaden. Vanaf 30 juni 

kunt u een gratis testafspraak maken voor 

reizen in juli en augustus. Negatief getest? 

Vul dan uw ophaalcode van de negatieve 

testuitslag in op de CoronaCheck-app of op 

www.coronacheck.nl. 

QR-code
De CoronaCheck-app of www.coronacheck.nl

maakt van uw coronabewijs automatische 

een QR-code. Deze code laat u scannen 

voor u het vliegtuig in stapt of als u met de 

auto de grens overgaat.

Vakantie buiten de EU
Voor reizen buiten de EU gelden andere 

regels. Deze veranderen voortdurend.

Controleer voor vertrek de regels per land op

www.nederlandwereldwijd.nl.

Op vakantie? Gebruik de CoronaCheck-app
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: plaatsen tijdelijke 

   opslagruimte voor periode 15 jaar (14.06.21)

- Elisabeth de Walélaan 18 GA04: verbouwen 

   garage (07.06.21)

- Frans Fennishof 26: plaatsen dakkapel (15.06.21)

- Stichts End 17: plaatsen erker (10.06.21)

- Stichts End 66: verbouwen van de schuur 

   (14.06.21)

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (07.06.21)

Breukeleveen
- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan 

bedrijfswoning naar woning (04.06.21)

- Herenweg 70: renoveren en uitbreiden 

woning (04.06.21)

- Herenweg 70: bouwen brug (04.06.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 13: vervangen dakkapel en 

dakraam (05.06.21)

Kortenhoef
- P.J.C. Gabriëlgaarde 44: plaatsen dakkapel 

   (11.06.21)

Loosdrecht
- Carll Heinrich Knorrlaan 89: uitbreiden

   woning (16.06.21)

- Lindelaan 22: plaatsen twee dakkapellen 

   (04.06.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: bouwen

   opslagloods (11.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B4: vervangen 

   damwand (10.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q6: vervangen 

   damwand (10.06.21)

- Prinses Margrietstraat 42: plaatsen

   overkapping (04.06.21)

- Trekpad 25: vervangen woonark (16.06.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 100a: uitbreiden bedrijfs-

   gebouw (10.06.21)

- Lange Wetering 7: plaatsen schuur (13.06.21)

- Middenweg 130: plaatsen brug (13.06.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geenzienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 10: plaatsen dakkapel 

   (03.10.21)

’s-Graveland
- Berensteinseweg 4: afwijken bestemmings-

   plan van bestemming bedrijf naar wonen 

   (03.06.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen noodstroomaggregaat 

   t.h.v schakelgebouw (14.06.21)

- Rading 46b: vernieuwen dakopbouw en 

   gevels (10.06.21)

- naast Trekpad 41: plaatsen schuur (08.06.21)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7d: ophogen perceel (08.06.21)

- Lange Wetering 7: plaatsen schuur (16.06.21)

- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen 

   (03.06.21)

- Vreelandseweg 52 en 54: bouwen twee-

   onder-één kapwoning (10.06.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

’s-Graveland
- Noordereinde 54c: brandveilig gebruik voor 

   opvang kinderen met een beperking (14.06.21)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

Officiële bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

Bouwen en wonen

Datum: donderdag 24 juni
Aanvang: 20.00 uur

Opening

Korte toelichting op de avond door Nanne Roosenschoon, 

fractievoorzitter D66. 

1. De volgende sprekers geven hun visie op de vraag: Wat zijn 

   de mogelijke ontwikkelingen voor het plangebied Ter Sype, 

   in samenhang met het vliegveld Hilversum?

   • Jan-Jaap de Kloet (wethouder Wijdemeren)

   De ontwikkeling van Ter Sype

   • Wilbert Haverdings (Adecs Airinfra consultants)

   Toelichting op de geluidscontouren rondom vliegveld   

   Hilversum

• Sarina Willemsen (Provincie Noord Holland)

   Uitleg over de nieuwe Omgevingsverordening 2022 van 

   Noord Holland en de relatie met het vliegveld

• Koen Parie (DC vastgoed, project ontwikkelaar Ter Sype)

   Wat zijn de ontwikkelingen van het woningbouwgebied

   Ter Sype

• Jerôme Guillot (havenmeester EHHV vliegveld Hilversum)

   De ontwikkelingen van het vliegveld

• Wim Steman (Kwekerij Andromeda)

2. Terugblik op de avond door Jan-Jaap de Kloet

3. Afsluiting

De beeldvormende sessie wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad “live”).

Agenda beeldvormende sessie Ter Sype

Wijdemeren
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

Veilig Verkeer Wijdemeren en Team 
Sportservice starten binnenkort met 
gratis fietslessen voor senioren. Met als 
doel: vol vertrouwen en met plezier op 
de fiets!

Fietsen is een fijne en laagdrempelige manier 

om in beweging én zelfredzaam te blijven. 

Maar het kan spannend zijn om aan het 

verkeer deel te nemen als u een dagje ouder 

wordt. De gratis fietslessen kunnen ervoor 

zorgen dat u meer (zelf)vertrouwen krijgt.

Theorie & praktijk
De fietsles bestaat uit een deel praktijk en 

een deel theorie. Meerdere vervolglessen zijn 

mogelijk op afspraak. Iedereen die een fiets 

bezit (e-bike, driewieler, lage instapfiets) kan 

meedoen. De locatie van de lessen wordt 

nader bepaald, afhankelijk vanuit welk dorp 

de aanmeldingen komen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de fietslessen bij 

Robin van der Vliet via

rvandervliet@teamsportservice.nl of

06 30 63 97 54. De fietslessen zijn onderdeel 

van het project Doortrappen. Ook voor vra-

gen over dit project, fietsen of bewegen kunt 

u bij Robin terecht.

Senioren vol vertrouwen op de fiets

23 juni 2021
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WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we 
een ander dorpsplein. Deze keer waren we op het Willie Das Plein 

in Nederhorst den Berg met de stelling:

De gemeente moet niet  
vaker dan twee keer per jaar 
de berm maaien.
Door: Karin Wesselink

Janneke Kreuning (69)
“Ik vind het heel mooi om 
langs hoge bermen te rijden. 
Met van die klaprozen die nu 
overal staan. En boterbloe-
men en korenbloemen. Prach-
tig! Het is beter voor de bijen, 
dat er meer bloemen blijven 
staan. Mijn eigen gazon maai 
ik ook niet heel vaak. Ik vind 
het mooier als het wat wilder 
is. Niet van dat gladde gedoe. 
Ook daar groeien bloemen 
tussen het gras en daar zit-
ten allemaal bijen op. Je moet 
goed uitkijken dat je er niet 
op trapt. In de borders strooi 
ik ook altijd bloemenzaadjes. 
Verder ben ik niet heel erg met 
het milieu bezig, maar ik erger 
me wel aan mensen die zo 

vanuit de auto hun mondkapje 
in de berm gooien. Dan denk 
ik: neem het gewoon mee 
naar huis en gooi het daar in 
de prullenbak.”

Kadir (55), Shazi (10) en Ani-
ta (8) Amin
Shazi: “Ik houd heel erg van 
fietsen, in m’n eentje of met 
vriendinnen. Maar als de ber-
men hoog zijn, dan waaien 
de bloemen en het gras soms 
in m’n gezicht. Dat vind ik ir-
ritant.” Anita: “Het is beter dat 
ze het wat korter maaien, want 
dan kan ik beter uitkijken. Nu 
is het soms moeilijk om auto’s 
aan te zien komen.”

Shazi: “Maar het is wel heel 
erg mooi. Al die mooie bloe-
men. Te mooi om te plukken. 
Dat zou ik nooit doen, want als 
ik ze laat staan kunnen andere 
mensen ze ook zien.”

Kadir: “Wij komen uit Koerdi-
stan, Irak. Daar regent het in 
de zomer niet, dus het groen 
hier in Nederland vinden we 
echt heel mooi. De gemeente 
in Irak hoeft zich niet bezig te 
houden met wel of niet maai-
en. De begroeiing gaat er van-
zelf dood door de droogte. Ik 
denk wel dat het maaien en al-
les een beetje bijhouden, zorgt 
dat het nóg mooier terugkomt.”

Productiemedewerker wo t/m za 32 uur

Beschrijving van het bedrijf
MetalTech BV is gevestigd op de Gouwzeestraat 1 in Weesp.
Sinds 1983 bewerkt MetalTech metaal en kunststof tot fijnmechanische onderdelen en 
modules. Daarnaast produceren we Topsealmachines in alle soorten en maten. Onze 
opdrachtgevers vind je onder meer in de medische sector, filmindustrie, machinebouw 
en voedingsmiddelenindustrie.

Functie omschrijving:
Wij zijn op zoek naar een handige, technisch geschoolde medewerker die kan  
meedraaien in ons productieproces en kan bijspringen in het magazijn.
Bij MetalTech werken we met CNC-freesmachines van Mazak.
Van de productiemedewerker verwachten wij dat hij de onderdelen bijhoudt en afbraamt. 
Tijdens de werkzaamheden dienen de maten regelmatig gecontroleerd te worden, wat 
een zekere nauwkeurigheid vereist.

Functie-eisen
* Technisch geschoold
* Nauwkeurig
* Servicegerichte werkhouding 
* Flexibel en oplossingsgericht
* Je weet het overzicht te behouden
* Proactieve houding
* Heftruckcertificaat is een pré of bereid dit te behalen

Extra informatie
Oudere of gepensioneerde medewerkers zijn bij ons van harte welkom.

Wat bieden wij aan? 
* Een contract voor 7 maanden met de mogelijkheid op verlenging
* Salaris conform de cao Metaalbewerkingsbedrijf

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Peter van Leeuwen (directeur) 0294-414147 of stuur een mail 
met je CV naar financieel@metaltech.nl of kijk op de site metaltech.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...

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Het woord aan Wijdemeren
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Otter waargenomen in de Ankeveense Plassen

Foto: @ Natuurmonumenten

Door: Olga Ekelenkamp
ANKEVEEN
Een memorabele start van 
het vaarseizoen in de An-
keveense Plassen. Tijdens 

de allereerste vaartocht 
is er een otter gespot. In 
de afgelopen jaren heeft 
Natuurmonumenten in dit 
gebied vaker signalen op-
gevangen van de aanwe-
zigheid van de otter. Zo 

zijn er foto’s gemaakt met 
een wildcamera en hebben 
we spraints (uitwerpselen) 
gevonden. Dat de otter 
midden op de dag in leven-
de lijve is waargenomen is 
echter een grote toevals-
treffer.

Vaargids Martin Ockhuijsen 
zag de otter als eerst. “Omdat 
het in de Ankeveense Plassen 
soms nogal ondiep is, kijk ik 
altijd vooruit. Ik zag hem rus-
tig van het ene landje naar het 
andere landje zwemmen en 
daar verdween hij in de riet-
kraag. ” Op een afstand van 
slechts vijftien meter van de 

boot konden de deelnemers 
aan de vaartocht het dier aan-
schouwen.

Overstap van Naardermeer
Het is geen grote verrassing 
dat de otter zich in de Anke-
veense Plassen vestigt. Vanuit 
het Naardermeer, waarvan al 
langer bekend is dat er otters 
leven, kunnen de dieren via 
de faunapassage makkelijk 
de overstap maken naar de 
naastgelegen Ankeveense 
Plassen. Omdat otters be-
hoefte hebben aan een flink 
territorium, is het logisch dat 
zij in omliggende gebieden 
gaan kijken naar een geschikt 

leefgebied zoals de Oostelijke 
Vechtplassen.

Verkeersslachtoffers
Otters worden zelden gezien, 
omdat het nachtdieren zijn. ’s 
Nachts gaan ze op jacht naar 
vissen, maar ook kikkers of 
Amerikaanse rivierkreeften. 
Overdag slapen ze in rietkra-
gen. In Nederland leven zo’n 
450 otters. Hoewel dit aantal 
nog steeds groeit, worden er 
jaarlijks ook zo’n honderd ot-
ters doodgereden. Natuurmo-
numenten pleit voor het bou-
wen van méér faunapassages, 
die het aantal verkeersslacht-
offers kunnen beperken.

   

Planteneters
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Planteneters vermenigvuldi-
gen zich sneller dan vlees-
eters. Dat is handig, zo is er 
voor de vleeseters altijd ge-
noeg eten op z`n bordje. Hij 
komt pas ten tonele en gaat 
jagen als er genoeg te vin-
den is. Soms is die balans uit 
evenwicht en blijft het aan-
tal vleeseters, met de mooie 
naam ‘predatoren’, achter. 
Dat is dit voorjaar het geval, 
in ieder geval bij de belagers 
van het gevlekte schildpadke-
vertje. Een ware explosie van 
dit voor ons nog onbekende 
beestje heeft plaatsgevonden. 

Hij zal er ongetwijfeld altijd al 
geweest zijn maar nu vinden 
we hem en haar in duizendtal-
len op melde en snijbiet. Bij de 
melde niet zo erg, dat scheelt 
ons wieden, bij de snijbiet wel 
jammer want die ziet er niet uit 
met allemaal gaatjes. Onze 
grote ongerustheid is dat ze 
ook de rode bieten, die er nu 
prachtig bij staan, massaal 
gaan souperen. Hun natuur-
lijke vijanden, de roofwantsen 
en lieveheersbeestjes blijven 
achter in getal. Zo merk je dat 
zo`n ongewoon voorjaar op 
wriemelbeestjes-niveau zijn 
weerslag heeft. Wij doen niets 
tegen het schildpadkevertje, 
we wachten af. Wassen de 

snijbiet een keertje extra en 
eten om de gaatjes heen. En 
hopen op een snelle toename 
van hun vijanden. Wel zijn we 
weer op jacht naar colorado-
kevers. Die komen uit Amerika 
en hebben hier geen natuurlij-
ke vijanden. Dus dat is hand-
matig verzamelen geblazen.

Voor bijen en sluipwespen 
staat nu de 120 meter lange 
strook met Phacelia in bloei. 
een prachtig gezicht en geluid. 
Als je er stil staat te luisteren 
is het gezoem oorverdovend. 
Geduldig kijkend ontdek je 
steeds meer soorten bijen, 
onze eigen gecultiveerde ho-
ningbij maar ook wilde bijen. 

Daarnaast ook diverse hom-
melsoorten. Vlinders nog 
niet, die zijn weer laat dit jaar. 
Neem even de tijd en maak 

dat wandelingetje, het is de 
moeite waard.

Foto: Phacelia in bloei
   

Nieuw in Nederhorst: Pluktuinderij Aardbei & Zo
NEDERHORST DEN BERG
De droom van Ronald 
Roosenboom is eindelijk 
uitgekomen: een eigen 
pluktuin voor onbespoten 
aardbeien, groenten en 
fruit. Ondanks het koude 
voorjaar en het feit dat al-
les 4 weken achter loopt, 
kunnen er nu aardbeien 
geplukt worden.

Na jaren werken als projectlei-
der bij diverse projecten over 
de hele wereld en daarna, te-
rug in Nederland als hovenier 
in de regio, werd een droom 
van jaren werkelijkheid: een 
bescheiden pluktuin met aard-
beien in de hoofdrol. De hele 
winter is heel hard gewerkt 
aan het ontginnen en inrichten 

van een flink stuk voormalig 
weiland achter de kassen van 
Zorgkwekerij Kostelijk aan de 
Middenweg 13 in Nederhorst 
den Berg.

Vanaf september heeft daar, 
achter de kassen, een ware 
metamorfose plaats gevon-
den: wat in september nog een 
weiland was waar af en toe 
een paar schapen rondliepen, 
is nu omgeploegd, gefreesd, 
in bedden verdeeld, ingeplant 
en ingezaaid en deels bestraat 
om een terras te maken bij 
de kleurrijke Pipokar die het 
hart van de pluktuin vormt. De 
enorme composthoop die de 
pluktuin van de kassen scheid-
de is grotendeels verdwenen 
om plaats te maken voor een 

mooi pad en een rozenboog, 
met rechts na het waterbassin 
de bessentuin met een randje 
aardperen, de bonenstokken 
en de courgette planten. Zodra 
je de eigenlijke tuin binnen-
komt valt direct op dat de aard-
beien héél belangrijk zijn: daar 
staan de meeste bedden van. 
De ‘gewone’ aardbeien die je 
in Nederland koopt komen 
meestal uit de kas. De aard-
beien in de pluktuin groeien in 
de volle grond, en dat proef je!

Dat geldt overigens ook voor 
de groenten en de kruiden. Al-
les is volledig onbespoten, dus 
zo gezond als maar wezen 
kan. Leuk om eens een kijkje 
te gaan nemen en de (klein)
kinderen te laten zien hoe een 

aardbei of een bloemkool- of 
broccoliplant nou eigenlijk 
groeit.

Pluktuinderij Aardbei &Zo, 
Middenweg 13, Nederhorst 

den Berg, open van 1 mei tot 
1 oktober op woensdag van 12 
tot 5 en op vrijdag en zaterdag 
van 9 tot 5. www.pluktuinderij-
aardbeienzo.nl – telefoon: 06-
51947448
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GooiTV
over bestuurskracht 

Wijdemeren

De programmering vanaf 
woensdag 23 juni: In het poli-
tiek-maatschappelijke discus-
sieprogramma In Derde Ter-
mijn besteedt Ruud Bochardt 
aandacht aan de bestuurs-
kracht van Wijdemeren. Er is 
een hoog ziekteverzuim, groot 
verloop onder het personeel 
en de gemeente heeft finan-
ciële zorgen. In TV Magazine 
is er onder andere aandacht 
voor de beeldentuin van Sy-
pesteyn, de oranje feest-
vreugde, de eindexamens, de 
plaatsing van een kunstwerk 
op de sokkel op het Veerplein 
in Bussum en de fietsboot in 
Loosdrecht. Zie: www.gooitv.nl

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Huart Makelaardij o.g. wenst u een fijne 

zomervakantie toe ! 
 

 

 
 

 

Wij zijn gesloten van maandag 28 juni t/m 
maandag 19 juli 2021 

 

 
 

H. van Schadijcklaan3, 1241 BN Kortenhoef 
035-6857850 /  06-53863891 

 
www.huart.nl  info@huart.nl 

 
 
 

FAMILIEBERICHTEN

 
                                                           Echte liefde  
                                                           is ook 
                                                           los kunnen laten 
 

Na een kortstondig ziekbed is in alle rust,  
tijdig voorzien van het H. Sacrament van de Zieken,  

van ons heengegaan, mijn innig geliefde echtgenote,  
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma 

Agnes van Weenen  Flanegien  

* Aruba, 28 november 1934      † Hilversum, 16 juni 2021 
 

Op 12 juni jl. waren wij 65 jaar getrouwd. 
 
              Arie van Weenen 

              Ron en Lia 
                       Laura, Mathijs, Wessel 
                       Bianca en Enrico, Rafaël 
                       Claudia en Thomas, Stijn, Tess, Max 

              Erik en Louky 
                       Nikita en Sam 
                       Ramón en Nikki 

              Lidia en Jan 

              Yolanda en Henk 
 
Correspondentieadres: 
Ron van Weenen, Pijlkruid 19, 1241 VN  Kortenhoef 
 
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 22 juni jl. in 
besloten familiekring plaatsgevonden. 

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

www.huart.nl
035-6857850

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Garage of bergruimte
gezocht voor huur of koop

In Kortenhoef
Contact: 0613771491

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

Werkruimte te huur.
0640298774. C-Nederhorst.

Muziekles in Kortenhoef
Altijd al gitaar, piano

of zangles willen volgen?
Songbirds in kortenhoef 
bieden privé lessen aan. 

Bij jou thuis of op 
locatie. Leer in korte 

tijd jou favoriete 
nummers spelen of zingen

Tarief : 30 min. 15€
Proefles aanvragen?

songbirdsmuziek@gmail.com
Of bel: 0636065621

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

035-6566623

NU ZELF ONBESPOTEN
AARDBEIEN PLUKKEN
ook sla, andijvie, veel 

kruiden in pot, rabarber
en diverse groenten.
zie de website: www.

Pluktuinderijaardbeienzo.
nl Adres: Middenweg 13 

Nederhorst den Berg
Het leukste uitje met de 
(klein) kinderen! Welkom
op woensdag van 12 - 5, 

vrij. en za. van 9 - 5 

Gastouder/oppas gezocht
3 dagen i.d week, vanaf 
feb 22. omg. Kortenhoef

Mark&Marieke 0622304821

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

#samenvoordieren



Woensdag 23 juni 2021
13

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Zomergids zet toerisme en recreatie centraal
‘Natuurlijk Wijdemeren’

WIJDEMEREN
Deze week verschijnt De 
Zomergids voor Wijdeme-
ren. Dit huis-aan-huis be-
zorgde magazine staat vol 
met toeristische en recre-
atieve informatie over Wij-
demeren, de gemeente die 
in 2002 ontstond uit de fu-
sie van Loosdrecht, ’s-Gra-
veland en Nederhorst den 
Berg. Een gebied rijk aan 
water, bos en cultuur. En 
zoveel meer. Tijdens het 
samenstellen van de gids 
besefte de redactie weer 
eens de schoonheid van 
de omgeving en besloot 
een slogan aan de titel toe 
te voegen: Natuurlijk Wij-
demeren.

In de Zomergids dus veel aan-
dacht voor watersport, fietsen, 
wandelen maar ook voor mu-
sea, attracties en de vele be-
zienswaardigheden. Daar blijft 
het niet bij. Redacteur Niels 
van der Horst is erop uitgetrok-
ken om bewoners en onderne-

mers aan het woord te laten. 
Deze hoofdpersonen vertellen 
over hun activiteiten op gebied 
van zeilen, vissen, kanoën, 
suppen en paardrijden. Ook 
diverse horeca-ondernemers 
krijgen aandacht.

Dichtbij huis
De Zomergids wordt uitge-
geven door Dunnebier Print 
& Marketing. Waarom deze 
gids? “Eind vorig jaar hebben 
we een Feestmaand-special 
gemaakt, mede vanwege de 
‘lockdown’. Daarin hebben 
we ons gericht op hoe we, 
ondanks alle beperkingen, sa-
men toch een mooie maand 
december konden beleven. 
We kregen toen heel veel leu-
ke reacties en vandaar dat we 
nu ook een Zomergids hebben 
gemaakt”, legt Marije Dunne-
bier uit. De Zomergids biedt 
een breed scala aan infor-
matie over wat er allemaal te 
doen is in Wijdemeren. Marije: 
“We horen dat veel mensen 
dit jaar niet – of minder – op 

vakantie gaan en dus is de 
gids een mooi hulpmiddel om 
te ontdekken wat je allemaal 
dicht bij huis kan doen deze 
zomer. Het was best een klus 
waaraan veel mensen en in-
stanties hebben meegewerkt. 
We zijn daarbij extra dankbaar 
voor de hulp van gemeente 
Wijdemeren”, aldus Marije.

50 jaar Dunnebier
Dunnebier Print & Marketing 
startte ooit in 1972 en viert dus 
volgend jaar het 50-jarig jubile-
um. Het bedrijf begon als een 
bescheiden drukkerij van brief-
papier en visitekaartjes maar 
is uitgegroeid tot een veelzij-
dige leverancier en partner op 
gebied van print, communica-
tie en marketing. Daarnaast 
is Dunnebier uitgever van de 
weekbladen Nieuwsster en 
Weekblad Wijdemeren. Dat 
laatste is zeker niet vanzelf-
sprekend want in steeds meer 
gemeenten verdwijnen gratis 
huis-aan-huis bladen in rap 
tempo. “Het is economisch ge-

zien best uitdagend elke week 
twee gratis uitgaven te blijven 
verzorgen en bezorgen. Mijn 
zus Marije en ik beseffen heel 
goed dat beide weekbladen 
een belangrijke rol vervullen 

in de gemeenschap. Daar zijn 
we trots op. Net zoals het ge-
lukt is om een hele mooie Zo-
mergids te maken. Op naar 
een geweldige zomer”, besluit 
Thijs Dunnebier

Steunouder, ook iets voor jou?
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Sinds een halfjaar ziet 
mijn woonkamer er elke 
vrijdagochtend uit als op 
de foto. Een vloer bezaaid 
met speelgoed. Met auto’s, 
blokken, ballen, boekjes, 
viltstiften en papier. Op 
vrijdagochtend ben ik na-
melijk ‘steunouder’ en pas 
met veel plezier op twee 
peuters van 2 en 3 jaar.

Ruim twintig jaar geleden gin-
gen mijn zus en zwager met 
vrienden een weekendje weg. 
De kinderen logeerden bij 
mij en de koters van hun be-
vriende stel waren bij opa en 
oma gebracht. Dit tot verba-
zing van mijn neefje Luuk, die 
zei: “Hebben zij geen Sassie 
dan?” Intussen zijn we bijna 
een generatie verder en pas ik 
nog regelmatig op neefjes en 
nichtjes. Dat zijn momenten 
waar ik erg van geniet, maar 
waarbij ik mij vaak realiseer 
dat het zowel voor ouders als 
voor kinderen niet vanzelf-
sprekend is om ‘een Sassie’ in 

de buurt te hebben. Terwijl er 
gezinnen zijn die dit misschien 
nog wel meer nodig hebben 
dan mijn familieleden. Daarom 
meldde ik mij vorig jaar bij Ver-
sa Welzijn aan als steunouder.

Vrijwillige hulp
Steunouders zijn vrijwilligers 
die ouders helpen door één of 
twee dagdelen per week hun 
kind(eren) op te vangen. Om 
voor het kind te zorgen, om 
samen leuke dingen te doen of 
‘t gewoon mee te laten draai-
en in het gezin. Ondertussen 
krijgen de ouders tijd voor an-
dere dingen. Tijd om iets voor 
zichzelf te ondernemen of om 
extra aandacht te geven aan 
de andere kinderen. Zo geven 
steunouders wat lucht aan ge-
zinnen die in hun omgeving 
mensen missen die even bij 
kunnen springen. Denk hier-
bij aan alleenstaande ouders, 
grote gezinnen of ouders/kin-
deren die het zwaar hebben 
door ziekten, zorgen of proble-
men. Een steunouder kan een 
gezin zijn, een echtpaar of een 
alleenstaande.

Versa Welzijn
Na mijn aanmelding bij Versa 
Welzijn werd ik uitgenodigd 
voor een intakegesprek. Ik 
kreeg extra informatie, moest 
een VOG (verklaring omtrent 
het gedrag) aanvragen en 
kon aangeven wat mijn eigen 
wensen waren. Wilde ik één 
of meerdere kinderen opvan-
gen? En had ik voorkeur voor 
een bepaalde leeftijd? Nadat 
alle formaliteiten geregeld 
waren, volgde een korte (digi)
training waarin ik handvatten 
kreeg voor het steunouder-
schap en andere steunouders 
in spe ontmoette. Dat was 

handig en leerzaam ter voor-
bereiding op de start. Daarna 
begeleidde de coördinator van 
Versa Welzijn de match met 
een vraaggezin. Ik ging een 
keer bij hen thuis op bezoek, 
zodat we elkaar konden leren 
kennen. Daarna kwam de ou-
der met de twee peuters een 
keer bij mij. We bouwden de 
duur van de bezoeken gelei-
delijk op en al snel werd ik het 
favoriete uitje van de week. De 
jongens willen elke dag wel 
naar ‘Sas’! Dat gevoel maakt 
mij trots en blij. Maar het is ook 
echt een win-win, want ik ge-
niet er zelf ook enorm van.

Meer weten?
Lijkt het jou ook iets om een 
ander gezin te ondersteunen? 
Of ben je juist die ouder die 
wel een steuntje in de rug kan 
gebruiken bij de zorg voor je 
kind(eren)? In beide gevallen 
kun je contact opnemen met 
Versa Welzijn. Dat kan via het 
algemene nummer 035 623 11 
00. Ook kun je Dineke Folkers 
benaderen (06 52 46 01 77). 
Zij is coördinator steunouder 
voor de gemeente Wijdeme-
ren. Meer informatie is evt. te 
vinden op www.steunouder.nl.
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Aanstaande zaterdag, in 
het allerlaatste weekend 
van het seizoen 2020-2021, 
is het dan eindelijk weer 
zover: er mag publiek bij 
de wedstrijden zijn. Dat 
betekent dat de ouders na 
maanden hun kinderen bij 
het hek te hebben afge-
zet eindelijk weer toegang 

hebben tot het complex.

Ondanks dat het onderhoud 
aan de (natuurgras)velden 
deze week is begonnen, wor-
den er bij de jeugd toch nog 15 
thuiswedstrijden gespeeld. Op 
de twee kunstgrasvelden kun-
nen we gelukkig alle geplande 
wedstrijden bergen. Om 9.00 
uur starten de eerste wedstrij-

den en om 17.00 uur trapt de 
JO15-1 de laatste wedstrijd af.

Naar alle waarschijnlijkheid 
speelt ook het 1e elftal om 
17.30 uur thuis tegen Was-
meer. Op dit moment is dat 
nog niet helemaal zeker. Houd 
daarom onze website en onze 
andere social media in de 
gaten of er daadwerkelijk ge-

speeld wordt.

Op vrijdagavond 25 juni vindt 
de Buitengewone Algeme-
ne Ledenvergadering plaats, 
waarin de begroting voor het 
seizoen 2021-2022 wordt ge-
presenteerd. wordt gepresen-
teerd. De voorbereidingen op 
dat nieuwe seizoen zijn al in 
volle gang. Sportief gezien be-

gint het seizoen op zaterdag 7 
augustus als de selectie weer 
in training gaat. In de loop van 
die maand zullen ook de trai-
ningen door jeugd weer begin-
nen en het weekend van 28/29 
augustus moet het dan weer 
volledig los gaan met het Arie 
Janmaat Toernooi (jongens) 
en het Leeuwinnentoernooi 
(meisjes).

   

Rijksmonument de ’s-Gravelandse Vaart
Ingezonden brief

Een reactie op het opiniestuk 
van de heer Cornelis Smallen-
burg in Weekblad Wijdemeren 
van 9 juni 2021.

In dit artikel wordt geheel voor-
bij gegaan aan de realiteit. 
We leven nu in de 21e eeuw 
en niet in de 17e eeuw. De 
tijd van de trekschuit en de 
postkoets is gelukkig allang 
verleden tijd. In ‘s-Graveland 
zijn er gebouwen afgebroken 

of verbouwd en er zijn nieu-
we zeer uit de toon vallende, 
gebouwd. Een unieke 17e 
eeuwse trekvaart met knotwil-
gen (waarvan de takken soms 
hinderlijk over de weg hangen) 
i.p.v. een jaagpad en een ver-
harde weg erlangs? De vaart 
met een (uniek?) sluizenstel-
sel? Alleen de Zuidersluis is 
nog als zodanig intact. Ook het 
aanzicht van de buitenplaat-
sen is niet meer in de originele 

17e eeuwse staat, voor zover 
ze nog bestaan. Bomen heb-
ben niet het eeuwige leven en 
zijn of worden, waar mogelijk, 
vervangen door nieuwe jonge 
bomen. De situatie uit de 17e 
eeuw is niet te vergelijken met 
de tegenwoordige.

Dan de eeuwige verkeers-
discussie
Geachte heer Smallenburg, 
waar is uw definitieve en ac-

ceptabele oplossing daarvoor? 
Bij alle tot nu toe aangedragen 
oplossingen werden Korten-
hoef, Ankeveen, Nederhorst 
den Berg en Hilversum opge-
zadeld met extra ! doorgaand 
(vracht) verkeer, met alle ge-
volgen van dien. Ook ‘s-Gra-
veland dient zijn aandeel in 
het doorgaande verkeer te le-
veren. Ook ik vind dat bepaal-
de delen in stand gehouden 
en beschermd moeten wor-

den. Maar net als iedereen zal 
ook de Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed, in het algemeen be-
lang, concessies moeten doen 
zoals b.v. het iets versmallen 
van de vaart. Naar mijn me-
ning wordt het argument ‘Be-
schermd Dorpsgezicht’ vaak 
ten onrechte gebruikt.

G. van Schaik, Kortenhoef

   

Gert Kok doet mee aan Landelijk Atelierweekend
NEDERHORST DEN BERG
Beeldend kunstenaar Gert 
Kok doet op zaterdag 26 en 
zondag 27 juni mee aan het 
Landelijk Atelierweekend 
in zijn atelier ‘De Muze’. 
Deze rustieke werkplek 
treft u op het schoolplein 
van de Mr. Kremerschool 
aan de Reigerlaan 7, 1394 
CK te Nederhorst den 
Berg.

Gert Kok: “Nee, ik heb geen 
opleiding gevolgd. Ik ben al 
van jongs af aan bezig met te-
kenen en schilderen. In allerlei 
stijlen. Zo’n drie jaar geleden 

heb ik het roer omgegooid en 
ben ik fulltime kunstenaar.” 
Die aangeeft dat hij z’n kunst 
betitelt als intuïtief abstract. 
“Ik ga volledig af op het ge-
voel. Niet teveel nadenken. 
Als ik eenmaal bezig ben, ben 
ik niet meer te stuiten.” Het 
voormalige muziekgebouwtje 
van Crescendo is door Gert 
geheel veranderd in een sfeer-
volle plek, waarin hij rustig kan 
werken. Fraai aangekleed met 
een zitplek, een muziekmeu-
bel, een keukentje en een re-
laxbank is het een ruimte waar 
Gert als het ware leeft tussen 
zijn kunst. “Ik kan hier uren 

doorbrengen. Met goede mu-
ziek op de achtergrond.”

Daarnaast doet de kunstschil-
der mee aan Painting of the 
Year 2021, waarvan de uitslag 
bekend wordt in december dit 
jaar. Als sluitstuk heeft hij een 
tentoonstelling van 28 augus-
tus tot 3 september in Amster-
dam bij de EM Studio Gallery, 
een kunstgalerie in Amster-
dam, Witte de Withstraat 2 , 
1057 XV Amsterdam. Zie ook: 
www.gertkok.com.

Foto: Kunstwerk in wording,
het kan nog alle kanten op

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL
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Luidruchtige scharrelaar
Aan welke dieren denkt u als 
ik zou vragen welke bijzonde-
re dieren er leven in de Vecht-
plassen? Noemt u dan ook de 
das? Grote kans van niet. Dit 
landroofdier verwachten veel 
mensen niet in zo’n nat gebied. 
Maar wist u dat er minimaal 
5 dassenburchten liggen op 
gronden van Natuurmonumen-
ten in de Vechtplassen? Als 
echte scharrelaar kun je de das 
in allerlei soorten landschap-
pen aantreffen, zolang er maar 
voedsel, beschutting en een 
rustplek is. Alhoewel dat aan-
treffen nog niet zo makkelijk is.

Onlangs probeerden mijn colle-
ga Olga en ik een langgekoes-
terde wens in vervulling te la-
ten gaan; een das spotten! We 
dachten een strategische plek 
in te nemen nabij een dassen-
burcht. Even checken waar de 
wind vandaan komt, want als 
de das ons ruikt neemt hij me-
teen een omweg. Verrekijker in 
de aanslag en rustig wachten 
maar. We keken goed naar 
het hoge gewas. Bewoog daar 
iets? Dassen staan bekend om 
hun luidruchtige manier van 
scharrelen, op zoek naar alles 
wat eetbaar is. Met zijn fijne 
neus en klauwen waarmee hij 
makkelijk graaft, vindt de das 
altijd wel iets. Hij is verzot op 
regenwormen, maar ook op 
kevers, slakken, muizen, rep-
tielen, bessen, bramen, noten, 
knollen, eikels, paddenstoelen, 
maïs en allerlei larven. On-
danks dat het een roofdier is, is 
het dus geen echte jager.

Maar nee dus, het was de wind 
die het lange gras zachtjes 
deed wuiven. We zagen en 
hoorden wel vogels om ons 
heen zoals puttertjes, vinkjes 

en een koekoek in de verte. 
Een aangename afleiding tij-
dens het wachten.

Dassen zijn sociale dieren. 
Ze leven in familiegroepen en 
vaak leven er meerdere fami-
lies in één burcht. Ze bouwen 
hun burcht graag hoog en 
droog. Vaak in hellingen en 
heuveltjes van zand tot wel 4 
meter onder de grond. De ka-
mers zijn netjes gestoffeerd 
met gras, mos, bladeren en 
varens. Dat wordt regelmatig 
ververst. Want dassen zijn net-
te dieren. Hun ontlasting doen 
ze buiten hun burcht. Dicht-
bij hebben ze graag vochtige 
voedselrijke plaatsen waar ze 
makkelijk kunnen graven.

’s Winters verblijven dassen 
veel langer in hun burcht. Ze 
teren dan grotendeels op hun 
vetreserves die ze in de herfst 
hebben opgebouwd. Ze hou-
den geen winterslaap, maar 
slapen vaak wel dagen achter-
een. Wanneer het echt koud 
wordt, maken ze soms een in-
gang dicht om de kou buiten de 
deur te houden.

De dassen in de Vechtplassen 
zijn ooit vanaf Einde Gooi deze 
kant op getrokken en hebben 
hoge stukjes zandgrond ge-
claimd voor hun burchten. Na-
tuurmonumenten is blij met de 
dassen in dit gebied en houdt 
daarom rekening met ze in het 
beheer van natuurgebieden.

Onze langgekoesterde wens 
is deze avond dus nog niet in 
vervulling gegaan, maar een 
mens moet wat te wensen 
overhouden. De natuur is nu 
eenmaal geen dierentuin en 
dat maakt ’t juist zo uniek.

Kunstroute 2021
Voor het tweede jaar op rij 
geen Kunstroute tijdens Pink-
steren. Wel een alternatief als 
Kunst in de Etalage in winkel-
centrum De Meenthof (juni). 
Maar de kunstenaars van de 
Kunstroute ‘s- Graveland en 
wijde omgeving willen zich 
graag aan een breed publiek 
presenteren. Vandaar een se-
rie in dit blad waarin steeds 
een aantal kunstenaars aan 
het woord komen. Deze week: 
Ingrid Jansen, Gea Lamme en 
De Dillewijn.

Ingrid Jansen
Na haar studie is Ingrid Jansen 
als fulltime kunstenaar gaan 
werken. Zij is in 2017 gestart 
met haar eigen atelier Art to 
Join, in Kortenhoef. Inmiddels 
werkt ze samen in het project 
Music in Color. Ze schildert op 
muziek, gecomponeerd door 
Angelo van den Burg en tek-
sten van Frans van Deursen. 
Dit wordt door de videokunste-
naar Gaetan Dirven bewerkt. 
Hierdoor komen alle discipli-
nes uit de kunst bij elkaar. In 
de coronaperiode was dit ook 
de manier om elkaar te blijven 
inspireren en elkaar uit te da-
gen. Dit zorgde dat zij dage-
lijks in het atelier aan het schil-
deren bleef. Hiernaast is zij 
sinds kort een samenwerking 
aangegaan met de fotograaf 
René Dissel. Zijn grote zwart-
wit portretten wordt door haar 
met gemengde technieken be-
werkt. Haar stijl van schilderen 
is niet echt te vangen in één 
woord. Ieder schilderij is weer 
inspiratie voor de volgende en 
geeft daardoor weer een nieu-
we uitdaging voor haar.

Gea Lamme
Als kind, geboren en geto-
gen in Kortenhoef, vond ik 
tekenen heerlijk. Een kunst-
academie lag niet echt in lijn 
met het gezin waarin ik ben 
opgegroeid. Later ben ik me 
meer in tekenen en schilderen 
gaan ontwikkelen. Van losse 

lessen tot twee jaar Nieuwe 
(Kunst) Academie. Een basis 
om mezelf verder te ontwikke-
len. Werkend met krijt, verf of 
klei, geef ik mijn interpretatie 
weer, met natuur en mens als 
inspiratiebron. Als m’n werk te 
realistisch wordt, werk ik het 
weg met grote toetsen, los 
werkend. Project Wijdemeren 
is hierop een uitzondering. 
Door corona zijn er weinig ex-
positie mogelijkheden. Khoef-
fie&Baxels geeft me een ‘po-
dium’ mijn werk te laten zien. 
Superleuk en interesse. Wat 
een compliment als mensen je 
werk waarderen en het willen 
ophangen of cadeau geven.

Komend weekend 26 en 27 
juni, doe ik mee aan het Lan-
delijk Atelier weekend: Open 
atelier!

Voor informatie zie landelijk 
atelierweekend.nl. Welkom!

UN!OCKED KUNST Anke-
veen 3 en 4 juli
Theater De Dillewijn heeft het 
initiatief genomen om regiona-
le beeldend kunstenaars een 
podium te bieden na de lange 
lockdown periode. Het resul-
taat is een kunstroute door het 
schilderachtige Ankeveen op 
zaterdag 3 en zondag 4 juli. 
Onder het motto ‘Un!ocked 
Kunst’ worden werken van 21 
kunstenaars uit diverse dis-
ciplines in het dorp geëxpo-
seerd. De organisatie nam het 
zekere voor het onzekere in 
deze tijden van corona en be-
sloot dat de kunst covidproof 

te zien moest zijn. Veel huisei-
genaren hebben zeer enthou-
siast hun raam, voor- of ach-
tertuin beschikbaar gesteld om 
de werken te kunnen tonen. 
Niet alleen de kunstenaars, 
maar ook de bewoners zijn blij 
dat er weer iets mag.

De kunstroute start in the-
ater De Dillewijn met een 
verrassend vormgegeven 
expositie van fotograaf Bo-
ris Suyderhoud. Daar is ook 
de route-flyer te verkrijgen 
waarop de locaties staan 
aangegeven waar de werken 
geëxposeerd staan, met daar-
bij informatie over de kunste-
naars. Vanaf het Bergse Pad 
tot aan Bistro de Molen kunt u 
werken van diverse schilders 
en fotografen, sculpturen van 
brons, hout, staal, keramiek 
en kippengaas bewonderen. 
Ook het ambachtelijke werk 
van zadeldesigner Bianca 
Koevoets en textielkunstenaar 
Yvonne de Boer zal te zien 
zijn. Al fietsend of wandelend 
geniet u van een prachtig dorp 
met fraaie huizen en tuinen, 
waar de lokale horeca klaar 
staat om u van een hapje en 
een drankje te voorzien. De 
deelnemende kunstenaars 
zijn:

Fotografie: Boris Suyderhoud, 
Tom Baetsen, Françoise Vaal, 
Margreet M. de Groot, Jo-
hanna Kessler, Tuari Studio, 
Anet Kazemier; Keramiek: 
Brigitte van Mechelen, Emma 
van der Meulen, Neeltje van 
Dam, Leny Vuurmans, Gea 
Lamme; Staal en brons: Joost 
Zwagerman, Hanke Wiegand, 
Marieke de Jong, Anet Kaze-
mier; Houtsculpturen: Evert 
Boeve †; Schilderkunst: Gea 
Lamme, Martien Beenen, Max 
Waitz; Meubel/textiel: Yvon-
ne de Boer; Meubel/hout: Gé 
Steensma

Openingstijden Theater de Dil-
lewijn: 10-17u

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Advertorial

Oproep aan de raadsleden van de gemeente 
Wijdemeren
Belangenafweging: (meestal) een lastige taak

De burgers van de gemeen-
te Wijdemeren hebben u 
het mandaat te geven om 
hen te vertegenwoordigen. 
U heeft daarbij de lastige 
taak om telkens weer be-
langen af te wegen: die 
van het collectief en die 
van individuele burgers of 
groepen burgers.

Voorgenomen wijziging be-
stemmingsplan Kern Neder-
horst den Berg
Binnenkort staat op uw agen-
da het besluit om het bestem-
mingsplan van een perceel 
grond aan de Dammerweg en 
gelegen langs het Ankeveen-
sepad in (de dorpskern van) 
Nederhorst den Berg zodanig 
te wijzigen dat langs het An-
keveensepad bebouwing is 
toegestaan. Het (jarenlange) 
proces dat zich voorafgaande 
aan het te nemen besluit heeft 
voltrokken, roept veel vragen 
op.

We noemen er hier drie:
1) Waarom besteedt 
het toch al zwaar overbelaste 
ambtenarenapparaat van de 
gemeente jarenlang veel tijd 
aan een wens van een zuiver 
op winst gerichte commercië-
le projectontwikkelaar die een 
paar woningen wil bouwen 
in de hogere prijsklasse, die 
doorgaans worden gekocht 
door niet-inwoners van de ge-
meente?

2) Waarom zouden de 
raadsleden het maken van 
winst door een projectontwik-
kelaar faciliteren door in te 
stemmen met een bestem-
mingswijziging, terwijl er geen 
sprake is van enig maatschap-
pelijk belang en er zoveel bur-
gers van Nederhorst den Berg 
tegen de bebouwing zijn?

3) Waarom werkt de 
gemeente samen met deze 
commerciële partij, die aan-
toonbaar strijdig handelt met 
wet- en regelgeving en toe-
zeggingen keer op keer niet 
nakomt?

Bij uitstek is dit een situatie 
waarin de afweging van de be-

langen – van een grote groep 
burgers en andere belangheb-
benden versus die van een 
commerciële projectontwik-
kelaar – naar onze mening in 
het voordeel zou moeten zijn 
van de eerste groep. De ge-
meente(politiek) lijkt echter de 
belangen van de projectont-
wikkelaar zwaarder te (willen) 
laten wegen. En dat vinden wij 
onbegrijpelijk.

Het belang van burgerparti-
cipatie
De politieke partijen waarvan 
u de vertegenwoordigers bent, 
stellen allemaal dat zij burger-
participatie zo belangrijk vin-
den. Dat hebben wij serieus 
genomen. We hebben een 
breed onderzoek laten doen 
onder de burgers van Neder-
horst den Berg – nota bene 
door een bureau dat ook door 
de gemeente vaak wordt inge-
schakeld. De uitkomst was klip 
en klaar: verreweg de meeste 
bewoners willen níet dat er 
wordt gebouwd aan het Anke-
veensepad.

Ook hebben we onafhankelij-
ke deskundigen ingeschakeld: 
een stedebouwkundige en een 
landschapsarchitect. Zij stel-
den een rapport op, dat ook in 
uw bezit is. De opstellers wa-
ren zeer duidelijk: bebouwing 
tast het landelijk karakter van 
de dorpskern van Nederhorst 
den Berg onherroepelijk aan, 
en moet dringend worden af-
geraden.

In de reactie op de door ons 
ingediende zienswijzen reage-
ren de ambtenaren naar onze 
mening overigens nogal de-
nigrerend op onze burgerpar-
ticipatie. Het lijkt ons wense-
lijk dat u met name nog eens 
goed kennis neemt van het 
commentaar, we kunnen ons 
eigenlijk niet voorstellen dat u 
het wenselijk acht dat ambte-
naren zo oordelen over betrok-
ken burgers.

Sociale woningbouw?
Er is in Nederhorst den Berg 
behoefte aan sociale woning-
bouw. Maar deze plannen 
hebben met dat motief niets 

van doen. Het gaat om een 
paar woningen in een hoge 
prijsklasse, met als enig doel 
winstoptimalisatie. Dit soort 
woningen wordt doorgaans 
verkocht aan mensen van 
buiten het dorp. In de huidige 
plannen wordt nu wel gewag 
gemaakt van een aantal ap-
partementen met de kwalifica-
tie sociale woningbouw. Maar 
rondom deze appartementen 
– die niet worden gebouwd op 
het perceel in kwestie maar 
boven het pand aan de Dam-
merweg – is er iets bijzonders 
aan de hand.

De grond langs het Ankeveen-
sepad is (deels) eigendom van 
Fortum Vastgoed, volgens de 
Gooi- en Eemlander ook ei-
genaar van een pand aan de 
Dammerweg, waarin jarenlang 
zonder vergunning woonruim-
te als ‘hotel’ verhuurd is. De 
gemeente wist van de ver-
huur, maar liet handhaving 
jarenlang na. En nét voor het 
in behandeling nemen van 
nieuwe bouwplannen voor het 
Ankeveensepad, treedt ze als-
nog op en legt een last onder 
dwangsom op. De bewoners 
hebben geen keuze en ver-
trekken. De eigenaren hebben 
hun handen vrij voor verbou-
wing tot …. sociale woning-
bouw. Nodig voor steun om 
te bouwen. Als de gemeente 
eerder had gehandhaafd, dan 
waren de woonruimten allang 
beschikbaar geweest voor dat 
doel, zónder schade voor de 
natuur. De mensen die straks 
in aanmerking komen voor 
de appartementen die straks 
worden ‘gebouwd’, komen er 
straks weer voor in aanmer-
king terwijl ze er eerst door de 
gemeente zijn uitgestuurd. De 
enige partij die voordeel lijkt te 
hebben van deze gang van za-
ken, is de projectontwikkelaar.

Handelen op gespannen 
voet met wet- en regelgeving
Fortum blijkt volgens de Ka-
mer van Koophandel al jaren 
in strijd met wetgeving geen 
jaarrekeningen meer te publi-
ceren, een economisch delict. 
Het kreeg eerder een last on-
der dwangsom opgelegd van 

de Provincie. En Waternet 
kreeg het met Fortum aan de 
stok nadat achterstallig onder-
houd werd geconstateerd aan 
de watergang. Naast de illega-
le verhuur toch serieuze pun-
ten die de vraag zouden moe-
ten oproepen of de gemeente 
wel met zo’n partij zou moeten 
willen samenwerken.

Geen voordelen voor de ge-
meente , wel nadelen voor 
veel burgers
Waarom zou u instemmen met 
een wijziging van het bestem-
mingsplan terwijl de burgers 
dat niet willen, én er geen 
sprake is van een voordeel 
voor de gemeente zelf? Waar-
om zou u de projectontwikke-
laar – die zich zo gedraagt als 
hiervoor beschreven – willen 
bevoordelen en willen helpen 
aan een enorme winst?

Vertrouwen van burgers in 
de politiek
Uw wethouder beloofde de 
belanghebbende partijen dat 
zij zouden worden betrokken 
bij de ontwikkeling van de 
bouwplannen. Dit is niet of 
nauwelijks gebeurd, sommige 
direct belanghebbenden zijn 
zelfs nooit geïnformeerd. Ver-
volgens beloofden de leden 
van de Commissie Ruimte 
en Economie dat de burgers 
die zienswijzen hadden in-
gediend, zouden worden ge-
hoord. Toen dat dreigde toch 
niet te gebeuren, greep een 
deel van u in en zorgde ervoor 
dat er alsnog een hoorzitting 
zou worden georganiseerd. 
En in dit dossier blijkt de amb-
tenaren ineens alles te kunnen 
laten vallen, want binnen een 
week werd dat geregeld.

Diezelfde ambtenaren lukt 
het maar steeds niet om op 

een in februari 2021 inge-
diend WOB-verzoek inzake 
de bouwplannen een reactie 
te geven. Inmiddels is de ter-
mijn ruimschoots verstreken. 
En ondanks vele verzoeken 
en een klacht hebben we nog 
steeds geen inhoudelijke reac-
tie ontvangen. Is het ongepast 
wantrouwen te stellen dat het 
er de schijn van heeft dat men 
het WOB-verzoek liever pas 
beantwoord als de plannen uw 
raad zijn gepasseerd?

Juist in deze tijd, waarin het 
vertrouwen van burgers in 
de politiek en het openbaar 
bestuur meer dan ooit onder 
druk staat, kunt u het verschil 
maken. Dit dossier zou geen 
hamerstuk mogen zijn, daar-
voor zijn er teveel vragen. Ook 
over de formele kant van het 
dossier overigens. Dit is geen 
dossier dat nog even snel voor 
het reces moet worden afge-
wikkeld.

Oproep: maak van Anke-
veensepad ‘beschermd 
dorpsgezicht’
Daarom een oproep aan de 
politiek: stop de samenwerking 
met deze projectontwikkelaar. 
Steun de burgers met een 
procedure om het Ankeveen-
sepad de status ‘beschermd 
dorpsgezicht’ te geven. Daar 
worden burgers blij van. En u 
laat zien dat u daadwerkelijk 
naar de burgers luistert. En 
het kost u en de gemeente he-
lemaal niets. Dat is nog eens 
winst.

Stichting Natuurbehoud Anke-
veensepad

Vrienden van het Ankeveen-
sepad

Omwonenden


