
De nieuwjaarsbijeenkomst was vorige 
week weer goed bezocht. Inwoners, 
politici, bestuurders, brandweer, poli-
tie en veel meer vertegenwoordigers 
van lokale organisaties troffen elkaar 
in het gemeentehuis. Burgemeester 
Crys Larson riep in haar nieuwsjaar-
speech op om met elkaar in gesprek 
te gaan. Ook verraste ze journalist, 
verenigingsman en taalvrijwilliger 
Herman Stuijver met de erepenning 
van de gemeente Wijdemeren.

Herman Stuijver ontving deze bijzondere onder-

scheiding als dank voor zijn onvermoeibare inzet 

voor de gemeenschap van Wijdemeren, onder 

andere als journalist, scheidsrechter en bijles-

docent voor kinderen met een leerachterstand.

Hij zet zich sinds jaar en dag in op het gebied 

van cultuur, educatie, sport en journalistiek.

“Hij heeft met zijn inzet de levens van heel veel 

mensen in Wijdemeren positiever gemaakt”, 

aldus burgemeester Larson.

Ontmoetingen
Tijdens haar nieuwsjaarspeech sprak de bur-

gemeester haar intentie uit om in 2023 vaker 

het gesprek te voeren, met respect voor elkaar 

en met optimisme. Haar ontmoetingen met de 

agrarische gemeenschap sterkten haar in deze 

overtuiging. ‘’Het zien en horen van mensen 

doet, in 90 procent van de gevallen, meer dan 

welk beleidsvoornemen of voornemen ook.’’

Terugkijkend op 2022 noemde burgemeester 

Larson de uitbraak van de oorlog in Oekraïne 

de meest indrukwekkende gebeurtenis. De 

burgemeester is trots op de enorme steun van 

inwoners en ondernemers voor vluchtelingen 

uit dit land.

Optimisme en respect
Een andere bijzondere gebeurtenis was de ge-

meenteraadsverkiezingen. Met vijftien van de 

negentien nieuwe raadsleden is de raad vrijwel 

geheel vernieuwd. “Belangrijk werk. Ik wens de 

gemeenteraad dan ook veel wijsheid toe in dit 

nieuwe jaar. Zij zal haar hoofd moeten buigen 

over heel wat complexe zaken.”

Kijkend naar 2023 ziet de burgemeester een

jaar vol uitdagingen, voor ons allemaal.

Dat heeft niet alleen te maken met de energie-

prijzen, asielopvang, het stikstofdossier, maar 

ook met de toekomst van de gemeente 

Wijdemeren. Het belangrijkste is om elkaar niet 

weg te zetten, maar om naar elkaar te luisteren, 

ondanks verschillen. ‘’Laten we elkaar helpen 

dat gesprek te voeren.’’ Wat Wijdemeren betreft 

heeft Larson alle vertrouwen in de toekomst. 

‘’Wij zijn tenslotte een gemeente die uitblinkt 

in het opzoeken van menselijk contact en hulp 

bieden wanneer nodig.’’

Wijdemeren
informeren

Stook verstandig
Mensen met astma en longproblemen hebben 

veel last van houtrook. Vooral bij windstil en 

mistig weer. Daarom stuurt het RIVM regelmatig 

stookalerts. Hoe stookt u verstandig?
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>   Energietoeslag 2023
De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer

aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe ener-

gietoeslag. De Rijksoverheid werkt nog aan de

wet die daarvoor nodig is. Het kabinet heeft

laten weten dat gemeenten alvast 500 euro 

per huishouden mogen geven. De gemeente 

Wijdemeren betaalt inwoners die in 2022 

energietoeslag ontvingen alvast 500 euro uit.

Als u eind januari het bedrag niet heeft ont-

vangen, maar in 2022 wel energietoeslag 

heeft ontvangen, dan kunt u contact met ons 

opnemen. We verwachten dat de regels voor 

de energietoeslag 2023 in de tweede helft 

van dit jaar bekend worden.

>   NL Doet
Het Oranje Fonds organiseert elk jaar in maart

een grote vrijwilligersactie: NLdoet. NLdoet zorgt 

ervoor dat vrijwillige inzet uitgelicht wordt. Op 

deze dag proberen we zoveel mogelijk mensen 

te activeren om een dag(-deel) vrijwilligers-

werk te doen. Zij kunnen zo ervaren hoe dit 

is en wat ze kunnen betekenen. Wilt u in uw 

buurt ook aan de slag als vrijwilligers? Kijk dan 

op www.nldoet.nl/zoeken en vul Wijdemeren 

in. De organisaties zullen erg blij zijn met alle 

helpende handjes!

>   Warmtedeken afhalen 
Inwoners die de brief waarmee ze een gratis 

elektrische deken mogen ophalen niet op tijd 

hebben ontvangen, kunnen dit deze maand 

alsnog doen. Niet iedereen heeft de brief op 

tijd gekregen. Ook waren er mensen ziek 

waardoor zij de deken niet konden ophalen. 

Daarom organiseert Energiecoöperatie

Wijdemeren in januari extra ophaalmomenten:

elke woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur 

op Dodaarslaan 16 in Kortenhoef. Vergeet 

niet uw brief mee te nemen. Deze geldt als 

afhaalbewijs. Heeft u de toeslag niet aange-

vraagd, maar kunt u de elektrische deken of

andere hulp goed gebruiken? Dan kunt u zich 

aanmelden via www.ecwijdemeren.nl

>   Schade oud en nieuw
De schade aan gemeentelijke eigendommen

door vuurwerk lijkt beperkt. Enkele prullenbak-

ken, kledingbakken en borden, met name op 

het Lindeplein in Loosdrecht, zijn vernield. 

Daar sneuvelde ook een ruit. Op het eiland 

Geitenkaai in de Loosdrechtse Plassen brandde 

een steiger grotendeels af. Dit gebeurde op 2 

en 3 januari. De gemeente inventariseert deze

weken het aantal meldingen en de precieze 

schade. Inwoners kunnen ook zelf schade 

melden bij de gemeente.

   Crys Larson: ‘Laten we in gesprek gaan met elkaar’



Moerasvogels krijgen meer riet en bete-
re voorwaarden om zich voort te plan-
ten in het Loosdrechts Plassengebied. 
Het verbeterplan is onderdeel van de 
Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Tijdens 
een inloopbijeenkomst op maandag 30 
januari wordt het conceptontwerp voor 
de deelgebieden Hollands Ankeveen, 
Kortenhoef-West en de Loosdrechtse 
Plassen gepresenteerd. U bent van harte 
welkom.

De maatregelen zijn erop gericht om het 

broed- en foerageergebied van moerasvogel-

soorten zoals de grote karekiet, de purperrei-

ger en de roerdomp te verbeteren. Omdat 

deze soorten riet nodig hebben om zich voort 

te kunnen planten, worden er aanpassingen 

gedaan om rietgroei te stimuleren en vraat 

door ganzen te voorkomen. De maatregelen 

dragen ook bij aan het kenmerkende open 

karakter van het gebied.

De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan 

naar maatregelen en de mogelijke effecten 

ervan. Op basis van de uitkomsten maakte 

advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning 

DHV een conceptontwerp voor de gebieden 

Hollands Ankeveen, Kortenhoef-West en de 

Loosdrechtse Plassen. 

Inloopbijeenkomst 
De presentatie van het ontwerp en de maatre-

gelen is maandag 30 januari. U bent welkom 

tussen 18.30 en 20.30 uur in Ottenhome, 

aan de Zuwe 20 in Kortenhoef. Aanmelden is 

niet nodig: u kunt binnenlopen wanneer het 

u schikt. Medewerkers van Royal Haskoning 

DHV, provincie Noord-Holland, Natuurmonu-

menten en andere betrokken organisaties zijn 

aanwezig om u te woord te staan. 

Foto: Robert Moliker
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Meer riet en betere kansen voor moerasvogels

De Rijksoverheid stelt in 2023 meer 
subsidiebudget beschikbaar voor wo-
ningisolatie. Mensen die  een warmte-
pomp of zonneboiler aanschaffen en 

of isolatiemaatregelen treffen, krijgen 
bovendien meer tijd om subsidie aan te 
vragen.

De overheid stimuleert verduurzamen van 

woningen al langer. De Investeringssubsidie 

duurzame energie en energiebesparing (ISDE) 

is sinds 1 januari 2023 uitgebreid. Er is dit jaar 

350 miljoen euro beschikbaar voor zonneboi-

lers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatre-

gelen, aansluitingen op een warmtenet en een 

elektrische kookvoorziening. Bij isolatiemaat-

regelen kunt u denken aan spouwmuurisola-

tie, vloerisolatie en of hoog-rendementsglas.

Aanschaf
In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen als 

u één isolatiemaatregel hebt genomen. 

Voorheen moesten er minimaal twee maat-

regelen zijn genomen. Dat geldt echter niet 

voor alle investeringen, maar enkel voor de 

aanschaf van een warmtepomp, zonneboiler 

of aansluiting op een warmtenet. Vanaf 2023 

heeft een woningeigenaar twee jaar de tijd 

om je subsidieaanvraag te doen nadat die de 

maatregel heeft laten uitvoeren. Voorheen 

was dat één jaar.

Het aanvraagsysteem van de ISDE gaat open 

op dinsdag 24 januari 2023. Ga naar de 

website www.rvo.nl voor informatie over het 

aanvragen van de subsidie en alle belangrijke 

informatie over de regeling. De subsidie is 

beschikbaar tot 2030.

Meer geld en meer tijd voor subsidie verduurzaming woning

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Het verbeteren van de leefomgeving

van moerasvogels is één van de

projecten van de Aanpak Oostelijke 

Vechtplassen waarbij 21 partners

werken aan ruim 25 projecten die 

samen de natuur, de waterkwaliteit

en de recreatiesector in dit unieke

beschermde natuurgebied verbeteren.

Bekijk alle projecten op

www.vechtplassen.nl. 



Door de hoge prijzen van gas en stook-
olie, is het stoken van brandhout popu-
lairder dan ooit. Maar de open haard, 
allesbrander en houtkachel zijn niet 
goed  voor het milieu en de gezondheid. 
Mensen met longproblemen en astma-
tische klachten kunnen veel last onder-
vinden van houtrook. Vooral bij mistig 
en windstil weer. Via stookalerts van het 
RIVM en de website www.stookwijzer.
nl weet u wanneer het verstandig is niet 
te stoken. 

Er zijn ongeveer één miljoen houtkachels en 

haarden in Nederland, op zo’n 7,8 miljoen hui-

zen in Nederland. De populariteit is, sinds de 

gasprijs in 2022 piekte, sterk gestegen. Maar 

daarmee is het aantal klachten van mensen die 

zich storen aan de geur ook drastisch toege-

nomen. Een groot deel van de bevolking heeft 

fysiek echt last van houtstook, stelt het long-

fonds. Er zijn 1,2 miljoen Nederlanders met 

een longziekte, van hen geven 750.000 aan 

regelmatig benauwd te zijn door houtrook. Ze 

zijn dan kortademig of ze worden geplaagd 

door astma-aanvallen. 

Fijnstof uitstoot 
Los van de vraag of hout stoken goedkoper 

is dan aardgas, is het effect op de leefomge-

ving nadelig. Maar liefst 23 procent van alle 

fijnstofuitstoot in ons land is afkomstig van 

houtkachels, blijkt uit cijfers van het RIVM. 

Dat is meer dan auto’s en vrachtwagens met 

elkaar produceren. 

Ook in de gemeente Wijdemeren ervaren 

inwoners overlast van houtstook, vooral bij 

windstil en mistig weer. Bij die weersomstan-

digheden blijft de rook langer hangen en kan 

er luchtvervuiling, rook- en geuroverlast ont-

staan. Kijk daarom altijd op de zogenoemde 

stookwijzer voordat u gaat stoken. De stook-

wijzer geeft een actueel en lokaal stookadvies. 

Met een stookalert roept het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) mensen op 

om geen hout te stoken bij ongunstige weers-

omstandigheden of een slechte luchtkwaliteit. 

U kunt zich aanmelden voor het stookalert via 

de website van het RIVM (www.rivm.nl). 

Wat te doen als u overlast ondervindt van 

houtrook? Het advies is om eerst te overleg-

gen met uw buren, of met een andere partij 

die de overlast veroorzaakt. Wat te doen als u 

er niet uitkomt? De gemeente kan optreden 

tegen mensen die op een hinderlijke manier 

rook, stank of roet verspreiden. Ook kunt u 

melding doen bij de Omgevingsdienst Flevo-

land & Gooi en Vechtstreek. 
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Houtstook af te raden bij windstil en mistig weer

Wijdemeren neemt per 1 januari alle 
uitvoeringstaken van het Plassenschap 
over van Recreatie Midden Nederland 
(RMN). RMN verzorgde de werk-
zaamheden voor het Plassenschap 
Loosdrecht en het Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden. Staatsbosbeheer 
pakt de taken van Stichtse Groenlanden 
op. Recreanten kunnen straks onthef-
fingen voor snelvaren en dagontheffin-
gen via de gemeente aanvragen.

Gebruikers van het gebied merken in principe 

weinig van de opheffing van het RMN. Het 

adres van het Plassenschap wordt nu het 

adres van de gemeente Wijdemeren. Dit geldt 

ook voor de delen van het Plassenschap die in 

de gemeente Stichtse Vecht liggen, zoals de 

Kievitsbuurten.

Ontheffing aanvragen
Veel recreanten hebben een ontheffing van 

een of meer bepalingen die het Plassenschap 

kende, zoals de jaarlijkse snelvaarontheffingen. 

Deze worden voortaan door de gemeente 

Wijdemeren afgegeven. Recreanten met een 

ontheffing hoeven niets te doen. Wijdemeren 

neemt begin dit jaar contact met hen op over 

de nieuwe procedures. Door de overgang 

worden de procedures wat later opgestart dan 

gebruikelijk. Iedereen krijgt bericht voor het 

nieuwe recreatieseizoen begint.

Ontheffingsverlening, toezicht en handhaving 

zijn typisch taken die de gemeente dichtbij wil 

houden. Deze zijn dus sinds 1 januari terug 

bij de beide plassengemeenten. Wijdemeren 

verzorgt de Kievitsbuurtontheffingen voor 

Stichtse Vecht.

Taken Plassenschap naar Wijdemeren

Tips om schoner te stoken

Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan overlast veroorzaken voor 

uw buren. U kunt dit beperken. Bijvoorbeeld door alleen droog en onbehandeld hout te

stoken. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd hout, spaanplaat, papier of karton. 

Ventileer goed tijdens het stoken. Houd altijd de ventilatieroosters open. Het vuur kan dan 

zuurstof aantrekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Smoor het vuur 

nooit. Het temperen van vuur door de zuurstoftoevoer te beperken zorgt ervoor dat hout 

niet volledig verbrandt. Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen. Zet de luchttoevoer in 

de kachel helemaal open, net als de klep in de schoorsteen. Dat zorgt voor betere verbran-

ding en dus minder schadelijke stoffen. 



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76348 (06.01.23)

- Noordereinde 377: plaatsen zes zonnepanelen,

   zaaknummer Z.76263 (29.12.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs-

   woning inclusief bedrijf,

   zaaknummer Z.76414 (11.01.23)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG01: realiseren 26 aanleg-

   steigers, zaaknummer Z.76341 (05.01.23)

- Horndijk 9: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76368 (09.01.23)

- nabij Trekpad 45: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.76350 (06.01.23)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 113-115: gebruik loodsen voor 

   opslag vaartuigen,

   zaaknummer Z.76374 (10.01.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis,

   zaaknummer Z.74890 (04.01.23)

- Kalverstraat 3: vernieuwen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75418 (02.01.23) 

Loosdrecht
- De Kreek 14: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75069 (03.01.23)

- Groenstrook Molenmeent: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75856 (10.01.23)

- naast Rading 32: kappen boom,

   zaaknummer Z.75954 (11.01.23)

- Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75888 (10.01.23)

- Nabij Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75965 (09.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: vervangen 

   damwand en steiger,

   zaaknummer Z.75988 (10.01.23)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 12: wijzigen gevel en uitbouwen 

   garage, zaaknummer Z.75422 (05.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Kortenhoef
- Moleneind 33: veranderen carport,
   zaaknummer Z.75330 (10.01.23)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- ’t Laantje 3 en 4: kappen acht bomen en

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (10.01.23)

Aanhangwagen Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

hebben op 31 december 2022 in verband met 

de brandveiligheid preventief een niet afgesloten

aanhangwagen met afval en zonder kenteken 

verwijderd die geparkeerd stond op de 

Eslaan te Kortenhoef 
Tot en met maandag 30 januari 2023 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom op te halen bij de Gemeente-

werf aan De Kwakel 40 te Kortenhoef.

Het maken van een telefonische afspraak is 

daarvoor noodzakelijk. 

Na het  verstrijken van die periode wordt de 

aanhangwagen afgevoerd en vernietigd.

>  Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 27:  opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende, 9 januari 2023

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 2:  opheffen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende

   9 januari 2023

- Regenboog 6:  opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende, 9 januari 2023

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester 

en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Maak hiervoor een afspraak met de administratie van 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Verkeer

Bouwen en wonen

De gemeente is op zoek naar getuigen 
van de brand op het eiland Geitekaai in 
de Loosdrechtse Plassen. De steiger van 
het recreatie-eiland is 3 januari groten-
deels afgebrand. De gemeente hoort 
graag getuigen die kunnen helpen om 
achter de oorzaak van de brand te ko-
men en, indien er sprake is van opzet, 
de daders te achterhalen.

De oorzaak van de brand is vermoedelijk 

brandstichting. Een andere oorzaak ligt niet 

voor de hand. De gemeente schat de schade op 

minstens 70.000 euro. De steiger was recent

gerenoveerd met een kunststofdek. Wijdemeren

heeft net per 1 januari het beheer en onderhoud

van het Plassenschap overgenomen van 

Recreatie Midden-Nederland. 

Nazorg
De brand leverde een hoop nazorg op voor onze

nieuwe collega’s. Zij hebben zo snel en zo veel 

mogelijk drijvende resten gesmolten kunststof

weggehaald, om te voorkomen dat er micro-

deeltjes plastic in het water komen. Voor de 

veiligheid van eventuele recreanten is het ver-

brande gedeelte van de steiger direct verwijderd.

Milieuschade
Naast de financiële schade is er dus ook 

grote milieuschade. Medewerkers van het 

Plassenschap hebben tenminste 80 procent 

van drijvende grotere en kleinere verbrande 

stukken opgeruimd. De kleinere stukjes die 

in rietkagen terecht zijn gekomen, worden 

zoveel mogelijk apart verwijderd. Dit gebeurt 

zo snel als mogelijk.

Kampvuur
Omwonenden zagen maandagavond vuur 

op het eiland en vermoedden een kampvuur. 

Later op de avond was het vuur uit, maar de 

volgende morgen, kort na 8.00 uur, sloegen 

de vlammen uit de steiger. Mogelijk is er dus 

overnacht op het eiland of is men teruggekeerd.

De gemeente komt graag in contact met 

getuigen. Heeft u iets gezien of denk je een tip 

te hebben? Neem dan contact met ons op via 

l.welter@wijdemeren.nl, of bel met 14 035.

Gemeente zoekt getuigen brand steiger Geitekaai 


