
Het was net voor corona uitbrak in 
Nederland. Jon Wattimena, opge-
groeid in Loosdrecht, keek op NPO 
naar een televisieverslag van de her-
denking van de komst van de eerste 
generatie Molukkers in Nederland. 
‘’De burgemeester van Tiel zei op een 
gegeven moment dat Tiel en andere 
gemeenten de kosten voor de graven 
van de eerste generatie Molukkers 
overnamen.’’ Dat zette Wattimena aan 
het denken. Op de algemene begraaf-
plaats in Loosdrecht zijn dertien gra-
ven, waaronder die van Jons vader. 

Samen met Loosdrechtenaar Scato Leunura 

heeft hij zich sterk gemaakt om de kwestie, 

namens de Molukse gemeenschap, onder de 

aandacht van het bestuur in Wijdemeren te 

brengen. Met succes, de gemeente neemt 

de kosten voor de grafhuur over van de na-

bestaanden tot 2050. Minstens zo belangrijk: 

Wijdemeren erkent het leed van de Molukse 

gemeenschap. Ook ondersteunt de gemeente 

de wens om het verhaal van de Molukkers in 

Wijdemeren onder de aandacht te brengen. Er 

zijn plannen voor herdenkingen op de begraaf-

plaats van Loosdrecht, een maquette of andere 

manieren om het verhaal van de Molukkers in 

Loosdrecht te vertellen. 

Dat is beslist geen bitter verhaal, althans niet 

voor de kinderen die hier zijn opgegroeid. 

‘’Ik heb een geweldige jeugd in Loosdrecht 

gehad’’, zegt Scato, in het dagelijks leven 

activeringsmanager voor jongeren die op 

het verkeerde pad zijn geraakt. ‘’We speel-

den volop met Nederlandse vriendjes in een 

gastvrije omgeving en hebben beide goede 

banen gevonden’’, vat hij bondig samen. ‘’Onze 

ouders hebben er alles voor over gehad om 

ons te laten slagen’’, vult Jon aan. Zelf hadden 

ze die kans niet. Jon is begonnen bij de PTT 

Telegraaf, een voorloper van KPN Telecommu-

nicatie en werkte daarna tot zijn pensioen voor 

Vattenfall.

Stateloos
Het verhaal van hun ouders, of beter de eerste 

generatie Molukkers in Nederland, is bitter. 

‘’Het gaat ons om de erkenning wat hen, de 

mensen die ruim zeventig jaar geleden naar 

Nederland zijn gekomen, is aangedaan.’’ 

Jon schetst de geschiedenis in een noten-

dop. Na de oorlog in Indonesië, bekend als 

de politionele acties die tot 1949 duurden, 

trok Nederland zich terug uit Indonesië. Veel 

militairen van het Koninklijk Nederlands Indisch 

Leger (KNIL) en werknemers van de marine zijn 

naar Nederland gehaald. ‘’De manier waarop 

ze zijn ontvangen, in voormalige concentra-

tiekampen Westerbork en Vught was ronduit 

onwaardig.’’ Het Nederlanderschap kon pas 

rond 1961 worden aangevraagd. Tot die tijd 

waren ze stateloos.

De eerste generatie is voorgehouden dat ze 

terug zouden gaan naar Ambon. Maar van de 

beloofde terugkeer is niets terechtgekomen. 

Indonesië ging niet akkoord met de onafhan-

kelijkheid van de Molukken. Anno 2022 weegt 

het in de Molukse gemeenschap heel zwaar 

dat de ouders niet op hun geboortegrond zijn 

begraven. ‘’Ze hebben er niet om gevraagd om 

naar Nederland te gaan.’’ Met het overnemen 

van het betalen van de grafhuur, wordt in elk 

geval erkend dat de Nederlandse overheid ver-

antwoordelijkheid draagt voor het lot van de 

Molukkers. Al had de Molukse gemeenschap in 

Loosdrecht liever gezien dat de gemeente Wij-

demeren de kosten voor de graven voor altijd 

vergoedt en niet tot 2050. Andere gemeenten 

maken dat voorbehoud immers niet.

‘’Het is vooral belangrijk dat we in gesprek 

blijven’’, spreekt Jon hoopvol uit.  ‘’We hebben 

alle moeilijke momenten in Nederland achter 

de rug. De treinkaping, de gijzeling in de 

school. Nu is de opdracht: hoe kunnen we 

elkaar blijven ontmoeten?’’ Ze hebben beiden 

het gevoel dat de tijd nu, meer dan vroeger, rijp 

is om het verleden te bespreken. Op een open 

en eerlijke manier. Dat is iets anders dan eisen 

stellen en het onderste uit de kan willen halen, 

voegt Jon eraan toe. 

Hoe de herdenkingen in Loosdrecht er precies 

uit gaan zien is nog niet bekend. Dat gaan Jon 

en Scato met de Molukse gemeenschap be-

spreken. ‘’Het hoeft niet per se elk jaar of op 5 

mei. Waar het om gaat is dat het verhaal wordt 

verteld. Dat is lange tijd verzwegen’’, schetst 

Scato. ‘’Onze ouders praatten er ook bijna 

nooit over, nu komen de herinneringen boven. 

Dat is heel mooi’’, besluit Jon.
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>   Energieklussers gezocht
Energiecoöperatie Wijdemeren doet een oproep 

aan mensen om zich te melden als energieklus-

ser en of energiecoach. Een energiecoach komt 

bij u thuis en inventariseert hoe u kunt besparen 

op de energierekening. Een energieklusser helpt 

inwoners met het aanbrengen van tochtstrips, 

radiatorfolie en andere relatief eenvoudige 

maatregelen. EC Wijdemeren leidt de vrijwilligers 

op. U kunt uw werkzaamheden zelf indelen 

en het werk kost u enkele uren per week. Ook 

energiecoach of klusser worden? Neem contact 

op met Energiecoöperatie Wijdemeren 

via e-mail info@ecwijdemeren.nl.

>   Inzameling GAD gewijzigd
Vanaf 1 januari 2023 gaat de GAD werken met

nieuwe inzamelroutes voor het verzamelen 

van huishoudelijk afval. Dit kan betekenen dat 

de inzameldag anders is dan in 2022. Op de 

website van de GAD kunt u vinden wanneer het 

afval bij u wordt opgehaald. U kunt hiervoor ook 

de app van de GAD gebruiken. De frequentie van 

de inzameling blijft gelijk aan die van 2022. Meer 

informatie kunt u vinden op www.gad.nl.

>   Kerstcadeau voor nop
De kerstman heeft cadeau’s voor alle kinderen 

in de Voor-Nop-Shop in Kortenhoef. Tot en met 

vrijdag 23 december wordt er dagelijks uitge-

deeld tussen 13.00 en 16.00 uur aan de Kerklaan 

8a. Woensdag 22 december is de weggeefwin-

kel ook ’s avonds open tussen 17.00 en 20.00 

uur. De kerstspeelgoedactie is een bewoners-

initiatief dat mogelijk is gemaakt met hulp van 

Buurtkamer 3D, Repair Café en de gemeente.

>   Inzameling kerstbomen
De inzameling van kerstbomen zal anders gaan 

dan de voorgaande jaren. De GAD gaat één ronde

rijden om de kerstbomen huis-aan-huis op te 

halen. Daarnaast start de GAD een proef, samen 

met een aantal verenigingen. Er komen een aan-

tal gebieden in Loosdrecht en Ankeveen waar de 

kerstbomen centraal worden ingezameld. Meer

informatie hierover kunt u vinden op www.gad.nl.

De GAD en verenigingen nemen alleen bomen 

aan zonder pot, kruis of versiering.

>   Actuele schaatsinformatie
Wilt u weten waar geschaatst kan worden in de 

gemeente Wijdemeren? Raadpleeg de website 

van de gemeente www.wijdemeren.nl/nieuws) 

voor de meest actuele informatie over de kwa-

liteit van het natuurijs in Wijdemeren. Via de ge-

meentelijke website kunt u ook doorklikken naar 

de webpagina’s van de ijsclubs en verenigingen.

   ‘Altijd met elkaar in gesprek blijven’  
John Wattimena (links) en Scato Leunura bij het graf van Jons vader op de begraafplaats in Loosdrecht. Foto Margot Brakel (G&E)



Voor de komende jaarwisseling geldt, 
in tegenstelling tot vorig jaar, geen 
algemeen landelijk en ook geen al-
gemeen plaatselijk vuurwerkverbod. 
Samen met de buurtgemeenten volgt 
Wijdemeren het landelijke beleid. Wel is 
een aantal kwetsbare locaties (scholen 
en verzorgingshuizen) aangemerkt als 
vuurwerkvrije zones. Hier mag beslist 
geen vuurwerk worden afgestoken. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s) en agenten controleren hier op.

Wilt u vuurwerk afsteken? Dat mag alleen tus-

sen 31 december 2022 vanaf 18.00 uur tot en 

met 1 januari 2023 02.00 uur. Voor een aantal 

zones geldt een absoluut verbod op het afste-

ken van vuurwerk, zowel in de aanloop naar 

het nieuwe jaar als ook tijdens de jaarwisseling 

zelf. Dit verbod geldt ten eerste voor scholen 

en schoolpleinen. Het betreft De Catamaran 

aan het Bleekveld 1, IKC Wereldwijs aan de 

Laan van Eikenrode 51, De Sterrenwachter aan 

de Lindelaan 106 en De Linde aan de Linde-

laan 54 (allen in Loosdrecht).

In Kortenhoef gaat het om de Regenboog aan 

de Elbert Mooijlaan 86, De Curtevenne aan de 

Parklaan 3 en de Sint Antoniusschool aan de 

Zuidsingel 50.

In Ankeveen geldt het vuurwerkverbod voor 

de Joseph Lokinschool aan Hollands End 8. In 

Nederhorst den Berg betreft het de Warin-

school aan de Overmeerseweg 36, de Meester 

Kremerschool aan de Reigerlaan 7 en de 

Jozefschool aan de Dammerweg 7.

Verzorgingshuizen
Ook verzorgingshuizen en seniorencom-

plexen zijn aangewezen als vuurwerkvrije 

zone. Het gaat om seniorencomplex de Em-

tinckhof aan de Eikenlaan 51 en Inovum aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht. 

Veensteate/Veenakker aan de Oudergaarde 1 

tot en met 219 in Kortenhoef valt ook onder 

de regeling evenals Zorgcomplex de Kuyer 

aan de Jozef Israëllaan in Nederhorst den 

Berg. Tot slot geldt Landgoed Eikenrode aan 

de Nieuw-Loosdrechtsedijk 21 in Loosdrecht 

als vuurwerkvrije zone.

Overigens kunt u bij de receptie van het 

gemeentehuis gratis posters afhalen met een 

oproep om oud en nieuw in uw straat vuur-

werkvrij te vieren.

Verplicht vuurwerkvrije zones in Wijdemeren

Inwoners van Wijdemeren die een 
energietoeslag krijgen, mogen een 
warmtedeken afhalen. Geïnspireerd 
door de bewonersactie Warmte voor 
Wijdemeren deelt Energiecoöperatie 
(EC) Wijdemeren op drie locaties in de 
gemeente gratis elektrische dekens uit. 
Inwoners die een deken mogen opha-
len, hebben daarvoor een brief thuis 
gekregen.

Marjolijn Bezemer van EC Wijdemeren: 

“Steeds meer mensen hebben te maken met 

een hoge energierekening. Wij willen de inwo-

ners die de energietoeslag hebben ontvangen, 

helpen minder energie te gebruiken en toch 

warm te blijven.”

Brief 
Alle inwoners die het afgelopen jaar de 

energietoeslag hebben ontvangen, ontvangen 

een brief van de gemeente. Met deze brief 

kunnen zij een gratis elektrische deken op-

halen op een van de volgende afhaallocaties: 

Woensdag 21 december tussen 15.00 en 19.00 

uur: Gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht; 

Donderdag 22 december tussen 15.00 en 

19.00 uur: Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 

1 in Nederhorst den Berg; Vrijdag 23 decem-

ber tussen 15.00 en 19.00 uur: De Dodaars, 

Dodaarslaan 16 in Kortenhoef

Let op! De brief geldt als afhaalbewijs! Het is 

belangrijk dat u deze bij u heeft wanneer u de 

deken ophaalt.

Warmte voor Wijdemeren was een spontane 

bewonersactie met name voor gebruikers van 

de voedselbank. Deze actie is nu uitgebreid 

dankzij subsidie van het Rijk in samenwerking 

met gemeente Wijdemeren. Heeft u nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met 

Energiecoöperatie Wijdemeren via info@

ecwijdemeren.nl of bel tijdens kantooruren 

met Marjolijn Bezemer 06 4854 5227. U kunt 

ook een appje sturen naar dit nummer.

Warmtedeken voor mensen met een energietoeslag
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Iedereen van 12 jaar of ouder kan een 
afspraak maken voor de herhaalprik te-
gen corona met een vernieuwd vaccin. 
Dat kan op de website www.planjeprik.
nl of telefonisch via 0800-7070. U heeft 
daarvoor geen uitnodigingsbrief meer 
nodig. De landelijke overheid heeft 
besloten dat ‘gezonde’ mensen onder 
de 60 jaar geen uitnodigingsbrief meer 
ontvangen. 

De opkomst voor de herhaalprik bij zes-

tigplussers en mensen met een kwetsbare 

gezondheid is goed. De animo voor vaccinatie 

bij inwoners onder de 60 jaar blijkt aanzienlijk 

lager. 

Afwachting 
Mogelijk zijn er inwoners die wel geïnteres-

seerd zijn in de herhaalprik, maar in afwach-

ting zijn van de uitnodigingsbrief. Die is dus 

niet meer nodig. Wel moeten er minimaal 

drie maanden zitten tussen de vorige prik of 

besmetting en de herhaalprik.

Meer informatie is ook te vinden op

www.mijnvraagovercorona.nl 

Herhaalprik tegen corona zonder uitnodigingsbrief

IkPas gaat op 1 januari weer van start. 
Bij deze landelijke actie worden mensen 
opgeroepen een maand geen alcohol 
te drinken. Deelnemers worden zich 
zo bewuster van hun eigen drinkge-
woonten en kunnen zelf ervaren hoe 
het is om een tijdje alcoholvrij te leven. 
Aanmelden kan via www.ikpas.nl.

Ruim acht op de tien volwassenen in de regio 

Gooi en Vechtstreek drinken wel eens alcohol. 

En bijna één op de vijf volwassenen in de regio 

drinkt overmatig (vrouwen meer dan zeven 

glazen per week, mannen meer dan veertien 

glazen per week). Af en toe een glas alcohol 

drinken kan ongemerkt overgaan in een ge-

woonte. IkPas kan helpen om deze gewoonte 

te doorbreken. 

IkPas: alcoholgebruik op pauze 
In januari starten wereldwijd miljoenen men-

sen met een alcoholvrije maand (Dry January). 

In de regio Gooi en Vecht doen jaarlijks hon-

derden mensen mee aan deze actie, georga-

niseerd door IkPas met ondersteuning van de 

GGD Gooi en Vechtstreek. Wethouder Joke 

Lanphen, voormalig huisarts en aanjager alco-

holpreventie in de regio Gooi en Vechtstreek: 

‘’Door mee te doen aan IkPas en de hele 

maand bewust geen drup te drinken, merken 

mensen wat dit doet voor hun gezondheid. 

Veel deelnemers kunnen beter slapen, voelen 

zich na afloop fitter en verliezen zelfs gewicht. 

Voordelen genoeg. Daarom moedig ik ieder-

een aan: Ga de uitdaging aan en bewijs voor 

jezelf: ik houd het vol!’’

Meer ondersteuning 
Voor sommige mensen is een maand geen 

alcohol drinken moeilijker dan ze van tevoren 

dachten. Extra of persoonlijk ondersteuning is 

mogelijk, informatie is te vinden op

www.ggdgv.nl/alcohol. 

Ga de uitdaging aan: geen alcohol in januari 



Tanja Rademaker, Hair Bijouterie Ankeveen
“Ik probeer er een feestje van te maken. Elke dag. Dit jaar en ook volgend jaar. Mijn wens: Laten we vooral oog hebben voor elkaar. 

Mensen die depressief zijn, of gescheiden zijn of in de fi nanciële problemen zitten: een kaartje of armbandje kan zo welkom zijn.” 

Tanja ziet het om haar heen in Ankeveen: “Alles wordt duurder: gas, benzine, boodschappen. Steeds meer mensen die naar de 

voedselbank gaan.” Ze weet als geen ander wat tegenslagen zijn. Een paar jaar geleden had ze nog vier zaken: nagelstyling, 

pedicure, beauty en hairsalons. Toen kwam de coronacrisis. Torenhoge huren, zware lasten, jaren verlies gedraaid. “Als ik was 

doorgegaan had ik mijn huis moeten verkopen.” Maar van tegenslag leer je. “Ik heb nu één zaak en dat brengt veel rust.” Pluk de 

dag, is Tanja’s parool. Liefst met anderen. “Ik heb in het voorjaar een feest gegeven voor onze klanten bij het theater aan het water. 

Er kwamen driehonderd mensen. Het was zo geweldig. Als je doet wat je leuk vindt, is het niet echt werken.”

Co Verhoef,
Bike Totaal Loosdrecht
Ik hoop vooral dat 2023 weer een normaal jaar 

wordt. De afgelopen jaren waren dat niet. Eerst met 

de coronabeperkingen, daarna de oorlog in Oek-

raïne. Alles is zo veel duurder geworden. Kijk naar 

het Journaal en je ziet de ellende voorbij komen.” 

“Ik wens de mensen vooral een gezond jaar toe. Ga 

fi etsen is altijd al ons advies geweest. Als fi etsenmaker 

heb ik profi jt gehad van corona. Mensen konden niet 

meer naar de sportscholen, die gingen dicht en fail-

liet. Ik heb in die tijd heel veel  racefi etsen verkocht. 

Die waren niet meer aan te slepen. Goed voor ons. 

Maar ik had het erg te doen met de ondernemers die 

bui- ten   hun 

schuld geen kant 

meer op konden. 

Daarom, ik 

hoop dat alles 

weer normaal 

wordt komend 

jaar.”

Fijne feestdagen

Wietske van Ierssel, gangmaker in de opvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne
‘’Het jaar 2022 was een jaar vol crisissen. Het jaar begon met een staartje van de coronapandemie.

En nog maar niet te spreken over alle andere crisissen zoals de klimaatcrisis en woningnood. In 

februari kwam daar de oorlog in Oekraïne bovenop. Mijn man en ik hebben geen moment getwijfeld 

en ons huis opengesteld voor vluchtelingen. Begin maart kwamen twee jonge vrouwen bij ons aan, 

in ons huis in Loosdrecht. Inmiddels is één van de dames terug in Oekraïne en de andere woont in 

Nederhorst den Berg en probeert een leven opbouw te bouwen in Nederland door vooral heel hard 

te werken. Het was een super bijzondere periode. Niet alleen voor ons als gezin. Maar de saamhorig-

heid in de hele gemeente was zo groot. En super hartverwarmend. De inzamelingsactie, de Shop voor 

Nop, het fi ets project, alle hulp van inwoners bij het klaar maken 

van de Drieluik en alle inzet van de gemeente. Ik vind het 

super bijzonder dat ik een klein steentje heb mogen 

bijdragen. Ik heb zoveel bijzondere, lieve mede 

inwoners ontmoet en dat is een verrijking voor het 

wonen in Loosdrecht. 

Mijn wens voor 2023 zal je dus niet verbazen en 

dat is: doe eens iets extra voor een ander. Laten 

we minder gericht zijn op onszelf maar onze blik 

verruimen, kijk naar elkaar. Luister en biedt hulp als het 

nodig is. Want samen bereik je altijd meer dan alleen.’’



 

 Beste inwoners,

Het einde van het jaar komt al weer snel in zicht. In deze donkere dagen is er gelukkig veel dat ook licht 

brengt. Samenzijn, gezelligheid en zorg voor elkaar. Er is ook veel waar ik als burgemeester trots op ben.

De enorme inzet van vrijwilligers in onze gemeente bij alle activiteiten rondom de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen is hier een goed voorbeeld van. Maar er zijn er natuurlijk veel meer: van de vrijwilligers op de 

sportverenigingen, tot de actieve ouders op de scholen, tot de vrijwilligers in de verzorgingshuizen .

Ook ben ik trots op de veerkracht van onze ondernemers. En de betrokkenheid van onze inwoners.

Dat zien we ook weer terug bij de vele activiteiten die in deze periode in onze dorpen worden

georganiseerd. Van de kerstlichtjestocht (Loosdrecht), de kerstafette (’s-Graveland), Nederhorst on Ice

 (Nederhorst den Berg), de lichtjesmarkt (Ankeveen) tot kerstnachtdiensten (onder andere in het Oude Kerkje aan  

 de  Dijk in Kortenhoef). Te veel om op te noemen.

Of u deze dagen nu op pad gaat of thuis blijft: geniet van de feestdagen. Namens het college wens ik u en de uwen fijne feestdagen en een gezond 2023!

We zien u graag op de nieuwjaarsbijeenkomst op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Wijdemeren.

Crys Larson, burgemeester

Marjolijn Bezemer, armoedebestrijder
“Begin 2022, nog voor de oorlog uitbrak in Oekraïne, zijn we aan de slag gegaan met het thema energiearmoede. Het was in 

het begin vooral zaak om de doelgroep te bereiken. Dat deden we via scholen, huisartsen en kledingbanken.” Bijna een jaar 

later maakt Marjolijn een eerste balans op. “De armoede is groter en erger geworden. Niet alleen de energie is duurder ge-

worden, alle boodschappen kosten meer. En het zijn niet alleen de mensen met lage inkomens die erdoor zijn getroffen. 

Ook de middeninkomens zijn in de problemen gekomen.”

Voor Bezemer sluit 2023 naadloos aan bij 2022. “Met scholen en de kledingbank hebben we de eerste twee zogeheten 

buurtkastjes geïntroduceerd, één aan de Eslaan in Kortenhoef en in één bij de kerk in Nederhorst. Daarin kunnen mensen 

voedsel en hygiëne-artikelen plaatsen, bestemd voor mensen met geldproblemen. Daar kunnen ze out of the picture op terugvallen.

Er is redelijk veel schaamte.” 

“Ik vind het heel mooi om te zien dat er zoveel initiatieven zijn in Wijdemeren om elkaar te helpen. Dat zag je tijdens corona, toen mensen voor elkaar boodschappen 

deden, en nu weer.”

Bart IJkhout,
voorzitter Nederhorst on Ice
“Het is best wel een vervelend jaar geweest, 2022”, blikt Bart IJkhout terug. De 

voorzitter van de ijsclub doelt op inflatie, financiële problemen bij veel gezin-

nen, maar vooral op de oorlog in Oekraïne die mensen onnoemlijk leed heeft 

gebracht. 

Wat Nederhorst betreft, is er trots en dankbaarheid. “De ijsbaan staat er weer.” 

Het is een enorme prestatie geweest van vrijwilligers en sponsoren. 

Toch zijn er ook wel zorgen omtrent de betaalbaarheid. “De kosten aan energie 

zijn minstens verviervoudigd.” De organisatie ontkwam er dan ook niet aan om 

de tarieven te verhogen. Dat het schaatsen nog enigszins betaalbaar blijft, komt 

omdat de organisatie alle materialen in eigen beheer heeft. “We draaien zonder 

een cent overheidssubsidie.” Steun in de vorm van subsidie, net als zwemba-

den die krijgen, was zeker welkom geweest om de 

gestegen energiekosten deels te compenseren. 

Dat het toch is gelukt om jong en oud van 

het schaatsen te kunnen laten genieten, 

is Nederhorst ten voeten uit. “Er is veel 

saamhorigheid en we kunnen dingen 

goed organiseren.”

“Ik wens de mensen uiteraard een heel

mooi 2023 toe. Vertrouw op eigen kracht.”

Mariëtte Steenvoorden, 
bloemist van
Lobelia in
Kortenhoef
Hoe kil en donker de 

grote wereld deze da-

gen ook is, in Lobelia, 

de bloemenzaak van 

Mariëtte Steenvoorden

in winkelcentrum 

de Meenthof, is 

het gezelliger en drukker 

dan voorgaande jaren. ‘’Vorig 

jaar mocht er  bijna niets vanwege 

de coronabeperkingen. De winkel was dicht. Alleen buiten mocht worden 

verkocht.” Geen leuke tijd. Door kou en verplichte afstand schoot het praatje er 

meestal bij in, vertelt Mariëtte.

Mariëtte wil een toegankelijke bloemist zijn. In de menselijke omgang maar ook 

wat de betaalbaarheid betreft. Mensen moeten bij haar altijd ook voor een klein 

bedrag een bloemetje kunnen kopen. “Voor mij staan bloemen voor warmte, 

voor aandacht die je elkaar geeft. Dat we aan elkaar denken.

Mijn wens voor 2023 is vooral dat we lief zijn voor elkaar. Dat kost maar een 

klein beetje moeite. Maar het maakt nèt het verschil.’”



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding,

   zaaknummer Z.75990 (11.12.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee gebouwen,

   zaaknummer Z.75878 (05.12.22)

- Elzenhof 7: plaatsen 11 zonnepanelen,

   zaaknummer Z.75944 (07.12.22)

- Moleneind 47: vervangen botenhuis,

   zaaknummer Z.75989 (10.12.22)

- Zandheuvel 10: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.75991 (11.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (05.12.22)

- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen drie 

   bomen, zaaknummer Z.75582 (05.12.22)

- berm ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 31 

   bomen, zaaknummer Z.75970 (08.12.22)

- Groenstrook Molenmeent: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75856 (02.12.22)

- voor ’t jagerspaadje 15 en 19: kappen twee 

   bomen, zaaknummer Z.76018 (13.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (05.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (05.12.22)

- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen,

   zaaknummer Z.75876 (05.12.22)

- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen acht 

   bomen in Bosje van Sprenger, zaaknummer 

   Z.75846 (02.12.22)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen vijf 

   bomen, zaaknummer Z.75887 (05.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: vervangen dam-

   wand en steiger, zaaknummer Z.75988 (10.12.22)

- Prinses Margrietstraat 47: wijzigen gevel,

   zaaknummer Z.75845 (01.12.22)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (08.12.22)

- naast Rading 32: kappen boom,

   zaaknummer Z.75954 (08.12.22)

- naast Rading 142: kappen twee bomen,

   zaaknummer Z.76025 (13.12.22)

- Rading 168: kappen vijf bomen,

   zaaknummer Z.75966 (08.12.22)

- nabij Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75965 (08.12.22)

- Rading 192: kappen boom,

   zaaknummer Z.75888 (05.12.22)

- Naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (13.12.22)

Nederhorst den Berg
- Jacob van Ruysdaelstraat 14: plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.75866 (04.12.22)

- Machineweg 42b: bouwen drie bedrijfsgebouw-

   en en bedrijfswoning, zaaknummer Z.75987 

   (09.12.22)

- Middenweg 159: realiseren aanvullende 

   zuiveringsstap afvalwater, zaaknummer Z.75905 

   (06.12.22)

- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (09.12.22)

- ter hoogte van Voorstraat 4: afwijken bestem-

   mingsplan Lentespektakel 2023,

   zaaknummer Z.75891 (05.12.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Frans Fennishof 27: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.74673 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 29: plaatsen kelder onder carport, 

   zaaknummer Z.73723 (01.12.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaaknummer Z.71508 (01.12.22)

Kortenhoef
- Koninginneweg 73b: wijzigen constructie 

   woning (tweede fase), zaaknummer Z.74978 

   (13.12.22)

- Moleneind 56: bouwen woning,

   zaaknummer Z.73660 (01.12.22)

Loosdrecht
- nabij Dennenlaan 24: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.75880 (09.12.22)

- ‘t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen, 

   zaaknummer Z.72839 (05.12.22)

- achter Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75884 (09.12.22)

- naast Laan van Eikenrode 39: kappen boom, 

   zaaknummer Z.75885 (

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.73863 (01.12.22)

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75462 (13.12.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in 

   koepelzaal, zaaknummer Z.72835 (13.12.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijfswoning naar recreatiewoning,

   zaaknummer Z.60369 (01.12.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   entreegebouw, receptie, kantoor en supermarkt,

   zaaknummer Z.60372 (01.12.22)

- Bloklaan 22 BG04: afwijken bestemmingsplan 

   havengebouw, zaaknummer Z.60373 (01.12.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: aanpassen parkeergarage, 

   zaaknummer Z.75061 (12.12.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (06.12.22)

Loosdrecht
- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken 2 ap-

partementen in bestaande bouw en verplaatsen 

trainingsstudio, zaaknummer Z.75102 (14.12.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 65: maken aanbouw,

   zaaknummer Z.74878 (06.12.22)

>  Aanmeldnotitie m.e.r.- beoor-
deling RZI-Horstermeer, Midden-

weg 159 te Nederhorst den Berg

Op 2 december 2022 heeft het college een m.e.r.-

beoordelingsbesluit genomen voor het plaatsen 

van een ozon-installatie en magnesiumchloride 

doceerinstallatie bij waterzuiveringsinstallatie 

Horstermeer op de locatie Middenweg 159 in 

Nederhorst den Berg. (Z.75365).

 

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen 

bezwaar worden ingediend, tenzij een belang-

hebbende door de voorbereidingsbeslissing 

rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt.

In een later stadium kunnen zienswijzen worden 

ingediend op het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning. Daarbij kunnen ook eventuele 

zienswijzen tegen de voorbereidingsbeslissing 

worden gegeven. 

>  Besluit omgevingsvergunning en 
besluit verklaring van geen beden-
kingen perceel Nieuw-Loosdrecht-
sedijk 105b, te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van art.

2.12 lid 1, sub a, onder 3, van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan “Loosdrecht, 

Landelijk gebied Noordoost 2012” ten behoeve 

van de vergroting van het campingterrein aan de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht. 

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan. 

Stukken ter inzage
De besluiten en ander ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 12 december 2022 gedurende zes 

weken er inzage. U kunt het besluit omgevings-

vergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b, 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-va01

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

>  Verwijdering trailer met vaar-
tuig Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op vrijdag 30 december 2022 

met toepassing van bestuursdwang een trailer 

met een vaartuig zonder kenteken die gepar-

keerd staat op het parkeerterrein aan de 
Kooi te Nederhorst den Berg den Berg te 

verwijderen.

Tot en met donderdag 29 december 2022 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom te verwijderen en verwijderd te 

houden. Ook het parkeren elders in de openbare 

ruimte in de gemeente Wijdemeren is vervolgens 

niet toegestaan. De aankondiging dat deze trailer 

met vaartuig door middel van bestuursdwang 

verwijderd gaat worden is op 2 december 2022 

op het voertuig aangeplakt.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef         
- Van Heumenhof 25, : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (9 november 2022 )

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


