
Baudewine van Drimmelen ziet ze 
nog zo staan, gezinnen met kinde-
ren met slechts één koffer. Samen 
met andere vrijwilligers besloot ze 
om voor Oekraïense vluchtelingen 
in Loosdrecht een weggeefwinkeltje 
met kleding op te zetten. Shop voor 
Nop was maandenlang een ontmoe-
tingsplek voor Oekraïners en mensen 
uit de gemeente Wijdemeren die ze 
wilden helpen. Afgelopen zondag is 
de winkel gesloten.

“De aanloop is de laatste maanden behoor-

lijk afgenomen’’, verklaart Baudewine van 

Drimmelen. Op sommige dagen kwamen er 

nog maar drie mensen naar het winkeltje in 

het voormalige jeugdhonk aan de Oud-Loos-

drechtsedijk naast de brandweerkazerne.

Dat was in de begindagen wel anders. De 

vluchtelingen kwamen met niks, maar gingen 

met tassen vol de winkel uit, vertelt Baudewine.

De Shop voor Nop, een initiatief van Wietske 

van Ierssel, had nooit zo’n succes kunnen 

worden zonder de gulle bevolking van Loos-

drecht. De vrijwilligers van de Oekraïnewerk-

groep kregen niet alleen uitstekende gebruikte 

kleding. Veel inwoners kochten zelf nieuw 

waar veel behoefte aan was. Kleding maar ook 

verzorgingsproducten. ,,Als de drogist een 

twee-halen-één-betalen actie had, kwam men 

de dubbel gekochte artikelen brengen.

Heftige verhalen
Baudewine en haar collega’s hebben heel veel 

heftige verhalen gehoord over land dat velen 

met zoveel pijn en verdriet hebben achterge-

laten. ”En toch waren ze over het algemeen 

vrolijk en aardig, waar je zou verwachten dat ze 

vooral verdrietig zijn.’’

De communicatie verliep lang niet altijd even 

makkelijk. Niet iedereen spreekt even goed 

Engels, iets dat voor de gasten maar ook voor 

Nederlanders geldt. Uiteindelijk is dat niet zo 

belangrijk, geeft Van Drimmelen aan. ,,Je doet 

je best, dat is wat telt.’’

’’Veel Oekraïners die hier verblijven hebben 

inmiddels een baan.’’ Ze zijn financieel niet 

afhankelijk en hebben minder tijd om naar 

de winkel te komen. Anderen hebben een 

uitkering en waarschijnlijk hebben de tientallen 

Oekraïners inmiddels genoeg kleding.

Afgelopen zondag was de Shop voor Nop voor 

het laatst open, niet alleen voor Oekraïners 

maar voor iedereen die kleding kan gebruiken. 

De Oekraïne werkgroep wil iedereen bedanken 

die de shop voor nop tot een succes maakte. 

Het is Van Drimmelen vooral opgevallen hoe 

ruimhartig de Loosdrechters met het initiatief 

zijn omgesprongen. ,,We hebben in al die tijd 

niet één onaardige reactie gekregen.’’
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Vuurwerkvrije zones

Gemeente Wijdemeren helpt u graag mee aan 

een al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuurwerkvrije 

straat met oud en nieuw. Overleg wel vooraf

met de buurt.
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Met een maatje kom je 
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>   Sportakkoord
Voor alle sportaanbieders in de gemeente 

Wijdemeren is er maandag 28 november

een netwerkbijeenkomst bij voetbalvereniging

’s Graveland. Het hoofdonderwerp is het 

Sportakkoord. Welke successen zijn behaald 

en wat kan er beter? De bijeenkomst duurt 

van 19:00 tot 21:00 uur en wordt georga-

niseerd door Team Sportservice en het

sportakkoord. Aanmelden gaat via het 

e-mailadres dtijnagel@teamsportservice.nl.

>   Fusie bibliotheken
De bibliotheken Huizen Laren Blaricum en 

Gooi en Meer gaan op in één bibliotheek met 

de nieuwe naam Gooi+. Het doel is om één 

robuuste en toekomstbestendige organisatie 

te vormen voor de gemeenten Wijdemeren, 

Gooise Meren, Huizen, Eemnes, Blaricum en 

Laren. De fusie, gepland per 1 januari 2023, 

gaat zonder ontslagen en beperking van de 

openingstijden en of budgetten gepaard.

De betreffende bibliotheken  werken al jaren 

intensief met elkaar samen.

>   Rijbewijskeuring gemeentehuis
Mensen kunnen zich via RegelZorg medisch 

laten keuren voor verlenging van hun 

rijbewijs in het gemeentehuis in Loosdrecht 

op woensdag 30 november. Zo’n keuring 

is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of 

wanneer u een zogenoemd groot rijbewijs 

(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wan-

neer u om medische reden een arts moet 

bezoeken van het CBR. Een afspraak maken 

gaat via RegelZorg (www.regelzorg.nl of 

telefonisch via 088-23 23 300).

>   Fietsen Oekraïne
Diverse vrijwilligers hebben weer een aantal 

fietsen opgeknapt. Oekraïense vluchtelingen 

in de gemeente Wijdemeren die graag een 

gebruikte fiets willen, kunnen deze aanvragen 

via oekraine@wijdemeren.nl. Vermeld in de 

e-mail naam, adres, geslacht, leeftijd en

lengte. Team Sportservice biedt fietslessen aan. 

>   Houd uw telefoon aan
Ruim een kwart van de 75-plussers ontvangt 

een NL-Alert vaak niet op de mobiele telefoon 

omdat die uitstaat. Het ministerie van Justitie 

en Veiligheid en de Veiligheidsregio voeren 

deze week campagne om het bereik onder 

deze leeftijdsgroep te verbeteren. NL-Alert 

is het alarmmiddel van de overheid dat u 

waarschuwt en informeert over een nood-

situatie. Laad ‘m op en Laat ‘m aan, heet de 

campagne.

   Shop voor Nop: ‘Niet één onaardige reactie’  



Heeft u genoeg van vuurwerkoverlast, 
lawaai, angstige huisdieren, troep op 
straat en in de tuinen? Misschien dat uw 
buren er net zo over denken. Gemeente 
Wijdemeren helpt u graag mee aan een 
al dan niet gedeeltelijke (knal-)vuur-
werkvrije straat met oud en nieuw.

De gemeente stelt geen verboden op het 

afsteken van vuurwerk in, maar ondersteunt 

buurten die van het geknal af willen in de vorm 

van posters. Die kunnen worden opgehangen 

voor de ramen om de wensen van de buurt zo 

breed mogelijk kenbaar te maken.

Op die poster is onder meer in grote letters 

de slogan te lezen: ‘Wij vieren oud en nieuw 

zonder vuurwerk’ met als onderschrift ‘Als 

bewoners van deze straat verklaren wij onze 

straat (of een gedeelte daarvan) vuurwerkvrij’.

Geen garantie
De gemeente verstrekt die posters op verzoek. 

Om de kans op een vuurwerkvrij oud en nieuw 

zo groot mogelijk te maken is het wel raad-

zaam dat u vooraf overlegt met uw buren en 

andere bewoners in de straat. De gemeente 

garandeert dus niet dat iedereen meedoet. 

Dat is niet af te dwingen. Wel geldt; hoe meer 

mensen het initiatief steunen en ervan weten, 

hoe groter de kans op succes.

U kunt de posters aanvragen door een e-mail 

te sturen naar communicatie@wijdemeren.nl. 

Vermeld daarin uw naam, het adres waarop de 

posters bezorgd moeten worden en hoeveel u 

er wilt hebben.

Wijdemeren deels vuurwerkvrij, maar betrek de straat erbij

De jaarlijkse campagne ‘Zien drinken 
doet drinken’ is begin november weer 
van start gegaan. De boodschap van 
deze landelijke actie is dat kinderen en 
jongeren drinkgedrag van anderen
kopiëren. Het advies is daarom om in 
hun bijzijn geen alcohol te drinken.
Via verschillende kanalen vraagt GGD 
Gooi en Vechtstreek aandacht voor 
deze boodschap. Hiernaast worden er 
dit najaar verschillende activiteiten voor 
ouders georganiseerd.

Kinderen kopiëren het drinkgedrag van ouders.

Het voorbeeldgedrag van ouders en van 

andere volwassenen in de omgeving van een 

kind, doet ertoe. Geen alcohol drinken in het 

bijzijn van kinderen en jongeren maakt de kans 

kleiner dat ze op jonge leeftijd gaan drinken 

en later te veel gaan drinken. De landelijke 

campagne ‘Zien drinken doet drinken’ is erop 

gericht ouders hiervan bewust te maken.

Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl zijn

ervaringsverhalen van ouders te lezen en 

wordt ingegaan op veel gestelde vragen 

als: ‘Op welke momenten kan ik nog wel 

drinken?’, ‘Ik wil op kinderverjaardagen geen 

alcohol meer schenken. Hoe maak ik dat 

bespreekbaar?’ en ‘Kun je kinderen niet beter 

leren met mate te drinken in plaats van het 

helemaal te verbieden?’. 

Voorbeeldrol
Veel ouders in Gooi en Vechtstreek zijn zich 

bewust van hun voorbeeldrol. Maar liefst

9 op de 10 ouders vinden het belangrijk om 

het goede voorbeeld aan hun kind te geven. 

Toch drinken drie op de tien ouders vaak

alcohol in het bijzijn van hun kind. Dat blijkt

uit het ouderonderzoek dat in 2021 door 

Iresearch werd uitgevoerd in Gooi en Vecht-

streek. Meer over dit onderzoek is te lezen op 

www.ggdgv.nl/ouderonderzoek. 

In het verlengde van de campagne

‘Zien drinken, doet drinken’, houdt de GGD

dit najaar twee online bijeenkomsten over

alcohol en opvoeding. Hiernaast heeft de 

GGD speciale ouderpakketten samengesteld 

voor ouders om het gesprek met hun kind

aan te gaan. Meer informatie over de bijeen-

komsten en ouderpakketten is te vinden op 

www.hierfixjenix.nl. 

Sinds 2013 is het alcoholgebruik onder 

jongeren in de regio gedaald. En dat is mooi, 

want alcohol is schadelijk voor de gezondheid. 

Helemaal voor jongeren omdat hun lichaam 

en hersenen nog volop in ontwikkeling zijn.

In Regio Gooi en Vechtstreek wordt er

daarom integraal samengewerkt om het

alcoholgebruik onder jongeren verder terug

te dringen. Naast voorlichting aan ouders 

bestaat de aanpak onder meer uit het

programma Helder op School, toezicht door 

gemeenten op de naleving van de NIX18 

regels bij alcoholverstrekkers en voorlichting 

aan professionals. 

Campagne ‘Zien drinken doet drinken’ 
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Voor jongeren die het gevoel hebben niet 
mee te komen met leeftijdsgenootjes of 
tegen praktische problemen aanlopen, 
biedt een coach van het Maatjesproject 
Gooi en Vechtstreek concrete hulp om uit 
de impasse te komen.

Het was de mentor die van Chen (16) ver-

moedde dat haar leerling, sinds vijf jaar in 

Nederland, een beetje alleen door het leven 

ging. Zijn ouders spreken enkel Chinees en 

met zijn Nederlandse leeftijdsgenoten kan 

hij, vooral door de taal, net niet helemaal 

meekomen. Via het maatjesproject Teens on 

a Mission kwam hij in contact met maatje 

Paul, een net gepensioneerde zestiger die de 

Chinese cultuur heel interessant vindt.

‘’Wat ze samen doen? Ze wandelen geregeld 

samen en kletsen. Voor Chen is dat heel 

goed om zijn beheersing van de Nederlandse 

taal te verbeteren. Paul is geïnteresseerd in 

China. En met praktische tips kan hij Chen 

bijvoorbeeld helpen met het vinden van een 

baantje.’’ Leonore Hoogstraten is trajectbe-

geleider van het maatjesproject in de Gooi 

en Vechtstreek en haalt diverse voorbeelden 

aan om de kracht van Teens on a Mission te 

illustreren. 

Teens on a Mission is een coachingsproject 

van het Maatjesproject voor 12 tot 23 jaar in 

de gemeenten Hilversum, Wijdemeren en 

Gooise Meren. Voor lang niet alle jongeren 

in deze regio is geestelijk welzijn vanzelfspre-

kend, weet Hoogstraten. Gebrek aan con-

tacten, somberheidsklachten en of moeite 

met de Nederlandse taal spelen daar vaak in 

een rol in. ‘’Het is voor alle jongeren die wel 

wat hulp kunnen gebruiken’’, verduidelijkt 

Hoogstraten. Gemeente Wijdemeren onder-

steunt het project om eventuele achterstan-

den weg te nemen en bij te dragen aan het 

geestelijk welzijn van jongeren. 

Alle leeftijden
Maatjes, of coaches, kunnen van alle leeftijden 

zijn zoals in het voorbeeld van Chen en Paul. 

Maar vaak is een maatje die een paar jaar ou-

der is, de aangewezen persoon om zich in te 

leven. ,,Zo hebben we een meisje van 18 met 

somberheidsklachten gekoppeld aan

een hbo-studente van 22 jaar die een sociaal-

pedagogische opleiding doet. Het meisje 

heeft behoefte aan een soort grote zus.

Voor de studente is de begeleiding tevens 

een stage-opdracht.’’

Hoogstraten doet ook een oproep aan

maaatjes in spe om zich aan te melden.

Van hen wordt gevraagd dat ze wekelijks

een uur tot anderhalf uur beschikbaar zijn. 

Veel tijd kost het niet. Uit ervaring weet 

Hoogstraten dat iets betekenen voor een 

ander heel veel voldoening geeft. We houden 

regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit 

te wisselen.’’ Ook geeft de stichting trainingen

en tips, bijvoorbeeld in het bewaken van de 

eigen grenzen.

Aanmelden en meer informatie gaat 

telefonisch via 035-6400061 of per e-mail 

via leonore@maatjesprojectgooi.nl

Om de privacy van de betrokkenen te waarborgen zijn de 

namen Paul en Chen gefingeerd.

Een maatje kan het verschil maken voor jongeren



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Kalverstraat 3: vernieuwen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75418 (08.11.22)

’s-Graveland
-Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75262 (31.10.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122:bouwen tijdelijke bouw-

   brug, zaaknummer Z.75544 (15.11.22)

- Kortenhoefsedijk 137: plaatsen vier

   dakkapellen, zaaknummer Z.75463 (09.11.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: wijzigen 26 al vergunde 

   appartementen op de kavel,

   zaaknummer Z.75393 (07.11.22)

- Laantje 3 en 4: kappen acht bomen en

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (16.11.22)

- nabij Trekpad 45: vernieuwen steigers,

   zaaknummer Z.75360 (03.11.22)

- De Zodde 9: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.75382 (07.11.22)

 

Nederhorst den Berg
- Fazantelaan 19: plaatsen dakkaper,

   zaaknummer Z.75462 (09.11.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 21: aanpassen steigers,

   zaaknummer Z.74516 (07.11.22)

’s-Graveland
- Zuidereinde 192: wijzigen achtergevel

   woning, zaaknummer Z.71460 (08.11.22)

Kortenhoef
- Kalkakker 5: verbreden uitweg,

   zaaknummer Z.74583 (04.11.22)

- Kortenhoefsedijk 141: plaatsen brug,

   zaaknummer Z.73540 (07.11.22)

Loosdrecht
- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en dakterras 

   en realiseren koekoek, zaaknummer Z.73488 

   (15.11.22)

- Horndijk 24: vervangen schuur en botenhuis, 

   zaaknummer Z.73197 (07.11.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen 

   brug, zaaknummer Z.73631 (07.11.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9a: bouwen bedrijfswoning

   (na sloop bestaande bedrijfswoning),

   zaaknummer Z.74330 (15.11.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 7: brandveilig gebruiken 

   kinderopvang, zaaknummer Z.74260 (07.11.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: verbouwen

   woning, zaaknummer Z.74456 (15.11.22)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (09.11.22)

>  Besluit weigering verklaring van 
geen bedenkingen (vvgb) en wei-
gering omgevingsvergunning voor 
de bouw van 150 woningen achter 
de Reeweg 2 te Nederhorst den Berg 
(Noord).

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken mede namens de gemeenteraad van 

Wijdemeren bekend dat zij, met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

de aanvraag omgevingsvergunning voor de 

realisatie van een woonwijk met 150 woningen 

achter de Reeweg 2 in Nederhorst den Berg 

hebben geweigerd. De gemeenteraad heeft op 

27 oktober 2022 de vvgb voor deze omgevings-

vergunning geweigerd.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning

voor de activiteit ‘handelen in strijd met de 

regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor de 

realisatie van een nieuwe woonwijk bestaande 

uit 150 woningen ten noorden van de kern 

Nederhorst den Berg.

Inzage
Het besluit, de bijbehorende relevante stukken 

en de weigering vvgb liggen vanaf 24 november 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dan 

kunt u een mail sturen aan de gemeente.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen 

belanghebbenden gemotiveerd beroep 

indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, 

Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht.

Vraagt uw zaak dringend om een uitspraak van 

de rechter?

Dan kunt u een verzoek om voorlopige voor-

ziening indienen bij de Voorzieningenrechter 

van de Rechtbank. Dit kan alleen als er spoed 

geboden is – gelet op de betrokken belangen

– en als u al beroep hebt ingesteld bij de 

Rechtbank (artikel 8:81 van de Algemene wet 

bestuursrecht).

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Ireneweg ter hoogte van huisnummer 31, 

   Kortenhoef:  aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende.

Loosdrecht
- Jol ter hoogte van huisnummer 12,

   Loosdrecht: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats in verband

   met handicap belanghebbende.

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).

Bouwen en wonen
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Verkeer

Maarten Hoelscher is vorige week
geïnstalleerd als wethouder van de
gemeente Wijdemeren. Hij volgt
daarmee Stan Poels op als wethouder
namens PvdA-GroenLinks.
 

De gemeenteraad stemde ook in met een

woonplaatsontheffing. Maarten Hoelscher

woont in Huizen en was daar de afgelopen

vier jaar wethouder. Hij had onder andere 

sociaal domein en burgerparticipatie in zijn 

portefeuille Daarvoor was hij ruim twaalf jaar 

raadslid, waarvan negen jaar als fractievoor-

zitter.

Burgemeester Crys Larson feliciteerde hem

met een bos bloemen en heette hem hartelijk

welkom in de gemeente Wijdemeren.

Maarten Hoelscher is 53 jaar en vader van vier 

kinderen. Hij woont samen met Gert Jan en 

is zowel lid van de Partij van de Arbeid als van 

GroenLinks.

Maarten Hoelscher beëdigd als wethouder Wijdemeren


