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Asfalt Loosdrechtsedijk

Vorige week is het eerste rode asfalt aangebracht 

op het fietspad aan de Oud-Loosdrechtsedijk.

De komende tijd werken we aan de groenstroken 

en het trottoir. Begin april volgt het asfalt op de 

rijbaan en het andere fietspad. 

>   Whatsapp Buurtpreventie

Op maandag 16 maart is er een bijeenkomst voor 

beheerders van Whatsapp Buurtpreventiegroepen 

uit Nederhorst den Berg. Thema van de avond: 

veiligheid in combinatie met Whatsapp Buurt-

preventie. Tijdens de avond kunnen ervaringen 

worden uitgewisseld en krijgen aanwezigen tips 

en tricks vanuit politie, brandweer en gemeente. 

Bent u beheerder van een Whatsapp Buurtpre-

ventiegroep uit Nederhorst den Berg, maar heeft u 

geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact 

op met de gemeente via info@wijdemeren.nl. 

>   Inloop voor commissies

Sinds januari dit jaar is de gemeenteraad gestart 

met een inloopmoment voor inwoners. Het 

inloopmoment start om 19.30 uur en vindt plaats 

voorafgaand aan de commissievergaderingen 

van de gemeenteraad. Tijdens de inloop kunnen 

inwoners informeel in gesprek met raadsleden en 

fractieassistenten. Om 20.00 uur start de reguliere 

vergadering. U bent van harte welkom op 25 

februari bij de commissie Maatschappelijke zaken 

en/of op 26 februari bij de commissie Ruimte en 

Economie. 

>   Herdenkingsmonument

Op maandag 24 februari zijn de werkzaamheden 

rond het herdenkingsmonument in Loosdrecht 

van start gegaan. Afgelopen zomer heeft Liander 

het gasverdeelstation op deze plek vernieuwd en

daarvoor is een groot deel van de beplanting ver-

wijderd. In de afgelopen periode hebben we samen 

met stichting S.L.O.E.P. een ontwerp gemaakt voor 

de nieuwe inrichting. De werkzaamheden duren 

vier tot zes weken. Bekijk het ontwerp op

www.wijdemeren.nl/projecten.

>   Spreekuur veiligheid

In een aantal Wijdemeerse dorpen is sinds kort 

een spreekuur waar u terecht kunt met vragen of 

opmerkingen over veiligheid en/of leefbaarheid. 

Tijdens het spreekuur zijn de wijkagent, wijkbrand-

weerman en buitengewoon opsporingsambtenaar 

aanwezig. De spreekuren zijn op iedere laatste 

dinsdag van de maand in de brandweerkazerne 

’s-Graveland (9.00-10.00 uur), iedere laatste

woensdag van de maand in het Sociaal Cultureel 

Centrum in Nederhorst den Berg  (14.00-15.00 uur) 

en iedere laatste donderdag van de maand in de 

bibliotheek Loosdrecht (14.00-15.00 uur).

Officiële
bekendmakingen

Eind februari kunt u het aanslag-
biljet gemeentelijke belastingen 
2020 verwachten. Dit jaar wordt 
deze verstuurd door de gemeente 
Hilversum, omdat zij sinds 1 januari 
2020 de belastingtaken voor ge-
meente Wijdemeren uitvoert. De 
tarieven zijn in december 2019 door 
de gemeenteraad van Wijdemeren 
vastgesteld.

Ook nieuw dit jaar: de Digitale Belastingbalie. Daar 

kunt u eenvoudig al uw belastingzaken regelen. Ga 

hiervoor naar wijdemeren.nl/belastingen en log in 

met uw DigiD.  

Bezwaar WOZ-waarde
De gemeente  bepaalt ieder jaar opnieuw de 

WOZ-waarde van uw woning. Hierbij wordt vooral 

gekeken naar de ontwikkelingen op de huizen-

markt. Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is of 

als u vragen heeft, kunt u het volgende doen: 

- Raadpleeg altijd eerst het taxatieverslag: hier vindt 

    u informatie over uw woning en de referentie-

    woningen die zijn gebruikt om de waarde van uw 

    woning mee te bepalen. 

- U kunt bellen met een van de taxateurs tijdens het 

    telefonisch spreekuur. U kunt van 2 t/m 27 maart 

    bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op 

    (035) 62 92 695. Als meteen blijkt dat het niet klopt, 

    kan de taxateur het direct corrigeren.

- Mocht u na contact met de taxateur alsnog be-

    zwaar willen maken, dan kan dat via de hierboven 

    genoemde Digitale Belastingbalie of door het stu-

    ren van een brief naar Postbus 9900, 1201 GM, 

    Hilversum, ter attentie van de heffingsambtenaar. 

No cure no pay
Er zijn bedrijven die adverteren om op basis van ‘no 

cure no pay’ kosteloos bezwaar te maken tegen de 

hoogte van uw WOZ-waarde. Wij adviseren u om 

altijd zelf bezwaar te maken. Dit scheelt tijd en geld, 

voor zowel u als de gemeente, is altijd gratis en alle 

bezwaren – ook die van bedrijven - worden op 

dezelfde manier behandeld. 

Vragen? 
Kijk op www.wijdemeren.nl/belastingen

Telefoon: (035) 62 92 695

(maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)

E-mail: belastingwijdemeren@hilversum.nl

(vragen over gemeentelijke belastingen en invordering)

E-mail: vastgoedwijdemeren@hilversum.nl 

vragen over de WOZ-waarde)

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

26 februari 2020

Kort

  Belastingaanslag 2020 geregeld 
  door gemeente Hilversum 

#mooiwijdemeren
@berdinevdlinden

Maandelijks bezoekt 60+ beweeg-
coach Beppie van de Bunt een 
activiteit om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in Wijdemeren. 
Deze keer de GALM Beweeggroep 
van Gymnastiekvereniging Sportivo.

“De GALM Beweeggroep bestaat uit allemaal 

verschillende vormen van sport, bewegen en 

spel. Alles komt aan bod: hockey, badminton, 

balspellen en meer. De ene keer ligt de focus 

op uithoudingsvermogen en de andere keer 

op kracht of spel. De groep is superenthousi-

ast”, vertelt docente Olinda die lessen geeft op 

maandag in Loosdrecht (14.45-15.45 uur) en 

woensdag in Kortenhoef (10.00-11.00 uur).

Oefeningen voor de hersens
“Wat zo bijzonder is aan deze les is dat we 

tijdens het bewegen ook oefeningen voor onze 

hersens doen. Opdrachten waarbij je goed moet 

luisteren en waarbij je werkt met cijfers en letters. 

Ook dat is belangrijk om gezond ouder te wor-

den. Denken en doen op een speelse manier”, 

vertelt een deelnemer.

Neem voor een proefles, informatie over de 

lessen of andere vragen contact op met

Beppie van de Bunt via telefoonnummer

06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl. 

60+ Beweegactiviteiten: GALM Beweeggroep 



Hondenpoep is de nummer één
ergernis van inwoners. Om honden-
eigenaren hier bewust van te ma-
ken, starten we de campagne ‘Mijn 
baas ruimt op’ in de hele gemeente. 

Een hond is aantoonbaar goed voor de gezondheid 

en de sociale contacten. Logisch dus dat honden 

populair zijn. Helaas is de keerzijde dat er daardoor 

ook meer poep op straat ligt. Dit is niet alleen een 

grote ergernis voor veel inwoners, het is ook slecht 

voor het milieu, de biodiversiteit en tast het opper-

vlaktewater aan. 

Succes 
In 2019 deden we, op initiatief van honden-

eigenaren, een eerste pilot van deze campagne.

En met succes! Op de plekken waar actie gevoerd 

is, ligt bijna geen hondenpoep meer. Daarom gaan 

we de pilot nu voortzetten op andere plekken in de 

gemeente.   

Wat gaan we doen?
- Extra hondenpoepbakken

   Op de populaire poepspots komen extra hon-

   denpoepbakken. Bovendien worden er een aantal 

   bestaande bakken verplaatst én krijgen een aantal 

   vuilnisbakken een klep, zodat daar ook poep in kan. 

- Dispensers 

   Op verschillende uitlaatlocaties komen dispensers 

   met biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes. 

   Een overzicht van uitlaatlocaties met dispensers 

   vindt u via www.deappelboom.nl/hondenpoep.  

- Handhaving 

   In heel Wijdemeren geldt een opruimplicht.

   De boete voor het niet opruimen van honden-

   poep staat op 140 euro (ex. 9 euro administratie-

   kosten). 

   Handhavers gaan hier dit jaar strenger op letten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de campagne?

Kijk op www.deappelboom.nl/hondenpoep.

Mijn baas ruimt op! 

Wijdemeren
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U kent de reclameslogan vast wel:
‘Maak het inbrekers niet te mak-
kelijk’. Om u te helpen, bieden we,
in samenwerking met Centrum 
Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV), gratis Veilig Wonen 
Scans aan.

Om de kans op een woninginbraak kleiner te 

maken en om ervoor te zorgen dat u zich veilig 

voelt in uw woning en in uw woonomgeving kunt u 

zich aanmelden voor de gratis en vrijblijvende Veilig 

Wonen Scan. We kunnen een beperkt aantal scans 

weggeven, dus meld u snel aan.

Op afspraak
De scans worden uitgevoerd door onafhankelijke, 

niet-commerciële, adviseurs van het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zij 

komen, op afspraak, graag bij u thuis langs om uw 

woning aan de buiten- en binnenkant te controle-

ren op veiligheid. 

Scan 
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- en 

sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende inbraakme-

thoden worden uitgelegd en u krijgt praktische tips 

over wat u zelf kunt doen om een woninginbraak 

te voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige wijze 

worden gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten 

aan verbonden zijn. 

Aanmelden
Aanmelden voor de Veilig Wonen Scan? Dat kan via 

info@wijdemeren.nl. Vermeld in de mail uw naam, 

adres en telefoonnummer. Het CCV neemt contact 

met u op. 

Beter beveiligd tegen inbraak 

Heeft u een uniek en innovatief 
idee voor energiebesparing? 
Doe dan mee met de prijsvraag 
‘Duurzame Dorpen in Actie’ en 
maak kans op een van de drie 
mooie geldprijzen. 

Inmiddels zijn er twaalf ideeën in de race; van een 

buurtbatterij tot sedumdaken en een duurzame 

ontmoetingsplek. Wilt u hier nog een idee of plan 

aan toevoegen? Dat kan nog tot uiterlijk vrijdag 28 

februari 2020. Er zijn drie mooie geldprijzen te winnen 

om te ondersteunen bij de uitvoering van uw idee.

Doorontwikkeling ideeën 
Initiatiefnemers en inwoners zijn op woensdag

4 maart van 19.30 tot 22.00 uur van harte welkom in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). Dan gaan 

we verder aan de slag met de ingediende ideeën. 

We hopen ze in deze sessie te ontwikkelen tot ver-

rassende, vernieuwende en uitvoerbare plannen. De 

jury kiest vervolgens uit alle inzendingen vijf plannen. 

Van deze top vijf wordt, ter ondersteuning van de 

presentatie, een video gemaakt. 

Prijsuitreiking
Op woensdag 25 maart tijdens het duurzaam-

heidsdiner in de Duurzame Week 2020 worden 

de plannen (video en interview) gepresenteerd en 

maken we bekend wie de prijswinnaar is. 

Meedoen?
Kijk voor meer informatie op

www.duurzamedorpeninactie.nl.

Wilt u meedoen? Stuur uw idee naar

prijsvraag@ECWijdemeren.nl. 

De prijsvraag is een initiatief van gemeente Wijde-

meren en de Energiecoöperatie Wijdemeren. 

Inspirerende ideeën energiebesparing

In Nieuw-Loosdrecht is in een aan-
tal straten eenrichtingsverkeer in-
gesteld en zijn er straten ingericht 
als 30-km zone. Zo wordt het rui-
mer en veiliger voor voetgangers 
en fietsers. Aanpassingen zijn ge-
daan in de Eikenlaan, Beukenlaan 
en de Nootweg.

Het verzoek voor eenrichtingsverkeer komt voort uit 

verschillende bewonersavonden die voorafgaand 

aan de herinrichting hebben plaatsgevonden. 

Bewoners vonden de verkeerssituatie niet veilig 

genoeg, omdat er te weinig ruimte was voor fietsers 

en voetgangers. 

Eenrichtingsverkeer
Het eenrichtingsverkeer geldt voor de volgende wegen:

- Eikenlaan tussen Lindelaan en Nootweg:

   richting Nootweg

- Beukenlaan tussen Meidoornlaan en Laan van 

   Eikenrode: richting Laan van Eikenrode

- Nootweg tussen Rading en Eikenlaan:

   richting Eikenlaan

30-km zone
Hiernaast zijn de wegen ook ingericht als 30-km 

zone. Kruisingen zijn voorzien van plateaus om de 

snelheid te remmen en waar asfalt ligt is dit voorzien 

van een zogenaamde streetprint om het karakter 

van een woonstraat te benadrukken. 

Handhaving
Het eenrichtingsverkeer op de Eikenlaan en 

Beukenlaan is sinds 1 januari 2020 van kracht. Op 

de Nootweg geldt het al langer. In de afgelopen 

periode heeft de gemeentelijke handhaver waar-

schuwingen gegeven wanneer hij een overtreding 

zag van de nieuwe verkeersregels. Vanaf nu worden 

hiervoor boetes uitgedeeld.

Eenrichtingsverkeer in Nieuw-Loosdrecht



100 DAGEN
BURGEMEESTER LARSON

Ik ben benieuwd naar nog meer verhalen, 

ontmoetingen en mooie plekken in deze 

gemeente. Daarom ga ik graag met u op stap.

Wat is uw lievelingsplek in Wijdemeren? 

De Spiegelplas, Trompenburgh, Fort Kijkuit, 

Kasteel-Museum Sypesteyn of de 

Ankeveense Plassen? 

Wilt u mij uw mooiste plek van Wijdemeren 

laten zien en er iets over vertellen? Dan kom 

ik graag langs! Meld uw lievelingsplek 

aan via communicatie@wijdemeren.nl 

en wie weet gaan we deze plek binnenkort 

samen bezoeken.

Mijn eerste 100 dagen als burgemeester van Wijdemeren 
zitten erop. Ze zijn omgevlogen en ik moet zeggen… 
het bevalt mij erg goed.
 
Iedere dag ontmoet ik nieuwe Wijdemeerders. In de dorpen, 
tijdens de vrijwilligersavond, bij overleggen met de brandweer en 
politie, op scholen en tijdens recepties. Stuk voor stuk bijzondere 
ontmoetingen. Na 100 dagen kan ik dan ook gerust zeggen dat 
ik een ontzettend trotste burgemeester ben van deze mooie 
gemeente met haar prachtige inwoners!

In de komende periode 
wil ik u en Wijdemeren 
nog beter leren kennen! 

Mij ook na deze 100 dagen volgen?

@burgemeesterwijdemeren @crlarson @burgemeesterlarson

100 dagen in cijfers:

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN

2x huwelijksjubileum

3x Optimist

2x koninklijke onderscheiding

1x Drijvende Kracht

OVERLEGGEN

44x kennismakingsgesprek

35x bestuurlijke overleggen
(over o.a. zorg, veiligheid, historie, sport)

VOORZITTERSCHAP

3x raadsvergadering

12x collegevergadering

11x overleg recreatie en water

BIJZONDERE GELEGENHEDEN

2x Sinterklaasintocht

1x vrijwilligersavond

3x naturalisatie

3x opening evenement

Wat is uw lievelingsplek?

2005-8522 Infographic WI - Eerste 100 dagen burgemeester Larson kopie.indd   1 24-02-20   12:07



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Hollands End 49: uitbreiden woning (06.02.20)
- Mr. J.C. Bührmannlaan 9: verhogen en vergroten 
   woning (18.02.20)
- Nabij Stichts End 98: vervangen brug en duiker en 
   aanleggen tijdelijke dam (10.02.20)

Breukeleveen
- Herenweg 48: plaatsen erfafscheiding (13.02.20)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 30: vervangen beschoeiing (17.02.20)
- Noordereinde achter ingang buitenplaats Boekesteyn: 
   kappen boom (19.02.20)

Kortenhoef
- Dodaarslaan 57: plaatsen dakkapel (11.02.20)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruik school (13.02.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen keerwanden 
   (13.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: vervangen vloer (10.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 280a: verlengen dakkapel (15.02.20)
- Veendijk 16: maken uitweg (06.02.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: verhogen voorste deel dak (10.02.20)
- Kooikerboog 4: uitbreiden woning (12.02.20)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (10.02.20)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 
   woning (06.02.20)

Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 3: bouwen garage (14.02.20)
- Laan van Eikenrode 2d: verbreden uitrit (14.02.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 67: splitsen woning en aanleg-
   gen uitweg (18.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bestaande starttoren deels 
   hergebruiken en verplaatsen (07.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: vervangen overkapping 
   (10.02.20)
- Van Mijndenlaan 25: plaatsen erker (10.02.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (18.02.20)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Melissen, Kermis, terrein aan de Tjalk, van 25 t/m
   29 maart 2020 (10.02.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-
datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis aan de 
Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze ter-
mijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Willem de Kwant jr Ankeveen, melding meerjaren-
   vergunning Kermis, van 15 t/m 19 april 2020 (18.02.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Drive-in-bioscoop, op het parkeerterrein naast de RK 
kerk, d.d. 12 september 2020 (14.02.20)

Loosdrecht
- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek, geluidsontheffing 
   i.v.m. werkzaamheden, N201, N236, N403, N523a en 
   N523b in de gemeente Wijdemeren, gedurende heel 2020
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis 
aan de Rading 1 in Loosdrecht (Team Juridische zaken en 
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele beden-
kingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

>  Beschikking ambtsbehalve 
uitschrijving uit de BRP

Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van 
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 
(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 
geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot 
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publi-
ceren als de bekendmaking niet kan geschieden door 
toezending aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- G.J. van Leen, geboren 27 maart 1977 is per 10 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend;
- S. Saudi, geboren 14 mei 1998 is per 16 januari 2020 
   uitgeschreven naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente 
Wijdemeren via 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Nadere regels behorende bij 
verordening naamgeving en 
nummering (adressen) gemeen-
te Wijdemeren 2018-2020

Op 25 februari 2020 (verzenddatum 26 februari) heeft 

het college van burgemeester en wethouders de “nadere 
regels behorende bij de verordening naamgeving en 
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018-
2020” vastgesteld. De nadere regels treden met terug-
werkende kracht in werking tot en met de eerste dag na 
de inwerkingtreding van de verordening naamgeving en 
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018.
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig

Festiviteiten

Persoonsregistratie

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak , 
inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de adminis-
tratie 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.

Tijdens de bel- of telefooncirkel 
belt een aantal alleenstaande ou-
deren elkaar iedere ochtend om 
te vragen of alles goed gaat. Dit 
sympathieke idee van de ouderen-
bonden in Wijdemeren is de ‘appel 
van de maand’. 

Iedere ochtend om 9.00 uur, 7 dagen per week, 

wordt met elkaar gebeld en gevraagd of alles goed 

gaat. De eerste persoon op de lijst belt de tweede 

persoon, de tweede de derde en de laatste belt de 

eerste persoon weer zodat de cirkel rond is.

Als het niet goed gaat
Als iemand niet opneemt of het gaat niet zo goed 

als men elkaar spreekt, dan belt diegene de contact-

persoon op de lijst. Dit kunnen familieleden zijn of 

buren met een sleutel. Zij kunnen dan gaan kijken en 

mogelijk hulp inschakelen. 

Deelnemen aan de belcirkel
Op een laagdrempelige manier contact met elkaar 

hebben, sneller signaleren of het wel of niet goed 

gaat. De belcirkel kan een veilig gevoel geven.

Wilt u meer weten of deelnemen?

Kijk dan op  www.deappelboom.nl/belcirkel.

Belcirkel Wijdemeren 


