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De Doe Dag in juni zal zoveel moge-
lijk live plaatsvinden. De organisa-
tie is nog op zoek naar mensen die
over hun beroep willen vertellen aan
de leerlingen.

„Het zijn bijzondere tijden en we
merken juist nu hoe belangrijk het
is om perspectief te hebben, zéker
ook voor de vmbo-leerlingen. En om
hen draait het bij Het Gooi On Sta-
ge. Jongeren kennis laten maken
met het lokale bedrijfsleven om een
goede beroepskeuze te kunnen ma-
ken. Want dat leidt tot een toe-
komstperspectief”, vat projectleider
Eleonore de Vette het evenement sa-
men. 

„Hoewel er niets gaat boven de
persoonlijke ontmoetingen op het
échte Beroepenfeest, kunnen de
leerlingen met Digimatch toch per-

soonlijk contact leggen binnen het
lokale beroepsnetwerk”, aldus De
Vette. 

„Jongeren hebben dit coronajaar
al veel gemist en corona maakt niet
dat zij geen keuzes voor hun toe-
komstige loopbaan moeten maken.
We zetten daarom samen met het
bedrijfsleven alles op alles om hen
dat toekomstperspectief te kunnen
bieden.” 

Inmiddels zijn er volgens De Vette
al ruim honderd beroepsbeoefena-
ren die hun medewerking aan Het
Gooi On Stage hebben toegezegd. 

„Maar dit is nog onvoldoende om
alle vmbo-leerlingen een kans te ge-
ven op een match met minimaal één
beroepsbeoefenaar. Daarom roepen
we alle ondernemers en werkne-
mers in de regio Gooi en Vechtstreek
op om zich aan te melden voor Het

Gooi On Stage.”
Leerling en beroepsbeoefenaar

maken online een match, de ’Digi-
match’, met de leerling. „Vervolgens
spreek je af wanneer ze tijdens de
Doe Dag bij jou in het bedrijf komen
om kennis te kunnen maken met
het bedrijf en het beroep.”

Stages
De Vette weet uit ervaringen van eer-
dere edities dat vanuit deze contac-
ten vaak stages en (bij)banen wor-
den ingevuld. Tijdens een online in-
formatiebijeenkomst voor beroeps-
beoefenaren op 25 maart wordt
uitgelegd hoe Digimatch werkt en
hoe een geslaagd werkbezoek tij-
dens de Doe Dag te organiseren is.

De leerlingen zijn onder begelei-
ding van hun mentoren al bezig om
zich voor te bereiden op de contac-
ten met de beroepsbeoefenaren.
Daarnaast krijgen ze in april alle-
maal de Junior Netwerktraining
waarin ze leren hoe ze zichzelf pre-
senteren bij een bedrijf. 

Meer informatie en aanmelden voor
Het Gooi On Stage kan via de website
www.hetgooionstage.nl/aanmelden
of via mail@hetgooionstage.nl

Wie kan er enthousiast over zijn beroep vertellen? Het Gooi on Stage laat 800 vmbo’ers kennismaken met het lokale bedrijfsleven. ’Juist nu is toekomstperspectief voor de leerlingen belangrijk’

Susanne van Velzen

Hilversum ■ Ondanks het coro-
navirus gaat Het Gooi On Stage
dit jaar ’gewoon’ door. Met Digi-
match is er een noodscenario
ontwikkeld, waardoor het voor
ruim 800 vmbo-leerlingen moge-
lijk is om contact te leggen met
beroepsbeoefenaren in de regio. 

Vmbo’ers maken online
kennis met droombanen

Direct contact
leerlingen met
bedrijfsleven zit
er nu even niet in

Eemnes ■ Dat blijkt uit de zojuist
gepubliceerde jaarverslagen 2018 en
2019 van de onafhankelijke commis-
sie voor de bezwaarschriften van de
BEL-gemeenten. Het verslag 2018
liep grote vertraging op door de co-
ronacrisis en ict-kwesties.

In de drie gemeenten samen kre-
gen in 2019 van de 102 bezwaarma-
kers er vijftien geheel of gedeeltelijk
gelijk van de commissie. Dat is 14,7
procent, ruwweg één op de zeven.
Burgemeester en wethouders hou-
den zich vaak aan de adviezen van
de commissie, maar niet altijd. Soms
valt het uiteindelijke besluit anders
uit. 

Inwoners die de uitkomst niet
zint, kunnen naar de rechter stap-
pen. In 2019 gebeurde dat in dertien

zaken. In vijf gevallen won de be-
zwaarmaker. Het totale aantal suc-
cesvolle bezwaarmakers liep daar-
door op van vijftien naar twintig,
dus één op de vijf van het totaal.

In 2018 lagen de verhoudingen on-
geveer gelijk aan die in 2019, terwijl
ook 2017 nauwelijks afweek. Wel
gaat het aantal bezwaren wat op en
neer. In 2017 waren het er 102, een
jaar later 116 en in 2019 weer 102 voor
de BEL-gemeenten samen.

Grote verschillen
In de gemeenten afzonderlijk zijn er
soms wel grote verschillen. Blari-
cum zag het aantal bezwaren stijgen
van 34 in 2017 naar 49 in 2018 (toena-
me met liefst 44,1 procent), waarna
het in 2019 zakte naar 42 (afname
met 14,3 procent). In Eemnes zakte
het aantal bezwaren van 26 in 2017
naar 15 in 2018 (min 42,3 procent). In
2019 bleef het stabiel op 15. Laren zag

het aantal bezwaren groeien van 42
in 2017 naar 52 (plus 23 procent) in
2018, waarna het in 2019 zakte naar
45 (min 13,5 procent).

Bij forse percentages toe- en afna-
me moet wel worden bedacht dat
het in de BEL-gemeenten om vrij
kleine absolute aantallen gaat. Een
ruime handvol bezwaren meer of
minder geeft dan procentueel al snel
een flinke uitslag.

Procentueel boekten bezwaarma-
kers het meeste succes in Eemnes in
2019. Daar verklaarde de commissie
voor de bezwaarschriften 26,7 pro-
cent van de bezwaren geheel of ten
dele gegrond. Het ging om vier be-
zwaren (van de vijftien). Het minst
succesvol waren in 2019 bezwaarma-
kers in Laren. Van de 45 bezwaren
werden er vijf ofwel 11,1 procent
(deels) gegrond verklaard.

Weergave
Overigens rammelt de weergave van
cijfers door de commissie voor de
bezwaarschriften hier en daar nog-
al. In de jaarverslagen staan keurige
tabellen met de cijfers. In het jaar-
verslag 2019 zijn daaraan voor het
eerst staafdiagrammen toegevoegd,
die kennelijk hetzelfde in één oog-
opslag duidelijk willen maken. 

Maar van die diagrammen lijkt
weinig te kloppen. Een voorbeeld.
Tegen beslissingen op grond van de
algemene plaatselijke verordening
(APV) werd in Laren in 2018 bijna
vijftien keer bezwaar gemaakt en in
2019 minder dan vijf keer – aldus de
staafdiagrammen. 

De tabellen echter vermelden in
de categorie AVP voor beide jaren
precies nul bezwaren. In dit bericht
is steeds uitgegaan van de gedetail-
leerde tabellen.

In BEL-gemeenten loont
bezwaar maken, soms
Bezwaar tegen gemeen-
telijke toestemming voor
een evenement, een
nieuwe horecazaak, bo-
menkap, plaatsing van
een schutting? Bezwaar
tegen het weigeren van
een persoonsgebonden
budget of tegen gewei-
gerde urgentie voor een
huurwoning? In Blari-
cum, Eemnes en Laren
trekken bezwaarmakers
in één op de vijf á zeven
gevallen aan het langste
eind.

Mogen de buren een dakkapel bou-
wen die u liever niet ziet? Bezwaar
maken kan lonen.

statistiek Een op de vijf à zeven heeft succes 

Het is de zesde keer dat de
werkgroep oproept om gaten
in bevroren watertjes te hakken
ten behoeven van de ijsvogel.
„IJsvorming is een probleem
voor ijsvogels, omdat zij zo niet
bij voedsel kunnen”, legt Jelle
Harder van de werkgroep uit.
„Het gevolg is dat de vogels

doodgaan door voedselge-
brek.”

Daarom dus de oproep om
wakken te slaan. Daarbij heeft
de werkgroep nog wel enkele
tips. Zo is het het beste als een
wak zo klein mogelijk is. Een
doorsnede van zo’n twee meter
is al genoeg. Op die manier ko-
men er geen grote groepen an-
dere watervogels als eenden op
af die het water vervuilen met
uitwerpselen. Kies daarnaast
een rustige plek en steek een
stok in het water, zodat de ijsvo-
gels kunnen landen.

Leander Mascini

Hak een wak voor de ijsvogels,
anders overleven ze winter niet
Hilversum ■ Hak een wak en
red de ijsvogel. Dat is een op-
roep van de IJsvogelwerkgroep
Gooi en Vechtstreek. Op die
manier moeten de bontge-
kleurde vogels toch bij voedsel
komen en zullen ze niet ver-
hongeren.

Een ijsvogel kan dus niet goed met ijs overweg. FOTO DERK JAN TE PAS 

De man wilde aanvankelijk
met de trein naar Weesp gaan.
Omdat die waren uitgevallen,
besloot hij naar huis te lopen
vanaf Gouda. Door het slechte
weer raakte de man uitgeput
en onderkoeld, meldt de politie
maandag.

Onderweg belde de man met
zijn moeder. Hij vertelde haar
dat hij het koud had en uitge-
put was. Daarna werd de ver-
binding verbroken. 

Direct werd door de politie
een zoektocht op poten gezet.
Onder andere eenheden van de

politie Amsterdam, Midden-
Nederland en de Dienst Infra-
structuur van de Landelijke
Eenheid gingen op zoek. Ook de
politiehelikopter werd hierbij
ingezet.

Toen agenten de man aan-
troffen bij de Weesperbrug, ga-
ven ze hem direct een dikke po-
litiejas en wikkelde hem in een
isolatiedeken. Het toegesnelde
ambulancepersoneel onder-
zocht de man ter plaats waarna
hij met zijn familie werd her-
enigd.

Onder normale omstandig-
heden duurt een voettocht van
Gouda naar Weesp, een afstand
van zo’n 54 kilometer, ongeveer
elf uur. Zondag waren de weers-
omstandigheden echter alles
behalve normaal: het sneeuw-
de, het waaide erg hard en de
temperatuur lag rond de -5 gra-
den.

Onderkoelde Weesper na
treinuitval door politie gered
Weesp ■ De politie heeft in
de nacht van zondag op maan-
dag een 29-jarige man uit
Weesp gered. De man lag uitge-
put en met ernstige onderkoe-
lingsverschijnselen op het fiets-
pad van de N236 vlak voor de
Weesperbrug in zijn woon-
plaats. 

8 jaar na
groep 8

Journaliste Esther
Smid en fotografe

Chantal van
Kollenburg

portretteerden
leerlingen van CSV

Ridderhof in
Vreeland in groep 8
en nu opnieuw acht

jaar later.

’In groep 2 schopte ik bijna elke
dag per ongeluk mijn beker

om, die ik onder mijn stoel zette.
Groep 3 vond ik het leukst: leren
lezen en Ik Mik Loreland kijken. 

Ik was bevriend met verschillen-
de kinderen; Bibi bleef helaas
zitten en ik heb een knipperlich-
trelatie gehad met Pim. We hebben
elkaar gekust in de wc en moesten
huilen toen iemand dat doorvertel-
de op het schoolplein. Toen Pim en
Tom ging verhuizen vond ik dat
jammer, maar ik vond het erger
toen Delicia wegging. Nu ga ik veel
om met Madelein en Tessa. Ik ga
onze klas wel missen: we maken
veel grapjes tijdens de les. Dan
liggen we dubbel!

In het oude schoolgebouw mocht
groep 8 bij de weekopening op de
tafels aan de zijkant zitten. Dat
heb ik dus nooit meegemaakt
omdat CSV ging verhuizen. Toch
vond ik de nieuwe school cool,
zeker toen we boven zaten.

De middelbare school is voor mij
verliefdheid, huiswerk en puistjes.
En een beugel, maar die krijg ik
binnenkort al. Ik heb geen zin in
de middelbare school omdat ik

mijn vriendinnen dan bijna nooit
meer zie. Het enige dat ik leuk
vind, zijn de kluisjes. Die zie ik
altijd in televisieseries en films en
die vind ik veel stoerder dan een
blauwe luizenzak! Het lijkt me
trouwens ook leuk om voor elk vak
in een ander lokaal te zitten.

Vrienden
Ik maak me wel druk over de eerste
schooldag. Je moet zorgen dat je
goed overkomt want dan krijg je
meer vrienden. 

Ik wil dus niet mijn boeken laten
vallen, struikelen of het verkeerde
lokaal inlopen. Als ik eenmaal
binnen ben in mijn nieuwe school,
kan ik niet meer terug en dan
komt het vast goed. Zolang je
moeder maar niet mee naar binnen
gaat!

Ik hoop ooit met een eigen zeil-
boot en een hondje de wereld rond
te zeilen. Volgens mijn vader duurt
het lang voordat je met zeilen je
geld kunt verdienen. Als dat niet
gelijk lukt, kan ik ook nog judojuf
worden of gewoon juf. 

Of ik trouw met een rijke man
van de televisie.’

’Of ik trouw met een rijke man van de televisie’

❜❜Channah 12
jaar: ’De

middelbare
school is

verliefdheid,
huiswerk en

puistjes’

’Vroeger was ik altijd een pe-
ople-pleaser, maar nu luister

ik naar wat ik zelf wil en weet ik
beter wat ik waard ben. Op de
basisschool zag ik nergens een
probleem in en dat is nog steeds
zo. Ik ben een eeuwige optimist!

Ik zat op het VeenLanden Colle-
ge in Vinkeveen, dat was maar 7
kilometer vanuit Loenersloot. De
brugklas vond ik niet leuk; ik viel
buiten de al bestaande vrienden-
kliekjes. In de tweede klas werden
de klassen gemixt en toen ging het
veel beter. Vlak voordat ik naar de
derde ging, vertelden mijn ouders
dat ze gingen scheiden. Naast de
normale puberstress - Oh ik heb
een toets! Wat vinden mijn vrien-
den van mij? Is mijn kleding wel
leuk? – gaf de situatie thuis nog
meer stress. Er was veel ruzie, dat
was zwaar. Aan het eind van de
vierde klas werd ik rebels. Ik had
verkeerde vrienden en bleef zitten.
Daardoor kon ik me gelukkig
distantiëren van die vrienden-
groep. Na de havo begon ik aan de
pabo in Amsterdam. Tijdens mijn
stage merkte ik dat ik het lastig
vond om voor de klas te staan,

zeker bij de wat oudere kinderen.
De opleiding was misschien ook
iets te veel voor mij en na drie-
kwart jaar stopte ik ermee. Nu doe
ik de driejarige mbo-opleiding
Maatschappelijke Zorg in Utrecht.
Je wordt dan persoonlijk begelei-
der voor specifieke doelgroepen
zoals ouderen, gehandicapten of
verslaafden. Ik loop stage op een
woongroep met jongeren tussen 20
en 30 jaar met een licht verstande-
lijke beperking. Ik heb het ontzet-
tend naar mijn zin en ben heel
benieuwd naar de andere doelgroe-
pen waarmee ik ga werken!

Ik woon nog thuis met mijn
moeder, zusjes en stiefvader. We
zijn verhuisd naar Vinkeveen. Het
huis in Loenersloot waarin ik gebo-
ren ben, moesten we achterlaten,
dat was emotioneel. Ik blijf thuis
wonen totdat ik mijn opleiding
heb afgerond. 

Ik heb nu anderhalf jaar een
relatie met een jongen die ik als
kleuter leerde kennen in de speel-
tuin. Na mijn opleiding wil ik
graag met hem op reis en daarna
samenwonen, settelen en hopelijk
trouwen.’

’Ik weet beter wat ik waard ben’

❜❜Channah 20
jaar: ’Ik ben een

eeuwige
optimist!’
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Wijdemeren ■ Raadsgriffier Deb-
by de Heus (34) ging deze maand aan
de slag als griffier in Amstelveen,
maar ook naaste collega Harm Steijn
(32) vertrekt. Hij wordt bestuursme-
dewerker in Hilversum. (De griffie
ondersteunt de fracties in de ge-
meenteraad en is secretaris bij
raadsvergaderingen.) Als vervan-
ging wordt nu gedacht aan uitbrei-
ding van de griffie, maar dat was
hier en daar in de raad toch tegen
het zere been. Zeker in een tijd waar-
in op de kleintjes gelet moet wor-
den.

„Ineens staan we met lege han-
den. Trots dat jonge mensen elders
een nieuwe functie vinden, maar het
baart ook zorgen”, erkende raadslid
Stan Poels (PvdA/GL), voorzitter van
de werkgeverscommissie. Inmid-
dels is een interim-griffier in Wijde-
meren aan de slag gegaan, maar om
niet ’buitengewoon kwetsbaar’ te
zijn, denkt de werkgeverscommis-
sie van Wijdemeren nu aan een extra
parttimer, ’voor meer continuïteit’.
Drie griffiers in plaats van de huidi-
ge twee, weliswaar alle drie dan
parttime, maar wel op jaarbasis
12.000 euro extra. „Er ligt veel werk
hier. Er komen volgend jaar verkie-
zingen met nieuwe raadsleden”,
waarschuwde Poels.

Groeiende uitgaven
Dat Wijdemeren net als veel ge-
meenten klaagt over groeiende uit-
gaven, en vreest voor tekorten, is al
langer bekend. VVD, D66 en uiter-
aard PvdA/GL hadden meteen be-
grip voor het voorstel, maar het
CDA was beduidend minder en-
thousiast. Net als Gert Zagt (DLP),
die het tijdstip buitengewoon onge-
lukkig vond. „We zaten juist mid-

den in een discussie over de begro-
ting. Waarbij soms op pijnlijke plek-
ken bedragen van duizend of 1500
euro bezuinigd moesten worden.
Intussen blijven we doorstapelen
met uitgaven.”

Stan Poels wees juist op het gun-
stige moment dat zich voordoet, nu
gekeken kan worden naar een nieu-
we structuur voor de griffie. Burge-
meester Crys Larson wees er nog op
dat bij de voorjaars- en kadernota
gekeken kan worden naar dekking
voor deze extra uitgave.

De gemeentekas was eind van de
avond ook nog even inzet van een
discussie. Toen Larson van het CDA
even de wind van voren kreeg. Aan-
leiding: haar waarschuwing een
week eerder dat te veel Wijdemeerse
ambtenaren op hun tandvlees lo-
pen, waardoor meer externe inhuur
dreigt, of uitstel van plannen. Dat
had raadslid Jan-Willem Nienhuis
zeer verrast, iets wat andere fracties
op hun beurt toch ook beetje met de
wenkbrauwen deed fronsen.

Maar Nienhuis bleef erbij: „An-
derhalf jaar geleden begrepen we
dat er 22 nieuwe medewerkers wa-
ren voor de doorontwikkeling in fy-

siek en sociaal domein, maar ook
blijkt de overhead in ons gemeente-
huis in vijf jaar tijd met de helft te
zijn gestegen. En de externe inhuur
is omhoog gegaan tot boven de twee
miljoen.” Larson herhaalde wat ze

eerder zei: Dat covid-19, de nieuwe
provinciale verordening en soms
langdurige uitval van kwetsbare af-
delingen, plus nog eens de ’bood-
schappen-affaire’ op de afdeling so-
ciale zaken hard aangekomen zijn.

WIJ DEMEREN Na vertrek gehele griffie heeft gemeente probleem

Personeelskosten ter discussie
In drie maanden tijd is
Wijdemeren de comple-
te, uit twee medewer-
kers bestaande, griffie
kwijtgeraakt. De vervan-
ging van de twee leidt
opnieuw tot discussie
over personeelskosten in
de Wijdemeerse raad.

Hans van Keken

Na het vertrek van raadsgriffier Debby de Heus (links naast burgemeester Lar-
son) en nu ook haar collega ontstaat discussie over de personeelskosten in
Wijdemeren. ARCHIEFOTO DOUWE VAN ESSEN

Ronald Frisart

Het incident gebeurde op
een bedrijventerrein aan de
Eemweg in Baarn.

Het slachtoffer viel vermoe-

delijk door de ijsvorming op de
trap van de rupskraan. Daar-
door kwam hij hard op zijn
hoofd terecht. 

Een traumahelikopter en
meerdere ambulance werden
opgeroepen voor de man. On-
der begeleiding van een trau-
ma-arts is de machinist naar
het UMC Utrecht gebracht.

Machinist ernstig gewond na
val van trap rupskraan in Baarn
Baarn ■ Een machinist van
een rupskraan is maandagoch-
tend met ernstig hoofdletsel
naar het ziekenhuis gebracht
na een val van een trap. 


