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 De eerste zes maanden van team dorpenbeleid zitten erop. Een lastige start, 
maar niet zonder resultaat en altijd vanuit de gedachte ‘wij doen het samen’. 
 

Anders dan gedacht 

Zes weken na de officiële start van team dorpenbeleid stond de wereld plots op zijn kop 

door de coronacrisis. De uitvoerronde van het voorjaar waarin veel groene 

Appelboomprojecten gepland stonden moest tot stilstand gebracht worden en ook de lang 

verwachte dorpsavonden zijn tot nader order uitgesteld.  

 

Flexibel en maatwerk 

In lijn met de gedachte achter het dorpenbeleid heeft het team zich gericht op wat er op dat 

moment nodig was in de samenleving. Zo is de pagina www.deappelboom.nl/coronahulp 

opgestart om vraag & aanbod van hulpvragen bij elkaar te brengen. Burgemeester en 

wethouders hebben hun waardering uitgesproken voor iedereen die zich voor een ander 

heeft ingezet. Vanaf de eerste versoepelingen heeft team dorpenbeleid de herstart van 

jeugdsport opgepakt. Samen met verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders 

hebben de dorpscoördinatoren protocollen gecheckt, vragen beantwoord en meedacht in 

lastige vraagstukken. Een mooi voorbeeld is het binnen twee weken regelen van een 

ontheffing en afsluiting van 

het parkeerterrein naast 

sporthal de Fuik, zodat de 

sportaanbieders toch veilig 

buiten hun sport konden 

aanbieden. 

 

 

SLIM-team 

Toen steeds meer versoepelingen mogelijk werden, heeft een van de dorpscoördinatoren 

plaatsgenomen in het ‘SLIM team’. Het SLIM team bestaat verder uit de ondernemersma-

nager en een beleidsmedewerker veiligheid. Samen hebben zij stichtingen, verenigingen, 

ondernemers en inwoners geholpen met het goed organiseren van de praktische invulling 

van de maatregelen en versoepelingen. Zo hebben de dorpscoördinatoren door flexibel en 

snel maatwerk een bijdrage geleverd aan het snel en effectief handelen rondom de co-

ronacrisis. 

 

Dorpsavonden 

In het laatste kwartaal van 2019 zijn er dorpsavonden georganiseerd om op te halen wat 

leeft binnen de dorpen. Deze informatie vormt de basis van de ‘dorpsontwikkelplannen’. 

Het vervolg op de dorpsavonden stond gepland voor mei en juni. Onder voorbehoud van 

de ontwikkelingen rondom het coronavirus verwacht team dorpenbeleid de inwoners-

avonden in het laatste kwartaal van dit jaar weer op te kunnen pakken. 

Nieuwsgierig naar wat er tijdens de vorige dorpenavonden opgehaald is? Kijk op 

www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid. 

Vul de Appelboom-agenda 

Zet je activiteiten in de kijker! 

Nu steeds meer activiteiten beginnen en alles langzaam maar zeker weer opstart is het 

goed om zichtbaar te zijn. Organiseer je een activiteit? Plaats deze dan op de website van 

De Appelboom. Zo zorgen we er samen voor dat de agenda een compleet overzicht geeft 

van alles dat er te doen is in de gemeente.  

 

Honderd begonia’s geschonken door Zorgkwekerij Kostelijk 

Voor ondernemers én Appelbomers 

Zorgkwekerij Kostelijk heeft meer dan honderd staande begonia’s geschonken. De planten 

in topconditie worden zo laat in het seizoen niet meer verkocht. Omdat weggooien zonde 

is en onnodige milieubelasting betekent, hebben zij in overleg met de dorpscoördinatoren 

de planten beschikbaar gesteld voor lokale ondernemers en inwoners die een Appelboom-

project beheren.  

Inwonersinitiatieven 

‘Wij doen het samen’ 

Uit de oude doos, Team Dorpenbeleid op de Imkerij 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deappelboom.nl%2Fapl&psig=AOvVaw0PJ82xTZh5UWVw08qxgBXu&ust=1582029054018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1t9DL2OcCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.deappelboom.nl/coronahulp
http://www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid
https://www.deappelboom.nl/apl/Appelboom/129451-Agenda/Voeg-activiteit-toe.html
https://www.deappelboom.nl/apl/Appelboom/129451-Agenda/Voeg-activiteit-toe.html
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Mijn baas ruimt op 

Uitbreiding van inwonersinitiatief 

De nummer één ergernis onder inwoners 

van Wijdemeren is aangepakt met een 

inwonersinitiatief. In het voorjaar van 2019 

zijn er vijf bakken geplaatst bij wijze van 

proef. Begin dit jaar zijn er nog eens 30 

vuilnisbakken en dispensers met biologisch 

afbreekbare zakjes geplaatst. Door het tellen 

van de hondenpoep voor en na de plaatsing 

is het aantal hondendrollen per m2 

afgenomen met gemiddeld 70% per m2. 

Deze zomer worden er weer extra bakken en 

dispensers geplaatst. In totaal zijn er straks 

46 bakken en dispensers. Meer informatie 

op www.deappelboom.nl/hondenpoep.  

 

Pumptrack Loosdrecht 
Speelplek voor alles op wielen 

Jazz en Ty hebben op vakantie in Zwitserland 

op een pumptrack gespeeld en werken 

inmiddels heel hard om hun droom in 

Loosdrecht te realiseren. Een pumptrack is 

een soort crossbaan van asfalt waar je met 

een step, fiets, skateboard of rolstoel 

doorheen kan racen. De bedoeling is dat je 

niet trapt of afzet maar dat je momentum 

genereert met de heuvels en bochten in de 

baan. Kijk maar eens naar hun filmpje op 

www.pumptrackloosdrecht.nl. 

 

 

 

Inwonersinitiatieven 

‘Wij doen het samen’ 

Pilot watergeven 

Duurzaam maatwerk 

Eerder dit jaar hebben inwoners die een 

stuk gemeentegroen in onderhoud hebben 

bericht gekregen over een pilot waarmee 

we hen tegemoetkomen met een bijdrage in 

de kosten voor het watergeven en het 

faciliteren van materiaal. Na meerdere 

vragen en tips van inwoners en 

participanten over droogte en watergeven is 

de proef gestart. Met steeds hogere 

temperaturen die bovendien steeds langer 

aanhouden is het belang van voldoende 

water groter dan ooit. Op deze manier  

hopen we de kostenpost droogteschade 

terug te dringen en duurzamer te handelen. 

Waar mogelijk leveren we bijvoorbeeld 

pompen om geen gezuiverd drinkwater te 

gebruiken. Zo’n 34 participanten doen mee, 

we houden je op de hoogte van de 

voortgang en uitkomst van de pilot. 

 

 

Inleveren boekjes 
500 vaste planten en heesters 

Voor de start van een nieuwe 

Appelboomproject geven wij vaak een 

boekje van kwekerij Boot & Dart met meer 

dan 500 vaste planten en heesters om uit te 

kiezen. De boekjes zijn op en kosten 13 euro 

per stuk. We vinden het dus fijn om de 

boekjes terug te krijgen! Heeft u nog een 

boekje? Dan vinden wij het fijn als u deze op 

de gemeentewerf of het gemeentehuis af 

wilt geven. 
 

Hanging Baskets Ankeveen 

Bloemrijk in record tempo 

Geïnspireerd door ‘s-Graveland en 

Hostermeer, heeft een inwoner van 

Ankeveen een groep vrijwilligers om zich 

heen verzameld en is in een paar weken tijd 

het dorp volgehangen met bloembakken. 

Om de beurt geven inwoners met elkaar de 

bakken water. Hiervoor maken zij ook 

gebruik aanhanger met een watertank van 

kwekerij Kostelijk. Nieuwsgierig? Zie 

www.deappelboom.nl/Hangende-

bloembakken-in-Ankeveen 

 

Nieuwe Appelboomprojecten 

Onverminderd populair 

De uitvoerronde van het voorjaar moet in 

ingehaald worden. Daarnaast zijn er op dit 

moment al 36 nieuwe aanvragen! Een 

uitdaging om in tijd en budget te realiseren. 

Voor de projecten waarbij dit niet lukt, 

streven wij naar de uitvoerronde in het 

voorjaar. 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deappelboom.nl%2Fapl&psig=AOvVaw0PJ82xTZh5UWVw08qxgBXu&ust=1582029054018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1t9DL2OcCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.deappelboom.nl/hondenpoep
http://www.pumptrackloosdrecht.nl
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Vrijwilligerswerk 
Leuke weetjes en vacatures 
De fietsboot is een groot succes 

www.defietsboot.nl  

 
Hans Vierstra werkt als vrijwillige schipper en instructeur op de fietsboot en geeft in 
het dagelijks leven praktijkgerichte vaarlessen: "Geweldig hoeveel recreanten uit de 
wijde omgeving met en zonder fiets gebruik maken van de fietsboot" vertelt Hans 
enthousiast. "We hebben een heel divers publiek. Bijvoorbeeld ouderen, mensen 
met een duofiets, dagjesmensen en echtparen die meevaren en lekker genieten van 
het water. Ook regelmatig ouders met kinderen die naar het eiland Markus Pos of de 
Strook varen en gaan zwemmen. Evenals fietsers die even willen genieten van het 
water en bij de Fuut afstappen om daarvandaan verder te fietsen.  Het is voor 
iedereen een feestje", vertelt Hans. 
 
Vrijwilligers gevraagd! 

Er zijn nog vrijwilligers nodig. 
Hans: "We hebben nu al 30 
vrijwilligers, voornamelijk mannen. 
Het zou dus leuk zijn als er 
vrouwelijke vrijwilligers bijkomen. 
Ze krijgen vaarinstructies van mij, 
We varen met minimaal twee 
vrijwilligers per dag, zes dagen per 
week. Als vrijwilliger kun je zelf 
kiezen of je een dagdeel of een hele 
dag wil varen.”  
 

Speeltuin De Eekhoorn 

www.speeltuinkortenhoef.nl 

Een verborgen pareltje in Kortenhoef en 
een heerlijke speelplek voor alle 
leeftijden. De Eekhoorn wordt druk 
bezocht door kinderen, ouders en 
grootouders en is daarmee een echte 
ontmoetingsplek. Een oma vertelt: “Ik 
kom hier al 17 jaar, eerst met de 
kinderen en inmiddels met 
kleinkinderen.  
 
Vrijwilliger Anneke Dorlandt: “We zijn 
blij dat we weer open zijn. Het  
openen van de speeltuin met 
inachtneming van alle corona-
maatregelen was een hele puzzel. We 
draaien helemaal op vrijwilligers en zijn 
hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers!” 
 
Meehelpen bij De Eekhoorn kan in de 
onderhoudsploeg voor speeltoestellen 
of het terrein maar ook door toezicht te 
houden of kaartjes en ijsjes te verkopen.  
Opgeven kan bij Annette van de Wal via 
telefoonnummer 06 526 413 71. 
 
Wonderfeel maakt mondkapjes 

Festival vindt zichzelf opnieuw uit 

Wonderfeel is al vijf jaar op rij een 
driedaags klassieke muziekfestival op 
het terrein van Natuurmonumenten in ’s
-Graveland. Dit jaar ging het festival niet 
door vanwege corona. Om toch cultuur 
en muziek een podium te geven heeft de 
organisatie een leuk alternatief bedacht.  
Vrijwilligers maken met elkaar in 
groepsverband mondkapjes. 

De opbrengst van de verkochte 
mondkapjes wordt gebruikt om  
muzikanten ten tijde van crisis een 
betaalde opdracht te bezorgen, namelijk 
een concert voor de vrijwilligers die de 
kapjes maken.   
 
In het Drieluik in Loosdrecht komen de 
dames van Yasmine zes keer bij elkaar. 
Tijdens de bijeenkomsten maken zij 
mondkapjes met stofjes, materialen en 
naaimachines die beschikbaar worden 
gesteld door Wonderfeel. Meedoen?  
Kijk op www.deappelboom.nl.  
 

26 september Burendag 

Vier het voor de deur 

Ook in coronatijd gaat Burendag door. 

Op www.burendag.nl vind je informatie 

over hoe je burendag veilig kunt 

organiseren. Doe je mee? Meld je dan 

aan op www.burendag.nl en op de 

website van de Appelboom. Misschien 

komen we bij je langs! 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deappelboom.nl%2Fapl&psig=AOvVaw0PJ82xTZh5UWVw08qxgBXu&ust=1582029054018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1t9DL2OcCFQAAAAAdAAAAABAE
http://www.defietsboot.nl
http://www.speeltuinkortenhoef.nl
http://www.deappelboom.nl/
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Duurzaam Wijdemeren 
Tips en Trics 

Met elkaar staan we aan een opdracht om energie te besparen, anders op te wekken, om 

te gaan met periodes van lange droogte met hoge temperaturen en korte maar zeer 

heftige buien. Als participant van de Appelboom geven we u graag wat tips & trics wat u 

hier zelf al aan kan doen. 

 

Watervriendelijke tuin 

Zware regenval en langdurige droogte 

Als het water met bakken uit de hemel komt kan het niet 

snel genoeg weg, maar de regen blijft steeds langer uit 

waardoor de tuin schreeuwt om water. Atelier “Groen 

Blauw” heeft een handig document  gepubliceerd met 19 

tips om de tuin toekomstbestendig  

in te richten! Klik hier voor het infoblad. 

 

Subsidie groene daken 
Koel en droog 

Naast een goede voorbereiding van de tuin op heftige regen en droogte kun je aan de 
woning ook verbeteringen aanbrengen om  beter om te gaan met grote hoeveelheden 
regen. Een groen sedem dak houdt namelijk water vast waardoor er minder water de tuin 
of het riool in stroomt. Een groen dak is niet alleen mooi maar werkt ook verkoelend. Zo is 
het tijdens lange periodes van droogte en warmte net wat koeler in huis. 

Subsidie 

De gemeente Wijdemeren stelt twee jaar lang €100.000 subsidie per jaar beschikbaar 

voor de aanleg van een groen dak op uw woning.  Meer informatie over de 

subsidieregeling vind u hier: Subsidieregeling groene daken 

 

 

Steenbreektrofee 
Inschrijven kan tot 10 september!  

Veel Appelboomprojecten spelen goed in op het klimaat, waar steeds langere en 

hetere periodes worden afgewisseld met korte maar heftige regenval. Een mooi 

voorbeeld hiervan zijn de prairietuinen die nu volop in bloei staan. Steenbreek zet 

zich in voor meer groen en slimme oplossingen. Zo kun je de Steenbreektrofee 

winnen voor een project waarin groen en water goed met elkaar samen gaan.  

U kunt inschrijven met uw Appelboomproject óf met een eigen/ander initiatief! 

Meer informatie over de steenbreektrofee. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deappelboom.nl%2Fapl&psig=AOvVaw0PJ82xTZh5UWVw08qxgBXu&ust=1582029054018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1t9DL2OcCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.ateliergroenblauw.nl/uploads/totale-handboek-incl.-infobladen.-lichte-versie.pdf
https://www.wijdemeren.nl/4/Nieuws/2020/Juni/200-000-euro-subsidie-voor-groene-daken-in-Wijdemeren.html#:~:text=4000%20m2%20groen%20dak&text=Inwoners%20en%20bedrijven%20ontvangen%20maximaal,materiaal%20van%20het%20groene%20dak.&text=Kijk%20voor%20meer%20in
https://steenbreek.nl/steenbreektrofee-2020/

