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Het regende goede voornemens
donderdagavond in het raadhuis, op
het debat tussen de zeven lijstrek-
kers, georganiseerd door de ge-
meente en de bibliotheek, zo vlak
voor de verkiezingen. Zoals die tiny
houses, waarvan er zestien vorig jaar
zomer in gebruik werden genomen
op het eerste deel van de werf, al
duurde het flink wat jaren voordat
ze uiteindelijk gerealiseerd konden
worden.

Provincie dwars
Wat het Kininelaantje betreft ko-
men er in elk geval op korte termijn
units, wist wethouder Rosalie van
Rijn (CDA) te melden. Over de Loos-
dijk was ze kritischer. De veertig die
daar wat de gemeente betreft ge-
bouwd kunnen worden, door Anke-
vener Kees Schouten, krijgen geen
steun vanuit de provincie, die ook
hier dwars voorlopig dwarsligt. De
provincie heeft meer beperkingen
dan mogelijkheden, mopperde jan-
Jaap de Kloet (Dorpsbelangen en
wethouder nu) nog even. 

Voor het tweede deel van de werf

ligt er een voorstel van Loosdrechter
Henny Krijnen, samen met corpora-
tie Het Gooi en Omstreken, dus af-
wachten of dat snel kan.

Splitsen
Want die snelheid betreft, dat bleek
afgelopen jaren nogal een issue.
Plannen komen vaak traag tot zeer
traag tot stand, als dat al lukt getui-
ge Zuidsingel 8 en Nederhorst-
Noord. Oorzaken onder meer com-

plexe procedures, weerstand uit de
buurt en weinig slagvaardigheid
vanuit de gemeente. 

Meer snelheid dus bij het bouwen
van woningen, onorthodoxe en on-
conventionele oplossingen en meer
creativiteit zoals woningen splitsen,
woningen op de plek van schuren en
stallen, zoals Stan Poels (PvdA/GL)
voorstelde. 

Minachtend
Al behandelt de gemeente mensen
met initiatieven soms zo slecht dat
ze het er maar bij laten zitten, vertel-
de campingeigenaar Wim Steman
uit Loosdrecht, de zaal werd er even
stil van. 

,,We zijn zo minachtend door

ambtenaren behandeld dat we niet
verder zijn gegaan met een plan
voor tiny houses. Nu worden het
drie woningen in het topsegment.”

Geen terugkoppeling
Ook wat Alette Zandbergen (DLP)
betreft wordt te vaak slecht of hele-
maal niet gecommuniceerd door de
gemeente. ,,Kijk naar de kansen-
kaart (een lijst locaties die tot stand
kwam na een oproep door de ge-
meente twee jaar geleden, red.).
Mensen die suggesties stuurden
kregen nooit terugkoppeling”, al-
dus Zandbergen. 

„Bouwplannen die het opleverde,
aan Molenmeent Kininelaantje en
Smeerdijkgaarde, komen dan ook
nog van ambtenaren. Wat is uitein-
delijk met al die suggesties ge-
daan?”

Energietransitie
Waar blijft het onderwerp energie-
transitie vanavond, wilde een van de
aanwezigen weten, op de avond ge-
organiseerd door de gemeente zelf
samen met Bibliotheek Gooi en
meer. ,,Daar ligt een enorme opga-
ve.” 

Dat was Stan Poels (PvdA/GL) uit
het hart gegrepen. ,,Acuut oppak-
ken”, vond hij. ,,En de verborgen ar-
moede?” opperde Esther Kaper
(CU). ,,Ik ben geschrokken hoe die
in de dorpen soms aanwezig is.” Zal
het allemaal te betalen zijn, al die
wensen. Iets waar zeker de DLP op
wijst. ,,Eerst de financiën eerst op
orde brengen”, aldus Zandbergen.

Wensdenken in Wijdemeren op slotdebat voor de verkiezingen

Op korte termijn meer dan
honderd tiny houses erbij
Hans van Keken

Wijdemeren ■ Snel meer dan
honderd tiny houses erbij moe-
ten in Wijdemeren op relatief
korte termijn de woningnood
verlichten, stelden meerdere par-
tijen tijdens het slotdebat. Zoals
op de voormalige gemeentewerf
(Dennenlaan), het Kininelaantje
en langs de Loodijk.

Huizen ■ Nog even en dan arrive-
ren de Oekraïense kinderen met een
handicap, hulpbehoevende ouderen
en hun begeleiders vanuit Oekraïne
in Huizen. Een geschikte locatie
voor deze bijzondere, kwetsbare
groep vluchtelingen was snel gevon-
den: het recent leeggekomen zorg-
complex aan de Bovenmaatweg in
Huizen.

Terwijl de vluchtelingen met bus-
jes van de Stichting SOFT Tulip on-
derweg zijn, wordt met man en
macht gewerkt om zestien studio’s
en twaalf zelfstandige appartemen-
ten op orde te krijgen. Het is alle
hens aan dek. De leiding van deze
gigantische spoedklus ligt in han-
den van René Tilburgs (opzichter bij
de Alliantie).

Helpen
,,Ongelooflijk wat we in drie, vier
dagen voor elkaar hebben gekregen.
Nog nooit meegemaakt. Eigenlijk
heeft iedereen die we vroegen met-
een alles uit z’n handen laten vallen
om hier te komen helpen’’, vertelt
hij vrijdagochtend, terwijl hij een
korte rondleiding geeft door het
wooncomplex aan de Bovenmaat-
weg. ,,Slopers, timmermannen,
loodgieters, elektriciens. Iedereen
gaat ervoor. Normaal gaan er weken
overheen voordat zaken geregeld
zijn. Nu is alles mogelijk. We draai-
en overuren. De opdracht is simpel:
’Maak het mogelijk!’’’ Het pand is
zo geschikt voor deze opvang omdat

Sherpa recent is vertrokken, en om-
dat het jarenlang bewoond is door
mensen met een beperking. ,,Die be-
stemming heeft het nog steeds. We
zijn met Sherpa bezig met het ont-
wikkelen van nieuwe plannen voor
dit complex. Dat traject loopt ge-
woon door’’, legt Colette Laddé
(woordvoerder de Alliantie) uit.
,,Het is dus niet zo dat dit invloed
heeft op het aanbod voor mensen
die op zoek zijn naar een woning.’’

De studio’s, waar de eerste groep
van 34 vluchtelingen zal worden ge-
huisvest, zijn zo goed als klaar. Dat
wil zeggen: de basis is klaar. Nu
moeten de ruimten nog worden
schoongemaakt en ingericht, een
klus waar de mannen van Schoon-
zorg (Cordaan) voor tekenen. ,,Ik
vind het heel zielig voor de mensen
die komen. We doen dit graag voor

ze. Het hoort ook gewoon zo.’’ 
In de gezamenlijke ruimte annex

ruime keuken, wordt een gezellige
zithoek ingericht. ,,Kijk, deze spul-
len zijn spontaan gebracht. Kleding,
spelletjes, een hele tree plantjes.
Omwonenden staan te popelen om
te helpen. We houden het nu nog
een beetje af. Eerst moet hier alles
klaar zijn’’, vertelt Tilburgs. Colette
Laddé zegt dat ook huurders de
Oekraïense vluchtelingen graag een
helpende hand willen toesteken:
,,Het is hartverwarmend. Er leeft
echt een gevoel van ’samen de schou-
ders eronder’.’’

Basic
Tilburgs laat de verschillende studi-
o’s zien. De inrichting is zeer basic.
,,We hopen dat de mensen hier tot
rust kunnen komen en zich veilig

zullen voelen. Hoe het daarna loopt?
Niemand weet het.’’

Twee verdiepingen hoger wordt
nog volop gewerkt. Het zijn tim-
mermannen en loodgieters afkom-
stig van bedrijven als Coen Hage-
doorn en Vlaanderen & Van der Wil-
lik. Timmerman Bobby bijvoor-
beeld die al de hele week in touw is
aan de Bovenmaatweg als tijdelijk
projectleider: ,,Geen standaardklus.
Het geeft een heel apart gevoel. Ik
heb zelf twee kindjes. Het idee dat
hier straks een moeder met kinde-
ren zit, is heel bijzonder.’’ Dat vindt
ook loodgieter Mark. ,,Ik vind het
spannend en heel goed dat dit zo
wordt opgepakt. Ik heb gewoon kip-
penvel op m’n armen, ben emotio-
neel.’’ Ook voor timmerman in op-
leiding Bas (eerstejaars Bouwmen-
sen) is het een bijzondere ervaring.

VLUCHTELINGEN Alle hens aan dek voor opvang Oekraïense kinderen met handicap

Werklui maken overuren
Het is een kleine week
geleden dat woningcor-
poratie de Alliantie sa-
men met zorgorganisa-
ties Sherpa, Cordaan en
de gemeente Huizen de
handen ineen slaan. Ze
besluiten in te gaan op
het verzoek van de Stich-
ting SOFT Tulip om ruim-
te te maken voor de op-
vang van 35 Oekraïense
vluchtelingen, die zater-
dag worden verwacht. 

Marjolein Vos
m.vos@mediahuis.nl

Loodgieter Mark aan het werk in een van de studio’s aan de Bovenmaatweg: ,,Goed dat dit zo wordt opgepakt.’’ FOTO’S STUDIO KASTERMANS/DANIELLE VAN COEVORDEN

Het was ooit een tip van iemand toen ik een column had
op de achterpagina van NRC. Ik had geschreven over

mijn slaapproblemen. Ik schreef onder meer: „Niemand kan
beweren dat in slaap vallen makkelijk is. Want niemand kan
me uitleggen hoe het moet. (…) Het is waarschijnlijk als met
een goede goocheltruc, je kunt kijken wat je wilt, maar je zal
het mysterie erachter niet ontdekken. Hoe je het ook pro-
beert.”

Een man, of een vrouw, dat werd me niet duidelijk, ik kon
de naam niet ontcijferen, stuurde me naar aanleiding van die
column een handgeschreven kaart. Ik geloof niet direct dat
je aan een handschrift altijd maar kunt ontcijferen wie er-
achter zit (doordat ik nog zo weinig met de pen schrijf, heb ik
zelf het handschrift van een jongetje uit groep 4) maar ik had
het idee dat het een ouder iemand was. Het was keurig aan
elkaar geschreven. Het deed me denken aan de brieven van
mijn oma. Een handschrift waar je je aandacht bij moet hou-
den.

En het ontroerde me dat iemand de moeite had genomen
te reageren. Hij of zij schreef iets als (dit was in 2008 en ik
heb de kaart niet paraat): ’Wat ik altijd doe als ik niet in slaap
kan komen, is denken aan mensen die geen huis hebben, die
buiten op straat moeten slapen, dan voelt mijn bed zo fijn en
warm.’

Ik vond het een bijzondere tip. Een tip die ik nog nooit
eerder had gehad. Meestal zeiden mensen dat ik geen tv
meer moest kijken na negen uur (en Pauw en Witteman
dan?) en een avondwandeling moest maken. Of geen alcohol
moest drinken (ik had helemaal de leeftijd en het levensrit-
me nog niet om daarmee te stoppen). Of moest mediteren
(maar dat soort dingen deed je nog niet in die tijd). Dus aan al
die tips had ik niets. Maar deze tip prikkelde. Eerst durfde ik
de tip niet goed te integreren in mijn slaapritueel. Een
vriend vertelde eens dat Charles Dickens weleens zwervers
inhuurde om voor het raam te gaan staan als hij gasten te
eten had. Omdat het eten zo nog beter zou smaken. Ik weet
niet of deze anekdote klopt, hij verkondigde weinig onzin
deze vriend, maar ik vond dit verhaal over Dickens nooit er-
gens terug en ik vond het zo wreed. Ik kon me niet voorstel-
len dat eten me goed zou smaken als ik mensen zag die hon-
gerig waren en op straat moesten leven terwijl ik me tegoed

deed aan van alles. Warm, binnen. In het
gezelschap van vrienden. Met een fijn

bed in het vooruitzicht. Maar Dic-
kens scheen ook een hardvochtige

vader te zijn. Een goede schrijver is
niet per se een goed mens. In

tegendeel zou ik bijna
zeggen. 

Maar met deze tip
was het natuurlijk

anders, het was niet zo
dat ik zwervers betaalde

om in mijn tuin te gaan lig-
gen slapen in de winter. Zodat

ik, als ik de gordijnen sloot, kon
genieten van het contrast. En ik
hoefde ook niet aan hen te den-
ken, niet ten koste van anderen
het comfort te vinden, ik moest
mezelf daar verplaatsen. In mijn
gedachten. Dus me indenken
dat ik op de vlucht was. En dat
ik na weken lopen, tillen, wei-
nig slapen, slecht eten en kou
lijden eindelijk een kamer had
gevonden met een bed, voor
mij, En het werkte, enigszins,

ik sliep niet per se eerder, maar de
tijd voor de slaap inviel, was ik

meer ontspannen. Ik was daadwer-
kelijk blij met de luxe van een bed.

Ik heb de man of vrouw nooit kun-
nen bedanken. Ik kon het adres niet le-

zen.

Slaap je niet goed? Denk aan zwervers! | column Janneke van der Horst

Beter slapen 
met zwervers

janneke van der horst

advertentie

Zij richten zich met hun organisa-
ties op mensen met een beper-
king: ,,De groep die nu op weg is
naar Huizen telt 35 vluchtelin-
gen. De jongste is 8 jaar, de oud-
ste is 74. 16 van hen zijn rolstoe-
lers. Ook zijn er familieleden bij
die hen verzorgen. Dit zijn echt
mensen die niet in een sporthal
of in tenten kunnen worden op-
gevangen.’’ Voor de stichting
SOFT Tulip is een cruciale rol weg-

gelegd. Vrielink (al jaren bestuur-
der van de stichting): ,,SOFT Tulip
is een samenwerkingsverband
van verschillende zorgaanbie-
ders. Wij werken sinds 2006 met
name in het oostelijk deel van Eu-
ropa, en dus ook in Oekraïne. We
doen veel op het gebied van ou-
derenzorg en werken met kinde-
ren en volwassenen met een be-
perking.’’ Vrielink en Van Ginkel
zijn zwaar onder de indruk van al
het werk dat de afgelopen dagen
door tal van partijen is verzet om
de opvang aan de Bovenmaat-
weg in Huizen mogelijk te ma-
ken. ,,Onze leveranciers bedden

gebracht, tilliften, douchebran-
cards, levensmiddelen. Het gaat
werkelijk als een speer.’’ Inmid-
dels is er vanuit de omgeving
(omwonenden, buurthuis en
kerk) het aanbod om iets te doen
voor de vluchtelingen. ,,Gewel-
dig! Maar eerst moeten de men-
sen hier aankomen en in deze vei-
lige omgeving tot rust komen.
Dan gaan we inventariseren wat
ze nodig hebben. Voor de zorg is
goed contact met de GGD.’’ Of
Sherpa en Cordaan ook zelf daad-
werkelijk zorg gaan leveren, is
vooralsnog niet duidelijk. ,,Dat
hangt echt af van de vraag.’’

Goed samenwerken. Dat is es-
sentieel in deze vluchtelingencri-
sis vertellen Hanneke Vrielink
(Stichting SOFT Tulip en Cordaan)
en Annet van Ginkel (Sherpa). 

’De jongste is 8, de oudste is 74 jaar’

Een van de studio’s waar de Oekraïense vluchtelingen gaan wonen.

❜❜Ik heb gewoon
kippenvel op

m’n armen, ben
emotioneel

Wensdenken in
Wijdemeren op
slotdebat voor de
verkiezingen 


