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Pieter SPeelman

5 vragen aan 

Huisartsenpraktijk Duet en Huisartsenpraktijk Laren, 
die ook in Het Raadhuis zijn gevestigd, zijn we alles gaan 
regelen: patiënten selecteren, uitnodigingen versturen… 
Ook van de gemeente kregen we alle medewerking. 
Iedereen die geprikt is, moet 15 minuten blijven zitten. 
De gemeente had daarvoor de gymzaal achter basis-
school ‘De Binckhorst-St. Jan’ ter beschikking gesteld. 
De eerste dag hebben we bijna vijf honderd mensen 
gevaccineerd. Vrijwel iedereen was opgelucht en blij. Als 
eerste waren de mensen tussen de 60 en 64 jaar aan de 
beurt. Daarna zijn we ook de 65-, 66- en 67-jarigen gaan 
bellen. Ook onder deze groep was de opkomst hoog.’

Er is veel te doen rondom het vaccin van 
AstraZeneca. Wat merken jullie daarvan?
‘Na de eerste berichten over de kans op trombose stond 
onze telefoon roodgloeiend. Begrijpelijk, mensen zitten 
met vragen. Wij proberen vooral om de risico’s te relative-
ren. De kans dat je corona krijgt is vele malen groter dan de 
kans op deze zeer zeldzame bijwerking. AstraZeneca mag 
nu alleen nog gegeven worden aan zestigplussers. Terwijl 
er ook jongere mensen zijn die dit vaccin heel graag willen. 
Gelukkig mogen we nu onder bepaalde voorwaarden ook 
mensen van onder de zestig AstraZeneca geven. Je ziet dat 
de politiek langzaam meebeweegt. Patiënten kunnen de 
wisselende berichtgeving over vaccins niet volgen, en ook 
wij niet. Het is voor ons niet uit te leggen dat de GGD het 
Pfizer-vaccin geeft aan 65-plussers die net zo goed Astra-
Zeneca hadden mogen krijgen. De patiënten tussen de 18 
en 60 jaar die volop in het arbeidzame leven staan moeten 
weer wachten, ik vind dat onverstandig en onverantwoord. 
Veel vaccins blijven ongebruikt op de plank liggen terwijl 
de vraag ernaar enorm toeneemt.’

Wat zou u zeggen tegen mensen die nog 
twijfelen?
‘Ik zou absoluut adviseren: laat je vaccineren. Of het nu 
is met AstraZeneca, Pfizer, Moderna of Janssen, al deze 
vaccins zijn goed en betrouwbaar. En alle medicijnen 
hebben bijwerkingen, ook paracetamol. Maar dat is geen 
reden om ze niet te nemen. We moeten echt zo snel 
mogelijk iedereen vaccineren. Dat is de enige uitweg uit 
deze crisis.’  

Wat voor gevolgen van corona ziet u als 
huisarts? 
‘Behalve de ziekte Covid zelf is er ook veel ander leed. Ik 
heb wekelijks patiënten aan mijn bureau die er hele-
maal doorheen zitten. Ze vertellen schrijnende verha-
len. Ze zijn hun baan kwijtgeraakt, hebben f inanciële 
problemen of voelen zich eenzaam. Velen hebben licha-
melijke klachten door de stress. De sociale en economi-
sche schade is echt heel groot. Daarnaast is de reguliere 
zorg voor een groot deel tot stilstand gekomen. De zie-
kenhuiszorg is afgeschaald en de wachttijden lopen op. 
Wij proberen dat zo goed mogelijk op te vangen, maar 
dat lukt helaas maar ten dele. Ook de huisartsenzorg 
staat onder druk.’ 
 
Hoe kijkt u naar de komende maanden?
‘Binnenkort krijgen de patiënten die in aanmerking 
komen voor de jaarlijkse griepprik ook een uitnodiging 
voor een Covid-vaccinatie. Daarna is de populatie onder 
de 60 aan de beurt. Ik hoop vooral dat we de komende 
maanden weer een beetje lucht krijgen. Hoewel ik me 
tegelijkertijd zorgen maak over de versoepelingen, want 
er liggen nu ook veel jonge mensen op de IC. Maar ik 
erken ook dat het noodzakelijk is. We hebben met z’n 
allen een stip op de horizon nodig. Vrijheid is een groot 
goed, juist ook voor onze gezondheid.’

Na een uitgekiende voorbereiding was het maandag 12 
april eindelijk zover. De huisartsen van Het Raadhuis 
aan de Eemnesserweg konden hun eerste patiënten tegen 
corona vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Onge-
veer 80% van de mensen gaf gehoor aan de uitnodiging. 
Huisarts Pieter Speelman is blij met de hoge opkomst. 
‘Vaccineren is de enige uitweg uit deze crisis.’

Hoe is het de afgelopen weken gegaan?
‘Toen we wisten wanneer de vaccins zouden komen, 
hebben we met z’n allen vol gas gegeven. Samen met 
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Wees welkom in Laren
Als wethouder Economische 
Zaken ben ik binnen het college 
verantwoordelijk voor ‘de win-
kels’ in ons dorp. Het aantrekke-
lijke en gevarieerde winkelbe-
stand maakt Laren tot Laren!

Nog niet eens zo lang geleden 
hadden de Nederlandse casino’s een deurbeleid: zonder 
stropdas mocht je niet naar binnen. Uiteraard waren ze 
gastvrij en verwelkomden zij zoveel mogelijk bezoekers, 
maar wel volgens de huisregels. Zo is Laren ook gastvrij 
voor bezoekers, maar ook in onze gemeente gelden regels 
van normaal weggebruik. Dus wie met veel lawaai door 
Laren komt scheuren, is niet welkom. 

De beslissing van het college om over te gaan tot kortdu-
rende wegafsluitingen bij veel gevaar en lawaai pakt 
goed uit. De verkeersregelaars vervullen een belangrijke 
functie door verkeer door te sturen wanneer het ver-
keersaanbod te groot is met veel (niet uit de omgeving 
af komstige) supercars.

Zeker gezien het aantal auto’s dat geen bezoek brengt aan 
de winkels en uitsluitend door Laren rijdt, maakt dat het 
verkeersaanbod (te) groot wordt voor het kruispunt op de 
Brink. Dat levert gevaarlijke situaties op. Voeg daaraan 
toe: asociale auto’s en rondrennende kinderen zonder 
ouderlijk gezag. Dan is de conclusie dat de maatregelen 
netjes en proportioneel zijn. Want zelfs met de afsluiting 
is heel Laren bereikbaar, doch niet via alle hoofdroutes. 

Voor sommige winkeliers gaan de maatregelen te ver, 
omdat de afsluitingen een bezoek aan Laren onaantrek-
kelijk maken. Toch hoorden we ook dat bezoekers aan 
het winkelgebied zelden klachten hadden. Samen met 
Bijzonder Laren gaan we na hoe we bezoekers nog beter 
naar parkeerplekken kunnen leiden. 

De komende weken blijven we in gesprek met onderne-
mers hoe we het dorp aantrekkelijker kunnen maken, 
hopelijk met versoepelingen in zicht, waarmee de nood-
zaak voor afsluitingen zal verdwijnen.

Peter Calis, wethouder
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  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Het silhouet van ons dorp
Komende vanuit Blaricum over het bospad Schapendrift 
nader je ons dorp. De Schapendrift gaat over in de 2e Rui-
terweg. Vanuit het bos kom je in open landschap met aan 
weerszijden van het weggetje akkers die met bezieling 
worden bewerkt door mensen van de SOLL. In dit groene, 
landelijke ensemble krijg je zicht op deze zijde van ons 
dorp: een echt Larens karakteristiek aanzicht. 
Om mijn veldbezoek ter plaatse extra inhoud te geven, is 
gebiedskenner en oud-CDA-Laren-gemeenteraadslid 
Mark Druncks met mij meegegaan om kennis, ervarin-
gen en gedachten met elkaar uit te wisselen. Vrijdagoch-
tend 7 mei jl. hebben we samen twee uur door de omge-
ving gezworven. Wat mij tijdens dit veldbezoek nog weer 
eens heel duidelijk werd, hoe kwetsbaar het silhouet van 
ons dorp is. Daarbij denk ik ook aan dat karakteristieke 
kleine witte huisje tegen de volkstuinen aan. U gaat het 
pas zien als het er niet meer zou zijn. 
Niet alleen in deze hoek van ons dorp (de geplande 
nieuwbouw aan de Harmen Vosweg is wat betreft CDA 
Laren de laatste keer zo aan de rand) maar ook op andere 
plekken staat het silhouet van ons dorp onder druk. Niet 
altijd direct maar ook indirect. Dat silhouet moet 
bewaard blijven omdat het voor het CDA Laren een 
dorpskarakteristiek is. Een waardevol karakteristiek 
onlosmakelijk verbonden met onze dorpse, groene en 
landelijke uitstraling met een levendig centrum en win-
kelgebied. 
Het CDA Laren wil in de gemeenteraad over het silhouet 
van ons dorp het gesprek aangaan. Zo snel mogelijk! Het 
silhouet van ons dorp als karakteristiek van ons dorp 
moet op de agenda komen. De insteek van het CDA Laren 
is behouden en beschermen van dit silhouet, niet alleen 
komende over de 2e Ruiterweg maar vanuit alle aanzich-
ten naar ons dorp. Wordt ver-
volgd.   

Hartelijke groet,  

Erwin van den Berg,
 fractievoorzitter CDA

ee

Speciale aandacht voor kinderen 

Eemnesserweg 19a Laren

035-5315894

www.tandartscentrumlaren.nl



Politiek

Nieuw leiderschap
Een intrigerende slogan waarmee D66 afgelopen maart 
bij de landelijke verkiezingen hoge ogen heeft gegooid. 
Velen spreekt deze ambitie aan, want er is sprake van een 
breed gevoeld onbehagen in de samenleving wanneer 
het om de vraag gaat: ‘moeten we doorgaan op de inge-
slagen weg?’ Teveel vervreemding tussen overheid en 
burger, te weinig menselijke maat. 
En hoe staan we er voor in Laren? Ons dorp biedt een bij-
zonder mooie plek om te wonen. Dat wil iedereen ook zo 
houden. Larens Behoud en VVD hebben van een meer-
derheid van de kiezers drie jaar geleden het mandaat 
gekregen om dit als zelfstandige gemeente te borgen. Als 
democraten eerbiedigen wij – D66 – natuurlijk de wil 
van de meerderheid. Maar we moeten ook de minder 
rooskleurige kanten van die keuze laten zien.
Laren kampt inmiddels met een aantal majeure thema’s. 
Voorop: hoe brengen we onze f inanciële huishouding 
weer op orde, hoe voorkomen we verdere verschraling 
van WMO en jeugdzorg, hoe managen we de energie-
transitie? Als Laren inmiddels gezondheid en welzijn 
van velen in de waagschaal moet stellen, zijn we dan als 
kleine zelfstandige gemeente met een afwachtend en 
af houdend bestuur nog op de goede weg? Geen gemak-
kelijke vragen.
Antwoorden kunnen gevonden worden door open en 
proactief met ons omringende gemeenten en de metro-
poolregio Amsterdam samen te werken. Het reilen en 
zeilen van Laren is in hoge mate hiervan af hankelijk. 
Hier moeten we daarom onze plek aan tafel opeisen en 
meepraten. Meer daadkracht, meer ambitie en meer 
politieke durf zijn nodig om Laren uit het slob te trek-
ken. Nieuw leiderschap, helemaal geen gek idee!

Andreas Grunwald
commissielid R&I en M&F D66 

  Dit is een podium voor  de politieke partijen van Laren. Elke partij is verantwoordelijk voor haar eigen bijdrage.

Mausoleum
Afgelopen oktober besloot de gemeenteraad unaniem 
komende jaren onze historische Brink met rust te laten. 
En het wadi-voorstel met bijbehorende bomenkap in te 
trekken. De bodem is door vele evenementen erg ver-
dicht, waardoor ze geen water meer opneemt en het wor-
telstelsel van de bomen zich niet goed ontwikkelt. 
Onderzoek uit 2019 stelt dan ook: “Geen wateropvang 
mogelijk op de Brink”. Geheel conform ons initiatief-
voorstel in september, is een meerjaren-beheerplan 
opgesteld om de bodemgesteldheid te verbeteren. Dan 
zou je denken: eind goed al goed, al heeft dat Wadi-grap-
je ons wel € 100.000 aan dure bureaus gekost.
Wat schetst onze verbazing? Na 5 maanden radiostilte 
wordt er opééns een nieuw plan voor de Brink gelan-
ceerd. Een groot mausoleum voor wateropvang onder de 
Coeswaerde. Via een animatiefilmpje wordt de raad 
gevraagd binnen een week in te stemmen. De uitvoering 
is ‘een college-aangelegenheid’. Ons wordt gevraagd 
naar de burgers hiervoor een breed draagvlak te creëren, 
want die weten immers nog van niets! Let wel: nádat het 
besluit zou zijn gevallen!
Als fractie gleden wij van onze stoel! Hoe kan het college 
wederom de bevolking zo passeren? Altijd eérst met de 
bevolking praten over uitdagingen en oplossingen! 
Daarnaast bestaan er vraagtekens over de werking van 
dit plan, gezien alleen al de drie wellen onder de Coes-
waerde en bouwen in het grondwater; maar dit terzijde. 
Wij hebben daarom, samen met VVD, CDA en D66 dit 
voorstel van de raadsagenda gehaald.
Liberaal Laren gaat voor kleine, creatieve oplossingen 
vanuit inwoners en onze brandweer. Wateropvang vóór-
dat het de Brink bereikt: bijvoorbeeld onder parkeer-
plaatsen Stationsweg/Naarderstraat. Zie website ‘Groene 
stad’ om een idee te krijgen welke 
creatieve, simpele en uitvoerbare  
oplossingen er mogelijk zijn. En 
ons niet vastleggen op allerhande 
‘brinkplannen’ van dure bureaus.

Jacqueline Timmerman,
fractievoorzitter Liberaal Laren
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Nieuws in beeld

Binnenkort Brood 0.0 op de Nieuweweg

Bijzondere kransen bij oorlogsmonument 

autospotters op vernieuwd terras Ad Visser is blij met Laren Bijzonder luisterboek over Willeke 
uitgebracht

Bettie Bruin versiert 
origineel electriciteitskastje

De ‘belhamel’ van LarenBevrijd van alg en mos

Binnenkort weer naar Singer. Na 18 mei?

Bevrijdingsdag 

De sjiekste modezaak van 
Laren altijd aktueel
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Gemeentelijke 
bekendmakingen digitaal Larense zaken

Larense zaken 14 mei 2021

Bijzonder luisterboek over Willeke 
uitgebracht

Aan onderstaande publicaties kunt u geen rechten 
ontlenen. De formele rechtsgeldige bekendmakingen 
en volledige tekst hiervan kunt u bekijken op de lan-
delijke website www.overheid.nl Wilt u automatisch 
een melding ontvangen van de bekendmakingen? 
Meld u dan aan voor de e-mailservice via 
www.overheid.nl

•  Oude Drift 1, 1251 BS, plaatsen van zonnepanelen, 
ingekomen 22 april 2021

•  Jan Hamdorff laan 12, 1251 NM, realiseren van een 
aanbouw aan de achterzijde, ingekomen 23 april 2021

•  Eemnesserweg 100, 1251 NE, verbouwen van de 
woning, ingekomen 23 april 2021

•  Tafelbergweg 38, 1251 AG, vellen van 1 boom, 
ingekomen 4 april 2021

•  Brink 5, 1251 KR, vervangen van de dakkapel, 
realiseren nieuwe achterdeur en plaatsen bouwhek-
ken, ingekomen 28 april 2021

•  Van Wulfenlaan 8B, 1251 CW, plaatsen van een 
dakkapel, ingekomen 29 april 2021

•  Jordaan 3, 1251 PB, plaatsen van een erfafscheiding, 
ingekomen 29 april 2021

•  Hendrik Valkenburglaantje 2, 1251 ZJ, vervangen van 
de rieten kap met dakkapel, inpandig moderniseren, 
realiseren uitbouw en kelder, ingekomen 30 april 2021

•  Esseboom n.t.b., 1251 CP, bouwen van een woning 
met bijgebouw en aanleggen inrit, ingekomen 2 mei 
2021

•  ’t Tuintje 2, 1251 RZ, plaatsen van een dakkapel, 
ingekomen 3 mei 2021

•  Zijtak 41, 1251 RR, realiseren van een nieuwe inrit, 
ingekomen 29 april 2021

•  Klaaskampen 1, 1251 KM, aanleggen van 2 parkeer-
plaatsen met eigen oprit, ingekomen 1 mei 2021

•  ‘s-Gravenwaarde 7, 1251 NT, verwijderen van de 
draagmuur en vergroten woonkamer, ingekomen  
29 april 2021

•  De Kwekerij 12, 1251 MG, vellen van 1 boom, 
ingekomen 5 mei 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

•  Hilversumseweg 51, 1251 EW, plaatsen van zonnepa-
nelen, verzonden 27 april 2021

•  Houtzagerij 6, 1251 GK, vellen van 1 boom, verzonden 
4 mei 2021

•  Frans Langeveldlaan 1, 1251 XW, vellen van 1 boom, 
verzonden 4 mei 2021

De aanvragen kunt u op afspraak inzien bij de balie Ver-
gunningen in het kantoor van de BEL Combinatie in 
Eemnes. Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift 
is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.

•  Oosterend 2, 1251 HN, realiseren van een aanbouw, 
plaatsen van een toegangsdeur, wijzigen van een 
toegangsdeur in een overheaddeur en maken van  
3 ramen in het bijgebouw, verzonden 22 april 2021

•  Verlengd Rozenlaantje 5, 1251 BZ, vellen van 7 bomen 
(herplantplicht), verzonden 22 april 2021

•  Naarderstraat 5, 1251 AW, herinrichting terrein 
rondom Johanneskerk, verzonden 29 april 2021

•  Lage Vuurscheweg 24, 1251 TT, verbouwen van de 
woning, verzonden 29 april 2021

•  Noolseweg 15, 1251 GN, realiseren van een aanbouw 
aan de achterzijde, verzonden 29 april 2021

•  Langsakker 12, 1251 GB, verbreden van de bestaande 
dakkapellen, verzonden 4 mei 2021

•  Ruiterweg 21, 1251 ZX, vellen van 1 boom (herplant-
plicht), verzonden 29 april 2021

•  Van Wulfenlaan 8B, 1251 CW, plaatsen van een 
dakkapel op het zijdakvlak, verzonden 6 mei 2021

•  Onder de Bogen 14, 1251 ME, vervangen van de 
dakpannen voor een rieten dak, verzonden 6 mei 2021

•  Burgemeester van Nispen van Sevenaerstraat 6, 1251 
KH, tijdelijk plaatsen van 2 testcabins voor het 
uitvoeren van coronatesten gelegen op het parkeer-
terrein voor een periode van maximaal 3 maanden, 
verzonden 6 mei 2021

De sjiekste modezaak van 
Laren altijd aktueel

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunningen

Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Verleende 
omgevingsvergunningen 
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•  Hilversumseweg 51, 1251 EW, plaatsen van zonnepa-
nelen op het dakvlak van het museum, verzonden 6 
mei 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.laren.
nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

•  Verlengd Rozenlaantje 5, 1251 BZ, vellen van 2 
bomen, verzonden 22 april 2021

•  Sint Janstraat 61-1, 1251 LC, vellen van 1 boom, 
verzonden 29 april 2021

Tegen de genoemde besluiten kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 
het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.laren.
nl/bezwaarschrift

De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inza-
ge bij de balie Vergunningen. Degene die een bezwaar-
schrift indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens 
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

•  Werkdroger 1, 1251 CM, toestemming noodkap voor 
het vellen van 1 boom, verzonden 23 april 2021

Tegen het genoemde besluit kunnen belanghebbenden 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bin-
nen zes weken na bekendmaking (=verzenddatum) van 

het betreffende besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie 
over de bezwaarprocedure kunt u vinden op www.laren.
nl/bezwaarschrift

Het besluit met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij 
de balie Vergunningen. Degene die een bezwaarschrift 
indient, kan (bij een spoedeisend belang) tevens een ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. 

De besluitenlijst van de raadsvergadering op 28 april 
kunt u bekijken op www.laren.nl (Bestuur > Gemeente-
raad > Raadsvergaderingen > Besluitenlijst Raad).

De Commissie R&I vergadert dinsdag 18 mei om 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes, 
Zuidersingel 1. U kunt de vergadering live volgen via 
laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het 
spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegrif-
f ier. U kunt op twee manieren gebruikmaken van het 
spreekrecht: zelf aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal 
en dan één voor één naar de raadzaal) of de reactie laten 
voorlezen door de commissiegriff ier. Het is niet toege-
staan plaats te nemen op de publieke tribune. Onder-
staande agenda geeft een samenvatting weer van de 
geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie R&I d.d. 21 april 2021
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeen-

schappelijke Regelingen
•  Stand van zaken Omgevingswet
•  Vaststelling bestemmingsplan met milieueffectrap-

port (MER) en beeldkwaliteitplan ‘Buurtschap 
Crailo’

De Commissie M&F vergadert donderdag 20 mei om 
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eem-
nes, Zuidersingel 1. U kunt de vergadering live volgen 
via laren.notubiz.nl/live Om gebruik te maken van het 

Geweigerde 
omgevingsvergunningen

Toestemming noodkap

Overzicht besluiten 
raadsvergadering

Vergadering Commissie 
Ruimte en Infrastructuur 

Vergadering Commissie 
Maatschappij en Financiën 
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•  Zienswijze ontwerpbegroting 2022, begrotingswijzi-
ging 2021 en resultaatbestemming 2020 Regio Gooi & 
Vechtstreek 

•  Contract accountantsdiensten 

12-04-2021  Julius Henry Hoope
22-04-2021  Coen Eduard Marinus van de Beek 
26-04-2021  Eloise Josephine Keijer 

Eind februari is een deel van de aanslagen voor de 
gemeentelijke belastingen 2021 verzonden aan de inwo-
ners van Blaricum, Eemnes en Laren. Wie geen automa-
tische incasso heeft voor deze aanslag, moest de aanslag 
op 30 april betaald hebben. Lukt dat niet, omdat u door 
de coronamaatregelen moeite hebt om aan uw financiële 
verplichtingen te voldoen, neem dan contact op met de 
afdeling Belastingen van de BEL Combinatie voor een 
oplossing. Zo voorkomt u kosten van een aanmaning. 

De afdeling Belastingen gaat voor de aanslagen met dag-
tekening 26 februari 2021 vanaf 24 mei aanmaningen 
versturen. Af hankelijk van de hoogte van de aanslag zijn 
daar voor de belastingbetaler kosten aan verbonden. U 
kunt die extra kosten voorkomen door alsnog per 
omgaande te betalen of door contact op te nemen voor 
een van de volgende oplossingen:

1. Betalingsregeling treffen 
Er is de mogelijkheid de betalingstermijn te verlengen. 
U kunt hiervoor contact opnemen om afspraken op maat 
te maken.

2. Kwijtschelding aanvragen 
Wanneer u een inkomen op bijstandsniveau hebt, kunt u 
kwijtschelding aanvragen. Het is helaas niet mogelijk als 
ondernemer voor uw zakelijke gemeentelijke belastingen 
kwijtschelding aan te vragen. Ondernemers kunnen alleen 
kwijtschelding aanvragen voor hun privébelastingen.

De gemeenten blijven coulant voor inwoners en onder-
nemers die in f inanciële problemen zijn geraakt. Ont-
vangt u later in het jaar van ons een aanslag, neem ook 
dan gerust contact met ons op. In overleg wordt gezocht 
naar maatwerkoplossingen. U kunt op werkdagen van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur bel-
len met de BEL Combinatie: tel. 14 035.

spreekrecht kunt u zich melden bij de commissiegriff ier. 
U kunt op twee manieren gebruikmaken van het spreek-
recht: zelf aanwezig zijn (plaatsnemen in de hal en dan 
één voor één naar de raadzaal) of de reactie laten voorle-
zen door de commissiegriff ier. Het is niet toegestaan 
plaats te nemen op de publieke tribune. Onderstaande 
agenda geeft een samenvatting weer van de geagendeer-
de onderwerpen. Zie de volledige agenda op 
www.laren.nl
•  Vaststelling lijst adviezen en conclusies vergadering 

commissie M&F d.d. 22 april 2021
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Raadsinformatiebrief college traject waardengericht 

werken (18 maart 2021)
•  Zienswijze conceptbegroting 2022 en concept 

jaarstukken 2020 WVS Tomingroep 
•  Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio 

Gooi & Vechtstreek 
•  Zienswijze ontwerpbegroting 2022, begrotingswijzi-

ging 2021 en resultaatbestemming 2020 Regio Gooi & 
Vechtstreek 

•  Jaarstukken 2020 BEL Combinatie 
•  Startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw thuis’ 
•  Analyse begrotingsrechtmatigheid 2020 
•  Contract accountantsdiensten 

 

De gemeenteraad vergadert woensdag 26 mei om 20.00 
uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Eemnes, 
Zuidersingel 1. De vergadering is live te volgen via laren.
notubiz.nl/live De publieke tribune is niet toegankelijk. 
Onderstaande agenda geeft een samenvatting weer van 
de geagendeerde onderwerpen. Zie de volledige agenda 
op www.laren.nl
•  Meldingen portefeuillehouders m.b.t. Gemeenschap-

pelijke Regelingen
•  Vaststelling besluitenlijst openbare raadsvergade-

ring d.d. 28 april 2021
•  Vaststelling lijst ingekomen stukken
•  Bekrachtigen geheimhouding
•  Zienswijze conceptbegroting 2022 en concept 

jaarstukken 2020 WVS Tomingroep
•  Jaarstukken 2020 BEL Combinatie 
•  Startnotitie inburgering 2022 ‘Een nieuw thuis’ 
•  Analyse begrotingsrechtmatigheid 2020 
•  Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Veiligheidsregio 

Gooi & Vechtstreek 

Gemeenteraadsvergadering

Familieberichten

Voorkom aanmaning 
gemeentelijke belastingen
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Burgemeester Nanning Mol mocht op 26 april, tijdens de 
lintjesregen, vier Koninklijke Onderscheidingen uitrei-
ken. Een inwoner uit Laren, een echtpaar uit Eemnes en 
een inwoner uit Amsterdam ontvingen uit handen van 
de burgemeester de onderscheidingen. Het echtpaar uit 
Eemnes en de inwoner uit Amsterdam verrichten veel 
werkzaamheden in Laren en om die reden overhandigde 
burgemeester Mol de onderscheidingen.

Algemene Gelegenheid
Vanwege de maatregelen rondom corona, was de Alge-
mene Gelegenheid dit jaar anders. De burgemeester 
bracht een verrassingsbezoek aan de gedecoreerden. 

De heer Vos 
De heer Vos is binnen de gehele ijsbranche bekend en 
gewaardeerd om hoe hij de kwaliteit van het ambachte-
lijke ijs ten positieve heeft beïnvloed. Hij heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet en ontwikke-
ling van de opleiding tot Ambachtelijk IJsbereider. Ook 
heeft hij veel betekend voor de ambachtelijke ijssector in 
Nederland. De heer Vos heeft de award IJsTOPper ont-
vangen in 2002. Deze award wordt vanuit het Gilde van 
SVH Meesterijsbereiders uitgereikt aan een persoon die 
veel heeft betekend voor de ambachtelijke ijssector. In 
zijn privétijd zorgde de heer Vos ervoor dat de ambachte-
lijke bakkerijsector een eigen, landelijk, evenement 
heeft gekregen: Vakbeurs IJs-Vak. Ook heeft hij zich per-
soonlijk ingezet voor de totstandkoming van een vak-
blad. Naast al dit werk heeft de heer Vos zich geheel vrij-
willig en belangeloos ingezet voor de stichting Ice for 
Africa. Doelstelling van de stichting is om gehandicapte 
en dove kinderen de opleiding ijsbereiding te kunnen 
bieden. Met name door zijn inzet is de ijsbranche uitge-
groeid tot een professioneel en kwalitatief hoogstaande 
bedrijfstak in Nederland. Op basis van de totale verdien-
sten heeft de heer Vos een onderscheiding tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau ontvangen.

De heer Rottinghuis
De heer Rottinghuis uit Amsterdam heeft meerdere 
bestuursfuncties vervuld en hij had zitting in raden van 
toezicht van vele organisaties. Naast deze activiteiten 
zet hij zich belangeloos in voor vele andere maatschap-
pelijke organisaties, zoals Stichting Het Nationale Park 
De Hoge Veluwe, Stichting Kasteel Middachten, Spring-
paarden Fonds Nederland, Rijksmuseum en Stichting 
Papageno in Laren. Stichting Papageno heeft als doel om 
kinderen en jongeren met autisme te helpen. Zo werd in 
2015 het eerste Papageno Huis geopend in Laren waar de 
heer Rottinghuis een cruciale rol in heeft gespeeld. Ook 
zorgde hij ervoor dat muziektherapie voor kinderen met 
autisme aan huis kon worden gebracht door het ter 
beschikking stellen van vervoer voor muziektherapeu-
ten. Naast zijn belangeloze inzet voor Stichting Papage-
no zette de heer Rottinghuis zich ook in voor het Rijks-
museum Fonds. Onder zijn voorzitterschap is de 
hoeveelheid particuliere schenkers met ruim dertig toe-
genomen en werden er verscheidene bijzondere aanko-
pen en projecten gerealiseerd. Gezien zijn uitzonderlijke 
inspanningen is de heer Rottinghuis benoemd tot Rid-
der in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Mol 
mocht, met toestemming van de burgemeester van 
Amsterdam, de versierselen uitreiken bij het Papageno 
Huis in Laren. 

De heer en mevrouw Scheffer 
Het echtpaar Scheffer uit Eemnes is al ruim vijfentwintig 
jaar actief voor de Stichting Rolstoelbus Het Gooi, kort-
weg Rollybus, gevestigd in Laren. Mevrouw Scheffer plant 
de ritten in voor de chauffeurs en cliënten. Ze is ook 
secretaris van de stichting, verzorgt de ledenadministra-
tie en alle overige secretariële taken. Mevrouw Scheffer is 
de bindende factor tussen de stichting en de medewer-
kers. Ook is ze voor velen een vraagbaak, ze werkt al het 
langste bij de stichting en is het geheugen van de Rolly-
bus. Daarnaast is ze ook zeer betrokken bij de cliënten. 

De heer Scheffer is al tijdens zijn arbeidzaam leven actief 
geworden bij de Rollybus. Terwijl hij kapitein was op een 
vrachtschip, liet hij zich gedurende zijn verlof aan wal 

Vier Koninklijke 
Onderscheidingen
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altijd inplannen om mensen met een beperking te ver-
voeren. De heer Scheffer is zeer behulpzaam naar zijn 
cliënten toe, hij haalt zijn cliënten op uit hun kamer en 
brengt ze precies waar ze moeten zijn. Hij zorgt goed 
voor de bussen en het onderhoud. Na zijn pensioen is hij 
ook penningmeester geworden. Hij doet dit al twintig 
jaar en slaagt er ieder jaar weer in de begroting rond te 
krijgen, subsidies en andere gelden te ontvangen.

Het echtpaar werkt samen bij de Rollybus in Laren, niet 
alleen als bestuursleden, maar ook als chauffeur en rit-
tenplanner. Eind dit jaar nemen ze na ruim vijfentwin-
tig jaar beiden afscheid. Zij ontvangen allebei, op ver-
zoek van de burgemeester van Eemnes, een benoeming 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook al zijn we de afgelopen periode veel thuis, het bete-
kent niet dat inbraken hiermee verdwenen zijn. Een 
inbreker kiest altijd de zwakste plekken dus zijn schuren 
en kelderboxen vaker het doelwit. Ook staan de vakan-
ties weer voor de deur. Voor een inbreker biedt dat kans 
om een inhaalslag te maken. 

Waar let een inbreker dan op? Bijvoorbeeld op stapels 
post en kranten die zichtbaar op de deurmat liggen. Of 
buren die de post juist keurig gesorteerd in het zicht op 
tafel leggen. ’s Avonds branden er helemaal geen of maar 
één of twee lampjes in de woonkamer en de lamellen of 
gordijnen zijn ook overdag potdicht. Er staat dagen ach-
tereen geen auto op de oprit. Denk ook aan berichten op 
social media waarop staat dat mensen ‘lekker even weg 
zijn’. Allemaal signalen waaraan de inbreker kan her-
kennen dat iemand op vakantie is.

Meer weten? Er is veel informatie te vinden op de web-
site van de gemeente en van stichting Nationale Inbraak-
preventie Weken: www.stichtingnipw.nl

Veel mensen merken dat deze tijd invloed heeft op hun 
mentaal welbevinden. Wat kun je doen om mentaal f it te 
blijven? Wat doe je als het even wat minder gaat? Bij wie 
kun je terecht als je je zorgen maakt om jezelf of een 
ander? Deze vragen worden beantwoord in het webinar 
‘mentale gezondheid in coronatijd’. 

Het webinar is online, via Zoom. Het vindt plaats op 
woensdag 26 mei van 20.00 tot 21.00 uur (inloggen kan 
vanaf 19.45 uur). Aanmelden kan uiterlijk 24 mei via 
regiogv.nl/webinar Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging en een link voor deelname. Kijk voor alle 
informatie op de website www.regiogv.nl

Laren en Blaricum doen mee aan het landelijke pro-
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Van 2021 tot en 
met 2024 gaat Singer Laren aan de slag als projectleider. 

Het programma ‘Ontdek wie je bent en verleg je grenzen’ 
biedt alle kinderen in Laren en Blaricum de kans om tij-
dens hun schooltijd met verschillende kunstdisciplines 
in aanraking te komen, zowel op school als buiten 
school. Donderdag 22 april vond de aftrap van het pro-
gramma plaats bij Singer Laren met de burgemeesters 
van de twee gemeenten. Lees meer op www.laren.nl 
onder Nieuws: Blaricum en Laren starten nieuw pro-
gramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK).

Webinar over mentale gezond-
heid in coronatijd op 26 mei

Tips om een inbraak tijdens 
afwezigheid te voorkomen

Laren start nieuw programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit 
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Sinds maart en april 2020 meten we de hoeveelheid stik-
stofdioxide (NO2) in de lucht op tien locaties in de BEL-
gemeenten via ‘Palmes diffusiebuisjes’. In Laren zijn drie 
buisjes in de openbare ruimte geplaatst. Een tweetal 
buisjes hangt in de buurt van A1 en N525 en één in het 
centrum (Brink). 

Via deze buisjes is het afgelopen jaar de stikstofdioxide 
(NO2) gemeten. De resultaten over 2020 tonen aan dat de 
norm voor NO2 (veertig ug/m3) wordt voldaan op alle 
meetlocaties. De lockdown kan effect hebben op de 
meetresultaten, omdat er vorig jaar minder verkeer op 
de weg was. Om die reden heeft de provincie Noord-Hol-
land aangegeven dat de gemeente nog een jaar langer 
mag meten met de Palmes buisjes. Door nu ook in 2021 te 
meten, krijgen we nog meer inzicht in het verloop van de 
hoeveelheid NO2 in de lucht, ook als er geen lockdown 
meer van kracht is.

De metingen via de Palmes buisjes is een initiatief van 
de bewonersvereniging Westerheide. De meting wordt 
vanuit het project Hollandse Luchten van de provincie 
gefinancierd. De GGD Amsterdam plaatst en analyseert 
de buisjes. De buisjes worden iedere maand vervangen 
en de ingezamelde buisjes worden geanalyseerd. Op deze 
wijze krijgen we een beeld van de hoeveelheid stikstofdi-
oxide die in de lucht zit. De metingen geven inzicht in de 
hoeveelheid stikstofdioxide, maar het is geen wettelijke 
meetmethode. De metingen zijn bedoeld om een indica-
tie te geven. De resultaten zijn via www.no2buisjes.nl 
ook te bekijken.

Een volgende stap is om mee te doen met de pilot Hol-
landse Luchten van de provincie waarbij er metingen via 
sensoren kunnen plaatsvinden. De gemeente heeft hier 
nog overleg over met de provincie. Zodra er meer duide-
lijkheid is, wordt u hierover geïnformeerd via het Larens 
Journaal en via de gemeentelijke website. 

Maandag 26 april was het de huwelijksdag van heer en 
mevrouw Bus-Roes. Het echtpaar is nu zestig jaar 
getrouwd! Dat was een mooie reden voor burgemeester 
Nanning Mol om een felicitatiebezoek te brengen.
Meneer en mevrouw zijn échte, oorspronkelijk Laarders, 
afstammelingen van de erfgooiers. De heer Bus deed 
klusjes op de boerderij van de familie Roes, de ouders van 

mevrouw. Zo hebben ze elkaar leren kennen. Inmiddels 
hebben ze vier kinderen en zes kleinkinderen en wonen 
ze nog steeds op hetzelfde adres; de boerderij is in de 
familie gebleven. 

De kinderen en kleinkinderen zijn nog steeds hun grote 
trots. “Als het met hen goed gaat, gaat het met ons ook 
goed!” Ze wonen gelukkig allemaal in de buurt. Meneer 
en mevrouw zijn samen nog heel vitaal en druk met hob-
by’s en bezigheden. Dat lukt nog wel zestig jaar. Van 
harte gefeliciteerd! 

Maandag 3 mei was het de huwelijksdag van heer en 
mevrouw Bulters-Roest. Burgemeester Nanning Mol 
bracht een mooie bos bloemen voor hun diamanten 
huwelijk.

Mevrouw Bulters-Roest komt oorspronkelijk uit Laren 
en de heer Bulters komt uit Haarlemmerliede. Meneer is 
veertig jaar postbode geweest in Laren en werkte bij sla-
gerij Spoelder. Daarnaast was hij actief bij de opbouw 
van de Sint Jansprocessie in Laren. Mevrouw Bulters-
Roest bleef thuis voor de kinderen. Het echtpaar heeft 
drie kinderen en twee kleinkinderen. Ze gaan graag 
samen op pad en vinden het leuk om bijvoorbeeld bood-
schappen te doen of naar het tuincentrum te gaan. Het 
zijn enthousiaste tuiniers.

Larense zaken 14 mei 2021

Zestigjarig huwelijksjubileum 
voor echtpaar Bus-Roes

Zestigjarig huwelijksjubileum 
voor echtpaar Bulters-Roest

Meting luchtkwaliteit
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Nieuws in beeld

Laren Regenklaar inspirereert jeugd tot 
creatieve bouwwerken

Herdenking joodse kinderen door leerlingen laar&berg

Meld je aan bij de Brandweer

Fleuriade bij de Goede Herder Kapel

College De Brink op 
verslaggevers tour Bonte Paard Beach geopend Fanmail bij 17e verjaardag

Led lampen voor Larense lantaarnpalen Hoera, Samuel is geborenLekkere luchtjes voor moeder



Bel of bezoek ons op 15 minuten van het Gooi.
vandepas@vanderloeff.nl | www.vanderloeff.nl

Clasien
Clasien van de Pas-Rutgers  
van der Loeff woont al 30 jaar  
in Laren en is partner bij  
Van der Loeff familierecht  
advocaten in Amsterdam.

Verwaarloosde liefde
Mijn cliënt Arend was vijf jaar geleden  
getrouwd met een veel jongere vrouw, een ver-
schil van maar liefst 30 jaar. Zijn vrouw Eva 
was toen 25. Zij was destijds arbeidsongeschikt 
en had nooit gewerkt. Zij genoten sinds het hu-
welijk van het goede leven en Arend verwende 
haar. Er waren vakanties op de mooiste plek-
ken ter wereld en zij leefden een gepamperd  
leven in Nederland. Arend werkte hard en kon 
zich financieel steeds meer permitteren. 
Eva had geen belangstelling voor werk, onbe-
taald of betaald, en ook vrijwilligerswerk vond 
ze niet interessant. Haar bezigheden beston-
den voornamelijk uit shoppen en allerlei activi-
teiten die te maken hadden met haar persoon-
lijke verzorging. Kinderen hadden zij niet. 

Arend was zich het laatste jaar wat zorgen gaan 
maken. Eva was zich anders gaan gedragen en 
haar uitgaven stegen behoorlijk ieder jaar. 
Hoewel ze elkaar in grote vrijheid lieten op  
allerlei gebied, was Arend bang dat Eva een  
andere man had ontmoet en dat hun huwelijk 
ten einde liep. Hij vreesde ook dat Eva lang-
zaamaan een scheiding aan het voorbereiden 
was. Dat vermoeden werd sterker toen het hem  
duidelijk werd dat in hun geval de alimentatie 
van Eva met name zou afhangen van hun uit-
gaven in de afgelopen paar jaren. Hoe meer Eva 
uitgaf, hoe meer zij zou ontvangen was in het 
kort de boodschap die ik Arend meegaf.  
Dat zou inmiddels tegen de € 450.000 per jaar 
lopen. Hij nam zich voor om meteen de uit-
gaven te beperken, maar ook om meer tijd en 
aandacht aan Eva te besteden. Dat was er  
eigenlijk wel een beetje bij ingeschoten.

Column Clasien_71X220mm_mei_2021.indd   1 07-05-2021   10:20

BEL  VRIJBLIJVEND  035 - 538 48 10     
www.deGoudenMakelaar.nl    

GEZOCHT 

Voor cliënten zijn wij op zoek naar; 

#1 Bouwkavel Laren,  
perceel globaal 900 –1400m² 

#2 Bouwkabel Laren, Blaricum, 
perceel 1400 – 2000m² 

#3 Vrijstaande woning, 
gedateerd / achterstallig onderhoud 

#4 Twee onder een kapwoningen, 
gedateerd / achterstallig onderhoud 

#5 Hoekwoning met garage, 
gedateerd / achterstallig onderhoud 

#6 Villa eigentijds, Laren, Blaricum, 
Turn Key, woonoppervlak > 200m² 

deze zomer leverbaar, 
indicatiekoopsom 2 - 2.4M  

 
#6 Garage Laren, Blaricum 

#7 Huurwoning, periode 1-1,5 jaar 
vanaf september 2021  

#8 Bouwkavel centrum Laren,  
perceel globaal <1000m² 
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Het pas verschenen Kwartaalbericht 156 van de Histori-
sche Kring Laren (HKL) is voor een groot deel gewijd aan 
de Tweede Wereldoorlog, inclusief het voorspel, al in 1934. 
In dat jaar zette de Larense politie in opdracht van burge-
meester Hubert van Nispen van Sevenaer vier jonge Duit-
sers, die deelgenomen hadden aan een conferentie van 
revolutionair-socialistische jongeren, over de grens naar 
Hitler-Duitsland. Deze actie leidde in Laren en in de 
Haagse politiek tot veel commotie en werd in die jaren 
bekend als ‘het Larensche geval’. De latere bondskanselier 
Willy Brandt was ook bij de conferentie, maar die ont-
snapte dankzij een Noorse verblijfsvergunning aan uit-
zetting naar Duitsland. Wim Keizer wijdt een artikel aan 
‘het geval’, op basis van documentatie van de Bussumse 
historicus Paul Schneiders, waaronder een brief van de 
zoon van de burgemeester, Huub van Nispen.

Ron van den Berg, medewerker van DEELgenoot, het 
blad van de Historische Kring Blaricum, komt met de 
pijnlijke geschiedenis van een in 1943 gehouden razzia 
op Joodse onderduikers in een huis aan De Leemkuil in 
Laren. Opgepakt en na transport vermoord in Sobibor 
werden: Jantje Geertruida Wolf-Levit, haar man Emile 
Wolf, hun (schoon)moeder Sara Levit-Bargeboer en verder 
Bernhard Rosenbaum. Het zoontje van het echtpaar 
Wolf groeide op in een pleeggezin in Blaricum.

Redactielid Cees Meijer komt met in een zakagenda bij-
gehouden dagboeknoties van zijn oom Paul van Heijnin-
gen, opgeschreven in de oorlogswinter 1944-1945. 

Ineke Hilhorst en Teun Koetsier beschrijven het leven 
van verzetsman Guus van Wielingen, die na de oorlog 
naar Canada emigreerde en daar carrière maakte in de 
olie-industrie. Hij is ‘een man met een geheim’. Ook zijn 
vrouw en kinderen kenden niet dat geheim. Van Wielin-
gen, zijn verzonnen verzetsnaam, bleek af komstig te 
zijn uit een Joods gezin dat voor de oorlog uit Duitsland 
naar Nederland was gevlucht. 
Op verzoek van een zoon van Guus, Mac van Wielingen, 
die in 2019 Laren heeft bezocht, hebben Ineke en Teun 
het verhaal geschreven over Guus, zoals hij zich in Cana-
da liet noemen. Dat verhaal wordt in een speciaal voor 
Mac en zijn familie gemaakte Engelstalige versie van het 
boek ‘Het dorp, de oorlog, de mensen’ opgenomen.

Redactielid Bep De Boer tekent uit de mond van Johan 
Weiss, in 1944 13 jaar oud, op hoe hij zag dat zijn dove 
buurman Willem Arends werd neergeschoten bij een 
inbeslagneming van f ietsen. Verder van Bep een artikel 
over onderduikers op de gemeentewerf.

En last but not least: Redactielid Eric Snelders zet zich 
aan een reeks artikelen over de geschiedenis van de 
90-jarige MCC. Deel 1 staat in nummer 156 en is geba-
seerd op een gesprek met oud-leden Kees Ranzijn (91) en 
Wil de Valk (eveneens 91). Dit eerste deel is grotendeels 
gewijd aan MCC in de Tweede Wereldoorlog.

Losse nummers van het Kwartaalbericht, ook oudere 
exemplaren, kunnen voor € 4 per stuk verkregen worden 
bij de HKL (tel. 035 629 49 45, e-mail 
info@historischekringlaren.nl).

Nieuwe Larense verhalen over
WO II in Kwartaalbericht 156
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Marjolein
Marjolein Speksnijder, werkt al ruim 15 
jaar als NVM register makelaar taxateur 
in het Gooi. Waarvan meer dan 10 jaar als 
onaf hankelijk kantoorhouder in Laren.

Moeten
 
Het woord moeten heeft wel 20 verschillende syno-
niemen: lusten, behoeven, onvermijdelijk, dwang 
en bijvoorbeeld dienen. In Nederland “moeten” we 
veel; voor alles zijn wel bepalingen, regels, wetten, 
gebruiken of maatregelen van kracht . Als expat of 
buitenlander in Nederland wordt je gek van alle 
uitzonderingen, wetten, regels, gebruiken en be-
palingen. Wij als inwoners in Nederlander zien ook 
vaak door de bomen het bos niet meer en zoeken 
hulp bij specialisten. Als makelaar dienen we 1 op-
drachtgever; de koper of de verkoper.  Van 2 “walle-
tjes” eten kan en mag niet en ik zou mezelf niet 
meer recht in de spiegel kunnen aankijken. We 
hebben de plicht om het belang van je opdrachtge-
ver te dienen,  (elke dag mogen werken in deze 
mooie omgeving en met f ijne opdrachtgevers,  is 
nog steeds het leukste wat we ons kunnen beden-
ken!)  Daarnaast “moeten” we als makelaars toch 
ook best veel. Cursussen, protocollen, examens, 
wet- en regelgeving, bestemmingsplannen, op-
drachten;  altijd weer regels en afspraken die uitge-
voerd en gediend moeten worden. Volgens de mi-
nister van Binnenlandse Zaken moeten we als 
makelaar nog transparanter worden en denkt ze 
dat het bij verkoop (beter is) een loting door de no-
taris te laten verrichten. U zult begrijpen dat we 
als makelaars hier niet op zitten te wachten. Waar 
u niet zit op te wachten is dat we van de overheid in 
2050 allemaal helemaal gasloos “moeten” zijn. 
Hiervoor zijn lucht/water warmtepompen een van 
de oplossingen die er zijn. Echter gelden er sinds 1 
april nieuwe geluidseisen. Om geluidsoverlast te 
beperken mogen de installaties op de erfgrens met 
de buren ’s avonds en ’s nachts maximaal 40 decibel 
en overdag maximaal 45 decibel geluid produceren.   
Dus moeten er veelal extra geluidsbeperkende 
maatregelen genomen worden. 

Uit het archief van de Historische kring Laren - 53
Door Bep (G.L.) De Boer

1921 (100 jaar geleden)
Op Vrijdag 13 mei 1921 stond de 47 jarige antropoloog dr. 
Alfred Waldenberg voor de rechtbank in Amsterdam 
terecht wegens belediging. Dr. Waldenburg, in Laren 
beter bekend als de Schedelmeter, had in het blad “De 
Dageraad” van 10 februari 1921 een smadelijk artikel 
geschreven. Hij noemde  in het artikel “De Zandvoortse 
affaire” de aldaar wonende  predikant ds. G. Posthumus 
Meyes, iemand die postuum zijn offer bespuwt. Dat 
werd hem zeer kwalijk genomen. De rechter vond dat hij 
hier voor gestraft diende te worden en veroordeelde hem 
voor 14 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf. De eis 
werd 2 maanden voorwaardelijk.
Die dr. Waldenburg (Berlijn 1873 – Laren 1942)  was een 
Duitse schedelmeter. In 1913 woonde hij in een hutje op 
de Blaricumse hei. Omdat hij geen geld had, ging hij te 
voet naar Amsterdam. Daar bracht hij de nacht door in 
een telegraaf kantoor waar hij de medewerkers lastig 
viel om zijn proefschrift te verkopen. 
Ook sjouwde hij met een tas vol instrumenten door het 
Gooi en klampte voorbijgangers aan met het verzoek om 
hun hoofd te mogen opmeten, waarna hij alle gegevens 
heel nauwkeurig noteerde. 
Hij was gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde op 
een proefschrift over schedels van/of doofstommen en 
blinden of Hallig-Friezen. (Hallig-Friezen wonen op de 
Halligen, een groep eilandjes in het noordelijk deel van 
de Duitse waddenzee). Ook beschreef hij zijn 
bevindingen over de blondheid van Joden. 
Met zijn vreemde gebogen voorkomen en zijn lijzige 
stem was hij dikwijls het mikpunt van grappenmakerij. 
In Laren woonde hij, zonder verwarming, aan de 
Tafelbergweg 7. Hij werd op 7 februari 1942 doodgevroren 
in zijn huisje aangetroffen.
Bronnen:
Het Larens Nieuwsblad  14 mei 1921
Uit een verhaal van Bep (G.L.) De Boer

De Lindenhoeve van de Historische kring aan de 

Van Nispenstraat 29 in Laren is i.v.m. corona 

voorlopig gesloten. Donateurs ontvangen het 

kwartaalbericht.
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En nu rust in Het Biezembosje 
Het Biezembosje is een kleinood, een mooi stukje gevarieerde natuur. Het ligt op de grens van de gemeente 
Laren en Blaricum tussen de Schapendrift en de Eemnesserweg achter het zwembad ‘De Biezem’. In het 
afgelopen seizoen zijn er veel bosbeheeractiviteiten uitgevoerd, maar nu is het tijd voor rust. 

Gesnoeid, gekapt en nieuwe aanplant
De bomen langs de paden zijn gesnoeid, een heel aantal 
f ijnsparren zijn gekapt en er zijn jonge boompjes 
geplant. Waarom was dit nodig, het was toch al een mooi 
stukje? Als terreinbeheerder hadden we eigenlijk geen 
keuze. Veel van de f ijnsparren waren al dood of ziek. 
Door de droogte en klimaatverandering hebben deze 
bomen, die hier van oorsprong niet voorkomen, veel te 
lijden. Ze zijn daardoor gevoelig voor ziektes. Vooral de 
letterzetter, een kevertje dat onder de bast gangen 
graaft, maakt de bomen ziek en uiteindelijk sterven de 
f ijnsparren af. Daarnaast zijn langs de paden alle bomen 
gecontroleerd op dode takken of gevaarlijke situaties. 
Om te voorkomen dat er takken of bomen omvallen en 
schade veroorzaken, of erger nog op iemand vallen, 
moest het GNR wel ingrijpen.

Dode fijnsparren 
Verschillende bomen langs de paden zijn gesnoeid en 
een aantal bomen zijn vanwege gevaarlijke situaties 
geveld. Daarnaast zijn dode f ijnsparren die verder in het 
bosje stonden verwijderd om te voorkomen dat die om 

zouden vallen of af breken. Er waren bomen die tot op 
het pad zouden kunnen vallen. De gezonde f ijnsparren 
en f ijnsparren die ver genoeg van het pad staan hebben 
we laten staan. Helaas is de verwachting dat ook deze 
bomen ziek zullen worden en op termijn dood zullen 
gaan. Hier zullen we de natuur haar gang laten gaan.

Iets natter gebiedje. Dat maakt het 
bijzonder
Op de open plekken hebben we verschillende 
loof boomsoorten in geplant, zoals winterlinde, 
meidoorn, sleedoorn, zoete kers en veldesdoorn. Dit zijn 
allemaal loof boomsoorten die hier van nature 
voorkomen. Het Biezembosje is een rijk stukje natuur, 
dat vrij vochtig is in vergelijking met de droge bossen op 
de zandgrond. Vroeger liep in dit gebied het beekje de 
Biezem, waardoor de bodem op deze plek van nature veel 
water bevat. Hierdoor is er een gevarieerd bos ontstaan. 
Er is een grote variatie van planten en boomsoorten. De 
aangeplante boompjes zijn nog heel klein, maar na 2-3 
jaar zullen ze al wel een aardig beeld geven en uiteindelijk 
zullen het grote bomen worden, die op hun beurt weer 
voor nieuwe boompjes kunnen zorgen. Hierdoor zal het 
Biezembosje nog gevarieerder worden en nog 
aantrekkelijker voor insecten, vlinders, schimmels, 
andere planten.

Veiligheid
Als er geen sprake was geweest van veiligheidsrisico’s 
hadden wij geen reden gehad om in te grijpen in dit 
stukje bos. De keuze voor uitheemse soorten van een 
generatie geleden dwong ons echter om te handelen. Het 
ruiterpad wordt nog hersteld als het weer wat droger is. 
En dan nu is het rust en aan de natuur om het verder 
weer over te nemen.
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Nieuws in beeld

Sweet memories 90 jaar MCC

Oranje ommetje

Mmmmmmmmmmmm Na 32 jaar degradeert Laren Dames 1 Wie heeft Doerak gezien?

Wijkagent Remco houdt de boel
in de gaten Winkelen in Laren mag weerDe eerste prik is binnen

Poffertjes picknicken op de Brink

Moederdaglunch bij Mauve
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 Ingezonden brief

Verhuizen

Meteen goed 

06 53 106 306

Een paar uur begeleiding 
wanneer u gaat inrichten 
of bouwen. Dan doet u 
het meteen goed. Bel Luc. 

Luc Bosch is specialist in 
verhuizen, wonen en 
bouwbegeleiding en woont 
ruim 30 jaar in Laren.

Beste lezers van het Larens Journaal, 
De deuren gaan binnenkort gelukkig steeds méér weer wat 
verder openen en wij kijken daar met ze’n allen dan ook echt 
naar uit! Maar …. we krijgen dan ook weer meer aandacht 
voor de sfeer van de binnenkant van ons huis !

Luc Bosch heeft heel lang in Laren zijn winkel: “Country 
House Interiors” richtig gegeven en kijk eens wat er nu 
gebeurd ??

Telefoontje: He Luc hoe gaat het en … ben je er nog steeds??
Als dan mijn antwoord: ‘Ja helemaal is’ dan komen er ach-
ter elkaar weer opdracht binnen lopen, in de achterlig-
gende periode zelfs 4 opdrachten en daar word ik ook echt 
blij van !!!

Zoals:
01.  Wij wonen nu best groot en wij gaan naar ’n wat meer 

en ’n overzichtelijker kleiner huis
 Wil jij ons weer helpen met de inrichting daarvan ?
02.  Wij wonen nu in een mooi door jouw ingericht 

Sweet memories 90 jaar MCC

Wie heeft Doerak gezien?

Laren toekomstbestendig ?
Laren wat ben je soms toch aandoenlijk, idyllisch met veel groen en zo erg mooi
Niets voor niets dat dit dorp vaak wordt aangeduid als “De Parel van ‘t Gooi”
Boerderijen, villa’s, akkers en tuinen gewoon zo dwars door elkaar
Dat velen je zo willen behouden en doen voortbestaan is daarom niet raar
Toch gaat de tijd verder en kan ook Laren niet blijven zoals het was
Alles is op termijn vergankelijk, ook de mensen, materialen en het groene gras
Nieuwe generaties kondigen zich aan en hebben best goede en andere ideeën 
Zijn niet geïnteresseerd wie vroeger waar, wanneer en met wie heeft gevreeën
Misschien is dat ook wel goed want de eeuwigheid bestaat voor Laren niet
Dorpen en mensen veranderen, al heeft menigeen daarvan het nodige verdriet
Ook Laren, straks wellicht geïsoleerd omdat sterk wordt vastgehouden aan “toen”
Mogen wij de nieuwe generaties het blokkeren van vernieuwing aandoen?
Moeten wij nieuwe inwoners en onze kinderen beletten om Laren te moderniseren
Neen, dat heeft geen zin, ook in Laren is de evolutie niet te keren
Laren zal niet blijven zoals “toen” en ook mee moeten in de moderniseringsstroom
Wat wij nu verschrikkelijk vinden, is straks, ook in Laren wellicht heel gewoon
Wanneer we met respect voor het verleden meegaan in verleggen der grenzen
Kunnen we in deze “Parel van ’t Gooi” ook een mooie toekomst blijven wensen.
 
W.C.Paul van der Maas
Inwoner van Laren

appartement maar hebben gekozen voor een service 
appartement wil je ons op een breed front bij de 
aanpassingen begeleiden?

03.   Ik heb mijn huis verkocht en heb nu een penthouse in 
het Gooi gekocht

 -  Ik wil het eerst goed laten renoveren en daarna moet 
het helemaal worden ingericht

  Wil je mij daarbij helpen?
04.   Luc, jij hebt destijds ons huis fijn ingericht en wij willen 

graag dat je ons met belangrijke details weer gaat helpen 
waaronder een mooi handgeknoopt en op maat gemaakt 
berber kleed, is daar gelegenheid voor ??

En … ja: Luc Bosch: Verhuizen, Wonen & Bouwbegeleiding 
wil dat heel graag gaan doen.
Met veel kennis maar ook smaak en met de juiste mensen 
al lang om zich heen en om dat 100% ok dan ook uit te 
voeren want daar gaat het uiteindelijk helemaal om.

Ik ben er dus helemaal en met veel plezier voor U.
Na telefonisch contact kom ik kijken naar wat U daarbij 
dan zou willen en dan komt er een plan van aanpak, 
handig is mijn mob nummer dan te gebruiken dan is er 
snel contact ! 06 53 106 306

Met hartelijke groet, Luc

Verhuizen Wonen & Bouwbegeleiding
Zevenend 2B, 1251 RN Laren
lucbosch@me.com
mob 06 53 106 306, tel 035 8878922

Disclaimer zie pag. 23
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Samen maken we het verschil!
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Het is lente.
Het is heerlijk om er op uit te gaan en te genieten van 
het voorjaar. De natuur wordt wakker en takken lopen 
uit  

Inmiddels signaleert ons team al op een aantal plaatsen 
overhangend groen waar de voetgangers hinder van 
ondervinden. Takken in je oog krijgen is geen pretje en 
het kan vervelende gevolgen hebben en niet alleen voor 
de voetganger. U bent verantwoordelijk voor het onder-
houd van uw tuin en dus ook voor overhangend groen.

Het Toegankelijkheidsteam 
Laren zet zich in om Laren 
veilig en toegankelijk te 
maken en te houden en 
heeft in overleg met de 
gemeente 2 brieven opge-
steld. 

Signaleren wij overhangend 
groen dat voetgangers hin-

dert, dan attenderen wij 
u hierop door een brief 
in de bus, met het vrien-
delijke verzoek uw over-
hangend groen te ver-
wijderen. Is dit na twee 
weken nog niet gedaan, 
dan ontvangt u van ons 
een 2e brief met een her-
haal-verzoek. 

Mocht u 2 weken na ontvangst van de 2e brief nog geen 
gehoor hebben gegeven aan ons verzoek, dan maken wij 
hiervan melding bij de gemeente. Deze kan dan beslui-
ten om het overhangend groen te laten verwijderen, 
waarbij de kosten voor uw rekening komen. Uiteraard 
hopen wij dat het niet nodig is.

Alvast dank voor uw medewerking.

Namens Toegankelijkheidsteam Laren,
Irmy Vos
toegankelijkheidsteamlaren@gmail.com

TIP van een inwoner van Laren..
Grint is decoratief en een verantwoorde oplossing om 
overtollig regenwater in eigen grond af te voeren. Het 
heeft echter ook nadelen. Grint rolt makkelijk weg, 
waardoor de steenslag van de uitritten op het trottoir 
en openbare weg terecht komt en voetgangers er over 
kunnen struikelen. 
Een oplossing voor dit probleem is een grindvang aan 
te brengen. Deze oplossingen is tweeledig, enerzijds 
een bak om het grind in op te vangen en zo makkelijk 

terug te voeren, 
anderzijds gelijke 
tijd overtollig regen-
water de bodem in te 
laten zakken, door 
onder in de bak wat 
openingen aan te 
brengen. Op de foto 
staat een vrij groot 
rooster. Er zullen vast 
ook kleinere uitvoe-
ringen zijn die ook 
voldoen. 
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Voor het tweede 
jaar op rij moet 
de Gooise wan-
d e l v i e r d a a g s e , 
die in juni 
gepland stond, 
wegens corona 
worden afgelast, 
maar er is ook 
goed nieuws: de 

vier dagroutes kunnen voor het eerst ook op eigen gele-
genheid worden gelopen. De digitale versie van de vier-
daagse is nu beschikbaar via een link op de website www.
wandelvierdaagsehetgooi.nl. “We zijn dolblij dat we deze 
service kunnen aanbieden aan ons trouwe wandellegi-
oen,” zegt voorzitter Tim Bitter van de wandelstichting. 
“Met de naderende meivakantie en het ontluikende 
voorjaar kunnen de lief hebbers nu toch op pad in onze 
eigen prachtige omgeving,” zegt de Eemnesser. Alle vier 
routes zijn recent bijgewerkt en voeren de deelnemers 
o.a. langs kasteel Groeneveld, door de Vuursche bossen, 
de Eemnesser polder, de landgoederen in ‘s-Graveland, 
langs de oude Zuiderzeekust tussen Naarden en Huizen 
en de heidevelden rond Laren en Blaricum. De afstanden 
variëren van 5 tot 40 km.
Bitter: “In dit coronatijdperk wordt er veel gewandeld, 
het is hartstikke gezond en je blijft er f it bij. Wij hopen 
hiermee dan ook in een behoefte te voorzien voor ieder-
een die er lekker op uit wil en bovendien kom je op de 
mooiste plekken van onze regio.” Hij hoopt dat dit najaar 
ook de populaire maandelijkse groepswandelingen weer 
kunnen worden hervat. “Dat zal voor veel trouwe lopers 
ongetwijfeld een hartverwarmende reünie worden,” 
aldus Bitter, die blij is met alle positieve reacties na de 
gedwongen afgelasting van het evenement. Twee jaar 
geleden trok de Gooise vierdaagse een recordaantal van 
1670 deelnemers uit alle windstreken, met als kers op de 
taart de toekenning van de Larense Erepenning voor alle 
vrijwilligers. Volgend jaar staat het wandelevenement 
op de rol van 22 tot en met 25 juni.

Wandelaars Gooise vierdaagse toch op pad

Activiteiten

Speel je trompet of wil 
je trompet leren spelen? 
Kom dan bij Muziekver-
eniging St Jan.

Scan de QR code’s en luister 
naar de muziek die wij spe-
len. Misschien speel je deze 
muziek binnenkort wel met 
ons mee?
-  The Seal Lullaby 
-  Songs of the Wizz 
 
Tot snel op de dinsdagavond 
tussen 20.00 en 22.00 in 
schering en inslag te Laren.

Voor meer informatie of aan-
melden neem contact op met 
Voorzitter Coen Schimmel 
06-53493153 of mail naar 
info@stjanlaren.nl

DE TROMPET…

INSTRUMENT 
van de maand

● Elektrotechnische- en verlichtingsinstallaties
● Data-netwerken en cai-installaties
● Brandmeld-, beveiligingsinstallaties en verlichting
● Domotica voor huis- en gebouwautomatisering
● Zonnepanelen
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een lunchpauzecon-
cert. Omdat er nog 
geen publiek is toege-
staan, is het concert 
gratis via een 
livestream te volgen. 
Het Hobbema pianotrio bestaat uit Jussi Paananen 
(viool), Jeanny Beerkens (cello) en Yumi Toyama (piano). 
Door hun verschil in af komst (de musici komen uit Fin-
land, Nederland en Japan) hebben zij elk een geheel 
eigen temperament en brengen zij in hun samenspel 
verrassende ideeën met zich mee. Voor dit concert heeft 
het Hobbema pianotrio gekozen voor Beethoven’s ‘Geis-
tertrio’ in D, op.70  en Debussy’s meeslepende pianotrio 
gevolgd door muziek die ook in een café beluisterd zou 
kunnen worden. Het concert is gratis te volgen via htt-
ps://youtu.be/hBOTWglcoQ0. Dit kan live op 20 mei, van 
12.30 tot 13.15 uur. De link kan ook later nog bekeken 
worden (doorgaans blijft het f ilmpje zeker een maand 
beschikbaar). Foto Hobbema pianotrio: Guido Attema

In Galerie de Beuken (Oude Naarderweg 14 in Laren) 
vindt tot 27 juni de kunst- en verkoopexpositie ‘Focus’ 
plaats, met beelden van Alexandra Konstantinova en 
schilderijen van Philine van der Vegte. Voor een bezoek 
aan de expositie kunt u een tijdslot reserveren via: van.
den.wallbake@zonnet.nl. Kijk voor meer info op 
www.galeriedebeuken.nl.

 

Kunst- en verkoopexpositie ‘Focus’

Het terras van Singer 
Laren is weer open. En 
dat terras is mis-
schien wel het best 
verborgen pareltje van 
Laren. Groen, rust, 
snelle service, goede 
koffie, verleidelijke taartjes, verrassende lunches en lek-
kere drankjes… Heerlijk in de zon maar ook met voldoen-
de schaduw als het warm is. Geen langsrazende auto’s 
maar lekker uitkijken over de Piet Oudolf beeldentuin. 
Een tafel reserveren is verplicht, maar kan ook op de dag 
zelf aan de balie. We raden u aan om van te voren te 
reserveren, dan bent u verzekerd van een mooie plek. Het 
terras is dinsdag t/m zondag van 12.00 tot 18.00 uur 
geopend. Reserveren kan door een mail te sturen naar 
reserveringenhoreca@singerlaren.nl. 

Na het overweldigede 
succes van de auto-
puzzeltocht biedt Sin-
ger Laren nu ook een 
f ietspuzzeltocht aan. 
Fietsen is gezond en 
nu ook heel leerzaam. 
De tocht gaat langs 

bijzondere plekken waar kunstenaars hebben gewoond 
en gewerkt. Tijdens de 2 uur durende f ietstocht worden 
verschillende verhalen afgewisseld door leuke opdrach-
ten. U maakt uw tocht compleet met de Singer Laren 
bike-bag, voorzien van een drankje en lekkernijen. De 
puzzeltocht is te bestellen via de website van Singer 
Laren: www.singerlaren.nl.  

Een van de mooiste combinaties in de kamermuziek is 
toch wel het pianotrio, een combinatie van strijkers met 
piano, waardoor zowel verstilde intimiteit als grote vir-
tuositeit bereikt kunnen worden. Op donderdag 20 mei 
geeft het Hobbema pianotrio in het ‘Huis van Eemnes’ 

Genieten op het Singer-terras

Nieuw: Fietspuzzeltocht Singer

Livestream lunchpauzeconcert 

www.bol-an.nl 

IEDERE DAG VERS!

IEDERE DAG VERS!

www.bol-an.nl 



Tel: 035-5311880

Thuiszorg,
op uw wensen afgestemd!

www.carecompany.nl

Activiteiten

Monuta De Jager
T 035 - 691 65 76
I monuta.nl/bussum De Jager

Monuta is er voor u.
Ook in Laren en Blaricum.

Ook als u niet of elders verzekerd bent. 

 

 
 

Agenda
18 mei  Gemeentehuis Eemnes: Vergadering 

Commissie Ruimte en Infrastructuur, 
20.00 uur

20 mei  Gemeentehuis Eemnes: Vergadering 
Commissie Maatschappij en Financiën, 
20.00 uur

20 mei  Livestream: lunchpauzeconcert Hobbema 
pianotrio, 12.30 tot 13.15 uur

26 mei  www.regiogv.nl: Webinar over mentale 
gezondheid in coronatijd, 20.00 uur 

26 mei  Gemeentehuis Eemnes: 
Gemeenteraadsvergadering, 20.00 uur

30 mei  De groene afslag: Biologische jaarmarkt 
‘De smaak van Morgen’ (onder voorbehoud 
raadpleeg de website)

Mist u activiteiten in de agenda? 
Mail ze naar redactie@larensjournaal.nl.
De komende magazines verschijnen:

Nummer Materiaal Verschijningsdata
 in huis
310 02-06-2021 vrij. 11-06 en za. 12-06
312   30-06-2021 vrij. 09-07 en za. 10-07
315   25-08-2021 vrij. 03-09 en za. 04-09
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Disclaimer: Ook uw mening laten horen? Het Larens Journaal 
ontvangt graag uw brieven. Een onaf hankelijke redactie bepaalt 
welke brieven worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te 
redigeren of in te korten. De uitgever van het Larens Journaal en de 
gemeente Laren zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van 
ingezonden brieven of bijdragen van externen.

Download de app op je telefoon
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Het Larens Journaal kan ook worden gedownload via: 
www.uitgeverijvanwijland.nl

Redactie
redactie@larensjournaal.nl
telefoon: 06-15964861

Advertenties 
advertentie@larensjournaal.nl

Het Larens Journaal is een uitgave
van Uitgeverij van Wijland B.V., te
Laren, in opdracht van de Gemeente
Laren. De uitgave verschijnt 
maandelijks. Kopij voor het volgende
nummer moet binnen zijn op  
2 juni 2021

Geen Larens Journaal ontvangen? 
Geef het ons door! U krijgt het 
Larens Journaal spoedig nabezorgd. 

Raadhuis
Eemnesserweg 19, Laren
Postbus 71, 3755 ZH Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@laren.nl
Website: www.laren.nl

BEL Combinatie
Zuidersingel 5, Eemnes
Telefoon: 14 035
E-mail: info@belcombinatie.nl
Website: www.belcombinatie.nl
Ma. t/m do. van 08.30 - 17.00 uur en
vr. van 08.30 – 13.00 uur

Meldpunt Openbare Ruimte
Uw meldingen via www.laren.nl of 
per telefoon: 14 035

Sociale wijkteams
Website: digitaalsociaalpleinhbel.nl
E-mail: sociaalwijkteam@laren.nl

Politiepost Laren
Groene Gerritsweg 2b
Ma. do. 09.00 - 12.30 uur
Telefoon: 0900 - 8844 (24 uur per dag)
In noodgevallen: 112

Brandweerkazerne
Groene Gerritsweg 2, 1251 JL Laren
Telefoon: 035 - 53 122 53
Preventienummer: 035 - 53 150 53, 
e-mail: info@brandweergooivecht.nl
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De Gouden Makelaar 
 NVM Makelaars in Laren, Blaricum en omgeving 

BEL VOOR EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK 035 - 538 48 10  

 NIEUW TE KOOP:  KLOOSTERWEG 52 LAREN 

Cover: Gijsbertje Schaap (92) opent terras t’ Bonte Paard


