
 Opknapbeurt schoorsteen Bensdorp    

 Woensdag 
10 november 
2021   

 Buurtsportcoach zet bewegen in als middel  om 
mensen weer te verbinden  of om hen te laten 
ontdekken dat bewegen leuk en gezellig kan zijn.
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 BUSSUM 
TV-presen-
tatrice Irene 
Moors heeft 
vorige week 
Het Pruijcken 
Kabinet aan 
de Vlietlaan 
38 geopend. 
De stichting is 
een idee van 
José Kipper-
sluis en Inge 
van Gulden. 
Zij hebben in 
2016 Stichting 
Pruijck opge-
start. Het is de 
eerste locatie 
in Nederland 
waar je gedra-
gen pruiken 
kunt krijgen. 
Wie thuis een 
pruik heeft 
liggen, kan 
hem daar 
inleveren.    

 Stichting Pruicken heeft nu fysieke winkel   

 BUSSUM Ervas International B.V. uit 
Hilversum, specialist in beton- en 
vochtweringstechniek, heeft met de 
renovatie van de Bensdorpschoor-
steen in Bussum een bijzondere op-
dracht binnengesleept.

    De Bussumse schoorsteen is een van 
de vele projecten die Ervas door heel 
Nederland op zich heeft genomen. “De 
meeste opdrachten voeren we uit in 
Amsterdam. Gevels, metselwerk, beel-
den, natuursteen en beton. Eigenlijk al-

les wat met steen te maken heeft”, zegt 
Evert-Jan van Lenteren, eigenaar van het 
bedrijf en hts-bouwkundige met speci-
alisatie betonconstructies. Zo heeft het 
bedrijf gewerkt aan het Olympisch Sta-
dion, de Stadsschouwburg en vele mooie 
monumenten in Amsterdam en het ge-
meentehuis in Hilversum.

    En nu zijn zeker dagelijks drie mede-
werkers wekenlang bezig geweest met 
de renovatie van het gemeentelijke mo-
nument aan de Nieuwe Spiegelstraat in 

Bussum, waarbij vochtindringing in de 
toekomst niet meer kan gebeuren. Aan 
dit specialistische werk hangt een prijs-
kaartje van zeker 50.000 euro. Woning-
belegger Vesteda en de VvE Bensdorp 
draaien op voor deze kosten. “Dat is ooit 
bij de verkoop bedongen”, weet de onder-
nemer.

!     Afbreken en opnieuw
opmetselen de enige weg?   

 Foto: © Bob Awick   

 Verbeterplan 
dienstverlening 
in Gooise Meren    
BUSSUM De dienstverlening 
in Gooise Meren wordt dankzij 
een CDA-motie verbeterd. Het 
gaat dan met name om de re-
actiesnelheid op door inwoners 
en ondernemers bij de gemeen-
te ingediende klachten, vragen, 
brieven en aanvragen van ver-
gunningen. Tevens dient de in-
houdelijke kwaliteit van beant-
woording te worden verbeterd.

    Fractievoorzitter Arie Masten-
broek: “Als raadsleden worden 
wij meer dan ons lief is benaderd 
dat mensen maar geen bericht 
terugkrijgen van de gemeente op 
ingediende correspondentie. De 
afgelopen jaren hebben wij als 
raad het college hier meerdere 
keren op aangesproken. Ik con-
stateer alleen dat er geen signi-
ficante verbetering te zien valt.”
Natuurlijk gaat er ook veel wel 
goed, vertelt Mastenbroek. “Vol-
gens wethouder Hendriks zit zo’n 
75 procent binnen acceptabele 
marges. Maar dat houdt dan wel 
in dat 25 procent dat nog niet is.” 
De motie kreeg een ruime meer-
derheid, waardoor het college nu 
aangespoord wordt om binnen 
drie maanden een verbeterplan 
op te stellen en dit aan de raad 
voor te leggen.
       

    Boudewijnse 
lijsttrekker 
GroenLinks   
BUSSUM De leden van Groen-
Links Gooise Meren hebben 
unaniem Barbara Boudewijnse 
gekozen als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2022.

    De leden onderschreven de aan-
beveling van de kandidatencom-
missie: “Het is een keuze voor 
continuïteit en herkenbaarheid. 
Barbara kent de dagelijkse be-
stuurlijke praktijk in Gooise Me-
ren. Zij heeft lokaal en regionaal 
gezag opgebouwd, mede door de 
integere wijze waarop zij tijdens 
de ziekte en het overlijden van 
GroenLinks boegbeeld Gerben 
Struik hem heeft vervangen en 
opgevolgd als wethouder.”    

 Mediawijsheid   
Onlinemedia zijn leuk, maar 
over de toenemende polarisatie 
– door voortdurend met elkaar 
online in verbinding te staan – 
heeft Gooise Meren zorgen.
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Ook video, audio, dia & foto.

!

Gemeentepagina 
p. 6 en 7 

Zie onze special in
het hart van de Zorg
en Welzijn special

Tergooi zorgt vooruit.

het hart van de Zorg

Tergooi zorgt vooruit.

oTox € 79,-ooToTo
illeR €185,-

KlinieK HeiHof

kl in iekheihof .n l 035-7724824 info@kl in iekheihof .n l

B
f

HilversuM

Deze plek 
reserveren?
Bel 035-6945208

of mail naar 
verkoop@entermedia.nl


