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Gemeentehuis gesloten
In verband met het pinksterweekend is
het gemeentehuis op maandag 10 juni
gesloten. We helpen u graag weer op
dinsdag 11 juni!
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Kort
>

Werk Graversbrug

Vanaf dinsdag 18 juni tot en met vrijdag 21
juni werken we aan de Graversbrug op het
Moleneind in Kortenhoef. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de
brug in zijn geheel afgesloten voor al het
verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers.
Het Moleneind is tijdens de werkzaamheden
dus niet toegankelijk voor doorgaand verkeer.
De omleidingsroute is via de Draaibrug en
’s-Gravelandsevaartweg.

Het water op?
Houd rekening met elkaar
De zomer komt er weer aan en dat
betekent dat er veel recreanten
op onze prachtige plassen zijn. Op
mooie dagen is het een komen en
gaan van zeil- en motorboten en de
recreatiestranden en -eilanden zijn
dan gezellig druk. Door rekening
met elkaar te houden kan iedereen
ook echt genieten van het mooie
gebied.
Gaat u varen op de Loosdrechtse Plassen?
Dan zijn er een aantal regels voor varen en
aanmeren om rekening mee te houden.
Hiermee houden we het voor iedereen prettig en veilig op het water.

Maximale snelheid
Voor de Loosdrechtse Plassen geldt een
maximum toegestane vaarsnelheid van 12

kilometer per uur. Binnen 100 meter van
een oever en ’s nachts mag nooit sneller
gevaren worden dan 6 kilometer per uur.
Watersporters die sneller willen varen,
kunnen een ontheffing aanvragen bij het
Plassenschap. Met een ontheffing mag er op
bepaalde plaatsen en op toegestane tijden
sneller gevaren worden dan 12 kilometer per
uur. Houd hierbij altijd rekening met andere
recreanten. Jetski’s en waterscooters zijn op
de Loosdrechtse Plassen niet toegestaan.

Aanleggen
Op de recreatie-eilanden Bijltje, Markus Pos,
Geitekaai, Weer en Meent en de afmeersteigers aan de westkant van de vierde plas
kunt u een dag of weekend (maximaal drie
nachten) genieten van de plassen. Op veel
andere plekken mag u bemand aanleggen
voor een kortere periode. Doe dit niet bij

zwemstrandjes en aan oevers met een
natuurlijke begroeiing.

Handhaving
Als vervolg op de succesvolle samenwerking
vorig vaarseizoen bundelen toezichthouders
van de gemeente, politie en Recreatie
Midden-Nederland (uitvoeringsorganisatie voor Plassenschap Loosdrecht e.o.) de
krachten om (jonge) recreanten bewust te
maken van de geldende regelgeving en om
de overlast van te snel varende boten aan
te pakken. De jeugdwerkers van JeugdPunt
hebben hierbij een adviserende rol.

Meldpunt
Wilt u melding maken van verdachte of
gevaarlijke situaties, waaronder mogelijke
overtredingen van de regels voor het snelvaren? Dit kan via www.meldpunttoezicht.nl.

Starterslening helpt bij kopen woning
Wilt u als starter een woning kopen
in Wijdemeren, maar is uw inkomen niet hoog genoeg? Dan kunt u
via de gemeente een starterslening
aanvragen.
De lening overbrugt het verschil tussen de
prijs van het huis en de hypotheek bij de
bank. De aankoopprijs is gemaximaliseerd
tot de grens van de Nationale Hypotheek
Garantie in 2019: 290.000 euro.

Voorwaarden

Aanvragen

Een starterslening is mogelijk als u tussen
de 18 en 35 jaar oud bent, voor het eerst
een woning koopt, gebruikmaakt van de
Nationale Hypotheek Garantie, minimaal
één jaar in de gemeente woont óf minimaal
19 uur per week in de gemeente werkt óf
binnen vijf jaar na afronding van uw studie
terug wilt keren naar Wijdemeren.

Meer weten of een afspraak maken?
Neem dan contact op met de afdeling
Sociaal Domein en Dienstverlening via
telefoonnummer 14 035.
U kunt de aanvraag ook direct doen via
www.wijdemeren.nl/starterslening.

>

Pleegouders gezocht

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien.
Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Pleegouders zijn daarom
hard nodig. Dat kan in verschillende vormen.
Soms is dat één weekend per maand, een
vakantie of misschien langdurig. Meer weten?
Op woensdag 5 juni is er van 19.30 tot 21.30
uur een bijeenkomst in het Regiokantoor,
Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum.
Kijk ook op www.pleegoudergv.nl.
>

Verkeerstellingen

Vanaf half juni tot eind juni voeren we in de
hele gemeente verkeerstellingen uit. Dit doen
we met zogenaamde telslangen. De gegevens worden onder andere gebruikt voor
geluidsonderzoeken bij bouwprojecten. Dit
jaar zijn er extra tellingen in ‘s-Graveland vanwege onderzoek voor het project Zuidsingel
fase 8. Ook vindt hiervoor cameraonderzoek
plaats op de Smitsbrug en bij de aansluiting
Emmaweg-Zuidereinde bij de Zuidersluis. Op
diverse andere locaties zijn extra telslangen
om onderzoek te doen naar de sanering
van wegverkeerslawaai. De gegevens die we
verkrijgen met de verkeerstellingen worden
anoniem verwerkt en alleen voor dit doeleinde gebruikt. Zie ook:
www.wijdemeren.nl/verkeerstellingen.
>

Alzheimer Café Wijdemeren

Wist u dat er een Alzheimer Café is voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum? Het
is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Naast
de onderlinge contacten en gesprekken staat
er ook iedere keer een thema centraal. Voor
informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig. Het café is er iedere tweede woensdag
van de maand tussen 19.30-21.00 uur in
Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum.
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Extra’s voor een krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4 miljoen huishoudens een krappe beurs.
Armoede onder kinderen zorgt bijvoorbeeld voor uitsluiting en minder
kansen. Het is daarom goed om te
weten dat de gemeente kan helpen.
Problemen met geld worden vaak groter als
u niets doet. De medewerkers van het PINGloket in het gemeentehuis helpen u graag.
Het gratis spreekuur is op maandag van
14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen afspraak
te maken. U kunt uw vraag ook mailen naar
wijdemeren@ping.nl.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sporten muzieklessen of voor computers. Maar
ook voor huisraad als een koelkast of wasmachine. Ook is er een collectieve zorgverzekering en een bijdrage voor mensen met
een beperking of chronische ziekte.

Geld aanvragen
Alle bijdragen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een geld aanvragen voor
uzelf, uw partner of inwonende kinderen.

Houd uw buurt in vorm met Fixi
Losse stoeptegel, overhangend
groen, kapot speeltoestel? U kunt dit
aan ons doorgeven via Fixi. Een makkelijke app en website om meldingen
te doen over de openbare ruimte.
U kunt op verschillende manieren een melding over de openbare ruimte doen: via de
Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk telefonisch via 14 035 (het klantcontactcentrum
zet de melding dan voor u in Fixi). In de
Fixi-app en op de website staat een duidelijke kaart van de gemeente, waarop ook
de andere meldingen in uw buurt en in de
gemeente te zien zijn.

Volg uw melding
U kunt een melding doen mét of zonder een
account. Als u een account aanmaakt houdt
Fixi u op de hoogte van het verloop van uw
melding en kunt u de melding online volgen.
Uiteraard zijn uw gegevens niet openbaar,
maar gebruiken wij ze alleen voor de afhandeling van uw melding. Bij een anonieme
melding ontvangt u geen terugkoppeling.

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de
Appstore en Playstore. Voor meer informatie
kijk op www.fixi.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- t.h.v. Leeuwenlaan 24a: kappen twee beuken (noodkap)
(16.05.19)
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (21.05.19)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v.
Wonderfeel 2019 (23.05.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden (21.05.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 108: verbouwen woning (15.05.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (16.05.19)
- P.J.C.Gabriëlgaarde 37: plaatsen dakkapel (16.05.19)

Loosdrecht

- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (21.05.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (24.05.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen grondgebonden zonne-energiesysteem (27.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden
woning (22.05.19)

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg
- Aan de voorzijde van Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan t.b.v. Zomerspektakel op 22 en 23 juni 2019
(21.05.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg

Aanvragen voorlopige voorziening

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- Noordereinde 54a te ’s-Graveland: brandveilig gebruik
Huys Brambergen (27.05.19)

Loosdrecht
- Langs de ‘s-Gravelandsevaartweg en Muijeveldsevaart
en bij het eiland Meent: vervangen oeververdediging
(16.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg

Ter inzage

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Verlenging beslistermijn

- Kooikerboog 2: vergroten woning (22.05.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (24.05.19)

>

de omschrijving van de teamleiders. Inhoudelijk zijn er geen
wijzigingen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag
na die van deze bekendmaking Het mandaatbesluit ligt ter
inzage op het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

Bezwaar indienen
>

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

- Dammerweg 10: herstellen fundering (20.05.19)

- t.h.v. Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (16.05.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (16.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (27.05.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: vervangen bijgebouw (27.05.19)

- Platanenlaan 68: maken uitbouw (27.05.19)
- Reeweg 16: verbouwen bedrijfsruimte (28.05.19)
- Slotlaan 21: bouwen woning (24.05.19)
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Overig
> Wijziging ondermandaatregeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Het college van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi &
Vechtstreek (OFGV) het “Ondermandaatbesluit OFGV inzake
Wijdemeren 2019” heeft vastgesteld. Het ondermandaatbesluit is aangepast in verband met het wijzigen van de organisatiestructuur van de OFGV. Het betreft een aanpassing van
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Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

