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Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 9 november is het weer de Dag
van de Mantelzorg. Tussen 10.00 en 16.30 uur
zijn er weer verschillende leuke activiteiten om
u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet.
Zet u 9 november alvast in uw agenda? Tot dan!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

De toekomst van…
23-09-19 10:24

>

Sluiting burgerzaken

In verband met technisch onderhoud is de
afdeling burgerzaken van de gemeente op
vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten en
op maandag 14 oktober gesloten tot 10.30
uur. Dit houdt in dat u op deze momenten o.a.
geen afspraak kunt maken voor het aanvragen
van een reisdocument/ rijbewijs of uittreksels.
Ook kunt u geen reisdocumenten afhalen.
>

Hoe ziet uw woning, straat en dorp
er in de toekomst uit? Hoe is de
openbare ruimte ingericht, welke
voorzieningen zijn er en hoe zorgen
we ervoor dat onze huizen van het
gas af zijn? Denk mee over de toekomst van uw dorp bij een van de vijf
dorpenavonden!
Tijdens de dorpenavonden willen we met u in
gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor
u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid, leefklimaat,
gezondheid en het levendig houden van de
dorpen. Maar ook: hoe gaan we dat bereiken,
wat kunt u zelf doen, wat verwacht u van de
gemeente en hoe kunnen we hier samen in
optrekken?

Dorpenbeleid

met de inwoners willen we per dorp een plan
opstellen. De dorpenavonden dienen als input
voor deze zogenoemde ‘dorpsontwikkelingsplannen’. Ook komt er per dorp een vaste medewerker van de gemeente als aanspreekpunt.
Zo zorgen we ervoor dat u meer invloed heeft,
dat het makkelijker wordt om initiatieven te
realiseren en dat we onze dorpen nog
krachtiger maken en houden.

Open gesprek
We hopen op een divers gezelschap van jong
en oud, mannen en vrouwen, inwoners van
het eerste uur en nieuwe inwoners. De nadruk
ligt op het voeren van open gesprekken in
kleine groepjes aan verschillende thematafels.
We zoeken naar wat u belangrijk vindt voor
de toekomst van uw dorp en naar ideeën die
we zowel op korte als lange termijn kunnen
inzetten.

De dorpenavonden zijn onderdeel van het
recent vastgestelde dorpenbeleid. Samen

Praat u mee?
Wilt u met ons meepraten, meedenken en
meedoen? Meldt u zich dan snel aan voor de
dorpenavond over uw eigen dorp via
formulieren.wijdemeren.nl/dorpenavond.

Data dorpenavonden
19.30 – 22.00 uur.

29 oktober - Kortenhoef, ’s-Graveland
De Blinker, Parklaan 4
4 november - Nederhorst den Berg
VV Nederhorst, Platanenlaan 1
13 november - Ankeveen
Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41
14 november - Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld, Boomhoek
Gemeentehuis, Rading 1
18 november - Oud-Loosdrecht
Gemeentehuis, Rading 1

Ondernemingsverkiezing

De finalisten van de ondernemersverkiezing
zijn bekend! Van Ettekoven Rietdekkers
uit Loosdrecht, Bonnema Watersport uit
Loosdrecht en Dunnebier Print &Marketing
uit Nederhorst den Berg zijn door naar de
laatste ronde van de verkiezing. “Drie prachtige
familiebedrijven, waar we als gemeente en als
gemeenschap trots op kunnen zijn,” aldus
wethouder Klink. Vanaf dinsdag 1 oktober tot
en met donderdag 31 oktober kunt u op
www.ondernemervanwijdemeren.nl stemmen
op uw voorkeurskandidaat.
>

Hoge nood

In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen
buik- of plasproblemen. Daarvan heeft 82%
snel toegang tot een toilet nodig vanwege een
medische aandoening. Op de Hoge Noodapp kunnen zij het dichtstbijzijnde toilet vinden.
In Wijdemeren zijn via de app slechts veertien
openbare toiletten te vinden. Heeft uw bedrijf
een toilet dat voor iedereen toegankelijk is?
Meld uw toilet dan aan bij de Hoge Nood-app.
Zo weten mensen u makkelijk te vinden en
maken we Wijdemeren gastvrij voor iedereen!
Meer info: www.hogenood.nu.

Kent u een bijzondere jonge Wijdemeerder?
Veel jongeren in Wijdemeren doen
iets bijzonders voor hun dorp,
straat, (sport) vereniging of school.
Vaak komen zij (nog) niet in aanmerking voor een lintje of een
andere onderscheiding. Om te laten zien dat we hartstikke trots zijn
op deze jonge inwoners is er sinds
kort de ‘De Optimist’; een speciale

onderscheiding voor bijzondere
Wijdemeerders van 6 tot 18 jaar.
De Optimist is een blijk van waardering voor
jonge inwoners die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Denk daarbij aan bijzondere
inzet voor een ander zoals vrijwilligerswerk, het
komen met een goed initiatief, het bieden van
langdurige hulp aan ouderen, ouders, familie-

leden of zieken, het maken van een bijzonder
werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving van
de prestatie en de datum/periode (maximaal

1 jaar geleden) en eventueel de gegevens van
een extra (meerderjarige) ondersteuner.

Deadline
U kunt een jongere aanmelden tot 15 november
2019. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders welke jongeren de onderscheiding ontvangen. De Optimist wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.
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MEEZINGEN MET DSO:
JA ZUSTER, NEE ZUSTER

LEZING EN RONDLEIDING
‘KUNST IN HET
GEMEENTEHUIS’
We sluiten de week af met lezing door
de historische kring Loosdrecht over de
beroemde kunstschilder Dirk Smorenberg.
De lezing vindt plaats in het gemeentehuis.
Waarom daar? In het gemeentehuis hangt
een grote en bijzondere kunstcollectie.
De aansluitende rondleiding door stichting
kunstbezit ‘s-Graveland is een aanrader!

28SEPTEMBER
SEPTEMBER
- 4 OKTOBER
28
- 4 OKTOBER
2019 2019

Onder leiding van de toneelvereniging

We sluiten de avond af met een borrel.

DSO kunnen bewoners en omwonenden
van Veenstaete meezingen met de liedjes

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

JEUGDFESTIVAL KECK

We zijn benieuwd naar je skills. Samen

uit de wereldberoemde musical Ja Zuster,

gaan we namelijk een mooi kunstwerk

Nee Zuster.

maken van de skatebaan naast ‘t Akkoord.
(Rug)tassen pimpen - Ben jij zat van je
schooltas en wil je wel eens iets anders?

ij
Kom kj?
oo
28 SEPTEMBER 2019 11.00-16.00
‘T AKKOORD KORTENHOEF

GRATIS!

We trappen de week af met een knal!
Jeugdmuziekfestival KECK (kunst en cultuur
Kortenhoef) heeft een open podium waar
alle jongeren uit Wijdemeren hun talenten

Kom dan langs om je (rug)tas te pimpen.
Face painting - Op elk festival zie je het
Van een paar lijnen tot ware kunstwerken

MAANDAG 30 SEPTEMBER

met glitters en strass steentjes. Leer in
deze workshop hoe je dit zelf kunt doen.

11:00 – 16:00 uur
’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef

naar jou! Een jury zal alle optredens tijdens

Altijd al benieuwd hoe toneelrepetities er

Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

kans. Toneelvereniging DSO is druk bezig
met repeteren voor de uitvoering van de
musical Ja Zuster, Nee Zuster en u kunt een
kijkje komen nemen!

CONCERT KASTEELMUSEUM SYPESTEYN

19:45 – 22:30 uur
Foto: Foppe Schut

het muziekfestival bekijken. De beste show
wint een prijs. En niet zomaar een prijs… een
cheque van 200 euro om bijvoorbeeld extra
muziek-, dans- of zanglessen te nemen.

11:00 – 16:00 uur

Cultreel Centrum De Blinker,
Parklaan 4, Kortenhoef

VRIJDAG 4 OKTOBER

TEKENWORKSHOP
WILMA HAGEN

’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef
Aanmelden vóór vrijdag 27 sept.
via www.wijdemeren.nl/cultuurweek

Gemeentehuis Wijdemeren,
Rading 1, Loosdrecht

voor u zou kunnen zijn? Grijp dan nu deze

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Het Belinfante Strijkkwartet en Groovin’
Little Big Band.
Twee muzikale optredens in de prachtige
tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn.
Deze middag biedt klassieke muziek aan op
een toegankelijk manier, uitgevoerd door
het Belinfante Strijkkwartet. Na een korte

KECK WORKSHOPS
Of wat denk je van een leuke gratis workshop? Kom langs om meer te leren over:
• DJ’en - Droom jij ervan om plaatjes te
draaien op de tofste feesten en festivals?
Kom dan langs en laat ons zien wat je
kunt óf leer de kneepjes van het vak! Ben
jij onze nieuwe superstar DJ?

pauze klinken de zachte jazztonen van de

Bewoners van verzorgingshuis de Kuijer

lokale Groovin’ Little Big Band. De toegang

in Nederhorst den Berg kunnen meedoen

is gratis. Er is beperkt plek, dus meld u snel

met een tekenworkshop van Wilma Hagen.

aan! U kunt na het concert tegen eigen kos-

“Samen kleuren en tekenen is rustgevend.

ten een rondleiding volgen in het kasteel.

U vergeet de dingen om u heen eventjes.
Tegelijkertijd is het ook erg inspirerend.

13:30 – 16:00 uur
Kasteel-Museum Sypesteyn,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
Loosdrecht
Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

U leert veel van elkaar en leert anders kijken
naar de wereld om u heen.”

14.30 – 15.45 uur
De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2,
Nederhorst Den Berg

• Djembé - Stoer zijn ze hè... die grote
houten trommels. Benieuwd hoe je hier
muziek mee maakt? Kom langs om het
te leren.
• Graffiti spuiten - Altijd al eens een
graffiti-kunstwerk willen maken?

19:30 (inloop) – 22:00 uur

OPEN REPETITIE
TONEELVERENIGING DSO
in het echt aan toe gaan en of het ook iets

Zing jij de sterren van de hemel? Kun
muziekinstrument? Dan zijn we op zoek

Veenstaete, Oudergaarde 1-219,
Kortenhoef

voorbij komen, gezichtsschilderingen.

kunnen showen.
je goed dansen, acteren of speel je een

14:30 – 15:15 uur

www.wijdemeren.nl/cultuurweek
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Week van de Valpreventie
Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: woensdag 2 oktober 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spierkracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Nederhorst den Berg
Individuele training
Fysiotherapie Practicum Nederhorst,
Martie Hansen
Tijdstip: gehele valpreventieweek
Met een onderzoek gericht op balans,
mobiliteit en kracht, kijken we welke
individuele training u nodig heeft.
Contact: (0294) 25 38 38.

60+ Beweegcoach
Wilt u ondersteuning of heeft u
vragen over valpreventie? Neem
dan contact op met één van onderstaande professionals.

Met een valanalyse schatten we samen het
risico in en ontvangt u persoonlijk advies.
De valanalyse is gratis.
Contact: (06) 11 31 22 52 of
info@thuiszorgoefentherapie.nl

Kortenhoef
Valrisico Analyse
Thuiszorg Oefentherapie, Anne Krijnen &
Jos Laheij
Tijdstip: Het is de hele valpreventieweek
mogelijk een afspraak te maken.

Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: maandag 30 september 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spier-

In heel Wijdemeren kunt u ook meedoen aan
vele andere beweegactiviteiten.
De Beweegcoach, Beppie van de Bunt, heeft
boekjes met al het 60+ sport- en beweegaanbod van de gemeente. Ook kunt u bij haar
terecht voor een persoonlijk beweegadvies.
Contact: (06) 31 59 58 47 of
b.vandebunt@inovum.nl of
www.teamsportservice.nl/gooi

kracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Loosdrecht
Preventieve Gym
Berghuis Oefentherapie, Emmaly Berghuis
Tijdstip: maandag van 16.00-17.00 uur dames
- van 20.00-21.00 uur heren.
Gericht op het behouden en vergroten van
mobiliteit, balans, coördinatie en kracht.
Contact: (06) 46 40 26 91.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen

- Kortenhoefsedijk 108: Verbouwen woning (12.09.2019)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

- Van Ostadelaan 36: Plaatsen dakkapel (09.09.2019)

Inzage

- Stichts End 50: Aanbrengen brandscheidende muur
(10.09.2019)

>

Kortenhoef

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

Loosdrecht
- Golfslag 25: plaatsen steiger (06.09.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vernieuwen en verplaatsen steiger (10.09.2019)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne installatie
(17.09.2019)
- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen aan zijgevel
(17.09.2019)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping (10.09.2019)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 96: bouwen woning met zwembad (10.09.2019)

te schrappen die niet van toepassing zijn op het perceel
alsmede voor enkele technische aanpassingen.
Het bestemmingsplan is derhalve gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot de toelichting, de regels en de
verbeelding.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ankeveen

- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (06.09.2019)
- Koninginneweg 64: plaatsen dakkapel (16.09.2019)
- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (12.09.2019)
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Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: Plaatsen luchtbehandelingsinstallaties op dak

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP6200Old2852018-va00) met bijbehorende stukken is
tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11
juli 2019 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk
285, Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzageligging, tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Het plan

Voorlopige voorziening

Het plan voorziet in het verleggen van de oeverlijn. Er
wordt grond ontgraven en water wordt gedempt. Het bestemmingsplan is echter gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is uitgebreid. om de bouw van een botenloods
en verplaatsing van de gewenste insteekhaven mogelijk
te maken. De regels (incl. de toelichting) zijn eveneens
gewijzigd. Enerzijds om de bouw van een botenloods
mogelijk te maken en anderzijds om enkele artikelleden

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling,
en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

> Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Reigerlaan t.h.v. huisnr. 18: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (18.09.19)

Ter inzage

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.

Bezwaar indienen

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).

Aanvragen voorlopige voorziening

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.

