
Wijdemeren is per 1 februari aangesloten 
bij de Nederlandse Schuldhulproute. 
Daar kunnen mensen, anoniem,
telefonisch of digitaal terecht met vragen
over hun financiële situatie of hulp bij 
schulden. Het is een samenwerkings-
verband van gemeenten, verzekeraars 
en bedrijven zoals banken en energie-
leveranciers om mensen bij financiële 
problemen zo goed mogelijk
eruit te helpen. 

De Nederlandse Schuldhulproute maakt gebruik 

van de nieuwe website www.geldfit.nl. Wie belt 

met het centrale nummer 0800-8115 of chat 

met een medewerker, krijgt direct een praktisch 

antwoord. Komen mensen er zelf niet uit, dan 

brengt Geldfit hen in contact met een passende 

organisatie in de buurt.

Anoniem
‘’Het voordeel is dat je anoniem je vragen of

problemen kan voorleggen’’, legt Renee 

Bollebakker, medewerker sociaal domein uit.

Met de aansluiting bij de Nederlandse Schuld-

hulproute is er voor onze inwoners een extra 

mogelijkheid om financiële problemen op te los-

sen. ‘’We zijn al langer bezig met schuldhulp-

verlening’’, licht wethouder Maarten Hoelscher 

toe. Zo is er het sociaal wijkteam dat mensen bij 

betalingsachterstanden opzoekt om te helpen. 

Ook is elke maandag in het gemeentehuis het 

zogenoemde PING-loket open voor eerste hulp 

bij financiële vragen. Toch bestaat er bij veel 

mensen schaamte en stress om hulp te vragen. 

Voorkomen
Het is hoe dan ook van groot belang om vroeg 

aan de bel te trekken bij financiële problemen. 

‘’Om te voorkomen dat het van kwaad tot erger 

gaat.” Hoelscher hecht vooral belang aan pre-

ventie. ‘’Voorkomen is beter dan genezen. Wat 

dat betreft doe ik ook een beroep op ouders,

leer kinderen op jonge leeftijd verstandig met 

geld om te gaan.’’ 
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Verloren of gevonden 
voorwerp?
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op

het gemeentehuis of melden op

www.verlorenofgevonden.nl.

Hier kunt u ook terecht wanneer u iets

verloren bent.
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Spaarzaam en warmpjes 
de winter door

@selma.van.dijk
#mooiwijdemeren

>   Vouwwagen verwijderd

Burgemeester en wethouders lieten donderdag

19 januari een vouwwagen verwijderen uit 

Nederhorst den Berg. Het voertuig stond 

geparkeerd op het parkeerterrein aan de 

Meerhoekweg. De eigenaar kan zich uiterlijk 

woensdag 12 april 2023 melden bij de 

gemeente om de vouwwagen op te halen. 

Die dient dan wel 175 euro afsleepkosten en 

stallingskosten, 25 euro per dag, te betalen. 

Na het verstrijken van de termijn wordt de 

vouwwagen vernietigd.

>   Koop- en huurverzoeken

Gemeente Wijdemeren maakt in Wijdemeren 

Informeren bekend als er verzoeken zijn om 

grond te kopen of huren van de gemeente.

Het gaat om de volgende verzoeken:

- Koopverzoek Kortenhoefsedijk 112 Korten-

   hoef: het verzoek betreft een stuk grond 

   van 5 vierkante meter aan de voorzijde van 

   de Kortenhoefsedijk 112. 

- Huurverzoek Kromme Rade 1 in Kortenhoef.

- Koopverzoek stuk grond tussen de Wout 

   Hilhorsthof 2 en de Arnoud Voetlaan 22 in 

   Ankeveen. Het verzoek betreft 158 vierkante 

   meter.

- Huurverzoek ’s-Gravelandsevaartweg 1 in

   Loosdrecht, voorzijde woning groot 32 

   vierkante meter.

Bent u ook geïnteresseerd in hetzelfde stuk 

grond? Laat het ons weten voor 22 februari 

2023. Zo kunnen we een afweging maken of u 

ook in aanmerking kan komen voor hetzelfde 

stuk grond. U kunt een email sturen naar

snippergroen@wijdemeren.nl. 

>   Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Ieder kind moet naar muziekles kunnen of 

naar voetbal, dansen of theaterlessen. Maar 

soms is er thuis geen geld voor zwemles, 

muziekles of voor de contributie voor een 

sportvereniging. Dan biedt het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur Noord-Holland uitkomst. Dat 

fonds betaalt de contributie en of het lesgeld 

voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar 

te weinig geld is voor een sportclub, muziek- 

of dansles, schilderen, theaterschool of een 

andere creatieve cursus. Voor meer informatie 

zie www.jeugfondssportencultuur.nl.

   ‘Praat over schulden, dat is de eerste stap’

De cliëntondersteuners van MEE den-
ken graag met u mee bij vragen over 
wonen, werk, opvoeding, het regelen 
van zorg, een aanpassing in huis of een 
belangrijk gesprek.

Marijke (58) heeft artrose. Ondanks de pijn en 

stijfheid in haar gewrichten, redde zij zich altijd 

prima in haar eentje. Tot zij op een dag merkte 

dat bepaalde dingen toch echt niet meer goed 

lukten. “Vooral ramen lappen, boodschappen 

doen en traplopen ging steeds moeizamer. 

Maar ik wilde wel graag blijven wonen waar ik 

nu woon. Een vriendin wees mij op onafhan-

kelijke cliëntondersteuning. Samen hebben we 

gekeken wat er nodig was om zo lang moge-

lijk in mijn woning te kunnen blijven wonen. 

Inmiddels heb ik hulp in de huishouding, buren 

helpen mij met boodschappen en ik heb een 

traplift. Ik ben helemaal gelukkig en kan weer 

goed zelf verder!”

Hulp van MEE is gratis
Wilt u dat een onafhankelijke cliëntonder-

steuner met u meedenkt? Neem dan contact 

met ons op via wijdemeren@mee-ugv.nl of 

telefoonnummer (035) 303 01 62. Iedere eerste 

donderdag van de maand is er van 14.30 tot 

16.00 uur een inloopspreekuur in de bibliotheek 

Loosdrecht (Tjalk 41). U heeft voor ondersteu-

ning van MEE geen verwijzing nodig en hoeft 

geen eigen bijdrage te betalen.

Dankzij MEE kan Marijke weer verder



Energiecoöperatie Wijdemeren heeft tal 
van tips om de winter spaarzaam door te 
komen. Doe bijvoorbeeld mee met
warmetruiendag, zet je CV op 60 graden
of laat een warmtescan doen.

Vrijdag 10 februari is het warmetruiendag.

Doe een extra lekkere trui aan, zet de thermos-

taat een graadje lager en doe mee met één of 

meer van de winteracties van de coöperatie.

CV op 60
Veel cv-ketels staan nog op de fabrieksinstelling 

van 80 graden maar werken efficiënter op 60 

graden. U kunt de temperatuur gemakkelijk zelf 

omlaag zetten. Deze snelle besparing scheelt 

veel gas, dus CO2 en geld. Maak een foto 

van uzelf met uw ketel en stuur de foto naar 

zetmop60@ecwijdemeren.nl. De inzender van 

de leukste foto krijgt een prijs.

Warmtescans 
Laat een warmtescan maken om de energie-

lekken in uw woning op te sporen. 

Warmtefoto’s laten namelijk zien waar de warmte

weglekt uit uw huis. Het geeft een eerste indruk 

van onnodig energieverlies.

Meld u aan voor één of meer van de winter-

acties via www.ecwijdemeren.nl/winteracties.

’s-Graveland
- Noordereinde 36: verbouwen woning naar 

   verpleeghuis, zaaknummer Z.76399 (10.01.23)

- Noordereinde 155a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76457 (15.01.23)

- Zuidereinde 43: wijzigen toiletgroep op 

   buitenplaats Trompenburgh,

   zaaknummer Z.76470 (16.01.23)

- Zuidereinde 124: plaatsen 13 zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76594 (20.01.23)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: realiseren bed & breakfast, 

   zaaknummer Z.76600 (22.01.23)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 23: plaatsen dakopbouw,

   zaaknummer Z.76676 (25.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 111: plaatsen dakkapel 

   op bijgebouw, zaaknummer Z.76419 (11.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden

   werkplaats, zaaknummer Z.76657 (24.01.23)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen hekwerk,

   zaaknummer Z.75990 (17.01.23)

’s-Graveland
- Zuidereinde 40: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75262 (13.01.23)

Loosdrecht
- Frans Halslaan en Dekkerplantsoen: kappen 

   3 bomen, zaaknummer Z.75882 (19.01.23)

- Berm van de ’s-Gravelandsevaartweg: kappen 

   31 bomen, zaaknummer Z.75970 (24.01.23)

- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (19.01.23)

- voor ‘t Jagerspaadje 15 en 19: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76018 (19.01.23)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: kappen

   vijf bomen, zaaknummer Z.75887 (19.01.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211a: bouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.75703 (17.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vervangen riet-

   bedekking door dakpannen en plaatsen twee 

   dakkapellen, zaaknummer Z.74578 (17.01.23)

- naast Rading 142: kappen 2 bomen,

   zaaknummer Z.76025 (24.01.23)

- Rading 168: kappen 6 bomen,

   zaaknummer Z.75966 (24.01.23)

- Rijbaan-fietspad Rading: kappen 12 bomen, 

   zaaknummer Z.75967 (24.01.23)

- naast Spanker 21: kappen boom,

   zaaknummer Z.76017 (25.01.23)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62: realiseren opbouw,

   zaaknummer Z.76116 (19.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (12.01.23)

Loosdrecht
- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen

   8 bomen in het Bosje van Sprenger,

   zaaknummer Z.75846 (25.01.23)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42a te Nederhorst den Berg: 

   oprichten reparatiebedrijf, zaaknummer Z.76464

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

>  Vastgesteld wijzigingsplan 
Middenweg 68 te Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat zij op 10 januari 2023 

het wijzigingsplan Middenweg 68 te Neder-

horst den Berg hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in de omzetting van 

een agrarisch perceel met bedrijfswoning 

en kassen in een woonperceel met twee 

burgerwoningen. Dit is mogelijk door gebruik 

te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het 

wijzigingsplan.

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende 

stukken ligt met ingang van 26 januari 2023 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Middenweg 68 te Nederhorst den Berg 

of een afspraak te maken voor inzage op het 

gemeentehuis. Het planidentificatienummer is 

NL.IMRO.1696.WP22Mwg68-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.
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Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

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 de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, 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 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Bouwen en wonen

Winteracties Energiecoöperatie Wijdemeren


