
Denkt u dat een buurman of buur-
vrouw, familielid of bekende psychi-
sche hulp nodig heeft? Het Meldpunt 
psychische hulp kan de juiste hulp 
bieden of inschakelen. Ook als het 
met u zelf niet goed gaat.

De redenen om beroep te doen op het 

Meldpunt psychische hulp kunnen heel divers 

zijn, schetst Samantha Visser. Ze werkt voor het 

sociaal wijkteam van de gemeente waaronder 

het meldpunt valt. Er kan sprake zijn van versla-

ving, langdurige overlast, dreigend brandgevaar 

door opslag van te veel spullen, ongedierte, 

geuroverlast, psychische aandoeningen. 

“Mensen kunnen telefonisch of per e-mail 

contact opnemen met het sociaal wijkteam.” 

Er wordt veel gebruik gemaakt van het meld-

punt. Soms zijn er meer dan tien meldingen 

per week. 

Vrijwillig
In principe kan iedereen die zich zorgen maakt 

over een ander een melding doen. Na zo’n 

melding nemen Samantha en/of haar collega’s

contact op met de persoon om wie het gaat. 

“Telefonisch, per brief of we gaan langs.”

Ze leggen vervolgens uit waarom ze contact 

opnemen en kijken samen met de inwoner 

wat een oplossing kan zijn. “Maar dat doen we 

alleen als deze persoon daar ook mee instemt”, 

benadrukt Samantha. “Hulp is op basis van 

vrijwilligheid.”

Het sociaal wijkteam werkt nauw samen

met diverse woningbouwverenigingen,

welzijnsorganisaties, het Leger des Heils 

en GGZ-instellingen in de regio Gooi- en 

Vechtstreek. Meldingen kunt u telefonisch 

doorgeven via telefoonnummer 14 035 of via 

www.wijdemeren.nl/meldpuntpsychischehulp.
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Telefonische oplichting

Er zijn in Wijdemeren nog steeds oplichters actief 

die inwoners bellen en om persoonlijke gegevens 

en bankgegevens vragen. Wees hierop alert.

Geef uw gegevens niet. Hang de telefoon op of 

klik weg. Uw bank vraagt u nooit om een pincode 

of een bankpas op te sturen.
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Spring is coming

>   Toekomst Meenthof

Wilt u weten hoe het vernieuwde winkelcentrum

de Meenthof in Kortenhoef eruit komt te zien?

Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 

donderdagavond 9 maart. Die gaat onder 

meer over parkeren en de openbare ruimte. 

Ook zijn de tekeningen van de nieuwbouw te 

zien. We zijn benieuwd naar uw reactie op de 

plannen. U kunt vrij inlopen tussen 19.30 uur 

en 21.00 uur in cultureel centrum De Blinker 

aan de Parklaan in Kortenhoef.

Aanmelden is niet nodig.

Zie ook www.wijdemeren.nl/demeenthof.

>   Aardgasvrij Ankeveen

Op maandag 6 maart is er een bijeenkomst 

voor de verkenningsbuurt Ankeveen (kern). 

Tijdens deze bijeenkomst presenteren we

de uitkomsten van het warmteonderzoek.

Dit is een onderzoek per buurt naar individuele

en collectieve (warmte)oplossingen voor een 

toekomst zonder aardgas. Per buurt zijn drie 

opties uitgewerkt. Tijdens de bewonersavonden

presenteren we deze opties en gaan we hier-

over in gesprek. De bewonersavond Ankeveen 

is maandag 6 maart in de Dillewijn, van 19.30 

uur tot 21.30 uur. Graag aanmelden via

www.ecwijdemeren.nl/buurtverkenningen.

>   Stemhulp verkiezingen

Op woensdag 15 maart is het zo ver!

De verkiezingen voor Provinciale Staten en 

waterschap. Weet u nog niet welke partijen er 

meedoen en waar ze voor staan? Voor beide 

verkiezingen is er een stemhulp gemaakt.

U vindt ze op www.wijdemeren.nl/stemhulp. 

Een week voor de verkiezingen verschijnt er 

in deze krant een speciale uitgave met

uitgebreide informatie over de verkiezingen.

>   Klus mee tijdens NLdoet

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het 

weer NLdoet. Wilt u de handen uit de 

mouwen steken? Er zijn genoeg klussen in 

Wijdemeren. U kunt bijvoorbeeld helpen met 

het opknappen van het verenigingsgebouw 

van Muziekvereniging Nieuw Leven of het 

klaarmaken van de tuin van verpleeghuis 

de Beukenhof. Doe mee en meld u aan op 

www.nldoet.nl.

   Als het echt niet meer gaat

De groenstrook tussen de Randweg en 
de wijk Overmeer-Noord in Nederhorst 
den Berg wordt in de komende weken 
omgetoverd tot een buurtpark. Het 
grootste park dat we sinds 2002 gaan 
ontwikkelen. 

Er zijn in de afgelopen periode meer dan hon-

derd bomen uit de jaren zeventig verwijderd 

om het nieuwe park, met meer water, goede 

voetpaden en meer speelmogelijkheden, aan 

te leggen. De bewoners hebben meegewerkt 

aan het nieuwe ontwerp.

75 bomen, 15 plantsoenen
De komende weken komen er ruim 75 bomen 

en vijftien nieuwe plantsoenen voor terug. 

Daarvoor zijn al elf bomen neergezet achter 

de Meester Kremerschool. Aan de Eksterlaan 

komen bomen uit Amerika en aan de kant 

van de Fazantelaan vooral Aziatische bomen 

en struiken. Maar er komen ook bijzondere 

Europese boomsoorten. Dat geeft in de herfst 

hele andere kleuren en geuren.

Nieuwe naam
Het eindresultaat wordt zoveel mooier dan 

een ‘gewone groenstrook’. Dat vraagt ook om 

een eigen naam voor dit park.

Heeft u een idee voor de nieuwe naam van

het park?

Stuur die naar bomen@wijdemeren.nl.

Nieuw buurtpark in Overmeer-Noord



Tienduizend stappen per dag. Dat is de 
uitdaging waarmee wethouder Maarten 
Hoelscher zich heeft aangemeld voor de 
actie 30 dagen gezonder. “Zeker omdat 
ik in mijn werk veel zit, is bewegen extra 
belangrijk.” 

Als ambassadeur ondersteunt hij de actie van 

de GGD én doet hij mee. “We weten steeds 

beter hoe belangrijk gezond leven is. Als we 

met 30 dagen gezonder mensen een zetje 

kunnen geven om in actie te komen voor hun 

gezondheid, doe ik graag mee.”

Langer fit en vitaal
Mensen die regelmatig bewegen, buiten zijn, 

gezond eten en tijd nemen voor ontspanning, 

blijven langer fit en vitaal en zitten beter in 

hun vel. Daarom organiseert de GGD Gooi en 

Vechtstreek ook dit jaar weer in maart de actie 

30 dagengezonder.

Meedoen
Iedereen mag mee doen. U kiest zelf welke 

uitdaging u aangaat en of u dat alleen doet of 

met anderen. Denk bijvoorbeeld aan: elke dag 

een ommetje, 10.000 stappen per dag, 30 da-

gen geen vlees of niet snoepen. We weten dat 

het 85 procent van de deelnemers lukt om de 

uitdaging om te zetten in een blijvend gezon-

dere levensstijl. 

Aanmelden kan nog tot zaterdag 4 maart via 

www.30dagengezonder.nl.

Doet u ook mee?

>  Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: vervangen steiger,

   zaaknummer Z.76951 (10.02.23)

Kortenhoef
- Oranjeweg 62: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76967 (12.02.23)

Loosdrecht
- Bleekveld 36: maken uitweg,

   zaaknummer Z.76964 (11.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: kappen twee 

   bomen, zaaknummer Z.77087 (20.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 292: vervangen 

   damwand, zaaknummer Z.76992 (14.02.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 9: bouwen bijgebouw, 

   zaaknummer Z.77018 (15.02.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113a A23: vervangen 

   damwand en steigers,

   zaaknummer Z.77022 (15.02.23)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 88: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.77005 (15.02.23)

- voor Hinderdam a: kappen boom,

   zaaknummer Z.77108 (22.02.23)

- Machineweg 14a: bouwen opslagtank

   t.b.v. de productie droogijs,

   zaaknummer Z.76945 (09.02.23)

- Middenweg 9: vernieuwen loodsruimte, 

   zaaknummer Z.77135 (22.02.23)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Breukeleveen
- Herenweg 47: uitbreiden woning en bouwen 

   carport, zaaknummer Z.74887 (14.02.23)

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee

   gebouwen, zaaknummer Z.75878 (17.02.23)

Loosdrecht
- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75876 (15.02.23)

- naast Meidoornlaan 2: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.76912 (21.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b: plaatsen 

   zonnepanelen voor een periode van 10 jaar, 

   zaaknummer Z.76221 (10.02.23)

Nederhorst den Berg
- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (16.02.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Nabij Kortenhoefsedijk 99: vervangen brug, 

   zaaknummer Z.76076 (07.02.23)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. live at Haven Lake voor 5 jaar,

   zaaknummer Z.76243 (17.02.23)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42a: oprichten installatiebedrijf, 

   zaaknummer Z.77003

- Middenweg 145f: oprichten vastgoedbedrijf, 

   zaaknummer Z.77007

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.

>  Verkeersbesluiten 
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het

opladen van elektrische voertuigen op

5 locaties in Wijdemeren.

Loosdrecht
- t.h.v. Horndijk 2 (28.02.23)

Nederhorst den Berg
- t.h.v.  Vincent van Goghstraat 10 (28.02.23)

Ankeveen
- t.h.v. Wout Hilhorsthof 2 (28.02.23)

’s-Graveland
- t.h.v. Zuidereinde 189 (28.02.23)

Nederhorst den Berg
- t.h.v. Overmeerseweg 84 (28.02.23)
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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).

Verkeer

Bouwen en wonen

Wethouder Hoelscher ambassadeur 30 dagen gezonder


