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Fijne zomer!

Officiële
bekendmakingen

Volgende week verschijnt er in
deze krant nog een recreatiespecial van de
gemeente. Daarna zijn we er weer met een
volledige editie op woensdag 26 augustus.
Tot die tijd publiceren we alleen de officiële
bekendmakingen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Openingstijden Burgerzaken

De reguliere dienstverlening en openingstijden
van Burgerzaken en de receptie gelden weer.
In de afgelopen periode was dit aangepast in
verband met het coronavirus. Vanaf nu kunt
u weer online een afspraak maken en gelden
er geen restricties meer voor het moment
waarop u een nieuw document mag aanvragen. Uiteraard vragen we u om de coronamaatregelen op te volgen wanneer u naar het
gemeentehuis komt. Zie ook:
www.wijdemeren.nl/burgerzakenreceptie.

>

Vraag subsidie voor een groen dak
Ze zorgen voor isolatie, vertragen de
afvoer van regenwater, geven verkoeling in de zomer, verminderen
geluidsoverlast en stimuleren de biodiversiteit… groene daken hebben vele
voordelen. Overweegt u om een groen
dak aan te leggen? We geven een subsidie van 25 euro per vierkante meter.
Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor
dat we vaker te maken hebben met hevige
regenbuien en langere perioden van droogte
en warmte. Groene (sedum) daken kunnen
helpen om de overlast te beperken.
In 2020 en 2021 is er 100.000 euro subsidie

beschikbaar per jaar. Hiermee kan per jaar
4000 vierkante meter groen dak worden aangebracht. Inwoners en bedrijven ontvangen
maximaal 25 euro subsidie per vierkante meter tot een maximaal bedrag van 1000 euro,
inclusief BTW. De minimale afname is zes
vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt
op de aanlegkosten en/of het materiaal van
het groene dak.

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en de
waterdichte dakbedekking vrij nieuw. Daarnaast is het uw eigen verantwoordelijkheid
om belasting, draagkracht en dakhelling te
(laten) controleren. Laat u adviseren door de

leverancier of een constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer
informatie en het doen van een subsidieaanvraag op www.wijdemeren.nl/groendak.

Collectieve inkoop
De Energiecoöperatie Wijdemeren is bezig
met het opzetten van een collectieve inkoopactie, waarbij u tegen gunstige voorwaarden
(materiaal voor) uw groene dak kunt afnemen
en indien gewenst een onderhoudscontract
af kunt sluiten.
Kijk voor meer informatie op
www.ecwijdemeren.nl.

Doortrappen: veilig fietsen voor ouderen
Op een veilige manier deelnemen aan
het verkeer: dat is het doel van het
project Doortrappen. Een landelijk
initiatief dat wordt gesubsidieerd
door de provincie Noord-Holland,
waarin meer bewustwording wordt
gecreëerd bij ouderen over fietsen.
Op het moment dat we een dagje ouder worden vinden we het soms spannend om op de
fiets te stappen. Terwijl het zo belangrijk is om
met vertrouwen en plezier deel te nemen aan
het verkeer. Het aantal fietsongevallen, zeker
onder ouderen, stijgt. Ook worden er steeds

meer elektrische fietsen aangeschaft. Het open afstappen of plotseling remmen is anders
dan bij een gewone fiets.

>

Herkent u zich in hierin? Deel uw verhaal of
vraag met Team Sportservice vóór 25 juli. Zij
helpen u graag verder! Ook als professional
kunt u meewerken aan Doortrappen, bijvoorbeeld door fietslessen te geven of fietsen te
onderhouden. U kunt contact opnemen met
Robin van der Vliet via
rvandervliet@teamsportservice.nl.
Zie ook www.teamsportservice.nl/gooi.

Minder hondenpoep

Het Appelboomproject ‘Mijn baas ruimt op’
zorgde ervoor dat op 35 locaties in Wijdemeren dispensers met biologisch afbreekbare
hondenpoepzakjes en afvalbakken werden
geplaatst. Het resultaat: anderhalve maand
na plaatsing ligt er zo’n 67 procent minder
hondenpoep op straat. Ook op de plekken
waar geen dispenser staat is zichtbaar minder
hondenpoep. Het project leidde tot veel
nieuwe aanvragen: in juli worden nog eens
12 extra dispensers en bakken geplaatst in de
gemeente. Zie voor locaties:
www.deappelboom.nl/hondenpoep.

>

Team Sportservice helpt

De Appelboom: coronahulp

Ondanks de versoepelingen kan het coronavirus het dagelijks leven soms nog lastig maken.
Misschien heeft u behoefte aan een praatje,
wilt u een ander helpen of heeft u een andere
hulpvraag. De Appelboom biedt ook in de zomer een overzicht van alle hulp en initiatieven
in Wijdemeren. Op www.deappelboom.nl/
coronahulp vindt u per dorp alle initiatieven.
Schroom niet om contact op te nemen met
de initiatiefnemers.

Zwemwater check

Zoekt u bij mooi weer regelmatig verkoeling
in een van de plassen? Raadpleeg altijd eerst
de (gratis) zwemwater-app om te zien waar
u veilig kunt zwemmen. De kwaliteit van het
water kan in een warme periode snel veranderen. In de app staan actuele gegevens over
800 zwemlocaties in Nederland. U kunt de
informatie ook vinden op www.zwemwater.nl.

Wijdemeren

1 juli 2020

informeren

Renovatie aula begraafplaats De Rading
De aula op begraafplaats De Rading
in Loosdrecht is verouderd en aan
modernisering toe. De werkzaamheden hiervoor starten op donderdag 9 juli.

zonnepanelen voor de energievoorziening.
De toegang wordt vernieuwd en er komt een
aparte, glooiende opgang zodat de aula beter
toegankelijk is voor mindervaliden. Ook komt
er nieuwe beplanting rond de aula.

De aula krijgt een andere indeling en inrichting. Er komt onder andere een invalidentoilet
en een grotere hal. Op het dak plaatsen we

Urnenmuur
De begraafplaats aan De Rading krijgt ook
een urnenmuur. Deze wordt op vrijdag 3 juli

geplaatst. De urnenmuur heeft negen nissen.
In iedere nis is plek voor twee of drie urnen.

Werkzaamheden
Op donderdag 9 juli worden er hekken rond
de aula geplaatst en is de aula niet meer
toegankelijk. Begrafenissen blijven tijdens de
renovatiewerkzaamheden mogelijk.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen bedrijfswoning (gewijzigde situatie) met erfafscheiding (16.06.2020)

Loosdrecht

- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling
(11.06.2020)
- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (15.06.2020)

- Golfslag 5, 7, 15, 17, 19, 23 en 26: plaatsen
zonwering (12.06.2020)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en
breakfast (22.06.2020)
- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkapel
(24.06.2020)

’s-Graveland

Nederhorst den Berg

- Zuidereinde 43: kappen twee bomen
(19.06.2020)

- Overmeerseweg 8: bouwen woning
(24.06.2020)

Kortenhoef

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Breukeleveen

- Egidius Blocklaan 30: bouwen tuinkamer
(15.06.2020)
>

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Frans Halslaan 12: plaatsen dakkapel
(24.06.2020)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dakkapel (12.06.2020)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204C 001: plaatsen
zendmast (18.06.2020)
- Nootweg 41: uitbreiden woning (22.06.2020)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en
breakfast (16.06.2020)

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

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Cederlaan 40: plaatsen dakkapel (14.06.2020)
- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en
beschoeiing (23.06.2020)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200: bouwen 3
appartementen met centrumvoorziening en
2 vrijstaande woningen (24.06.2020)

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

Voor het indienen van een zienswijze: zie
kader.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (18.06.2020)

>

Ontwerpbeschikking

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1:
ontheffing privébijeenkomst, 4 september
2020 (17.06.20)

Kortenhoef
- Stichting Waterconcert Het Wijde Gat,
Wijde Gat: waterconcert het Wijde Gat,
12 september 2020 (10.06.20)

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

- Herenweg 91: bouwen woning (24.06.2020)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht
(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij degene die het besluit genomen heeft.

Op een melding is geen bezwaarprocedure
van toepassing.

>

Breukeleveen

den Berg: ontheffing geluidhinder in de
openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus
2020 van 8.00-10.00 uur (25.06.20)
- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3:
plaatsen overkapping met verlichting op
terras, zolang landelijk beperkende maatregelen gelden (18.06.20)
- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek,
naast Sluis het Hemeltje: plaatsen schaftkeet,
opslagcontainers en toiletunit, medio
oktober 2020-maart 2021 (10.06.20)
- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek,
Sluis het Hemeltje: ontheffing geluidhinder
reguliere werkzaamheden, 22 februari-3
maart 2021 tussen 19.00-7.00 uur (10.06.20)

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
’s-Graveland

Kortenhoef

- Ankeveensepad 1: plaatsen dakraam
(12.06.2020)
- De Boomgaard 28: bouwen keerwanden,
kantoor en gedeeltelijk overkappen stortvakken (24.06.2020)
- Kininelaantje 1: kappen 11 bomen (12.06.2020)

- Wapen van Kortenhoef, Kerklaan 3: uitbreiding terras zolang landelijk beperkende
maatregelen gelden (16.06.20)
- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing geluid
draaiorgel, 19 juni 2020 van 13.00-14.00 uur
(17.06.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., t.h.v.
Reigerlaan 12: plaatsen toiletunit, 28 t/m 13
juli 2020 (25.06.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en
bedrijfspand (22.06.2020)
- Kerklaan 70: maken uitbouw achtergevel
(22.06.2020)

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst

- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing
geluid draaiorgel, 19 juni van 13.00-14.00 uur
(15.06.20)

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst
den Berg: ontheffing geluidhinder in de
openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus
2020 van 8.00-10.00 uur (20.06.20)
- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3:
plaatsen overkapping met verlichting op
terras, zolang landelijk beperkende maatregelen gelden (11.06.20)
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U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht
(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen
schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen
worden in de besluitvorming.

> Ingetrokken aanvraag vrijgekomen standplaatslocatie

De standplaatslocatie aan het Vuntusplein is
beschikbaar op vrijdag en zaterdag.

>

Ingetrokken aanvraag

Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen,
uitbreiding terras zolang landelijk beperkende
maatregelen gelden (15.06.20)

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
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.

