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Werk Kerklaan

Aanpak Cabomba

Van 13 t/m 17 augustus wordt een
deel van het riool in de Kerklaan
gerenoveerd. De Meenthof en de
parkeerplaats blijven bereikbaar.
Voor automobilisten staat een
omleidingsroute aangegeven.
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen

Gaat u met dit mooie weer regelmatig
met een boot de plassen op? Dan bent
u vast bekend met Cabomba.
Dit aquariumplantje is een probleem
voor de waterrecreatie. Help mee om
verdere verspreiding te voorkomen!
www.wijdemeren.nl/aanpakcabomba

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@gemeentewijdemeren

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen

- Stichts End 50: aanbrengen brand scheidende
muur (11.07.18)

’s-Graveland

- Cannenburgerweg: 12-14: wijzigen
brandcompartimentering (18.07.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkons aan
achterzijde woningen (16.07.18)
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel aan voor- en
achterzijde woning (17.07.18)
- Noordereinde 293: verbouwen woning (20.07.18)
- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen (18.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan
(25.07.18)
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker
(17.07.18)

Loosdrecht

- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel aan voorzijde
woning (21.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning
(11.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: plaatsen woonboot
(18.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning
(16.07.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (23.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen
woning (13.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 204a: verhogen bestaande
botenloods (24.07.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

- ’t BreukeleveenseMeentje 7: bouwen woning
(09.07.18)
- Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning
(17.07.18)
- Herenweg 66: vernieuwen toegangspoort (17.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: vergroten woning (20.07.18)

Loosdrecht

- Hallincklaan 3: maken uitbouw (19.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: bouwen steigers
(25.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand
(24.07.18)
- Rading 10 35: bouwen woning (25.07.18)
- Rading 16 16: uitbreiden woning (20.07.18)

COLOFON

- Voor Vreelandseweg 53: plaatsen schuifhek (bij ‘t
Hemeltje) (18.07.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: aanbrengen
beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen
gemeentelijk monument ‘De Dunne Dirk’

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

- Stichting Monumenten Bezit, Zuidereinde 43,
’s-Graveland: Verhuur voor kleinschalige
evenementen, zoals recepties, diners en
vergaderingen

Informatie

Tegen het indienen van een melding staat geen
bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon
nummer 088-633 3000.

Ontwerpbesluit Weigering
verklaring van geen
bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning
Moleneind 65 in Kortenhoef

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

- Hoflaan tegenover huisnr. 42/44: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met handicap belanghebbende (17.07.18)
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 118: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk t.h.v. huisnr. 241: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
- Hoek Ruysdaellaan/St. Annepad: realiseren twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (25.07.18)
- Vrijheid t.h.v. huisnr. 23: opheffen van
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

www.wijdemeren.nl

> Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de BRP

Het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op
grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet
Basisregistratie Personen besloten is de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande personen
definitief op te schorten:
- Sonet, Océane P.C.H., geboren 5 oktober 1996,
uit te schrijven Land Onbekend per 8 juni 2018
- Couperus, John R.M. , geboren 18 december 1968,
uit te schrijven Land Onbekend per 5 juni 2018
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990 uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- S. Keler, geboren 24 juli 1963, uit te schrijven Land
Onbekend per 5 juni 2018		
- V. Popa, geboren 7 augustus 1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 7 juni 2018
- A. Thiangsungnoen, geboren 18 juli 1976, uit te
schrijven Land Onbekend per 8 juni 2018
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via 14035 of
mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad op 19 juli 2018 heeft besloten, gelet
op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht, de Verklaring van geen
bedenkingen voor de aanvraag om
omgevingsvergunning voor bouwwerken ten
behoeve van extensieve natuurgerichte recreatie op
het perceel Moleneind 65 te Kortenhoef in ontwerp
te weigeren en de ontwerp-weigering ter inzage te
leggen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 27 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading
1 in Loosdrecht bij het secretariaat van de afdeling
Fysiek Domein, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur
(op afspraak).

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een
zienswijze naar voren brengen tegen de ontwerp-weigering. Deze zienswijze dient te worden
gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

> Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit de BRP

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de
wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22
van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve
te wijzigen in de Basisregistratie.
Het betreft de volgende personen:
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990, uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- R.A. von Grumbkow, geboren 12 mei 1961, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- C.A. van der Kamp, geboren 2 februari 1966, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- M. Kerkhof, geboren 23 oktober 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20 november 1992, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- W. Rokebrand, geboren 15 augustus 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
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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
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

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 dit 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 MiddenNederland, 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 afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. 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).

