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Inloopspreekuren
veiligheid weer van start

Let op: er gaan phishingberichten rond over het
ontvangen en aanvragen van financiële regelingen
uit het coronasteunpakket. Deze berichten zijn nep.
Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen
op www.rijksoverheid.nl.

Volg ons ook op:
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>

Enquête onderwijs

Gaat uw kind naar de basisschool of middelbare
school? Doe dan mee met de onderwijsenquête
van de Regio Gooi en Vechtstreek. Wat is uw
beeld van het onderwijs, welke zaken vindt u belangrijk? Wat is er op dit moment goed geregeld
en welke onderwerpen hebben extra aandacht
nodig? Deze informatie helpt scholen en
gemeenten om aan de juiste dingen te werken.
Meedoen kan tot 5 september.
Zie voor de enquête www.wijdemeren.nl.
Invullen kost ongeveer acht minuten.

>

Golfclinic voor mensen met
beperking

Op zondag 12 september is er een golfclinic
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
en beperkingen als Parkinson of MS. De clinic start
om 10.30 uur op de Gooische Golfvereniging in
Loosdrecht. Deelname is gratis. U kunt zich ook
inschrijven voor de golfwedstrijd om 11.30 uur.
Dit kan tot 4 september via
karin@stichtingrevalidatiegolf.com.
Kijk ook op www.unieksporten.nl.

>

11 en 12 september:

Open Monumentendag 2021
In het weekend van 11 en 12
september is het weer Open
Monumentendag. Het thema van
2021 is ‘Mijn monument is jouw
monument’. Wees welkom om
meer te leren over de historie van
Wijdemeren!
Een aantal historische kringen heeft een
mooi coronaproof programma samengesteld
om verhalen uit vervlogen tijden zichtbaar te
maken. Wat is er te doen?

‘s-Graveland
Op zaterdag 11 september tussen 13.00
en 16.30 uur kunt u zich even Louise Six of
Frans Blaauw wanen tijdens een bezoek aan
de siertuin en gnoestallen op Gooilust in

’s-Graveland. Historische foto’s nemen u mee
naar de tijd dat de buitenplaats zijn beroemde
verzameling dieren en planten herbergde.
Naast een kudde gnoes, liepen er ook bizons,
wisenten, zebra’s, lama’s en struisvogels
rond. Toen alleen te bezichtigen door de high
society, nu is iedereen welkom! De leden van
Historische Kring ‘In de Gloriosa’ vertellen u
alles over deze bijzondere tijd.
Locatie:
Zuidereinde 49 ’s-Graveland,
www.natuurmonumenten.nl (zoek op
Gooilust).

Nederhorst den Berg
Op zaterdag 11 september tussen 11.00 en
16.00 uur kunt u terecht bij de Historische

Kring Nederhorst den Berg in de muziektent
op het dorpsplein. De muziektent vormt het
hart van én de start voor diverse activiteiten.
Zo trapt wethouder Rosalie van Rijn om
11.00 uur de uitbreiding van de ‘Vroeger en
Nu’-wandeling af. Er komen achttien borden
bij die door middel van foto’s en verhalen de
historie van het dorp weer tot leven brengen. Ook is er een historische puzzeltocht
waarmee u een prijsje kunt winnen. Kleintjes
kunnen een kleurplaat ophalen bij de Albert
Heijn en deze op 11 september inleveren
voor een presentje.
Locatie:
Dorpsplein Nederhorst den Berg,
www.historischekring.nl.

Openingstijden vaccinatielocatie

Nu steeds meer inwoners gevaccineerd zijn,
is het vaccinatiepaviljoen in Huizen sinds deze
week gesloten. Vanaf september kunt u alleen
nog op de locatie in Hilversum (Verlengde
Zuiderloswal, ter hoogte van nummer 5) een
vaccin halen. Dit kan op maandag, woensdag en
zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag
en donderdag van 18.00-21.30 uur. Op vrijdag
en zondag is de vaccinatielocatie in Hilversum
gesloten. U hoeft voor het eerste vaccin geen
afspraak te maken. Meer info: www.ggdgv.nl

>

Subsidie voor sedumdak

Heeft u al eens nagedacht over een groen
sedumdak voor op uw garage, aanbouw of
tuinhuis? Nu het nog mooi weer is, is dat een
ideaal moment om hiermee aan de slag te gaan.
Het sedum kan in de herfst en winter groeien,
zodat het in de lente volop tot bloei komt.
De gemeente geeft een subsidie van maximaal
25 euro 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. Meer weten?
Kijk op www.wijdemeren.nl/groendak.
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Inloopspreekuren veiligheid weer van start
Contact met inwoners is voor de
politie, brandweer, boa’s en dorpscoordinatoren van groot belang. Vanaf
september gaan de inloopspreekuren
veiligheid weer fysiek van start.
Heeft u vragen over (brand)veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt? De wijkagent, wijkbrandweer, boa en dorpscoördinator beant-

woorden uw vragen graag. De inloopspreekuren worden coronaproof georganiseerd.

Locaties en tijdstippen
De inloopspreekuren zijn iedere laatste dinsdag, laatste woensdag of laatste donderdag
van de maand en toegankelijk voor alle
inwoners:

Kortenhoef en ’s-Graveland
Dinsdag 28 september van 14.00 tot
15.00 uur in de brandweerkazerne aan de
Eslaan 2A in ’s-Graveland.
Nederhorst den Berg en Ankeveen
Woensdag 29 september van 14.00 tot
15.00 uur in het sociaal cultureel centrum
aan de Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg.

Loosdrecht
Donderdag 30 september van 14.00 tot
15.00 uur in de bibliotheek aan de Tjalk 41 in
Loosdrecht.

Agenda’s commissies september
Commissie Ruimte en Economie

Gecombineerde commissie Bestuur en Middelen en Maatschappelijke & Sociale Zaken

Datum: woensdag 8 september
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: raadszaal

Datum: donderdag 9 september
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
8. Wijziging inspraak verordening
9. Verklaring van geen bezwaar Hinderdam 1a
Bespreekstukken
10. Vaststellen omgevingsvisie
11. Aangepast voorstel verkoop Molenmeent
12. Behandelverzoek CDA alternatief brief inwoner
13. Kaders herontwikkeling Jachthaven De Otter
14. Behandelverzoek de Otter VVD
Overig
15. Vragenhalfuur
16. Sluiting

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
9. Normenkader accountant
10. Raadsvoorstel Vergaderschema 2022
11. Verordening blijverslening en aangepaste verordening
Verzilverlening
Bespreekstukken
12. Organisatie onderzoek Necker van Naem
13. Monitor sociaal domein
Overig
14. Vragenhalfuur
15. Sluiting

De commissievergaderingen vinden fysiek plaats. Hierbij is
er beperkt plek voor publiek. U kunt zich opgeven
via griffier@wijdemeren.nl.
De commissievergaderingen kunt u live meeluisteren via:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk
op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan
via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035.
U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het
inspreken.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Bouwen en wonen

’s-Graveland
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Leeuwenlaan 36a: wijzingen kozijn en plaatsen
veranda (13.08.21)

- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op
bestaande uitbouw (17.08.21)
- Moleneind 12: verbouwen woning (20.08.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (14.08.21)
- Carl heinrich Knorrlaan 97: bouwen overkapping en fietsenberging (13.08.21)
- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (23.08.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114: kantoor omzetten
naar woonfunctie 50% (21.08.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger
(19.08.21)
- Veendijk 17a: plaatsen balkon (12.08.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen woonboot (18.08.21)
- Overmeerseweg 85: aanbrengen buitenisolatie
aan de woning (16.08.21)
- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (19.08.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

Verlenging beslistermijn

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

- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (23.08.21)
- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (24.08.21)
- Industrieweg 14: wijzigen gevels (16.08.21)
- Industrieweg 32: vergroten bedrijfswoning (13.08.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: bouwen twee
bijgebouwen (19.08.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: plaatsen tuinhuis
(13.08.21)
- ter hoogte van Oud-Loosdrechtsedijk 256f:
vervangen beschoeiing en steiger (23.08.21)

Nederhorst den Berg

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (23.08.21)

Breukeleveen:

Ter inzage

- Herenweg 70: bouwen brug (20.08.21)
- Herenweg 70: renoveren en uitbreiden woning
(24.08.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: plaatsen erker (25.08.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame
(17.08.21)

- Platanenlaan 40: plaatsen dakkapel (23.08.21)

Weigering

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Kortenhoef

’s-Graveland

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ankeveen
Loosdrecht

Kortenhoef

>

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsplan gebruik voormalige ijsclubkantine voor
wonen (24.08.21)

- Noordereinde 54c: brandveiliggebruik opvang
voor kinderen met een beperking (16.08.21)
Voor het indienen van beroep: zie kader.
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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 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,
tel. 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)

