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Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 10 en vrijdag 17 januari worden de kerst-

bomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat 

de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder 

versiering en zonder pot of houten kruis aan de 

weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

De redactie van
Wijdemeren Informeren 
wenst u een gelukkig 
nieuwjaar!

Op woensdag 8 januari vindt de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats. 
Burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners, instellingen 
en bedrijven hiervoor van harte uit.

We blikken graag, samen met u, terug op het oude 

jaar en luiden het nieuwe jaar feestelijk in. U kunt 

kennismaken met onze nieuwe burgemeester,

Crys Larson, en er is bijzondere aandacht voor een 

aantal jonge Wijdemeerders die met hun gedreven-

heid en op hun manier het verschil weten te maken. 

U bent van harte welkom bij onze nieuwjaarsrecep-

tie op woensdag 8 januari, vanaf 19.30 uur, in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 
’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28-28: realiseren twee woningen (23.12.19)

- Leeuwenlaan 36: realiseren twee woningen (23.12.19)

- Leeuwenlaan 40: realiseren zes woningen (23.12.19)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden 

   bedrijfsunit (16.12.19)

- Industrieweg 18: plaatsen opslagruimte (23.12.19)

- Molenmeent 2: uitbreiden woning (16.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen boothuis en 

   gevelwijziging woning (13.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en 

   steiger en realiseren golfbreker (12.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bestaande starttoren deel 

   hergebruiken en verplaatsen (20.12.19)

- Oud-Loodrechtsedijk 137: vervangen overkapping (20.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: bouwen drie appartemen-

   ten met centrumvoorziening en twee woningen (13.12.19)

- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten 

   dakkapel (16.12.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)
Kortenhoef
- Kikkerbeet 19: plaatsen dakkapel (19.12.19)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (23.12.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: vervangen beschoeiing en 

   realiseren golfbreker  (23.12.19)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (13.12.19)

- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (13.12.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (23.12.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 

   woning (23.12.19)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering (17.12.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 203e: realiseren doekoverkap-

   ping (17.12.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (13.12.19)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54, 
   26 januari en 29 maart (23.12.19)

Loosdrecht
- Carbidschieten, Rading 192, d.d. 31 december (16.12.19)

- Karbouw Bouwonderneming B.V., ontheffing voorwer-

pen op de openbare weg i.v.m. verbouwing Rehobo-

thschool , t.h.v. Laan van Eikenrode 51, van 14 november 

2019 t/m 2 oktober 2020 (16.12.19) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden 

kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
Kortenhoef
- Docks fish & grill, 1e KIF muziek, Moleneind 5, 10 januari
    (18.12.12)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten 
Kortenhoef
- Don Events, Vlooienmarkt/Snuffelmarkt, Zuidsingel 54, 
26 januari en 29 maart (25.06.19)
Loosdrecht
- Herdenking Holocaust bij het Monument Levenslicht, 
tegenover Nieuw-Loosdrechtsedijk 2, van 24 t/m 27 
januari (23.12.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-
den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 
meegewogen worden in de besluitvorming.

Officiële bekendmakingen 2 januari 2020

Bouwen en wonen

Festiviteiten

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 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.


