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Stoken?
Denk om de buren

Bekendmakingen

GooiTV verhuisd
Sinds 25 januari is de regionale zender GooiTV
verhuisd van kanaal 41 naar kanaal 48. Bij een
beperkt aantal tv’s is het nodig om de kanalen
opnieuw op te zoeken.

#mooiWijdemeren
@cees.bol

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Extra testlocatie Gooi

GGD Gooi en Vechtstreek heeft de vaccinatielocatie aan de Franse Kampweg in Bussum
omgebouwd tot een testlocatie. Sinds
woensdag 26 januari kunt u zich ook op het
terrein van de oude Hocras, op afspraak,
laten testen. De testlocatie Sijsjesberg in
Huizen blijft ook open. De tijdelijke testlocatie
in de Emmauskerk in Hilversum sluit op
4 februari. Het maken van een testafspraak
gaat via coronatest.nl of via het landelijk
coronatest afsprakennummer: 0800-1202.
>

Bewonersavonden Mobiliteitsplan 2045
De gemeente Wijdemeren werkt aan
het derde en laatste deel van het
Mobiliteitsplan 2045. Bewoners hebben van 9 november tot en met 28 november 2021 op een speciale website
hun mening gegeven over de ideeën
voor maatregelen. Deze reacties hebben wij inmiddels allemaal bekeken.
In een online bijeenkomst kunt u zich laten
informeren hoe de reacties worden verwerkt
in het Mobiliteitsplan. We organiseren hiervoor
drie online informatiebijeenkomsten met
speciale aandacht voor de verschillende
dorpskernen:
• 14 februari: ’s-Graveland en Kortenhoef

• 15 februari: Oud en Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
• 16 februari: hele gemeente

Wat is het mobiliteitsplan?
Dit plan gaat over het netwerk van wegen
voor auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsers
en voetgangers. Het Mobiliteitsplan geeft
aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid. In het plan
staat ook welke maatregelen nodig zijn om
het netwerk van wegen te verbeteren en
hoeveel dat kost.
Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:
A Visie en Doelstellingen: wat zijn de ideeën
voor de toekomst? Wat willen we bereiken?

B Wensbeelden per vervoerwijze: wat is de
ideale situatie in 2045 voor de (vracht)
auto, fiets, openbaar vervoer of voetgangers?
C Ideeën voor maatregelen per regio
Deel A en B zijn grotendeels vastgesteld
door de gemeenteraad.

Aanmelden
Wilt u bij een van de informatiebijeenkomsten aanwezig zijn? Stuur dan een
e-mail naar j.droogsma@wijdemeren.nl
onder vermelding van de avond waar u bij
wilt zijn. Voorafgaand aan de bijeenkomst
sturen wij via de mail een link naar de Microsoft-Teams bijeenkomst.

Nieuwe coördinator buurtsportcoach
Team Sportservice
Sinds december kunt u contact opnemen met Team Sportservice ’t Gooi
via coördinator buurtsportcoach Eva
Stam. “Met mijn collega’s van Team
Sportservice gaan we aan de slag met
alle mooie projecten die op de planning
staan.”
“Zo zijn er in april de Koningsspelen, ondersteunen we bij de jaarlijkse Zeildag bij
Ottenhome en de fietsdagen voor 60-plussers. Met alle activiteiten proberen we jong
en oud te inspireren om lekker in beweging te komen en te blijven! Zelf sport ik
ook erg graag. Dat combineer ik met mijn

tweede passie: de natuur. Je vindt mij vaak
wandelend in het bos of fietsend langs de
mooie Loosdrechtse of Ankeveense Plassen.
Misschien kom ik u daar tegen?”

Contact opnemen
“Uiteraard kom ik graag zo snel mogelijk
langs om live kennis te maken. Heeft u nu
al vragen? Bijvoorbeeld omdat u advies wilt
over sporten en bewegen of als sportorganisatie de samenwerking zoekt?
Neem gerust contact met mij op via
estam@teamsportservice.nl
of 06 27 55 24 20.”

Prikken zonder afspraak

Op de vaccinatielocatie in Hilversum kunt
u nu dagelijks zonder afspraak uw eerste,
tweede of boosterprik tegen corona halen.
De vaccinatielocatie aan de Verlengde
Zuiderloswal 16 in Hilversum is sinds deze
week dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur
geopend voor vrije inloop. Dit geldt niet voor
kinderen, zij kunnen alleen op afspraak hun
coronavaccinatie halen. Neem uw identiteitsbewijs mee als u de prik komt halen.
Meer informatie:
www.ggdgv.nl/prikzonderafspraak.
>

Alzheimercafé over beweging

Op woensdag 9 februari is er weer een
Alzheimer Café voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum. Onderwerp van
gesprek: het belang van beweging voor
mensen met dementie. Wetenschappelijk
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat
bewegen een positieve invloed heeft op het
geheugen en ook goed is voor de stemming
en het dag- en nachtritme. Wilt u hier meer
over horen of over meepraten? U bent van
harte welkom op 9 februari van 19.30 tot
21.00 uur in Wijkcentrum de Koepel,
Kapittelweg 399a, Hilversum.
>

Al een warmtescan aangevraagd?

De energieprijzen rijzen de pan uit. Een goed
moment om na te denken over isoleren.
Benieuwd waar u het beste kunt beginnen?
Waar er warmte weglekt via naden en
kieren? Vraag dan een warmtescan aan
bij de energiecoöperatie Wijdemeren.
U betaalt voor de warmtescan een bijdrage
van 25 euro voor de kosten van de camera.
U krijgt dan het lidmaatschap van de energiecoöperatie Wijdemeren voor 2022 erbij
cadeau.
Aanmelden? Kijk op www.ecwijdemeren.nl.

Wijdemeren

2 februari 2022

informeren

Stoken? Denk ook aan de buren!
Het is guur weer de afgelopen tijd. Dan
is het heerlijk om de open haard of
houtkachel te gebruiken, maar dit is niet
erg goed voor het milieu, voor uw eigen
gezondheid en de gezondheid van
anderen. Houd u hier ook rekening mee?
Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en
kan stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? Lees dan de onderstaande tips:
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en geeft extra rook en
fijnstof. Wilt u eigen hout gebruiken?
Zorg dan dat het minstens twee jaar heeft
gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd
hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de
verbranding van deze materialen komen
chemische stoffen vrij.
3. Zet de open haard of houtkachel niet aan
bij windstil of mistig weer. De rook blijft
dan hangen en veroorzaakt meer
luchtvervuiling.
4. Ventileer het huis goed tijdens het stoken.
Houd altijd de ventilatieroosters open. Het
vuur kan dan zuurstof aantrekken en de
rook kan via de schoorsteen afgevoerd
worden. Wordt het alsnog erg warm? Doe
de luchttoevoer niet dichter, maar zet een
raam open.

5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van
vuur door de zuurstoftoevoer te beperken
zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt.
Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal
open, net als de klep in de schoorsteen.
Dat zorgt voor betere verbranding en dus
minder schadelijke stoffen.
7. Controleer of u goed stookt. Een goed vuur
heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt
bijna geen rook uit de schoorsteen. Bekijk
dit regelmatig door even naar buiten te
lopen.
8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer
dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrien

den met de buurt.
9. Laat één keer per jaar de schoorsteen
vegen. Hiermee voorkomt u schoorsteenbranden.

Stookwijzer
Wilt u de houtkachel of haard aanzetten?
Check vooraf altijd www.stookwijzer.nu.
Op basis van uw woonplaats krijgt u direct
advies of het verstandig is om dit moment
te stoken of niet.

Bekendmakingen
Breukeleveen

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Herenweg 27: herbouwen garage,
zaakkenmerk Z.68676 (18.01.22)

’s-Graveland

>

- Zuidereinde 157: legaliseren bebouwing,
zaakkenmerk Z.69045 (21.01.22)

Ankeveen

Kortenhoef

- Stichtse Kade 15: maken uitbouw,
zaakkenmerk Z.70214 (23.01.22)

- Kortenhoefsedijk 64: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.68788 (13.01.22)
- Kortenhoefsedijk 111: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.69762 (21.01.21)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: wijzigen voorgevel,
zaakkenmerk Z.70143 (18.01.22)
- Roerdomplaan 9: doorbreken draagmuur,
zaakkenmerk Z.70191 (20.01.22)
- Zwanebloem 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70263 (25.01.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 30a: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.70068 (14.01.22)
- Rading 10 19: veranderen dakbedekking,
zaakkenmerk Z.70167 (19.01.22)

Loosdrecht
- Acacialaan 18: plaatsen dakkapel achterdakvlak
woning, zaakkenmerk Z.69395 (21.01.22)
- Acacialaan 23: plaatsen dakkapel achterzijde,
zaakkenmerk Z.69696 (21.01.22)
- Frans Halslaan 6: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.69300 (24.01.22)
- Lindeplein: kappen 32 bomen,
zaakkenmerk Z.69551 (17.01.22)
- t.h.v. Wastobbe 3: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.69347 (14.01.22)

2 februari 2022
dat het bestemmingsplan ‘Het Achtererf’ voor
het perceel achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk
73-87 is vastgesteld en ter inzage ligt. Helaas
is deze publicatie niet juist. Wij publiceren het
ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning voor dit bouwplan zo
spoedig mogelijk opnieuw en de wijze waarop u
een zienswijze kunt indienen.

Wijzigingsplan Herenweg 47A,
Breukeleveen onherroepelijk
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op
9 november 2021 door het college vastgestelde
wijzigingsplan Herenweg 47A te Breukeleveen
per 6 januari 2022 onherroepelijk is geworden.

Raadplegen
U kunt het wijzigingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
het adres Herenweg 47A te Breukeleveen.

Bestemmingsplan Middenweg 77,
Nederhorst den Berg onherroepelijk
>

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

- Anton Mauvelaan 12: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70253 (25.01.22)
- Achter Dammerweg 71: bouwen drie drijvende
steigers, zaakkenmerk Z.70090 (16.01.22)
- Eilandseweg 4a: vervangen damwand,
zaakkenmerk Z.70273 (26.01.22)
- Middenweg 77: bouwen bedrijfspand,
zaakkenmerk Z.70093 (17.01.22)
- Overmeerseweg 122-124: toevoegen dakkapel
en openslaande deuren ter plaatse van achtergevel, zaakkenmerk Z.70163 (19.01.22)
- Vaartweg 25: realiseren vlonder,
zaakkenmerk Z.70122 (17.01.22)

- Dammerweg 40: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.69184 (21.01.22)
- t.h.v. Meerlaan 11a: kappen boom,
zaakkenmerk Z.69564 (18.01.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar
maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
het adres Middenweg 77 te Nederhorst den berg.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

- T.h.v. Kastanjelaan 15: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats, (bij GPP met
aanvrager) (24-01-2022)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.
>

Rectificatie

> Nieuwe naamgeving aan
gemeentelijk bouwwerk

Op 18 januari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot naamgeving
“Laser” voor de openbare ruimte in het nieuwe
bouwplan voor de terreinen gelegen tussen de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 73-87 en de bestaande
woonwijk Hallinckveld. De nieuwe woonwijk
wordt via de Tjalk ontsloten.
De straat wordt vernoemd naar een type zeilboot.
Hierdoor past deze naam in de bestaande omgeving van de naastgelegen woonwijk Hallinckveld,
waar straatnamen als Flits en Jol voorkomen.
U kunt binnen zes weken na de publicatie van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij burgemeester en wethouders.

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.

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 kunt u
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Nederhorst den Berg
- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp en wijzigen
toiletvoorziening, zaakkenmerk Z.67809 (27.01.22)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.68789 (18.01.22)

Raadplegen

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 recreatieappartementsgebouwen, zaakkenmerk
Z.68909 (24.01.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5: vervangen
beschoeiing, zaakkenmerk Z.68874 (18.01.22)
>

Diverse locaties in Ankeveen, Nederhorst en
Nieuw-Loosdrecht: kappen van 32 bomen,
zaakkenmerk Z.69287 (17.01.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
op 18 november 2021 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Middenweg 77
te Nederhorst den Berg per 6 januari 2022
onherroepelijk is geworden.

Overig

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Op 19 januari 2022 maakte het college bekend
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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)

