Wijdemeren
informeren

2 december 2020

Denk mee over
laadpalen in uw buurt

Flyer coronahulp

#mooiWijdemeren
@maivandermeulen

Officiële
bekendmakingen

Heeft u hem al gezien? De flyer van het
dorpenteam over hulp en ondersteuning in
deze coronatijd? Deze is bijgevoegd in de
krant van deze week. Aarzel niet om contact
op te nemen als u hulp wenst of wilt geven
aan anderen!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Masterclass ondernemers

Op dinsdag 8 december is er een online
masterclass voor ondernemers over cybercriminaliteit. De masterclass is van 20.00
tot 21.30 uur via Zoom. In deze crisistijd
worden ondernemers veelvuldig opgelicht
met nepmails, gijzelsoftware en hacks. In de
online masterclass leert u wat u kunt doen
om de kans op cybercrime te verkleinen.
De masterclass wordt georganiseerd door
de gemeente, PVO Midden-Nederland en
het CCV . Aanmelden kan via
info@wijdemeren.nl.
>

Inzameling GFT

In de wintermaanden bent u waarschijnlijk
minder in de tuin aan het werk. Daarom
wordt het GFT afval vanaf 1 december tot
en februari eens per twee weken opgehaald.
Vanaf maart komt de GAD weer wekelijks
langs om GFT afval in te zamelen. Bekijk
voor alle ophaalmomenten de kalender op
www.gad.nl.

In 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Door de coronacrisis
verlopen deze verkiezingen anders
dan gebruikelijk. Zo kunnen stemmen
verdeeld over drie dagen worden
uitgebracht: op maandag 15,
dinsdag 16 en woensdag 17 maart
2021. We hebben daarom meer
stembureauleden en tellers nodig.
Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers
hun stem op een juiste manier kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld door de controle van

stempassen en identiteit en het uitreiken van
stembiljetten aan de kiezers. Het is mogelijk
dat u naast uw functie op het stembureau
tijdelijk ingezet wordt als gastvrouw of –heer.
U ontvangt de kiezers en zorgt dat zij de
coronamaatregelen opvolgen en veilig
kunnen stemmen.

Wat bieden wij?
Als stembureaulid of teller krijgt u een kijkje
achter de schermen van de verkiezingen. Het
staat goed op uw cv en u krijgt er een leuke
vergoeding voor. De vergoedingen liggen
naar verwachting tussen de 50 en 175 euro.

Voordat u aan de slag gaat op een stembureau zorgen we dat u voldoende kennis heeft.
Hiervoor doet u een e-learning en woont u
een informatiebijeenkomst bij.

Meld u aan!
Bent u flexibel, nauwkeurig, minimaal 18 jaar op
15 maart 2021 en op één van de verkiezingsdata de gehele dag en avond beschikbaar? Dan
zijn we op zoek naar u! Meld u vóór 1 februari
2021 aan via
www.wijdemeren.nl/stembureauleden.

Mondkapje vanaf 1 december verplicht

>

>

Vanaf dinsdag 1 december geldt
in heel Nederland een mondkapjesplicht in onder andere winkels,
musea, in stations en bij bushaltes.
Leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs moeten ook een mondkapje
gaan dragen. De mondkapjesplicht
geldt voor iedereen van 13 jaar en
ouder.
Heeft u een minimuminkomen en is dit bij ons
bekend, dan krijgt u (per huishouden) twee
wasbare mondkapjes toegestuurd.

Soorten mondkapjes
Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en moet ontworpen zijn om
de verspreiding van virussen tegen te gaan.
Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die
te koop zijn bij de drogist of de supermarkt.
Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus
en mond niet volledig, en mag daarom niet
worden gebruikt als alternatief voor een
mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld
een sjaal of bandana.

Sanering speeltuin Uiterdijksehof

In de speeltuin Uiterdijksehof in Nederhorst
den Berg is onderzoek gedaan naar vervuiling
in de grond. Uit dit onderzoek blijkt dat op
diverse plaatsen in de speeltuin lichte
vervuiling voorkomt. Deze vervuiling is
ongevaarlijk voor u, uw kinderen en uw
huisdieren. Het is wettelijk ook niet verplicht
om deze te verwijderen. Maar omdat het
om een speeltuin gaat, willen we hier extra
voorzichtig mee zijn en dus gaan we de
grond saneren. Op donderdagavond
3 december organiseren we een digitale
bewonersavond waarin we een toelichting
geven en vragen beantwoorden. Wilt u
hierbij aanwezig zijn, mail dan naar
overmeer-zuid@wijdemeren.nl.

Cyberagenten gezocht!

Kinderen zijn steeds vaker en langer online:
ze gamen, appen en TikTokken wat af.
Vaak zijn ze zich niet bewust van de gevaren
online. Dat maakt hen een makkelijk doelwit
voor hackers en andere online criminelen.
De game HackShield maakt hen weerbaar
tegen cybercriminaliteit. Is uw zoon of
dochter tussen de 8 en 12 jaar? Ga dan naar
www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren
voor meer informatie en om uw zoon of
dochter aan te melden. Wie weet wordt hij
of zij dé cyberagent van Wijdemeren!
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Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren
Denk mee over de toekomst van
Wijdemeren!
Op www.wijdemerenverrijkt.nl kunt
u de dromen, kansen en dilemma’s
die in kaart zijn gebracht aanscherpen of verrijken.
Wethouder Klink: “We werken op dit moment
aan de omgevingsvisie. Dat doen we graag
samen met iedereen die woont en werkt in
deze prachtige gemeente. Een visie op de
toekomst is nodig omdat natuur, wonen,

economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de
komende jaren allemaal om een plek vragen
in de schaarse ruimte. We willen woningen
bouwen die passen bij de behoeften van onze
inwoners, en nieuwe woonvormen toepassen, ruimte maken voor ondernemers en
recreatie. En we moeten de overstap maken
op duurzame energiebronnen die we ook
lokaal opwekken. Dat betekent dat we keuzes
moeten maken omdat onze leefruimte beperkt
is. De gemeente is van ons allemaal, daarom wil
ik iedereen oproepen om mee te denken.”

Digitaal werkatelier
Praat u liever digitaal mee? Meld u dan aan
voor het digitale werkatelier op 8 december.
Meer informatie en het aanmeldformulier
staan op www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
Naar verwachting is de omgevingsvisie in de
eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Denk mee over de laadpalen in uw buurt
Steeds meer inwoners rijden in een
elektrische auto. Als gemeente zijn
we daar blij mee, want elektrisch
rijden draagt bij aan het terugdringen van de CO2 uitstoot. Inwoners
kunnen gratis een laadpaal voor de
openbare ruimte aanvragen. Om
dit aanvraagproces te versnellen,
hebben we voor alle wijken in kaart
gebracht waar de komende jaren
openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. Wat vindt u van deze
locaties? Denk met ons mee!

Tot nu toe zochten we bij iedere individuele
aanvraag voor een laadpaal naar een geschikte locatie. Dit is een tijdrovend proces. Door
de locaties van alle toekomstige laadpalen
in één keer vast te stellen, kunnen we deze
doorlooptijd verkorten en weten we zeker dat
we in de toekomst een dekkend netwerk van
laadpalen hebben. Win-win dus.

Laadpalenkaart
Voor het zover is, willen we u vragen om
mee te denken. Hebben we locaties over het
hoofd gezien? Is er een plek die niet handig
gekozen is? We horen het graag! U kunt

tot en met zondag 13 december uw reactie
geven. Ga naar www.wijdemeren.nl/laadpaal
voor de kaart met laadpalen.

Vervolgstappen
Alle binnengekomen reacties bekijken we
zorgvuldig. Per locatie overwegen we of deze
moet worden aangepast naar aanleiding van
de reacties. Hierna wordt er een verkeersbesluit
genomen om op alle voorgestelde locaties een
laadpaal te kunnen plaatsen. Het besluit wordt,
naar verwachting, beging volgend jaar bekendgemaakt. De laadpalen worden pas geplaatst na
een aanvraag van een inwoner.

Boa’s bij u in de buurt
U heeft ze in de afgelopen periode
vast vaker gezien dan anders: onze
buitengewoon opsporingsambtenaren. De boa’s zijn in coronatijd bijna
overal tegelijk. Wat doen zij precies
en waar kunnen zij u bij helpen?
“We zijn de ogen en oren in de wijk voor de
gemeente én de politie”, vertelt boa Erdal
Egirgen. “We pakken overlast en ergernissen
aan die te maken hebben met leefbaarheid en
veiligheid. Dat laatste doen we in samenwerking met de politie. Denk bijvoorbeeld
aan parkeeroverlast, burenruzies, overlast
van zwerfafval of het afsteken van vuurwerk.
We zoeken altijd samen met inwoners naar
een oplossing. Als het niet anders kan treden

we ook op met handhaving en maken we in
voorkomende gevallen proces-verbaal op.”

Handhaving coronamaatregelen
Het afgelopen jaar lag de nadruk op handhaving van de coronamaatregelen. “In de
zomer waren we veel bij de stranden en op
de plassen aanwezig. Ook spraken we met
inwoners, horecaondernemers, winkeliers en
sportverenigingen. De continue verandering
van de maatregelen zorgt bij iedereen voor
veel extra werk, en soms ook verwarring. We
proberen dit zo goed mogelijk te begeleiden,
met begrip voor iedere situatie.”

Aanspreekpunt per gebied
Boa Erdal Egirgen is verantwoordelijk voor

Deze foto is gemaakt voor de coronacrisis. Op de foto v.l.n.r. Alex Buitenhuis, Joery Witte, Erdal Egirgen

Nederhorst den Berg, Alex Buitenhuis voor
Breukeleveen en Loosdrecht en Joery Witte
voor Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef.
Wilt u een melding doen? Bel naar de ge-

meente via telefoonnummer 14 035 en vraag
naar ‘uw’ boa of doe een melding in Fixi. Kijk
ook op
www.wijdemeren.nl/hulpdiensten.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 41: afwijken bestemmingsplan
horeca naar recreatie (hotel-) appartementen (24.11.2020)

- achter Moerendael 1: inrichten tijdelijk
baggerdepot (12.11.20)
- Koninginneweg 64: plaatsen twee dakkapellen (19.11.20)
- Kortenhoefsedijk 9: plaatsen dakopbouw
met nokverhoging (13.11.20)
- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning
(13.11.20)
- naast Kromme Rade 9: afwijken bestemmingsplan vergroten bouwvlak bedrijf
(12.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (16.11.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 26: realiseren kelder (18.11.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 76: plaatsen dakkapel
(18.11.20)
- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (15.11.20)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 24: plaatsen dakkapel (20.11.20)
- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (25.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken
bestemmingsplan bouwen bedrijfsgebouw
(13.11.20)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: afwijken
bestemmingsplan vergroten camping (13.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: opname
bouwvlak op onbebouwd bedrijfsperceel
(21.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen
woning (14.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 178: afwijken
bestemmingsplan bedrijf naar wonen (13.11.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen interieur achter- en linker zijgevel en toevoegen
dakramen (15.11.20)
- achter Oud-Loosdrechtsedijk 63: afwijken
bestemmingsplan gebruik hooiberg naar
wonen (12.11.20)
- Oud-loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats (20.11.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 165: plaatsen woonboot (16.11.20)

- Naast Oud-Loosdrechtsedijk 235: bouwen
zeven appartementen en twaalf herenhuizen
(24.11.20)
- Prinses Beatrixstraat 4: plaatsen terrasoverkapping (23.11.20)
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (23.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (23.11.20)
- naast Trekpad 41: vernieuwen schuur (23.11.20)
- Veendijk 5a: maken uitbouw (24.11.20)
- Vuntuslaan 6: plaatsen dakopbouw (19.11.20)
- Vuntuslaan 10: plaatsen dakopbouw (19.11.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 23 zonnepanelen
(16.11.20)
- Eilandseweg 9: plaatsen steiger met zwemtrap (19.11.20)
- Eilandseweg 19c: vervangen beschoeiing
(19.11.20)
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- achter Juliana-Bernhardplein 6: bouwen
twaalf woningen (15.11.20)
- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel
(16.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 28: realiseren veranda (24.11.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: verplaatsen uitweg (19.11.20)

Loosdrecht
- ter hoogte van Boegspriet 10: plaatsen voetgangersbrug (24.11.20)
- Horndijk 34: bouwen botenhuis en plaatsen
beschoeiing/damwand (19.11.20)
- Horndijk 34a: bouwen botenhuis en
beschoeiing (20.11.20)
- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met
zonnepanelen (23.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen
woning (24.11.20)
- Paulus Potterlaan 6: plaatsen dakkapel
(23.11.20)
- Rading 194: kappen drie bomen (25.11.20)
- Tjalk 68: uitbreiden woning (25.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 2, Nederhorst
den Berg
>

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 de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn
vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg
2 in Nederhorst den Berg gewijzigd heeft
vastgesteld. De toelichting; de regels en de
verbeelding zijn gewijzigd in verband met een
opgenomen geluidszone.

stemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de
termijn van terinzageligging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de
door de raad bij de vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

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 de gemeenteraad van Wijdemeren in
zijn vergadering van 8 oktober 2020 het
bestemmingsplan Clubgebouw en loods
watersportvereniging de Watervogels aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld. De toelichting over
het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot het stikstofonderzoek;
akoestisch onderzoek industrielawaai en het
aspect gevaar.

Het plan
Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is voornemens om het terrein aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b her in te richten.
De bestaande bebouwing (loods met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er
zal in de nabijheid van de te slopen opstallen
een nieuwe loods worden opgericht en dieper
het gebied in een clubgebouw.

Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 3 december 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-va00). U kunt
de stukken ook digitaal opvragen via info@
wijdemeren.nl.

Een belanghebbende die bij de gemeenteraad
tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-be-

COLOFON

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>

Drank- en horecavergunning

Verkeer

- Drank- en horecavergunning (10-11-2020) ;
Het Nieuw Kompas B.V, Oud-Loosdrechtsedijk
203
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verkeersbesluiten

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en VechtGewijzigde vaststelling beLoosdrecht
stemmingsplan Clubgebouw en - Vuntuslaan t.h.v. huisnr. 28: opheffen
streek
loods watersportvereniging de
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
Watervogels Oud-Loosdrechtse- verband met omstandigheden belanghebben- De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
dijk 103b, Loosdrecht
de (12.11.20)
en Vechtstreek heeft op 18 november 2020

Inzage

Beroep

Het betreft de volgende persoon:
-H.M.C. van der Laan, geboren 12-06-1969
uitgeschreven naar Land Onbekend

>

Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg
2 wordt gevraagd om de bestemming van zijn
woning te wijzigen van bedrijfswoning naar
burgerwoning.

Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 3 december 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-va00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.

Loosdrecht

>

Het plan

Inzage

bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de
door de raad bij de vaststelling van het plan
aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad
tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de
termijn van terinzageligging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

een nieuwe noodverordening vastgesteld. De
noodverordening is te raadplegen op www.
wijdemeren.nl.

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (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 persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970
per 17-11-2020 uit te schrijven naar Land
Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (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 (BRP) besloten is
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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.

