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Collectieve energie

#mooiwijdemeren
@marilynnewalsing

Wilt u 100% groene stroom en kunt u
geen zonnepanelen op uw eigen dak?
Zowel huurders als woningeigenaren
kunnen nog meedoen in het Collectief
Zonneproject Kortenhoef.
U ontvangt dan een jaarlijkse korting op
de energiebelasting.
Meer info
www.energiecooperatiewijdemeren.nl

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

De redactie
van Wijdemeren
Informeren wenst
u een gelukkig
nieuwjaar!
/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

7 januari: Nieuwjaarsreceptie

www.wijdemeren.nl

Op maandag 7 januari vindt de
nieuwjaarsbijeenkomst plaats.
Burgemeester en wethouders
nodigen alle inwoners, instellingen
en bedrijven hiervoor van harte uit.
Dit jaar zijn we te gast bij Voetbalvereniging
Nederhorst (Platanenlaan 1, Nederhorst den
Berg). De bijeenkomst start om 19.30 uur en
duurt tot ongeveer 22.00 uur. Graag tot 7
januari!

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg tegenover 49: bouwen trafohuisje (21.12.2018)

Kortenhoef
- Zuwe naast 20: plaatsen toiletvoorziening (20.12.2018)

Loosdrecht
- Trekpad 1: plaatsen blokhut voor drie maanden per jaar
(13.12.2018)
- s’-Gravelandsevaartweg en eiland de Meent: vervangen
oeververdeling (13.12.2018)
- Rading 194: kappen twee bomen (noodkap) (13.12.2018)
- Oud-Loosdrechtsedijk 210: bouwen bijgebouw (15.12.2018)
- Hoek Horndijk/Lambrechtskade: kappen twaalf bomen
(17.12.2018)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158: splitsen woning (17.12.2018)
- ’t BreukeleveenseMeentje tussen 8 en 10: vernieuwen
beschoeiing (20.12.2018)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: bouwen woning
(20.12.2018)
- Van Collenstraat 24: vervangen binnenmuur (22.12.2018)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg naast 20: bouwen twee veestallen en
bedrijfswoning (14.12.2018)
- Randweg tussen 11 t/m 24 en 14 t/m 23: kappen 54
bomen (17.12.2018)
- Slotlaan achter 2: kappen 32 bomen (17.12.2018)
- Kerkstraat tegenover 38: kappen drie bomen (17.12.2018)
- Jozef Israëlslaan achter 2: kappen twee bomen (17.12.2018)
- Reeweg tegenover 5: kappen twee bomen (17.12.2018)
- Overmeerseweg tegenover 85c: kappen boom
(17.12.2018)
- Vincent van Goghstraat tegenover 10: kappen boom

(18.12.2018)
- Dammerweg tegenover 59: kappen drie bomen
(18.12.2018)
- Torenweg voorbij 11: kappen twee bomen (18.12.2018)
- Voorstraat tegenover 39: kappen drie bomen (18.12.2018)
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Verlenging beslistermijn

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

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning

Loosdrecht
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

’s-Graveland
- Zuidereinde 3: kappen boom (14.12.2018)

Kortenhoef
- Moleneind tegenover 60: kappen drie bomen (14.12.2018)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

- Middenweg 35a: bouwen van burg

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: uitbreiden woning

>

Vrije boomkap

In kader van boombeheer worden onderstaande bomen
gekapt. Er is geen kapvergunning nodig:

Nederhorst den Berg
- 20 essen op de Pieter de Hoog laan achter huis
nummer 1 t/m 23.
- 2 sierkers op de Frans Halshof tegenover huis nummer 24
- 1 esdoorn naast Frans Halshof naast huis nummer 1
- 20 elzen op Nieuw Walden t.o.v. huisnummer 1, 36 en 38

- Trekpad 47: plaatsen beschoeiing (12.12.2018)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning (14.12.2018)
- Randweg tussen 11 t/m 24 en 14 t/m 23: kappen 54
bomen (18.12.2018)

In het kader van boombeheer worden onderstaande
bomen afgezet:

Nederhorst den Berg
- 9 esdoorns en 1 berk Jacob van Ruysdaelstraat achter
huis nummer 12.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
Kortenhoef

- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52,
11 januari 2019
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum
(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

Festiviteiten

- Parklaan 3: brandveilig gebruik buitenschoolse opvang
(17.12.2018)

> Verleende vergunningen
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Voor het indienen van beroep: zie kader.

Nederhorst den Berg
- Gemeente Wijdemeren, parkeerterrein De Kooi,
verlenging bouwplaatsinrichting tot 4 augustus 2018
(19.12.18)
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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, 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) .

