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Inzameling papier

De GAD zet de komende tijd extra voertuigen

in om papier en karton op te halen. Dat gebeurt

op de gebruikelijke inzameldag, maar wellicht

eerder dan u gewend bent. Zet uw papiercontainer 

daarom ‘s ochtends voor 07.30 uur aan de straat.

>   Openingstijden gemeentehuis
In verband met het coronavirus is het ge-

meentehuis beperkt geopend. We merken 

dat het niet voor iedereen haalbaar is om op 

de huidige openingstijden langs te komen 

voor bijvoorbeeld een nieuw reisdocument. 

Daarom zijn we sinds maandag 25 januari op 

de maandagmiddagen van 16.30 tot 18.00 

uur extra geopend voor het aanvragen van 

een reisdocument of rijbewijs . Maak vooraf 

een afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak 

of telefonisch door te bellen met 14 035.

>   Chat met Veilig Thuis
Vanwege de avondklok kunt u langer chatten 

met medewerkers van Veilig Thuis: op 

werkdagen van 9.00 tot 22.00 uur. Het tele-

foonnummer 0800 2000 is 24 uur per dag, 

7 dagen per week bereikbaar. Wilt u praten 

of advies vragen over uw situatie of dat van 

een ander? Neem dan contact op met Veilig 

Thuis. Bij direct gevaar mag u altijd uw huis 

verlaten tijdens de avondklok, u krijgt geen 

boete. Bel dan 112 en kijk of u bij iemand in de 

buurt terechtkunt. 

>   Werken en leren in de zorg
Denkt u na over een andere baan? Wilt u 

persoonlijk advies over een opleiding in de 

zorg?  Kijk dan eens op www.zorgstart.nl. 

Er zijn nu volop kansen om te werken en te 

leren in de zorg. ZorgStart is er voor inwoners 

uit de Gooi en Vechtstreek die zonder de 

vereiste vooropleiding in de zorg willen 

werken. ZorgStart is onderdeel van een breed 

maatregelenpakket van de regiogemeenten 

om werkgevers te ondersteunen en de werk-

gelegenheid op peil te houden. 

>   Enquête corona gemeentelijke 
     gebouwen
De gemeente heeft gebruikers van gemeen-

telijke gebouwen en gesubsidieerde organisaties  

een enquête gestuurd over onder andere de 

effecten van de landelijke coronamaatrege-

len. Zo kunnen we gerichter omgaan met de 

gevolgen van corona en onze accommo-

datieregeling hierop aanpassen. Heeft u de 

enquête ontvangen? Let er dan op dat u deze 

vóór woensdag 10 februari invult via e-mail 

of het bijgesloten antwoordformulier. Wilt 

u meer informatie of heeft u geen enquête 

ontvangen? Dan kunt u contact opnemen 

met de heer E. van Miltenburg via

e.vanmiltenburg@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer 14 035.

Offi  ciële
bekendmakingen

Bent u 85 jaar of ouder? Of zorgt u voor 
iemand in deze leeftijdscategorie?
Dan heeft u misschien al een oproep 
voor een coronavaccinatie ontvangen 
van het RIVM of de huisarts. 

Inwoners in de regio van 85 tot 90 jaar krij-

gen een uitnodiging per post van het RIVM. 

Dit gebeurt in fasen, dus het kan zijn dat uw 

oproep nog binnenkomt. Huisartsen nemen 

persoonlijk contact op met de inwoners van 

90 jaar en ouder in hun praktijk. 

Vaccinatielocaties
Bent u mobiel en kunt u zelf naar de 

vaccinatielocatie komen? Dan wordt u 

gevaccineerd op locatie van de GGD Gooi 

en Vechtstreek aan de Burgemeester de 

Bordesstraat in Bussum. Als u niet mobiel 

bent dan wordt u door de huisarts in de 

praktijk gevaccineerd. Deze informatie vindt 

u in de uitnodiging van het RIVM of legt uw 

huisarts uit.

Inzet ANWB AutoMaatje
Heeft u geen vervoer naar de locatie in 

Bussum? Dan kunt u terecht bij ANWB Auto-

Maatje. De vrijwillige chauffeurs brengen en 

halen u graag. Voor meer informatie of het 

aanvragen van een rit (minimaal twee dagen 

van te voren), kunt u op werkdagen tussen 

10.00 en 13.00 uur bellen naar Versa Welzijn 

via (035) 694 74 55 of e-mailen naar

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl. 

Meer informatie over vaccineren leest u op 

www.coronavacinatie.nl of u kunt bellen 

met het RIVM via 0800 1351.
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  Oproep vaccinatie 85 jaar en ouder 
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Ondernemers in
gesprek over corona

Landgoed Eikenrode is een bijzonde-
re locatie in Loosdrecht. Het landhuis, 
de grafkelder en het groen zijn de af-
gelopen jaren met zorg gerestaureerd 
en in de oude glorie hersteld. Ook is 
het park deels open voor publiek.

Het landgoed heeft helaas regelmatig te 

maken met overlast en vernielingen, waarna 

het park vaak tijdelijk wordt gesloten. Om in de 

toekomst voor een verantwoorde openstelling 

te zorgen én om het contact tussen de land-

goedeigenaar en de bezoekers te verstevigen, 

starten eigenaar Nico Ockhuisen en dorps-

coördinator Bas Immerzeel een contactgroep. 

Praat mee!
Bent u nauw betrokken bij Eikenrode? Denkt 

u graag mee over het duurzaam openstellen 

van het landgoed? We zoeken vijf tot zeven 

inwoners uit Loosdrecht die graag mee willen 

praten. Aanmelden kan via Bas Immerzeel: 

b.immerzeel@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer 06 52 58 09 22.

Parkregels landgoed
Het landgoed kent een aantal regels, deze zijn 

ook na te lezen op het toegangshek:

- Eikenrode is open voor publiek vanaf 7.00 uur, 

   of het moment van zonsopkomst als dat later 

   is, tot 20.00 uur, of het moment van zonson-

   dergang als dat eerder is.

- U mag wandelen achter de grote vijver, maar 

   blijf op de paden binnen het aangegeven 

   gebied.

- Honden zijn welkom, maar houd hen aan-

   gelijnd. Ook geldt er een opruimplicht. 

Meld u aan voor contactgroep Eikenrode 

Let op: oplichters actief! 

Er zijn oplichters actief die zich voor-

doen als GGD-medewerkers.

Zij willen een afspraak maken voor 

een vaccinatie thuis of tegen betaling 

een versnelde vaccinatie doen. Dit 

klopt niet. Alle GGD coronatesten en 

vaccinaties zijn gratis. Ook vaccineert 

de GGD nooit thuis, maar altijd op 

locatie. Maakt u dus geen geld over, 

maar meld het altijd bij de politie!



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 3: bouwen botenhuis met steiger 

   (21.01.21)

- Herenweg 11: vernieuwen beschoeiing (25.01.21)

- Herenweg 57: bouwen woning (14.01.21)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (25.01.21)

- Leeuwenlaan 26: aanleggen geluidswal (26.01.21)

Kortenhoef
- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw (15.01.21)

Loosdrecht
- nabij Bloklaan 5: plaatsen schuur (25.01.21)

- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen over-

   kapping en bouwen carport (21.01.21)

- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen 2 padelbanen 

   (16.01.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende 

   wijziging verbouwen villa voor groepswoning 

   ouderen (22.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: wijzigen gevels 

(22.01.21)

Nederhorst den Berg
- Slotlaan 4: bouwen 17 woningen (04.01.21)

- achter Vaartweg 21: legaliseren duivenhok 

   (26.01.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 101a: uitbreiden woning en

   plaatsen botenhuis (26.01.21)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: afwijken bestemmingsplan huis-

   vesting arbeidsmigranten voor tien jaar (26.01.21)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen (15.01.21)

- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen 

   (22.01.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen

   beschoeiing en bouwen botenhuizen (22.01.21)

- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel (15.01.21)

Nederhorst den Berg
- Juliana-Bernhardplein 6: verplaatsen uitweg 

   (22.01.21)

- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie 

   (14.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Loosdrecht
- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan

   recreatiewoning naar wonen (26.01.21)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht 
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (20.01.21)

>  Rectificatie

Kennisgeving anterieure overeenkomst 
Torenweg 12, Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de 

bouw van een burgerwoning, in verband met 

het beëindigen van het agrarisch bedrijf, op het 

perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg 

een anterieure overeenkomst hebben gesloten 

met de initiatiefnemers van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage.

Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl

met vermelding van zaaknummer Z.55261.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bestemmingsplan Partiële
herziening Eilandseweg 2, 
Nederhorst den Berg en bestem-
mingsplan Clubgebouw en loods 
watersportvereniging de Watervo-
gels Oud-Loosdrechtsedijk 103b, 
Loosdrecht zijn onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene

wet bestuursrecht bekend dat de door de

gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering 

van 8 oktober 2020 vastgestelde bestemmings-

plannen Partiële herziening Eilandseweg 2 

in Nederhorst den Berg en Clubgebouw en 

loods watersportvereniging de Watervogels, 

Oud-Loosdrechtsedijk 103b in Loosdrecht 

onherroepelijk zijn geworden.

Bestemmingsplan Eilandseweg 2,
Nederhorst den Berg
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het perceel Eilandseweg 2 te gebruiken als 

burgerwoning (wonen).

Bestemmingsplan voor de
Oud-Loosdrechtsedijk 103b, Loosdrecht
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het terrein van de watersportvereniging de 

Watervogels her in te richten. De bestaande 

bebouwing (loods met aangebouwd een club-

huis) 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.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende

stukken, kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening bestemmings-
plan Rading 138 en ontwerp-
besluit Omgevingsvergunning 
voor het oprichten op dit perceel 
van vijf vrijstaande woningen, 
zes twee-onder-een-kapwoningen 
en vijftien appartementen met 
bijbehorende infrastructuur in 
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat ter inzage gaat:

- Het ontwerpbestemmingsplan Partiële

   herziening Rading 138;

- het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 

   voor het oprichten van vijf vrijstaande

   woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen 

   en vijftien appartementen met bijbehorende 

   infrastructuur aan de Rading 138 in Loosdrecht.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Bouwen en wonen

De coronacrisis heeft veel impact 
op ondernemers. Als gevolg van de 
maatregelen heeft een deel van u 
de deuren moeten sluiten en/of de 
bedrijfsvoering flink moeten aan-
passen. Burgemeester Crys Larson 
en wethouder Economische Zaken 
Jan Klink horen graag hoe het u, als 
ondernemer, vergaat in deze heftige 
tijd.  

Op 14 januari spraken burgemeester Larson 

en wethouder Klink al met horecaonderne-

mers over de coronacrisis. Hoe ervaren zij 

deze periode en wat kunnen we voor elkaar 

betekenen. Burgemeester Larson: “We had-

den een leerzaam en openhartig gesprek 

over de zorgen die er leven bij de horeca in 

deze zware tijden. Door met elkaar in con-

tact te blijven kunnen we het bedrijfsleven 

zo goed mogelijk ondersteunen.”

Gesprekken andere sectoren
De coronacrisis treft niet alleen de horeca, 

maar ook veel andere sectoren. Daarom 

komen we graag in contact met onderne-

mers uit andere sectoren die getroffen zijn, 

zodat we goed weten wat er leeft en welke 

ondersteuning gewenst is. Hiervoor zijn 

twee data gepland: 

- Maandag 8 februari van 13.00 tot 14.00 uur 

   is er een online gesprek voor contactbe-

   roepen en sportscholen

- Dinsdag 9 februari van 16.00 tot 17.00 uur 

   is er een online gesprek voor de winkeliers 

   en andere ondernemers

Aanmelden
Aanmelden kan door vooraf een mailtje te 

sturen naar ondernemersmanager

Natasja Zak via n.zak@wijdemeren.nl.

U ontvangt dan een bevestiging met een link 

naar de online Teams vergadering. 

Ondernemer in Wijdemeren?
Praat mee over de impact van de coronacrisis
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Coördinatie van procedures
De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn 

vergadering van 30 juni 2020 besloten om de 

coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van 

de Wet ruimtelijke ordening toe te passen ten aan-

zien van het bestemmingsplan Partiële herziening 

bestemmingsplan Rading 138 en de aanvraag om 

Omgevingsvergunning voor het oprichten van vijf 

vrijstaande woningen, zes twee-onder-een-kap-

woningen en vijftien appartementen met bijbeho-

rende infrastructuur. De coördinatie betekent dat 

de vereiste procedures gelijktijdig worden gevoerd. 

Tegen het toepassen van het coördinatieartikel is 

geen bezwaar en beroep mogelijk.

Het plan
De bestaande bebouwing wordt gesloopt.

Op de locatie wordt het omschreven bouwplan 

met bijbehorende infrastructuur gerealiseerd. In 

totaliteit worden er 26 wooneenheden

gebouwd met bijbehorende infrastructuur.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de 

Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het 

pad tussen de Tjalk en de Lieve Geelvincklaan.

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan kernen Ankeveen, Kortenhoef 

en Nieuw-Loosdrecht omdat het perceel 

bestemd is voor Agrarisch.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbe-

sluit Omgevingsvergunning en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf donderdag 4 februari 

2021 gedurende zes weken voor een ieder ter 

inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kunnen 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.

nl (NL.IMRO.1696.BP6600Rdng1382019-on00 

en NL.IMRO.1696.OVRading1382019-on00 of 

via het adres Rading 138). U kunt de stukken ook 

digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging 

kunnen tegen het ontwerpbestemmingsplan 

schriftelijke zienswijzen worden ingebracht bij 

de gemeenteraad, postbus 190, 1230 AD Loos-

drecht. Gedurende bovengenoemde termijn 

kunnen tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden 

gemaakt via telefoonnummer 14 035.

Gedurende de termijn van terinzagelegging 

kunnen tegen het ontwerpbesluit Omgevings-

vergunning schriftelijke zienswijzen worden 

ingebracht bij het college van burgemeester en 

wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen

tevens mondelinge zienswijzen worden 

ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden 

gemaakt via telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen 

tegen het bestemmingsplan en de omgevings-

vergunning is het noodzakelijk dat een aparte 

zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

bestemmingsplan en tegen de ontwerp-omge-

vingsvergunning.

>  Bekendmaking Wet geluid-
hinder Rading 138, Loosdrecht 
(ontwerpbesluit) 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend.

Er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van het bestemmingsplan Partiële 

herziening Rading 138 alsmede voor de concept-

omgevingsvergunning voor het woningbouw-

plan met bijbehorende infrastructuur. Het gaat 

om realisatie van 26 woningen (vijf vrijstaande 

woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen

en vijftien appartementen) aan de Rading 138/

de Tjalk. Ten gevolge van het wegverkeer 

op Tjalk zullen 11 van de 26 woningen een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 

geluidhinder voor deze woningen in ontwerp 

hogere waarden vast gesteld.

Ter inzage   
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf donderdag 4 februari 2021 

gedurende zes weken ter inzage, gezamenlijk 

met het ontwerpbestemmingsplan Partiële 

herziening Rading 138 en de ontwerp-

omgevingsvergunning voor het oprichten van 

genoemde woningen en de daarbij behorende 

infrastructuur.

De stukken over de ontheffing op grond van de 

Wet geluidhinder kunnen worden ingezien op 

www.wijdemeren.nl bij ‘Ter inzage’. Desge-

wenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het ontwerpbesluit. Hiertoe kunt 

u contact opnemen met het secretariaat van 

de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 

14 035. De stukken over het ontwerpbestem-

mingsplan en de ontwerp-omgevingsvergun-

ning kunnen worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

termijn van terinzageligging gemotiveerde 

zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. 

Degene, die haar/zijn zienswijzen inbrengt, 

kan schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke 

gegevens niet bekend te maken. Er kunnen ook 

mondelinge zienswijzen worden ingebracht. 

Daartoe kan een afspraak worden gemaakt via 

het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht 

zoals hierboven beschreven en belanghebbend

zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve

besluit tot het verlenen van de hogere waarden, 

beroep kunnen instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Kennisgeving anterieure
overeenkomst Rading 138,
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de rea-

lisering van het (bouw)plan voor vijf vrijstaande 

woningen, zes twee-onder-een-kapwoningen 

en vijftien appartementen (totaal 26 wooneen-

heden) met bijbehorende infrastructuur op het 

perceel Rading 138 in Loosdrecht een anterieure 

overeenkomst hebben gesloten met de 

nitiatiefnemer van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf donderdag 4 februari 2021 ter inzage. 

Een exemplaar van de zakelijke beschrijving kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met 

vermelding van zaaknummer Z.59891.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving 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 personen:

- E. van Piggelen, geboren 20-06-1962,

   per 22 januari 2021 uit te  schrijven naar

   Land Onbekend 

- D. van Piggelen – van den Heuvel, geboren

   07-11-1962, per 22 januari 2021 uit te schrijven 

   naar Land Onbekend 

- R.B. Loeff, geboren 14-07-1988, per 28-01-2021 

   uit te schrijven naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- Prunuslaan t.h.v. huisnummer 13: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

in verband met handicap belanghebbende 

(20.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Drank- en horecavergunning

Nederhorst den Berg
- Buitenplaats Op ’t Eiland: drank- en

   horecavergunning (11.01.21) 

>  Ontheffing objecten openbare 
weg

Nederhorst den Berg
- Plaatsen stalenrijplaten op de openbare weg 

Vaartweg voor de woningen met de huisnummers 

1 tot en met 21 en waarschuwingsbord op 

kruising  Vaartweg/Dammerweg (14-01-2021);  

Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Officiële bekendmakingen
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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.

Persoonsregistratie

Verkeer

Overig


