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Pas op voor
eikenprocessierups

Officiële
bekendmakingen

WhatsApp met de
gemeente
Wist u dat u de gemeente Wijdemeren met
eenvoudige vragen ook kunt bereiken via
WhatsApp? Dit kan via het telefoonnummer
06 12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij
tussen 09:00 en 16:00 uur.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Gratis Veilig Wonen Scan

>

Woninginbraken komen helaas
nog steeds voor in Wijdemeren.
Een inbraak veroorzaakt niet alleen
materiële schade, maar vaak ook
emotionele schade. Benieuwd wat u
zelf kunt doen om de kans op een inbraak te verkleinen? Meld u dan aan
voor de gratis veilig wonen scan!
Een inbreker kiest voor een woning waar hij
gemakkelijk binnen kan komen en waar hij niet
gestoord kan worden. De vakantieperiode,
waarin mensen soms wel weken weg zijn, is
voor inbrekers daarom ideaal. Een goed moment om nog eens extra aandacht te besteden aan de inbraakpreventie rond uw woning.

Veilig Wonen Scan
De Veilig Wonen Scan is bedoeld om de
kans op een woninginbraak te verkleinen en
om ervoor te zorgen dat u zich als bewoner
veiliger voelt, thuis en uw omgeving. De
scans worden uitgevoerd door onafhankelijke, niet-commerciële, adviseurs van het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). Zij komen, op afspraak,
graag bij u thuis langs om uw woning aan de
buiten- en binnenkant te controleren op veiligheid. Hang- en sluitwerk wordt nagekeken,
veelvoorkomende inbraakmethoden worden
uitgelegd en u krijgt praktische tips over wat
u zelf kunt doen om een woninginbraak te
voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige

wijze worden gerealiseerd, zonder dat er
(hoge) kosten aan verbonden zijn.

Maak een afspraak
U kunt een afspraak maken voor een gratis
Veilig Wonen Scan door een email met uw
naam, adres en telefoonnummer te sturen
naar info@wijdemeren.nl of door te bellen
met 14 035. Uw gegevens worden dan genoteerd. Het CCV neemt contact met u op om
een afspraak te maken.
De adviseurs van het CCV hebben een identiteitspas waarmee zij zich zullen identificeren.
Meer informatie: www.woonveiliger.nl.

Informatieavonden nieuw evenementenbeleid
De afgelopen maanden zijn we
hard aan het werk geweest met een
nieuw evenementenbeleid. Wilt u
weten wat er precies veranderd is
of heeft u ideeën over het evenementenbeleid die u graag met ons
wilt delen? Komt dan naar een van
de informatieavonden.
We organiseren twee avonden. Eén avond
speciaal voor inwoners en een tweede
avond voor evenement organisatoren.

Infoavond inwoners
De informatieavond voor inwoners is op
maandag 15 juli. We geven een korte toe-

lichting op het nieuwe evenementenbeleid
en vertellen u welke zaken van belang zijn
voor omwonenden van een evenement,
zoals bijvoorbeeld de eindtijden, geluidsnormen en locatieprofielen. Na de presentatie
krijgt u de mogelijkheid om bij verschillende
ambtenaren en adviserende partijen verder
in gesprek te gaan of vragen te stellen.

Infoavond evenementorganisatoren
De tweede avond is op maandag 19 augustus en is voor de organisatoren van evenementen. We brengen u op de hoogte van de
veranderingen in het evenementenbeleid,
zoals bijvoorbeeld de duurzaamheidscheck-

list. Hierna volgt er in een interactief programma een gesprek over het evenementenbeleid. Ook is er ruimte om in gesprek
te gaan over de ervaringen met vergunningaanvragen. We horen graag van u wat er
goed gaat en wat beter zou kunnen.

Aanmelden
Beide informatieavonden vinden plaats van
19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis,
Rading 1, Loosdrecht. We horen graag of u
hierbij aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan via
n.morren@wijdemeren.nl.

Toekomst N201

Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht
onderzoek gedaan naar het verbeteren van
de doorstroming en de leefbaarheid rond
de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek
en Vreeland. Besloten is om de bestaande
knelpunten aan te pakken. Inmiddels zijn
er per deelgebied plannen gemaakt. Graag
informeert de provincie Utrecht u hierover.
Op donderdag 4 juli is het eerste deelgebied
aan de beurt: Vreeland. U kunt tussen 15.30 en
17.30 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur binnenwandelen bij het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16,
Vreeland voor een presentatie van de plannen.
De data van de andere deelgebieden zijn te
vinden op www.provincie-utrecht.nl.

Werkgroep LHBTIQ+

Recent heeft de gemeenteraad het actieplan
LHBTIQ+ vastgesteld. Hierin staat hoe we
in het bestaande beleid van de gemeente
meer aandacht kunnen besteden aan lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenders,
interseksuelen, queer of questioning en al het
onbenoemde (LHBTIQ+). Landelijk zijn talloze
voorbeelden te noemen, zoals bijvoorbeeld
gaycafés of regenboog-zebrapaden. Het gaat
er echter vooral om waar u behoefte aan heeft.
We gaan hierover graag met u in gesprek.
Aanmelden kan via mevrouw M. Verdegaal:
m.verdegaal@wijdemeren.nl. Het actieplan is te
vinden op www.wijdemeren.nl/LHBTIQ.
>

Zwemwater

Wat een zomerse temperaturen hadden we de
afgelopen weken. Zoekt u regelmatig verkoeling
in een van de plassen? Raadpleeg altijd eerst de
(gratis) zwemwater-app om te zien waar u veilig
kunt zwemmen. De kwaliteit van het water kan
in een warme periode snel veranderen. In de
app staan actuele gegevens over 800 zwemlocaties in Nederland. U kunt de informatie ook
vinden op www.zwemwater.nl.
>

Burgernet vernieuwd

Gebruikt u Burgernet al? Als Burgernetdeelnemer ontvangt u een bericht wanneer er
iets gebeurt in uw omgeving. U krijgt dan het
verzoek om uit te kijken naar een persoon of
voertuig. Onlangs is Burgernet vernieuwd, zodat
het makkelijker, sneller en efficiënter wordt om
mee te helpen. Nieuw is onder andere het gebruik van foto’s, wat het zoeken naar personen
of voertuigen een stuk eenvoudiger maakt.
Download de (gratis) app of meld u aan op
www.burgernet.nl.
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Pas op voor eikenprocessierups
Het venijn van de eikenprocessierups zit in
de brandharen van de rups. De pijlvormige
brandharen met weerhaakjes dringen bij
aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en
luchtwegen.

Verschijnselen

Net als in het hele land zorgt de
eikenprocessierups ook in
Wijdemeren voor overlast.
Bomen waarin de eikenprocessierups gesignaleerd wordt, markeren
we met een lint.

Contact met brandharen kan binnen een
paar uur klachten veroorzaken, zoals jeuk,
bultjes, blaasjes, roodheid, rode dikke ogen
of verschijnselen die lijken op een verkoudheid. Blijf daarom uit de buurt van bomen
die met een waarschuwingslint gemarkeerd
zijn. Zit, lig of speel er niet onder! Dat geldt
ook voor huisdieren. Ook zij kunnen last krijgen van de rupsen.

Wat kunt u doen?

eikenprocessierups voorkomt? Zorg voor
goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Probeer
direct contact met rupsen, (oude) brandharen en nesten zo veel mogelijk te vermijden.
Maak kinderen attent op het gevaar van de
eikenprocessierups.

Het is belangrijk om te voorkomen dat de
brandharen zich over uw lichaam verspreiden. Bent u in aanraking geweest met een
rups? Strip uw huid dan direct met plakband.
Spoel daarna uw huid en ogen met lauw
water. De brandharen zijn niet gemakkelijk
te verwijderen uit kleding. Was kleding die in
aanraking is gekomen met brandharen daarom het liefst op 60oC. Meestal verdwijnen de
klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Zijn de klachten ernstiger, dan is
het verstandig naar de huisarts te gaan.

Processierups in uw tuin
Heeft u in uw eigen tuin een eikenboom
met een nest? Ga de rupsen dan niet zelf
bestrijden, maar neem contact op met de
gemeente via telefoonnummer 14 035. U
kunt dan via de gemeente tegen een gereduceerd tarief de rupsen laten bestrijden.

Voorkomen
Gaat u naar een natuurgebied waar de

Laat je telefoon lekker zitten
Wist u dat smartphonegebruik in het
verkeer leidt tot enkele tientallen
doden en honderden gewonden per
jaar? Dankzij sociale media zijn uw
contacten altijd dichtbij. Soms iets
te dichtbij. Want elke keer als u een
berichtje ontvangt, raakt u even afgeleid van het verkeer.

blets of muziekspelers meer vasthouden
tijdens het fietsen.

Het gebruiken van een smartphone in de
auto was al verboden. Vanaf 1 juli 2019 mag
u ook geen elektronische apparaten zoals
mobiele telefoons, navigatiesystemen, ta-

Handhaving

Handsfree
Handsfree navigeren en muziek luisteren
mogen wel. Bijvoorbeeld via een koptelefoon waarmee u het apparaat bedient. Zorg
altijd dat u het omgevingsgeluid nog hoort.

Als de politie ziet dat u tijdens het fietsen uw
telefoon (of een ander mobiel elektronisch
apparaat zoals een navigatiesystemen, tablet

of muziekspeler) vasthoudt, kunt u een boete krijgen van 95 euro. U mag uw telefoon of
ander mobiel elektronisch apparaat uiteraard
wel vasthouden en gebruiken als u stilstaat.

Ongestoord onderweg
Op de website www.mono.nl leest u hoe u
uw telefoon zo kunt instellen, dat u ongestoord onderweg kunt zijn. Uw telefoon ondersteunt dan alleen met praktische zaken,
zoals navigatie of bij handsfree bellen.

Officiële bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Bouwen en wonen

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichtse Kade 47a: bedrijfsmatige opslag gevaarlijke
stoffen (17.06.19)

Breukeleveen
- Herenweg 95: bouwen woning (14.06.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 48: wijzigen gevel (13.06.19)
- Zuidereinde 125 t/m 147: herstellen voegwerk (20.06.19)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwwerken t.b.v. extensieve
natuurgerichte recreatie (14.06.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: realiseren ontsluitingsweg (20.06.19)
- Bloklaan 22a: realiseren slagbomen (20.06.19)
- Bloklaan 22a: verleggen fietspad (20.06.19)
- Bloklaan 22a: vervangen beschoeiingen (19.06.19)
- Bloklaan 22a ZG05: vervangen woonboot (24.06.19)
- Dennenlaan 20: plaatsen dakkapel (19.06.19)
- Eikenlaan 44: verplaatsen oprit (14.06.19)
- van Ostadelaan 12: plaatsen dakkapel (26.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: plaatsen luchtbehandelingsinstallaties op dak (26.06.19)
- Jhr. van Sypesteynlaan 49: plaatsen dakkapel (18.06.19)
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw (25.06.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 54: uitbreiden woning (19.06.19)
- Middenweg 93: aanleggen uitrit (25.06.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 144: vervangen beschoeiing
(25.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

- BickerBoats C.V., Oud-Loosdrechtsedijk 161 in
Loosdrecht: starten bedrijf
- De Theebuik: Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b in
Loosdrecht: starten bedrijf

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer
088) 63 33 000.

Gewijzigd vastgesteld
bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6
juni 2091 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk
87 in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87. Het doel van het
bestemmingsplan is om de agrarische bestemming van
het perceel om te zetten naar een woonbestemming.
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vastgesteld met betrekking tot:
- de toelichting onder 4.1.2.3., 4.2 en 4.5.3.3;
- aan de toelichting toe te voegen een bijlage 3,:
verklaring van geen bezwaar ex artikel 12, lid 3, sub 2
van het Besluit burgerluchthavens;
- de verbeelding voor zover dat betrekking heeft op de
omvang van het plangebied,

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 4 juli 2019 gedurende
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP47Nld872017-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimteljkeplannen.nI.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging 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 in gediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
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Festiviteiten
>

APV/Verleende vergunning

Loosdrecht
-Stichting Sloep, diverse vaarwegen door Wijdemeren,
Sloepentocht op 7 juli 2019.

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
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.

