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Helikopter onderzoekt
bodem

Bekendmakingen

Onze scholen zijn weer
begonnen!
Automobilisten, let de komende weken
extra op uw snelheid en houd rekening met
fietsende scholieren!

#mooiWijdemeren
@eikenrode

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Lunch Alzheimer Café

Het Alzheimer Café Hilversum/Wijdemeren organiseert in het kader van de Wereld Alzheimer
Dag op zaterdag 10 september een gezellige
lunch voor personen met dementie en hun
mantelzorger. Aanmelden kan tot 1 september,
met maximaal twee personen. De bijeenkomst
is in De Koepel aan de Kapittelweg 399a in
Hilversum (Kerkelanden). Inschrijven via
alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl
of 06-1477 3182 (Atie Vos-Tabak).
>

Steuntje in de rug voor de jeugd
Als Mohamed en Haitham gevraagd
worden om een potje te komen
voetballen, weten ze dat ze hun
werk goed doen. “Het belangrijkste
is vertrouwen”, zeggen de jongerenwerkers van Jeugd-Punt. “Dan
kunnen we jongeren die dat nodig
hebben ondersteunen en eventueel
laten participeren in de wijk”, vertelt Mohamed.
Jeugd-Punt werkt samen met gemeente,
politie en BOA’s. Mohamed: “We werken op
straat of er komen hulpvragen van uit de
buurt bij ons. We gaan dan met de jongeren
in gesprek.”

Sporten en praten
Mohamed geeft een voorbeeld: “Bij een
voetbalveldje in Wijdemeren hangen twee
groepen jongeren. Met de ene groep gaat
het goed, maar de andere groep veroorzaakt
overlast. Omwonenden weten dan niet altijd
hoe ze hen daarop kunnen aanspreken.”

De jongerenwerkers proberen een band met
de jeugd en de buurtbewoners op te bouwen.
“We gaan bijvoorbeeld met ze sporten en
hebben contact via social media.” Zo worden
onder andere overlast en hulpvragen van de
jeugd bespreekbaar.
Mohamed en Haitham zoeken ook contact
met de buurt. “We zijn bij een buurtbewoner
op huisbezoek gegaan. Nu kijken we of er in
de groep jongeren iemand is die deze bewoner kan helpen met boodschappen doen.”

>

Inwoners kennen elkaar goed en proberen
het eerst zelf op te lossen. Maar als dat niet
lukt, is het goed om te weten dat Jeugd-Punt
en de gemeente kunnen helpen.”

Contact
Mohamed Haddouche is bereikbaar via
06-43218013 en https://www.instagram.
com/jongerenwerkwm_jeugdpunt/.
Of bel met 14 035: sociaal wijkteam.

Jeugd-Punt biedt ook individuele ondersteuning en coaching. “We kijken niet alleen naar
obstakels, maar ook naar talenten. Met het
Sociaal Wijkteam zijn we een jongere waar
zorgen over waren gaan coachen.” Trots
vertelt hij: “Hij heeft nu zijn diploma en gaat
starten met een vervolgopleiding.”
Mohamed en Haitham werken graag in Wijdemeren. “Er is veel vertrouwen in de mens.

Doe ook mee
Haitham en Mohamed sporten elke
vrijdag om 19.00 uur in sporthal
Eikenrode (Loosdrecht) met jongeren
van 12 tot 15 jaar.
Doe ook mee! Meld je aan bij
Mohamed: 06-43 21 80 13.

Bewonersavonden warmtebron

Energiecoöperatie Wijdemeren organiseert
bewonersavonden voor de verkenningsbuurten Loosdrecht-Noord en Kortenhoef-Noord.
Deze avond presenteert Waternet haar eerste
onderzoek naar mogelijke warmtebronnen
als alternatief voor aardgas in deze buurten.
Gemeente en energiecoöperatie presenteren
de vervolgstappen van de buurtverkenningen.
De bewonersavond Loosdrecht is op maandag
12 september om 19.30 uur in het gemeentehuis aan Rading 1 in Loosdrecht. De bewonersavond Kortenhoef vindt op donderdag 15 september om 19.30 uur plaats in de Curtevenneschool aan Parklaan 3 in Kortenhoef. Aanmelden via www.ecwijdemeren.nl/bijeenkomsten/.
>

Talenten ontwikkelen

Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor:
• Coördinator duofiets: In de Emtinckhof in
Loosdrecht is een duofiets beschikbaar voor
mensen met een lichamelijke beperking en
voor mensen met dementie. Voor de coördinatie ervan zoeken we een vrijwilliger die onder
meer de roosters maakt en de fiets-uitleen regelt.
• Begeleider wandelgroep voor ouderen: De
wandelingen voor ouderen vinden elke woensdag plaats van 10.30 – 12.15 uur. De vrijwilliger
helpt bij het wandelen en bij het veilig oversteken. De start is bij de Emtinckhof in Loosdrecht.
Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met
Ton van Leuveren, 06-1072 1670.

Oogcafé

Mensen met een visuele beperking zijn vanaf
30 september elke laatste vrijdag van de maand,
van 14.00 tot 16.00 uur, welkom bij Oogcafé ’t
Gooi. Het Oogcafé is een plek voor ontmoeting
en uitwisseling voor mensen met een visuele
beperking. Ook familieleden, vrienden en
kennissen zijn van harte welkom. Oogcafé ’t
Gooi vindt plaats in wijkcentrum Meentamorfose aan de Landweg 5 in Huizen. Aanmelden en
informatie bij Ron van der Genugten: 06-2195
3434, ronvanderg@gmail.com.
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Kick-off Actieteam: ondernemer, we zoeken jou!
In 2022 hebben ondernemers samen
met de gemeente de Economische
Agenda 2030 opgesteld. Om onze
ambities om te zetten naar actie
hebben we opnieuw de hulp van alle
ondernemers nodig. Neem deel aan
het Actieteam Wijdemeren!
Op maandag 5 september geven we vrijblijvend meer informatie over het Actieteam
tijdens een kick-off en kun je kennismaken
met wethouder Els Kruijt.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur en
vindt plaats bij Rosa’s Cantina,
Oud-Loosdrechtsedijk 167.

Prioriteiten bepalen
Het Actieteam is een onafhankelijk begeleide club die bestaat uit ondernemers uit
Wijdemeren en uit een vertegenwoordiging
van de gemeente. Samen bepalen we welke
acties van de Economische Agenda prioriteit
hebben. Is er nu behoefte aan een sterkere
lobby in de regio? Willen we een ondernemersfonds om activiteiten uit te betalen?

Of is een aangescherpte positionering om
het toeristisch aanbod op te sturen op dit
moment belangrijker?

Profiel
Als teamlid van het Actieteam:
• ben je ondernemer in een van de kernen
van Wijdemeren (geweest);
• vind je het belangrijk om contact te
houden met je achterban en ze mee te
nemen;
• ben je enthousiast en gemotiveerd;
• heb je een ‘can do’-mentaliteit en zie
je kansen.
Wil je meer informatie of ben je nu al
enthousiast om deel te nemen aan het
actieteam? Stuur een mail naar
Marius Drissen,
marius@stadenco.nl.

Bodemonderzoek met helikopter
Begin september voert Waternet in
opdracht van Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht en de gemeente
Amsterdam bodemonderzoek uit in
de Horstermeerpolder en omgeving.
Zij doet dit vanuit de lucht met een
laagvliegende helikopter.
Het bodemonderzoek is nodig om de
waterkwaliteit in de Horstermeerpolder verder te verbeteren.
De vluchten zorgen tijdelijk voor geluidsoverlast. Omdat de weersomstandigheden
bepalend zijn, kan Waternet pas een paar
dagen van tevoren aangeven op welke dagen
er wordt gevlogen. Exacte vliegdata zijn
afhankelijk van het weer en kunt u vinden op
www.agv.nl/bodemonderzoek.

Training voor kinderen van gescheiden ouders
In samenwerking met de gemeente
Wijdemeren geeft Christa Sigling
training aan kinderen van gescheiden
ouders.
Op 20 september starten twee groepen.
Stoere Schildpadden voor kinderen van
4 tot 6 jaar en Dappere Dino’s voor kinderen
van 6 tot 8 jaar. De bijeenkomsten vinden
plaats op het gemeentehuis in de ruimte van
het consultatiebureau. Deelname is gratis.
Kinderen van gescheiden ouders kunnen
het soms moeilijk hebben op de wisseldag.
Of vinden het lastig om over de scheiding
te praten. Sommige kinderen laten ander
gedrag zien dan voor de scheiding.
Een doe-praatgroep zoals de Stoere
Schildpadden of Dappere Dino’s kan dan
helpen.

Speelse manier
Stoere schildpadden (groep 1 en 2) is een
groep waar met hulp van handpop Schildpad
Sam op een speelse manier met het thema
scheiden gewerkt wordt. De bijeenkomsten
zijn op dinsdag van 15.15 tot 16.00 uur.
Bij Dappere Dino’s (groep 3 en 4) helpt

handpop Dinosaurus Rex de trainer tijdens
de bijeenkomsten. Deze zijn op dinsdag van
16.30 tot 17.15 uur.
Beide groepen komen elf keer bij elkaar.
Na elke bijeenkomst worden ouders via een
weekmail op de hoogte gebracht. Ook is er
één keer een ouderbijeenkomst.
Kijk voor meer info op
www.stoereschildpadden.nl of
www.dapperedino.nl.
De trainingen worden aangeboden
door de gemeente en vinden plaats op
het gemeentehuis in de ruimte van het
consultatiebureau. Aanmelden kan door een
mail te sturen naar c.sigling@levvel.nl of te
bellen met 06-5163 0635.

Tijdelijk geluidsoverlast
Onder de helikopter hangt een sensor met
een diameter van 30 meter. Er wordt niet
over huizen of bedrijfspanden gevlogen.
Toch kan het geluid een onveilig gevoel
teweeg brengen bij bewoners en recreanten.
Ook paarden schrikken soms van het geluid
en rennen weg. De piloot houdt hier zoveel
mogelijk rekening mee. Wellicht kunt u zelf
uw eventuele gasten informeren.
Heeft u paarden in uw bezit, dan is het
misschien prettiger ze tijdens de vluchtdagen
op stal te houden.
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Agenda
raadsvergadering en beeldvormende sessie
Agendabijzondere
raadsvergadering
Datum: 12 mei 2021

Bijzondere raadsvergadering
Aanvang: 20.00 uur
Datum: woensdag 7 september
Aanvang: 15:30 uur, Raadszaal

Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
1. Opening

Geheim
2.1.Ambtsbezoek;
commissaris van de koning
2.
Actualisatie grondexploitaties 2021
3. Sluiting

Bespreekpunten

Overig
De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonDe bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie kunt
Beeldvormende sessie
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020
6. Vragenhalfuur
den en kunt u volgen via de website:
u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
Datum: donderdag 8 september 2022
4. Coronaherstelplan ondernemers
7. Moties Vreemd aan de agenda
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’). (alleen audio)
Aanvang: 20:00 uur, Raadszaal
5. Zienswijze voorstel transitiecommissie
8. Sluiting
(tabblad ‘live’)
Metropoolregio
Amsterdam
1. Opening
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
2. Mobiliteitsplan – (onderwerp onder voorbehoud)
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
3. Sluiting

Officiële bekendmakingen
Bekendmakingen
Bouwen en wonen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
> Aangevraagde
Ankeveen
omgevingsvergunningen
>

- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal
(25.04.21)
’s-Graveland
- Noordereinde 147: plaatsen zonnepanelen,
’s-Graveland
zaaknummer Z.73876 (16.08.22)

- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)
Loosdrecht
- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)
-- Meidoornlaan
voorzijde
Noordereinde13:
70:plaatsen
wijzigendakkapel
gevel (04.05.21)
en dakkapel achterzijde, zaaknummer
Z.73903 (17.08.22)
Kortenhoef

-- Nieuw-Loosdrechtsedijk
225: verbouwen
Kerklaan 10: wijzigen voorgevel
(22.04.21)
villa, zaaknummer Z.73863 (15.08.22)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)
- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)
Voor meer informatie: zie kader.
- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsU kunt geen bezwaar maken tegen een
plan voormalige ijsclubkantine naar wonen
aanvraag omgevingsvergunning.
(26.04.21)
> Verleende omgevingsvergunLoosdrecht
ningen
(reguliere procedure)
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van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen op dit perceel bestaande recreatieappartemenvilla’s (50m2) (04.05.21)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
ten naast het recreatief gebruik permanent be> Verlenging beslistermijn
einde te waarborgen dat de kosten, samenBasisregistratie te publiceren als de bekendma(55m2) (04.05.21)
woond kan worden. Het plangebied is gelegen
hangende met de realisatie van de door deze
king niet kan geschieden door toezending aan
- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s Inzage
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht.
Burgemeester en wethouders hebben de
belanghebbende.
initiatiefnemer gewenste planontwikkeling,
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort,
(70m2) (04.05.21)
beslistermijn van de volgende aanvragen met
door de initiatiefnemer wordt gedragen en de
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. dat bestaat uit tien recreatieverblijven.
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
zes weken verlengd:
Het betreft de volgende personen:
gemeentelijke kosten worden verhaald.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-Dabrowski, Andrzej K., geboren 18-09-1979,
huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)Het gaat om de volgende
Loosdrecht
is perInzage
19-07-2022 uitgeschreven naar
> Bestemmingsplan Eilandseweg
bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk
203 en naast planontwikkeling:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk
239: bouwen
LandHet
Onbekend.
4a
– woonschip,
Nederhorst
kanKrzysztof
worden ingezien
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Nieuw-Loosdrechtsedijk
207:(12.08.22)
kappen twee - Het
woning,
zaaknummer Z.72464
realiseren
van 14 woningen
aan de Dam- den
- Lorych,
S., geboren
16-09-1985,
Berg108-109
is onherroepelijk
bomen (29.04.21)
merweg
te Nederhorst den Berg op
is per 14-07-2022 uitgeschreven naar
> -Gemeente
Oud-Loosdrechtsedijk
113c B3-en O8:
Wijdemeren
de locatie van een voormalige wasserij.
Land Onbekend.
- Nikolovski, Bosko, geboren 07-02-1971,
Anterieure
overeenkomst
Burgemeester en wethouders maken overeenvervangen damwand
(22.04.21)
Overig uitgeschreven naar
zakelijke
beschrijving
ligtWet
metruimtelijke
ingang van
is per 19-07-2022
Slotlaan
4 te 28:
Nederhorst
den (22.04.21)
Berg Dezekomstig
artikel
3.8 van de
- Ruysdaellaan
plaatsen dakkapel
1
september
2022
gedurende
6
weken
ter
inLand
Onbekend.
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)
Ter- voldoening
aan10:
hetwijzigen
bepaalde
in artikel 6.24,
zagebestuursrecht
bij de receptiebekend
van hetdat
gemeentehuis
van
de door gemeenteVan Mierislaan
constructie
(29.04.21)
lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), in combide gemeente
Wijdemeren.op
Tegen
de gesloten
naam hierbovenontheffingsdatum
of weet u waar
> Gewijzigde
raad van Wijdemeren
4 februari
2021 vast-Staat uw
natie
met
artikel
6.2.12
van
het
Besluit
ruimteovereenkomst
en
de
zakelijke
beschrijving
van
bovenstaande
persoon
verblijft,
neem dan
gestelde herziening van het “Bestemmingsplan
Nederhorst den Berg
lijke ordening (Bro), maken burgemeester en
de inhoud van de overeenkomst kunnen geen
contact op met de gemeente Wijdemeren via
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21) Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Nederhorst den Berg
wethouders van de gemeente Wijdemeren het zienswijzen, bezwaar of beroep worden inge14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.
Berg onherroepelijk is geworden.
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalconvolgende bekend.
diend.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21)
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
Door de gemeente is een anterieure overeenvaststelling van het bestemmingsplan is geen Disclaimer
komst gesloten met een initiatiefnemer ten
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
>
beroep ingesteld bij de Raad van State.
eindeVerleende
te waarborgenomgevingsvergundat de kosten, samenkracht. Dat
in dat alle officiële bekendmakingen
Verkeer
ningen
(uitgebreide
procedure)
Terhoudt
inzage
hangende met de realisatie van de door deze
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
In
verband
met het coronavirus kunt u de vergunningen en
Plan
initiatiefnemer gewenste planontwikkeling,
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmaontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeenteLoosdrecht
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk omkingen blijven
door
de initiatiefnemer wordt gedragen en de
we publiceren in Wijdemeren Informeren,
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
- Oud-Loosdrechtsedijk
9: restaureren
het op dit perceel afgemeerde woonschip te maar deze
gemeentelijke
kosten worden
verhaald. (van de > Verkeersbesluiten
vorm is niet meer rechtsgeldig.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
deel) gesplitste boerderij (29.04.21)
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonvan het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Het
gaat om de volgende
Kortenhoef
Ter inzage
- Oud-Loosdrechtsedijk
21-25: wijzigen
schip af te meren.

- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw
(21.04.21)
Ankeveen
Nieuw-Loosdrechtsedijk
240a:
aanleggen
- Frans
Fennishof 4: plaatsen
dakkapel,
zaaknummer
Z.73121 (19.08.22)
platformen (22.04.21)
- Herenweg
17:
uitbreiden woning,
Rading 46a:
vernieuwen
dakopbouw en gevels
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
zaaknummer
Z.71844 (18.08.22)
planontwikkeling:
- Ireneweg 15, in verband met handicap
(23.04.21)
interieur, achter- en linker zijgevel en
Bezwaar indienen
- Herenweg 18: uitbreiden woning,
- het
bouwen van
maximaal
35 woningen in
belanghebbende
GPP metinaanvrager)
toevoegen
dakramen
(28.04.21)
Het plangebied(bij
is gelegen
het buitengebiedafspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Binnen
zesinformatie
weken nakunt
het verzenden
het besluit (tussen
Loosdrecht.
Voor
u contactvan
opnemen
zaaknummer
Z.71843
(18.08.22)
kasteel
Nederhorst
en
haar
bijgebouwen
aan
(augustus
2022
)
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg
met de administratie
hetbezwaarschrift
Fysiek Domein,
tel. 14bij
035.
haakjes) kunt van
u een
indienen
burgemeesde
Slotlaan
4
te
Nederhorst
den
Berg.
Voor het indienen van beroep: zie kader.
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)
ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
Kortenhoef
Voor het indienen van bezwaar: zie kader
- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
Bezwaar indienen
- Emmaweg 32a: bouwen garage,
Deze zakelijke beschrijving ligt met ingang van
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
Inzage
Binnen zes
weken na hetvoorlopige
verzenden van het
besluit
Aanvragen
voorziening
zaaknummer Z.71573 (15.08.22)
1 september
2022 gedurende 6 weken ter in> Bestemmingsplan Eilandseweg
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
(03.05.21)
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan
zage bij de receptie van het gemeentehuis van
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21) 10 ws 02 – woonschip, Nederkan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
t.b.v. een tent met terras voor 2 jaar,
zaaknummer Z.72489 (16.08.22)
informatie:
afdelingdakkapel,
Fysiek Domein, tele-Meer
Zuiderhoek
3: plaatsen
foonnummer
14
035.
U
kunt
geen zienswijze of
zaaknummer Z.73383 (19.08.22)

bezwaar maken tegen een aanvraag.

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198: uitbreiden
> hoofdgebouw,
Verleendezaaknummer
omgevingsvergunZ.72348 (17.08.22)
-ningen
Oud-Loosdrechtsedijk
geheel
(reguliere271:
procedure)
vernieuwen van steiger en terras,
zaaknummer Z.72951 (12.08.22)
’Breukeleveen

de gemeente Wijdemeren. Tegen de gesloten
horst den Berg is onherroepelijk
overeenkomst en de zakelijke beschrijving
van de inhoud van de overeenkomst kunnen
Burgemeester
wethouders
maken
overeengeen
zienswijzen,en
bezwaar
of beroep
worden
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordeingediend.

Persoonsregistratie

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
Aanvragen
voorlopige voorziening
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Partiële herziening Bestemmingsvoorziening
bij de Voorzieningenrechter
indienen
van eenaanvragen
bezwaarschrift
stelt het in werking van
plan Plassengebied Loosdrecht Het
de
rechtbank
Midden-Nederland,
afdeling
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak
vanBestuursrecht,
de
2013 Oud-Loosdrechtsedijk
ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be- > Beschikking
o.v.v.
voorlopige
ambtshalve uit- 243 isrechter op
korte
termijn voorzieningen
noodzakelijk? (postbus
Dan kunt16005,
u een 3500 DA
onherroepelijk
> stuursrecht
Gemeente
Wijdemeren
bekend,
dat de door gemeenteraad
voorlopige
voorziening aanvragen bij de VoorzieningenUtrecht).
schrijving
uit de Basisregistratie
Anterieure
overeenkomst
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
van Wijdemeren
op 4 februari 2021 vastgesteldePersonen
Burgemeester
en wethouders maken overeen(BRP)
Dammerweg 108-109 te
Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige
voorzieningen
Zienswijze
indienen
herziening vanden
het “Bestemmingsplan
Eilandkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
Nederhorst
Berg
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