
Vanaf 1 januari dit jaar is het wettelijk 
verplicht om een helm te dragen op 
de snorfiets, een soort bromfiets maar 
met een belangrijk verschil. Op een 
bromfiets mag u maximaal 45 kilome-
ter per uur rijden. Met een snorfiets 
mag u niet harder dan 25 kilometer 
per uur. De helmplicht moet het 
aantal ongevallen met ernstig letsel 
terugdringen.

Ook voor andere andere voertuigen met een 

blauw kenteken geldt de helmverplichting. 

Bestuurders van snelle elektrische fietsen 

(speed pedelecs), brommers en scooters

moeten al veel langer een helm op. De enige 

categorie tweewielers met hulpmotor voor

wie de helmplicht niet geldt, is de elektrische 

fiets. Al gaan er veel stemmen op om voor

die berijders ook hoofdbescherming te ver-

plichten.

Veiligheid is het hoofdargument voor invoe-

ring van de helmplicht. De Tweede Kamer en 

een groot aantal artsen zien al lange tijd de 

noodzaak in van het dragen van een helm 

voor snorfietsers. Met het verplichten van een 

helm hoopt men het aantal ongelukken naar 

beneden te krijgen. Er zijn ongeveer 700.000 

snorfietsen in Nederland. Na de invoering van 

de helmplicht voor de brommer in 1975 is de 

snorfiets, vanwege het vrijheidsgevoel vooral, 

een populair vervoermiddel geworden onder 

jong en oud. Maar daarmee is ook het aan-

tal ongevallen met letsel en of fatale afloop 

sterk gestegen. Dat is te voorkomen, volgens 

een collectief van 130 artsen die in 2018 een 

brandbrief schreef aan de Tweede Kamer. De 

cijfers: jaarlijks vallen er tussen de 30 en 40 ver-

keersdoden onder snorfietsers.

Een snorfiets is een voertuig met een blauw 

kentekenplaatje dat niet harder dan 25 kilo-

meter per uur mag. De helmplicht geldt voor 

zowel de bestuurder als voor de passagier. Wie 

zonder helm rijdt of achterop zit, riskeert een 

boete van €100. 

Fietspad
Het is ook belangrijk om een goedgekeurde

helm te dragen. U herkent een goedgekeurde 

bromfietshelm aan een cirkel met de hoofletter 

E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk 

cijfer staat voor een EU-land. In Nederland 

krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. 

Alle in de EU-goedgekeurde helmen voldoen. 

U mag ook met een goedgekeurde speed 

pedelec-helm op pad, te herkennen aan de 

markering NTA 8776:2016. 

Wat niet veranderd is: snorfietsers mogen 

nog altijd op het fietspad rijden, tenzij anders 

aangegeven.
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Begroting Wijdemeren
Hoeveel betaal ik in 2023 aan gemeentelijke 

lasten? En wat zijn de inkomsten en uitgaven van 

de gemeente Wijdemeren?
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Kort

Samen het nieuwe jaar in

amberkoman
#mooiwijdemeren

>   Rijbewijskeuringen CBR
Automobilisten kunnen zich woensdag 11 

januari, woensdag 1 februari en woensdag 8 

maart medisch laten keuren in het gemeente-

huis in Loosdrecht voor de verlenging van 

hun rijbewijs. Een medische keuring voor het

verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer 

u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een 

groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of ver-

nieuwen, of wanneer u om medische reden 

een arts moet bezoeken van het CBR. Een 

afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 

www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via 

de afsprakenlijn: 088-2323300.

>   Alliantie streekomroepen
GooiTV, de streekomroep voor Gooise Meren 

en Wijdemeren en NH Gooi, de streekom-

roep voor Hilversum, Huizen, Blaricum, 

Eemnes en Laren gaan verder samenwerken. 

Samen met NH Media wordt een gezamen-

lijke streekredactie opgezet met betaalde en 

vrijwillige medewerkers. Die verzorgt continu 

nieuws, informatie, educatie en cultuur voor 

de regio Gooi- en Vechtstreek. Uit cijfers van 

het Commissariaat voor de Media blijkt dat 

gemiddeld een op de vijf inwoners geregeld 

gebruik maakt van het media-aanbod van NH 

Gooi en/of GooiTV. 

>   Inzameling kerstbomen
De inzameling van de kerstbomen zal anders 

gaan dan in de voorgaande jaren. De GAD gaat 

één ronde rijden om de kerstbomen huis aan 

huis op te halen. Daarnaast start de GAD een 

proef, samen met een aantal verenigingen.

Er komt een aantal gebieden in Loosdrecht 

en Ankeveen waar de kerstbomen centraal

worden ingezameld. Meer informatie hierover

kunt u vinden op de website van de GAD: 

www.gad.nl. De GAD en verenigingen nemen

alleen bomen aan zonder pot, kruis of versiering.

>   Gemeentehuis later open
Maandag 9 januari is er voor de medewerkers 

van de gemeente Wijdemeren een nieuwjaars-

bijeenkomst. Hierdoor openen wij onze 

deuren iets later dan gebruikelijk.

Vanaf 10.00 uur kunt u weer bij ons terecht.

>   Vacatures Wijdemeren
Kom werken voor Wijdemeren!

#WijvanWijdemeren hebben momenteel de 

onderstaande vacatures. Kijk voor meer infor-

matie op www.wijdemeren.nl/vacature.

- Beleidsadviseur Welzijn, Zorg en Wmo

   (32 uur p/w)

- Kwaliteitsmedewerker Wmo (24 uur p/w)

   Helmplicht voor snorfi etsers per 1 januari  



De begroting 2023 heeft een tekort van 1,98 miljoen. We verwachten 

daarom dat de provincie Noord-Holland Wijdemeren onder preventief 

financieel toezicht stelt. Dat betekent dat we voor extra uitgaven 

(bovenop wat in 2022 begroot is) vooraf toestemming moeten vragen. 

Behalve als het om bijvoorbeeld de uitvoering van wettelijke taken gaat. 

Ook moeten we ons huishoudboekje weer op orde brengen. Daarvoor 

gaan we samen met raad en provincie een herstelplan opstellen in de 

eerste helft van 2023.

Het is nog lastig om te zeggen wat u daarvan als inwoner gaat merken. 

Wij willen doen wat nodig is in het belang van een toekomstbestendige 

gemeente Wijdemeren. We willen onze dienstverlening zoveel mogelijk 

op peil houden. Maar ook instandhouding van bijvoorbeeld de wegen, 

voet- en fietspaden, de riolering en gemeentelijke gebouwen kost veel 

geld. Het college wil onze groenblauwe parel van de Gooi en Vechtstreek 

behouden en conserveren. Voor onze toekomst zijn stevige keuzes 

noodzakelijk. Het is ‘alle hens aan dek’. Daarmee is deze begroting tevens 

het startpunt voor het gesprek over de toekomst van Wijdemeren.

Gert Zagt, wethouder Financiën

BEGROTING 2023

HOEVEEL BETAAL IK IN 2023?

UITGAVEN

INKOMSTEN x € 1.000

x € 1.000

VAN HET RIJK 37.805

Algemene uitkering Rijk 33.606

Overige uitkeringen Rijk   4.199

LOKALE HEFFINGEN 17.263

Onroerende zaakbelasting (OZB)   8.633

Afvalstoffenheffing   3.454

Rioolheffing   2.940

Leges      719

Forensenbelasting      684

Toeristenbelasting      317

Lijkbezorgingsrechten      320

Hondenbelasting      123

Roerende ruimtebelastingen        73

OVERIGE INKOMSTEN  3.999

Grondverkopen (inclusief Grex)  1.855

Huren      600

Diversen      610

Onttrekking voorziening riool      934

Totaal inkomsten € 59.067

BESTUUR EN BURGER   3.657

Bestuur   2.496

Burgerzaken   1.161

VEILIGHEID   3.598

Crisisbeheer en brandweer   2.616

Openbare orde en veiligheid      982

OPENBARE RUIMTE 10.671

Verkeer, vervoer en waterwegen    3.843

Openbaar groen       943

Riolering en afval    5.540

Begraafplaatsen en crematoria       345

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 1.937

Economische ontwikkeling, bedrijvenloket, 
bedrijfsregelingen en economische promotie      429

Openbaar groen en (openlucht)recreatie   1.508

SOCIAAL DOMEIN 23.575

Onderwijs   2.029

Sport, cultuur, musea, media en overige   1.729

Samenkracht en burgerparticipatie   1.968

Wijkteams       745

Inkomensregelingen en (begeleide en arbeids)
participatie    5.526

Maatwerkvoorzieningen (Wmo)    4.342

Maatwerkvoorzieningen 18+ en geëscaleerde zorg 
18+       642

Maatwerkvoorzieningen 18- en geëscaleerde zorg 18-    5.729

Volksgezondheid       865

NATUUR EN MILIEU   1.132

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING   4.121

Ruimtelijke ordening      749

Grondexploitatie   1.505

Wonen en bouwen   1.867

ALGEMENE LASTEN EN OVERHEAD 13.784

Overhead 13.035

Overige lasten  749 

Totaal uitgaven (afgerond) € 62.473

Begrotingsresultaat voor mutatie reserves € -3.406

Mutatie reserves  € 1.421

Begrotingsresultaat na mutatie reserves € -1.985

2022 2023

OZB     € 585    € 632

Afvalstoffenheffing     € 344    € 355

Rioolheffing     € 235    € 235

 € 1.164 € 1.222

Voor een woning van € 488.700



> Mededelingen zonder mogelijk-
heid voor bezwaar of beroep

Woonschepenverordening
Wijdemeren 2023
De raad van Wijdemeren heeft op 12 december 

2022 de Woonschepenverordening Wijdemeren 

2023 vastgesteld. Deze verordening herbevestigt,

voor de periode na 31 december 2022, het verbod

en het ontheffingensysteem dat is ingesteld door 

de plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht. 

Ontheffingen worden vanaf 1 januari 2023 aange-

vraagd bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren. Reeds door het 

dagelijks bestuur van het Plassenschap verleende 

ontheffingen blijven geldig. De verordening kan 

worden ingezien bij de administratie van Fysiek 

Domein tel. 14035. Bij voorkeur stuurt u een 

e-mail naar info@wijdemeren.nl.

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 7: plaatsen acht zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76157 (20.12.22)

Kortenhoef
- nabij Kortenhoefsedijk 99: vervangen brug, 

   zaaknummer Z.76076 (15.12.22)

- Moleneind 2a: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. live at haven Lake 17 t/m 19 augustus 2023, 

   zaaknummer Z.76243 (27.12.22)

Loosdrecht
- naast Muyeveldse-Wetering 4: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.76117 (19.12.22)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: plaatsen 

   zonnepanelen, zaaknummer Z.76221 (23.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: verbreden uitweg, 

   zaaknummer Z.76171 (21.12.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: verbouwen

   recreatiewoning, zaaknummer Z.76218 (23.12.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62: realiseren opbouw,

   zaaknummer Z.76116 (18.12.22)

- Dammerweg 81: bouwen steiger,

   zaaknummer 76083 (15.12.22)

- Vreelandseweg 70b: vervangen beschoeiing en 

   dichten duiker, zaaknummer Z.76190 (22.12.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een aanvraag 

omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 8: wijzigen dakafwerking en plaatsen

   zonnepanelen, zaaknummer Z.75213 (21.12.22) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis,

   zaaknummer Z.74890 (15.12.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 289: plaatsen dakkapellen,

   zaaknummer Z.75502 (27.12.22)

- Noordereinde 295, 295a, b en c: realiseren 

   vier sociale huurappartementen,

   zaaknummer Z.75246 (16.12.22)

- Noordereinde 319: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.75190 (21.12.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 137: plaatsen vier dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75463 (27.12.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vervangen rietbe-

   dekking door dakpannen en aanpassen dak-

   constructie, zaaknummer Z.74578 (23.12.22)

- De Zodde 9: plaatsen dakopbouw op bedrijfs-

   gebouw, zaaknummer Z.73582 (27.12.22)

Bekendmakingen 4 januari 2023
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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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

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 de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, 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 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Bouwen en wonen

Mededelingen
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