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Sint-Maarten

Op woensdag 11 november vieren veel kinderen 

Sint-Maarten. De veiligheidsregio Gooi en Vecht-

streek roept inwoners op om, in verband met de 

coronacrisis, dit jaar niet langs de deuren te gaan 

om snoep op te halen. Vier het feest in kleine en 

huiselijke kring.

>   Aangepaste openingstijden
In verband met het toenemende aantal

coronabesmettingen zijn de openingstijden 

van het gemeentehuis vanaf maandag 2 

november aangepast. Voorlopig is het

gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag 

geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch 

zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

U kunt ons uitsluitend bezoeken op afspraak.

Maak een afspraak op

www.wijdemeren.nl/afspraak of telefonisch 

via 14 035. Ook de avondopenstelling vervalt 

tijdelijk.

>   Pleegouders gezocht
In de Gooi en Vechtstreek is onvoldoende 

opvang voor kinderen die tijdelijk niet bij hun

eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden

er pleegouders gezocht. Heeft u interesse? 

Op donderdagavond 12 november is er van 

20.00 tot 21.00 uur een online informatiebij-

eenkomst over pleegzorg via Zoom. Tijdens 

deze avond vertellen een pleegouder, -kind 

en -zorgaanbieders meer over hun ervaringen.

Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden kan voor dinsdag 10 november 

via www.pleegoudergv.nl. 

>   Vogelgriep
In het Vogelhospitaal Naarden zijn de afge-

lopen week vogels binnengebracht met

symptomen die lijken op vogelgriep. De vogels 

zijn gevonden in Wijdemeren en Hilversum. 

Het Vogelhospitaal roept alle inwoners van de 

Gooi en Vechtstreek op om zelf geen

gewonde of zieke vogels op te pakken en 

altijd de dierenambulance te bellen.

Het Vogelhospitaal onderzoekt nog of het 

ook echt vogelgriep betreft.

>   Maatjes gezocht!
Vrijwilligersorganisaties in Wijdemeren 

hebben dringend behoefte aan vrijwilligers. In 

deze bijzondere tijden is de nood extra hoog. 

Zo is Humanitas op zoek naar vrijwilligers 

voor wekelijkse wandelingetjes met ouderen 

en jongeren. Ook zoekt het Maatjesproject 

bel-, wandel- en bezoekmaatjes en wordt er 

hulp gevraagd voor mensen met geheugen-

problemen. Maakt u graag iemand blij? Bekijk 

deze vacatures op www.deappelboom.nl 

(overzicht vacatures). Wilt u meer informatie 

of zoekt u ander vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met sociaal makelaar 

Hetty Kastelein via telefoonnummer 14 035 of 

h.kastelein@wijdemeren.nl. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Mensen kunnen om diverse redenen 
de grip op hun leven verliezen. Dit 
kan zich uiten in verward of zorg-
wekkend gedrag. Juist in deze co-
ronatijd, met angst, stress en minder 
contact, is aandacht voor mensen die 
hulp nodig hebben belangrijk. 

Elke situatie met verward gedrag ziet er 

anders uit. Verschillende oorzaken kunnen 

een rol spelen, zoals dementie, een ver-

standelijke beperking, verslaving, schulden, 

verlies van een dierbare, een huis of baan, 

maar ook de huidige coronacrisis kan een 

rol spelen. Door zorgzaam naar elkaar om 

te kijken kan de juiste hulp en ondersteuning 

worden ingeschakeld.

Bespreekbaar maken
Misschien schrikt u van iemand op straat die 

in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om 

een familielid die niet meer voor zichzelf 

zorgt. Probeer de situatie bespreekbaar te 

maken of neem bijvoorbeeld contact op 

met de familie. Belangrijk is altijd te letten 

op de eigen veiligheid en natuurlijk op de 

coronamaatregelen. Als er sprake is van een 

acute levensbedreigende situatie belt u 112.

Landelijk en lokaal meldpunt
Lukt het niet om contact te maken met deze 

persoon of de familie? Dan kunt u bij de 

gemeente terecht voor hulp en advies via 

www.wijdemeren.nl/meldpuntpsychische-

hulp of telefoonnummer 14 035. Ook kunt u 

landelijk terecht bij www.meldpuntzorgwek-

kendgedrag.nl, telefoonnummer 0800 1205.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

4 november 2020

Kort

  Kijkt u om?

  Meldpunt zorgwekkend gedrag 

#mooiWijdemeren
@rutgerdenhertog

De coronacrisis zet de wereld op zijn 
kop. Zo kan het vervolg op de dor-
penavonden uit 2019 vanwege de 
huidige maatregelen niet doorgaan. 
Maar dat betekent echter niet dat het 
dorpenteam stil zit. 

“Juist in deze tijd waarin niets gaat zoals 

normaal, is maatwerk belangrijk. En dat is 

precies waar het dorpenteam voor staat. Ze 

zijn voortvarend aan de slag gegaan met 

de opgehaalde ideeën en initiatieven uit 

2019. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan 

projecten als een jongerenontmoetings-

plek, bijenschans, bel-initiatief (telefoon) en 

bloembakken op het Vuntusplein“, vertelt 

wethouder Rosalie van Rijn.

Coronahulp
Eén van de dorpscoördinatoren versterkt 

verder het team van de gemeente dat (sport)

verenigingen, stichtingen, ondernemers en

inwoners helpt met vragen over de maatre-

gelen en coronaprotocollen. Verder bundelde 

het dorpenteam alle sociale inwonersinitiatie-

ven op www.deappelboom.nl/coronahulp. 

Voor de groene De Appelboom-initiatieven 

wordt per project bekeken hoe ze samen 

met inwoners coronaproof uitgevoerd 

kunnen worden. 

Dorpenavonden
De dorpenavonden worden opgepakt zodra 

de coronamaatregelen dit weer toelaten. Het 

doel is met inwoners een ‘dorpsontwikkelplan’ 

te maken om zo samen de toekomst van het 

dorp vorm te geven. Zie voor meer informatie: 

www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Dorpenteam: hoe gaat het nu? 

Mantelzorgwaardering 
op de mat



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 3: afwijken bestemmings-

   plan bouwen 38 woningen (20.10.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen ijskelder (21.10.20)

- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   tien jaar (20.10.20)

- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-één 

   kapwoning (20.10.20)

- Noordereinde 54c: afwijken bestemmingsplan 

   voor opvang van mensen met een beperking 

   (21.10.20)

- voor Zuidereinde 25: afwijken bestemmings-

   plan bouwen woning (22.10.20)

- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (24.10.20)

Kortenhoef
- Kromme Rade 8: afwijken bestemmingsplan 

   vestiging transsportbedrijf (21.10.20)

- Moleneind 2a: bouwen appartementencom-

   plex inclusief kantoor en opslag (19.10.20)

- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods periode 

   vijf jaar (23.10.20)

- Zuwe 20: afwijken bestemmingsplan heront-

   wikkeling van Ottenhome (21.10.20)

Loosdrecht
- De Kreek 6: vervangen beschoeiing (14.10.20)

- De Kreek 25: vervangen beschoeiing (14.10.20)

- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan

   recreatiewoning naar wonen (23.10.20)

- Horndijk 34: bouwen botenhuis en aanleg 

   steiger en trailerhelling (14.10.20)

- Horndijk 34 en 34a: bouwen botenhuis (16.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: afwijken be-

   stemmingsplan vergroten bouwvlak (21.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200a: wijzigen oever-

   lijn en plaatsen steiger en beschoeiing (23.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: afwijken bestem-

   mingsplan herinrichten recreatiepark (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: realiseren kam-

   peerterrein met bijgebouw (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 93a ws01: afwijken 

   bestemmingsplan recreatiewoonschip naar 

   wonen (23.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q7: vervangen 

   beschoeiing (15.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117c: afwijken bestem-

   mingsplan voor loods en acht appartementen 

   (27.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 237: afwijken bestem-

   mingsplan herinrichten jachthaven (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 247-249: afwijken 

   bestemmingsplan bouwen zes hotelapparte-

   menten (16.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blokhut 

   voor opslag materialen (22.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 290: verbouwen

   bedrijfswoning naar woning (21.10.20)

- Rading 10: plaatsen kapschuur (27.10.20)

- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (22.10.20)

- Ruysdaellaan 33: plaatsen dakkapel en door-

   breken woning (27.10.20)

- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen

   bedrijfswoning naar woning (21.10.20)

- achter ’t Jagerspaadje 29: afwijken bestem-

   mingsplan bouwen veertien woningen (21.10.20)

- nabij ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen 

   oeverbeschoeiing (21.10.20)

- Veendijk 21: afwijken bestemmingsplan o.a.

    verplaatsen bunkerstation (21.10.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 11 en 12: bouwen energie-

   neutrale woningen (21.10.20)

- achter Dammerweg 62: uitbreiden clubhuis 

   (20.10.20)

- Eilandseweg 32: afwijken bestemmingsplan 

   uitbreiden recreatieterrein (21.10.20)

- Machineweg 52 en 54: uitbreiden bedrijfs-

   hallen (16.10.20)

- Radioweg 3: afwijken bestemmingsplan voor 

   hotel en wellnesscentrum (20.10.20)

- Slotlaan 21: afwijken bestemmingsplan

   wijzigen gebruik naar wonen (28.10.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

el. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (22.10.20)

- Herenweg 67: bouwen poortwoning met 

   botenhuis (22.10.20)

Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (19.10.20)

- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen 

   beschoeiing (27.10.20)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (23.10.20)

- Nootweg 41: plaatsen opbouw op de

   bestaande bouw (23.10.20)

- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en 

   bouwen veranda (19.10.20)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (19.10.20)

- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark 

   (23.10.20)

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (27.10.20)

- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen 

   plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de Logis 

   (27.10.20)

- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie t.p.v. 

   zolder en vloerenonderhuis Corps de Logis 

   (27.10.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen 

   villa voor groepswoning ouderen (22.10.20)

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Horndijkt.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveer-

   de gehandicaptenparkeerplaats in verband 

   met handicap belanghebbende (21.10.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Wijdemeren 

maakt bekend dat zij het voornemen heeft om 

een drank- en horecavergunning te verlenen als 

bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet 

aan de Vereniging Gooische Golfclub welke 

gevestigd is in het pand ‘t Jagerspaadje 24, 1231 

KJ Loosdrecht, voor een kantine.

Gedurende zes weken na datum van deze 

publicatie zijn belanghebbenden op grond 

van artikel 6 van de Drank- en Horecawet en 

artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

in de gelegenheid om hun zienswijze op dit 

voornemen te geven. Dit kan zowel mondeling 

als schriftelijk gebeuren.

Dit voorgenomen besluit ligt vanaf vandaag voor 

iedereen ter inzage en is digitaal op te vragen 

via info@wijdemeren.nl. Voor een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken met de 

heer M. Bergen (Team Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving), via telefoonnummer 14 035.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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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.

Bouwen en wonen

Overig

Heeft u dit jaar een mantelzorgwaar-
dering bij de gemeente aangevraagd? 
Dan vindt u dit extraatje in de week 
van 10 november, de Dag van de 
Mantelzorg, bij u in de brievenbus.

Op de landelijke Dag van de Mantelzorg 

worden mensen die zorgen voor een ander 

in de watten gelegd. Vanwege de corona-

maatregelen ziet de dag er anders uit dan 

anders. “Met dit kleine gebaar willen we 

iedereen die langdurig zorgt voor familie, 

vrienden of kennissen laten weten dat we 

op die dag aan hen denken. Het lijkt zo 

gewoon, maar mantelzorg is echt niet zo 

vanzelfsprekend”, aldus wethouder Rosalie 

van Rijn. 

Wie gaat u verrassen?
Kent u iemand die voor een ander zorgt? 

En wilt u hem of haar met een klein gebaar 

laten weten dat u graag eens iets voor hem 

of haar zou willen doen? Bijvoorbeeld door 

het koken van een maaltijd, een boodschap 

te doen of  om te laten weten dat u ook 

altijd voor hem of haar klaar staat?

Stuur dan een online Boomerang-kaartje

via www.dagvandemantelzorg.nl.

Hulp en ondersteuning
Zorgt u zelf voor een ander en heeft u behoefte 

aan advies of praktische en emotionele onder-

steuning? Dan kunt u terecht bij Versa Welzijn 

via www.versawelzijn.nl/mantelzorgers of de 

landelijke vereniging MantelzorgNL via

www.mantelzorg.nl. 

Mantelzorgwaardering op de mat 
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