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Denk mee over
bouwlocaties!

Nieuwjaarsreceptie

Succesvolle
vrijwilligersdag

Officiële
bekendmakingen

Save the date! Op woensdag 8 januari vanaf
19.30 uur is de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Wijdemeren. U bent van harte welkom om
kennis te maken met burgemeester Crys Larson én
we reiken de eerste jongerenonderscheiding uit.
Tot dan!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Gewijzigde opening

Op dinsdag 10 december sluit het gemeentehuis om 16.00 uur in verband met een
personeelsfeest. Op vrijdag 13 december gaan
we verbouwen. Hierdoor zijn die dag alle balies
van burgerzaken gesloten. Het ophalen van uw
paspoort en identiteitskaart is wel mogelijk.

>

Informatieavond
Loosdrechts Plassengebied
Kom, hoor en denk mee!

Sinds maandag 2 december kunt u ons niet
meer bereiken via WhatsApp. WhatsApp wil
niet meer dat hun app gebruikt wordt voor
zakelijke communicatie. Als gemeente mogen
we WhatsApp alleen gebruiken via een zakelijk
account. Deze is nog niet beschikbaar.
We bekijken in de komende periode hoe we
WhatsApp gaan vervangen. Tot die tijd zijn we
bereikbaar via 14 035, info@wijdemeren.nl en
de gemeentelijke sociale mediakanalen.

>

Bent u benieuwd naar de plannen voor natuurontwikkeling, de
aanpak van woekerende cabomba of de vaarverbinding tussen
de Loosdrechtse Plassen en het
Hilversums Kanaal? Kom dan op
dinsdag 10 december
tussen 18.30 en 21.30 uur naar de
verschillende informatiesessies
over het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen!
In iedere sessie staat één thema’s uit het
Gebiedsakkoord centraal. In dit akkoord
werken ruim 20 gebiedspartijen samen aan
verschillende projecten om het Loosdrechts
Plassengebied te verbeteren en aantrekkelijker te maken. Er zijn twee rondes met
informatiesessies.

Ronde 1 (19.15-19.45 uur)
NNN-natuurontwikkeling
We praten u bij over de ontwikkeling van het
Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het
vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/
Egelshoek en Kortenhoef Oost.
Vaarverbinding
Is het mogelijk om een nieuwe vaarverbin-

ding tussen de Loosdrechtse Plassen en het
Hilversums Kanaal te maken? En wat zijn dan
de effecten en belangen? Om dit goed af te
wegen, is een milieueffectrapportage (MER)
gemaakt. Tijdens deze sessie informeren we
u op hoofdlijnen over de uitkomsten van het
MER-onderzoek en over de vervolgstappen.
Cabomba- en kreeftenaanpak
Hoewel het lastig blijft om de woekerende
waterplant (Cabomba) en de Amerikaanse
rivierkreeft goed te bestrijden, worden er
toch stappen gezet. We vertellen u over de
Cabomba-aanpak en de eerste uitkomsten
van het kreeftenonderzoek.
Onderzoek waterkwaliteit
Zo’n tachtig betrokkenen uit het gebied hebben geholpen met het verzamelen van gegevens over het water in de plassen. U hoort
hoe deze gegevens helpen bij onderzoek
naar de verbetering van de waterkwaliteit.

Ronde 2 (20.15-20.45 uur)
NNN-natuurontwikkeling
We praten u bij over de ontwikkeling van het
Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het
vervolgproces in de deelgebieden Weersloot/
Egelshoek en Kortenhoef Oost.

Natura 2000
Het Vechtplassengebied is een Natura2000gebied. U hoort wat dat betekent en wat de
relatie is met het Natuur Netwerk Nederland
(NNN) en de stikstofproblematiek.
Kwetsbare moerasvogels
Hoe kunnen we de kwetsbare moerasvogels
behouden en hun leefgebied herstellen?
Tijdens deze sessie praten we u kort bij over
dit project en laten we u meedenken over
mogelijke natuurmaatregelen.
Recreatie en natuur
Samen met omgevingspartijen is een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop natuur
en waterrecreatie kunnen samengaan. We
nemen u graag mee in de aanbevelingen uit
het rapport
Aanmelden
De informatieavond vindt plaats in het
Fletcher Hotel Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 253. Geïnteresseerd in een van de
sessies? Aanmelden kan tot en met vrijdag
6 december, 17.00 uur via secretariaat_ovp@
noord-holland.nl (ovv de excursienaam).
Wees er snel bij want vol=vol!

WhatsApp gestopt

Studenten in de wijk

Studenten van het Veiligheid & Defensiecollege (ROC Midden Nederland), bezoeken op
donderdag 12 en 19 december verschillende
wijken in Wijdemeren om te kijken naar de
inbraakbeveiliging van de woningen. Doel is
om u als inwoner bewust te maken van de
inbraakgevoeligheid in de eigen woonomgeving. Tegelijkertijd is het voor de studenten een
mooie manier om leerzame praktijkervaring
op te doen.

>

Regionale energiestrategie

Het is u vast niet ontgaan: in 2050 is er geen
aardgas meer. Daarom zijn we op zoek naar
alternatieve duurzame energiebronnen,
zoals bijvoorbeeld zonne- en windenergie.
Op welke plekken in Wijdemeren zouden we
dit kunnen realiseren? En wat zijn dan de voorwaarden? Denk hierover mee op woensdag
11 december van 19.00 tot 22.00 uur in het
gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). Aanmelden graag vóór vrijdag 6 december via
www.wijdemeren.nl/res.
Meer informatie over de regionale plannen
voor alternatieve energieopwekking zijn te
vinden via www.energieregionhz.nl.
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Denk mee over woningbouwlocaties!
De woningbehoefte in Wijdemeren
is groot, zo bleek ook tijdens de dorpenavonden die onlangs gehouden
zijn. Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe bouwlocaties. Denk tot en
met maandag 16 december met ons
mee!

gebouwen of het slopen van een gebouw,
zodat er ruimte is voor nieuwbouw. De kaart
is te vinden via
www.wijdemeren.nl/woningbouw. We leven
in een prachtige omgeving, dus u kunt op
de kaart ook aangeven waar u liever geen
nieuwe woningen zou willen zien.

We willen graag dat er in de toekomst ook nog
voldoende woningen beschikbaar zijn, voor
ouderen die willen verhuizen naar een appartement, jongeren die starten op de woningmarkt,
gezinnen die op zoek zijn naar een passende
woning… om deze woningen te kunnen bieden,
zijn we hard op zoek naar nieuwe bouwlocaties.
Heeft u suggesties? We horen het graag!

Kansenkaart
We hopen op veel nieuwe suggesties, klein
en groot, waar we zelf nog niet aan gedacht
hebben. Niet alle ideeën zullen in de praktijk
realistisch blijken, maar dat hoeft ook niet.
Na afloop kijken we welke ideeën de meeste
kans van slagen hebben. Deze suggesties
worden toegevoegd aan een kansenkaart
met locaties die we zelf al gevonden hebben.

Geef uw suggesties door
Op een digitale kaart kunt u van 2 tot en met
16 december uw suggesties en ideeën voor
bouwlocaties invullen. Dit kunnen nieuwe
plekken zijn voor woningen, maar het kan ook
gaan om het herontwikkelen van bestaande

Om speculatie op gronden of panden te
voorkomen, wordt de uiteindelijke kansenkaart in een besloten vergadering aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Extra’s voor een krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4 miljoen huishoudens een krappe beurs.
Armoede onder kinderen kan zorgen
voor uitsluiting en minder kansen.
Het is daarom goed om te weten dat
de gemeente kan helpen.
Peter Vink heeft twee kinderen en is gescheiden: “Ik hoorde dat ik een bijdrage kon
aanvragen voor sportlessen en een computer
voor de kinderen. Ik heb mijn vragen toen
naar de gemeente gemaild. Samen met het
PING-loket heb ik een plan gemaakt.”

PING-loket: vragen over geld
Problemen met geld worden vaak groter als u
niets doet. De medewerkers van het PINGloket in het gemeentehuis helpen u graag.
Het gratis spreekuur is op maandag van
14.00 tot 18.00 uur, u hoeft geen afspraak te
maken. U kunt uw vraag ook mailen naar
wijdemeren@ping.nl.

chine. Ook is er een collectieve zorgverzekering en een bijdrage voor mensen met een
beperking of chronische ziekte.

Geld aanvragen
Alle bijdragen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een aanvraag doen voor
uzelf, uw partner of inwonende kinderen.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sportof muzieklessen of voor een computer. Maar
ook voor huisraad als een koelkast of wasma-

Storingen straatverlichting
Het komt soms voor dat de straatverlichting in Wijdemeren niet brandt.
De gemeente wil storingen zo snel
mogelijk verhelpen. U kunt daarbij
helpen door kapotte verlichting te
melden. Wij geven uw melding door
aan monteurs die de storing zo snel
mogelijk zullen oplossen.
Storingen kunnen verschillende oorzaken
hebben. Soms is er één lantaarnpaal kapot
en werkt de verlichting weer als de lamp is
vervangen. Een dergelijke storing is in principe
binnen tien werkdagen verholpen.

Meerdere lantaarnpalen
Als in één of meerdere straten lantaarnpalen
niet branden, is er meestal meer aan de hand.
Er is dan bijvoorbeeld een grondkabel, of
zekering stuk. In dat geval moet de netbeheerder de storing verhelpen. Hun monteurs
komen zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee dagen ter plaatse. Vaak kunnen
ze het direct herstellen maar soms kan het
ook langer duren. U hoeft de storing in de
tussentijd niet opnieuw te melden.

Storing in brandgang
Wist u dat verlichting in de brandsteeg of

60+ Beweegactiviteiten: Keep Fit Nederhorst
Maandelijks bezoekt 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt een activiteit om te laten zien wat er allemaal
mogelijk is in Wijdemeren. Deze keer:
Keep Fit in Nederhorst den Berg.
Keep Fit is een activiteit van Gymnastiekvereniging Nederhorst den Berg. Fysiotherapeute
Rosalie geeft twee lessen op vrijdagochtend.
“Bewegen is het belangrijkste dat er is, want
het lichaam is het belangrijkste dat er is!
Wanneer jij je fit voelt en lekker in je lijf zit, dan
straal je dit ook uit”, aldus collega docent Els.

Bewegen op uw eigen manier
Tijdens de les worden oefeningen gedaan

met de banken, op de mat, met kleine gewichtjes en meer. Iedereen beweegt op zijn
eigen manier, met of zonder beperking. “Na
de les voel ik me lekker en trots. Het verbaast
me dat één keer sporten in de week al zoveel
effect heeft!”, vertelt een deelneemster.

Andere activiteiten ondernemen
Naast de les onderneemt de groep ook
andere activiteiten met elkaar, zoals een museumbezoek of een fietstocht. Keep Fit is voor
inwoners van 50 jaar en ouder. Neem voor
een proefles of vragen over andere sport- en
beweegactiviteiten contact op met Beppie via
06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

achterpaden vaak eigendom is van de verhuurder of van de huizenbezitter? Een storing
aan deze verlichting kun u daarom bij hen
melden.

Kapotte lantaarnpaal melden
Ziet u een kapotte lantaarnpaal, geef dit bij
voorkeur aan ons door via www.fixi.nl of in
de fixi-app. Zet hier altijd het nummer van de
lantaarnpaal (staat op ooghoogte op de paal)
bij. Het helpt als u in fixi ook uw telefoonnummer zet. Wij kunnen u dan bellen bij extra
vragen. U kunt een kapotte lantaarnpaal ook
doorgeven via 14 035.
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In gesprek met de gemeenteraad
Op dinsdag 17 december wordt
de Wijdemeerse gemeenteraad
geïnformeerd over de milieueffectenrapportage (MER), van de
vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen-Hilversums Kanaal. De raad
wil deze gelegenheid benutten om
ook met u in gesprek te gaan

De raad van de gemeente Wijdemeren experimenteert met een nieuwe manier van vergaderen. Doel is om inwoners meer te betrekken bij
de besluitvorming. Een onderwerp dat zich daar
goed voor leent is het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen.

Milieueffectenrapportage

In gesprek

In de MER staat beschreven wat de effecten en
belangen zijn van een eventuele vaarverbinding.
In het nieuwe jaar neemt de raad een besluit over
het vervolg: moet één (of meer) van de onderzochte opties verder worden uitgewerkt en zo ja,
welke. Voorafgaand hieraan wil de raad graag uw
mening horen. In de tweede helft van december
start de zienswijzeprocedure.

U bent van harte welkom om in gesprek te gaan
met de fracties van de gemeenteraad. De avond
begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.
De officiële stukken en een samenvatting staan
in de loop van de week op
www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22-11-2019)

Loosdrecht
- Dennenlaan 29: kappen vier bomen (14.11.19)
- Frans Halslaan 2: kappen twaalf bomen (14.11.19
- Laan van Eikenrode 21: kappen twee bomen (14.11.19)
- Laan van Eikenrode 29: plaatsen dakkapel (22.12.19)
- Lieve Geelvincklaan 23: kappen twee bomen (14.11.19)
- Luitgardeweg nabij 2a: kappen tien bomen (14.11.19)
- Muyeveldse-Wetering ter hoogte van 12: aanbrengen
beschoeiing (26.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 67: splitsing woning (21.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 79a: vervangen beschoeiing en steiger (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: bouwen appartementen in
bestaand bedrijfsgebouw (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 218a: bouwen golfbreker
(21.11.19)
- Rading 1: kappen boom (14.11.19)
- Rading tegenover 94b: kappen boom (14.11.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (18.11.19)
- ‘t Jagerspaadje 29: kappen vijf bomen (14.11.19)
- Tjalk tegenover 1: kappen boom (14.11.19)
- Tjotter achter 12 en Tjotter naast 22: kappen vier bomen
(14.11.19)

(21.11.19)
- Lieve Geelvincklaan tegenover 23: kappen twee bomen
(20.11.19)
- Luitgardeweg nabij 2a: kappen tien bomen (20.11.19)
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 201-199, 194, 190
en nabij 183: kappen tien bomen (20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 202: kappen tien bomen
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk nabij 207: kappen twee bomen
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsdedijk tegenover 261: kappen boom
(20.11.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 295: kappen twee
bomen (20.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 36 en 41: kappen acht
bomen (14.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk achter 79a: vervangen beschoeiing en steiger (22.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 221: kappen boom
(20.11.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 232: kappen boom
(20.11.19)
- Rading 1: kappen boom (20.11.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (21.11.19)
- ‘t Jagerspaadje 29: kappen vijf bomen (20.11.19)
- Tjalk tegenover 1: kappen boom (20.11.19)
- Tjotter achter 12 en Tjotter naast 22: kappen vier bomen
(20.11.19)
- Veendijk 11a: vernieuwen steigers (21.11.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

- Stichts End 14: wijzigen voorgevel (21.11.19)
- Stichts End 20: aanbrengen brandscheidende muur
(26.11.19)

- Stichts End 98 nabij: vernieuwen gele brug (25.11.19)

- Herenweg tegenover 49: kappen vijf bomen (20.11.19)

’s-Graveland
- Noordereinde tegenover 60 en tegenover 231: kappen
twee bomen (22.11.19)

Loosdrecht
- Dennenlaan 29: kappen vier bomen (20.11.19)
- Frans Halslaan 2: kappen twaalf bomen (21.11.19)
- Horndijk 9b: aanbrengen nieuwe steiger (15.11.19)
- Laan van Eikenrode naast 21 en 39: kappen drie bomen

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
- Gemeente Wijdemeren, vrijwilligersavond,
Kininelaantje 1, d.d. 29 november 2019 (18.11.19)

Kortenhoef
- Comite Ouderentocht Kortenhoef, collecte Comité
Ouderentocht, kern Kortenhoef, 14 t/m 17 april 2020
(14.11.19)

- Horndijk 34: bouwen woning (26.11.19)
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen (14.11.19)

- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo,
Oud-Loosdrechtsedijk 126 d.d. 30 november (18.11.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het door de
gemeenteraad op 11 juli 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht.
Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
Het bestemmingsplan voorziet in het verleggen van
de oeverlijn en de mogelijkheid om een botenloods te
bouwen. Het bestemmingsplan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

>

Bomenkap

Er worden 34 bomen gekapt op diverse locaties in de
gemeente. De bomen zijn dood, in slechte conditie of
aangetast door zwammen. Voor de bomenkap geldt
geen vergunningplicht. Een overzicht van de locaties is
te vinden op www.wijdemeren.nl/bomen19-20.

> Nota Evenementenbeleid
2019-2022

De nota evenementenbeleid 2019-2022 is door de raad
op 12 november 2019 vastgesteld. Deze beleidsnota
treedt in werking de dag na deze publicatie.
Kijk op www.wijdemeren.nl/beleidsnotas.

> Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Ankeveen
- Restaurant Partycentrum “De Molen”, Loodijk 30,
4e KIF muziek op 14 december

Ter inzage

Loosdrecht

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.

- ASC Hilversum Hurricanes, ‘t Jagerspaadje 32,
1e KIF muziek op 28 december

Bezwaar indienen

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

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

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
Loosdrecht

Bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 285 in
Loosdrecht

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Loosdrecht

>

>

Breukeleveen

Overig

Ankeveen

Loosdrecht
Ankeveen

4 december 2019

- Longfonds, melding collecte, gemeente Wijdemeren,
11 t/m 16 mei 2020 (25.11.19)
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo,
Oud-Loosdrechtsedijk 126 d.d. 30 november (18.11.19)
- Restaurant op Sypesteyn: lampionnenoptocht,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150, d.d. 14 december 2019
(15.11.19)
- Stichting Evenementen BRC, Spiegelplasloop,
t.h.v. Overmeerseweg, dd. 15 maart (27.11.19)
- Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp,
melding collecte, gemeente Wijdemeren, van 20 t/m 25
april 2020 (21.11.19)
- Stichting ZOA, melding collecte, gemeente Wijdemeren,
van 23 t/m 28 maart 2020 (21.11.19)
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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.

