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Kerstbomen ophalen
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari worden de kerstbomen door de GAD opgehaald. Zorg ervoor dat
de kerstboom voor 7.30 uur ‘s ochtends zonder
versiering en zonder pot of houten kruis aan de
weg ligt, dan nemen zij hem voor u mee.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

#mooiwijdemeren
@lisetverberne

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

De redactie van
Wijdemeren Informeren
wenst u een gelukkig en
gezond 2021!

www.wijdemeren.nl

Stembureauleden gezocht!
Op maandag 15, dinsdag 16 en
woensdag 17 maart 2021 zijn de
Tweede Kamerverkiezingen. We zijn
nog op zoek naar stembureauleden
en tellers. Iets voor u?
Als stembureaulid zorgt u ervoor dat kiezers
hun stem op een juiste manier kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld door de controle van
stempassen en identiteit of door het uitreiken
van stembiljetten aan de kiezers. Daarnaast

kunt u ingezet worden als gastvrouw of –heer.
U ontvangt de kiezers en zorgt dat zij de
coronamaatregelen opvolgen en veilig
kunnen stemmen.

Wat bieden wij?
Als stembureaulid of teller krijgt u een kijkje
achter de schermen van de verkiezingen.
Het staat goed op uw cv en u krijgt een
vergoeding tussen de 50 en 175 euro.
Voordat u aan de slag gaat op een stembureau

zorgen we dat u voldoende kennis heeft.
Hiervoor doet u een e-learning en woont u
een informatiebijeenkomst bij.

Meld u aan!
Bent u flexibel, nauwkeurig, minimaal 18 jaar
op 15 maart 2021 en op één van de verkiezingsdata de gehele dag en avond beschikbaar?
Dan zijn we op zoek naar u!
Meld u vóór 1 februari 2021 aan via
www.wijdemeren.nl/stembureauleden.

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67d: plaatsen overkapping (16.12.20)
- T.h.v. Herenweg 14: kappen één boom
(21.12.20)
- Stichts End 90: verbouwen woning (23.12.20)

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (24.12.20)
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
(22.12.20)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen 16 bomen (21.12.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 68: plaatsen dakopbouw (18.12.20)
- Horndijk 9b: vernieuwen boothuis (21.12.20)
- Lindelaan 70: plaatsen twee dakkapellen
(17.12.20)
- T.h.v. Nieuw-Loosdrechtsedijk 204: kappen
één boom (21.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis en loods (23.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen garage
(22.12.20)
- Paulus Potterlaan 20: plaatsen overkapping
(21.12.20)
- Rading 18: bouwen woning (22.12.20)

COLOFON

- Dammerweg 11: maken uitweg (21.12.20)
- Naast Eilandseweg 11: afwijken bestemmingsplan oprichten buitenplaats (16.12.20)
- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods
(23.12.20)
- Fazantenlaan 18: kappen vier bomen (29.12.20)
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(21.12.20)
- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw
(22.12.20)
- Overmeerseweg 48: wijzigen constructie
(22.12.20)
- Spiegelpolder 1c: plaatsen buitenkast voor
elektra en waterleiding (26.12.20)
- Vaartweg 20-21: wijzigingsverzoek woning
kavel 3 (project Vlindertuin) (21.12.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blokhut opslag en materiaal (30.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats (24.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7a: plaatsen 18 zonnepanelen
(22.12.20)
- Hinderdam 3: wijzigen situering woning
(22.12.20)
- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel
(22.12.20)
- Middenweg 87: verbouwen woning (22.12.20)
- Naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (17.12.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 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:

Loosdrecht
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (24.12.20

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36b: toevoegen serre en veranda
en wijzigen gevelopening (oostgevel) (14.12.20)
- Noordereinde 54c: afwijken bestemmingsplan opvang kinderen met geestelijke
beperking (21.12.20)

>

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Beukenlaan 41: plaatsen dakkapel (30.12.20)
- Horndijk 17: bouwen garage (21.12.20)
- Lindelaan 34: plaatsen dakkapel (18.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren dak
(24.12.20)

- T.h.v. Voorstraat 35: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (21.12.20)

Verkeer
Verkeersbesluiten

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
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Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 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.

