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Gemeentehuis gesloten

In verband met Hemelvaartsdag is het

gemeentehuis gesloten op donderdag 21 mei. 

Ook de dag na Hemelvaart, vrijdag 22 mei, zijn 

wij gesloten. Vanaf maandag 25 mei zijn we 

geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur.  

>   Corona Check app
Heeft u klachten die mogelijk door het co-

ronavirus worden veroorzaakt? In de Corona 

Check app kunt u dagelijks gegevens over 

uw gezondheid doorgeven. Bijvoorbeeld of 

u kortademig bent en wat uw temperatuur is. 

Een medisch team beoordeelt iedere dag uw 

klachten. Als het nodig is, neemt een zorgver-

lener uit dit team binnen 24 uur telefonisch 

contact met u op. Aanmelden kan via

www.decoronacheck.nl.

>   Tussenpersonen Tozo
Er zijn momenteel bedrijven actief die onder-

nemers hulp bieden bij het aanvragen van de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo). Deze hulp is door-

gaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder 

financiële gevolgen. Wij helpen u graag bij uw 

aanvraag en daar hoeft u als ondernemer niets 

voor te betalen. Voor (aan)vragen of hulp kunt 

u kijken op www.hilversum.nl. De gemeente 

Hilversum zorgt namelijk voor de afhandeling 

van alle aanvragen vanuit de regio. 

>   Eigen bijdrage wmo
Overheid en zorgaanbieders doen er momen-

teel alles aan om de Wmo-ondersteuning, 

zoals hulp bij het huishouden, door te laten 

lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom 

het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de 

minister besloten om in april en mei 2020 

geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen.

Hij beslist op een later tijdstip wanneer de in-

ning van de eigen bijdrage weer wordt opge-

start. De maatregel geldt niet voor Wmo-

klanten die wonen in een instelling voor 

beschermd wonen of voor opvang. Voor deze 

voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteu-

ning namelijk door.

 
>   Werk Paddenpoel
In de week van 4 mei starten de werkzaam-

heden voor het realiseren van de Padden-

poel fase II in Kortenhoef. Naast sporthal de 

Fuik, tussen de parkeerplaats en Oostindië, 

wordt een bordes aangelegd met daarop 

het oorlogsmonument. In het midden van 

het bordes komt een mozaïek met het 

wapen van Wijdemeren. Ook plaatsen we 

nieuwe beplanting. Het bordes wordt ook 

toegankelijk voor mindervalide inwoners.

De werkzaamheden nemen ongeveer drie 

weken in beslag. Bekijk het ontwerp op 

www.wijdemeren.nl/depaddenpoel. 

Officiële
bekendmakingen

Afgelopen week hebben we stil 
gestaan bij het thema vrijheid. Een 
veel besproken thema de laatste 
maanden. Het coronavirus heeft 
ons allemaal op enige wijze geraakt. 
Sommigen onder ons zijn ziek (ge-
weest), helaas zijn er ook dodelijke 
slachtoffers gevallen én wij zijn allen 
beperkt in de wijze waarop we ge-
wend zijn ons leven te leiden. 

Niet makkelijk
Dit laatste is zeker niet makkelijk. Waar wij 

in het begin dachten ‘we zetten de schou-

ders eronder’, lijkt nu een ‘coronamaatre-

gel-vermoeidheid’ te ontstaan. Het is ook 

ontzettend moeilijk om je kleinkinderen niet 

te kunnen knuffelen, niet te kunnen spelen 

met je vriendjes, niet te mogen bankhangen 

en chillen met z’n allen en domweg niet eens 

een biertje met elkaar te mogen drinken in je 

lievelingskroeg. 

Nieuwe wereld
En toch is het ontzettend belangrijk dat we 

volhouden met elkaar. Ja, het aantal over-

ledenen en geïnfecteerden daalt gelukkig, 

net als het aantal opnames in het ziekenhuis. 

Dit betekent echter niet dat het virus weg is. 

Hopelijk kunnen de maatregelen binnen-

kort versoepeld worden. Al moeten wij ons 

realiseren dat we ons voorlopig in een nieuwe 

wereld bevinden. 

Hernieuwd besef
Velen noemen onze nieuwe wereld ‘de 

anderhalvemetersamenleving’. Zelf vind ik dat 

een wat ongelukkige term. Het legt nadruk 

op de afstand tot elkaar, terwijl we juist dicht 

bij elkaar moeten blijven. Ik vind dat we op 

zoek moeten gaan naar een term die bena-

drukt wat de nieuwe wereld ons brengt. Een 

hernieuwde waardering voor onze zorgers, 

opleiders, schoonmakers en alle beroepen die 

we tot voor kort wellicht voor lief namen. Een 

hernieuwd besef van wat essentieel is voor 

ons geluk: samenzijn, persoonlijk contact en 

vertrouwen. En het besef dat de individuele 

inspanning het collectief dient: het loont om 

samen de strijd aan te gaan. 

Hoe onze nieuwe samenleving moet heten, 

dat weet ik niet. Wellicht dat u ideeën heeft; 

die hoor ik graag. Het belangrijkste is dat we 

elkaar straks weer kunnen treffen en ons 

weer vrij kunnen voelen. En weer gezellig met 

elkaar kunnen omgaan, zoals we gewend zijn 

in Wijdemeren.   

Crys Larson

Burgemeester Wijdemeren
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Kort

   Burgemeester Larson: 

  “Het loont om samen de 
  strijd aan te gaan” 

#mooiWijdemeren
@elviravdlugt

Gaat uw kind weer sporten? Er zijn 
een aantal regels. Zo hebben kinde-
ren tot en met 12 jaar begeleiding 
nodig en zijn wedstrijden nog niet 
toegestaan. Alle regels op een rij.

Voor alle kinderen en jongeren geldt dat zij 

1,5 meter afstand tot de trainer of instructeur 

moeten bewaren. Jongeren van 12 tot en 

met 18 jaar moeten onderling ook 1,5 meter 

afstand houden. 

Omkleden en douchen
Zorg dat uw kind zich thuis omkleed, naar 

het toilet gaat en zijn of haar handen wast 

voor vertrek. Alle douchevoorzieningen zijn 

gesloten, dus kinderen moeten na afloop thuis 

douchen. 

Halen en brengen
Het is handig als uw kinderen zelf, lopend of 

op de fiets, naar de sportvereniging komen. 

Komt u hen toch brengen en halen? Als ouder 

mag u het verenigingsterrein niet op, dus zet 

hen buiten dit terrein af.

Veel sportplezier!

 Sporten in Wijdemeren
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De coronacrisis duurt voort en veel 
ondernemers hebben het nog steeds 
zwaar. Zeker ook in Wijdemeren met 
een relatief grote horeca- en recrea-
tiesector . De gemeente heeft daar-
om de lokale ondersteuningsmaatre-
gelen voor bedrijven en verenigingen 
uitgebreid. 

“Veel ondernemers hebben onze steun nodig. 

Met deze uitbreiding van de lokale steun-

maatregelen willen we de druk op bedrijven 

en verenigingen die het moeilijk hebben 

verminderen,” aldus wethouder Jan Klink. 

De maatregelen gelden, met terugwerkende 

kracht, vanaf 15 maart. 

Uitstel belasting- en huurbeta-
lingen
Voor Wijdemeren geldt dat er voorlopig geen 

aanmaningen gestuurd worden voor betaling 

van de belastingaanslagen die dit jaar worden 

opgelegd. Daarnaast kunnen bedrijven en 

verenigingen die een pand huren van de 

gemeente, en als gevolg van de coronacrisis 

liquiditeitsproblemen hebben, tijdelijk uitstel 

van de huurbetalingen aanvragen. We vragen 

vastgoedeigenaren om dit voorbeeld te 

volgen.

Kwijtschelding legeskosten
Vrijwel alle geplande evenementen voor de 

komende zomerperiode zijn geannuleerd. 

In veel gevallen zijn door organisatoren 

al voorbereidingskosten gemaakt en de 

bijkomende leges betaald. Deze legeskosten 

worden kwijtgescholden als evenementen 

geannuleerd moeten worden als gevolg van 

de coronacrisis. Ook ondernemers die, als 

gevolg van de coronacrisis, leges moeten 

betalen voor een administratieve wijziging in 

hun bedrijfsvoering kunnen uitstel van beta-

ling aanvragen. 

Vragen, zorgen of initiatieven
Bent u een ondernemer of vereniging en 

maakt u zich zorgen over uw financiële 

situatie? We denken graag met u mee. Ook 

stimuleren we nieuwe initiatieven om onder-

nemers en verenigingen te steunen in deze 

moeilijke tijd.

Neem hiervoor contact op met onderne-

mersmanager Natasja Zak via

n.zak@wijdemeren.nl of (035) 65 59 412. 

Lokale steunmaatregelen bedrijfs- en verenigingsleven 

Het coronavirus kan het dagelijks le-
ven lastig maken. Heeft u hulp nodig 
of wilt u juist helpen? De Appelboom 
biedt een overzicht van alle initia-
tieven in Wijdemeren, zoals bijvoor-
beeld Facebookgroep WIJdemeren.

“In de Facebookgroep delen we van alles: 

nieuws, tips, hulpvragen en handige links. 

Iedereen mag iets plaatsen, in welk dorp u 

ook woont. Zo laten we honden uit, doen 

boodschappen, bellen voor een praatje en 

delen verrassingspakketjes uit aan ouderen en 

zorgmedewerkers,” vertelt initiatiefneemster 

Marjolijn Bezemer. 

Wees voorzichtig
Marjolijn: “Het is fantastisch om te zien hoe-

veel mensen klaar staan voor elkaar. Er wordt 

helaas ook misbruik gemaakt van de situatie. 

Wees dus altijd voorzichtig, laat niemand 

binnen en geef nooit uw pinpas en pincode 

mee.” Meer weten? Neem contact op met 

Marjolijn via telefoonnummer 06 48 54 52 27 

of plaats iets in de Facebookgroep. Ga naar

www.facebook.com en zoek op ‘WIJdemeren’.

Helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren 

die graag voor u klaar staan. Schroom niet om 

gebruik te maken van deze hulp.

Bel met dorpscoördinator Bas Immerzeel

via 06 52 58 09 22 of mail naar

b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u graag 

op weg.

Zie ook www.deappelboom.nl/coronahulp. 

“In WIJdemeren zijn WIJ er voor elkaar”

Veel inwoners hebben momenteel 
zorgen over familie, vrienden of an-
deren in hun directe omgeving. Wie 
kan er volgens u een hart onder de 
riem gebruiken met een persoonlijk 
kaartje van de burgemeester en wet-
houders?

Misschien is het uw alleenstaande zus in qua-

rantaine, een opa in het verzorgingshuis, een 

vriend die zijn baan heeft verloren, uw klein-

kinderen die nog thuis zijn. Wat uw verhaal 

ook is: laat het ons weten. De burgemeester 

en wethouders schrijven hen graag een 

persoonlijke kaart. Want het coronavirus raakt 

ons allemaal, op wat voor manier dan ook. 

Iemand aanmelden
Kent of bent u iemand die wel een kaartje kan 

gebruiken? Mail dan zijn of haar naam, adres, 

postcode en woonplaats naar

communicatie@wijdemeren.nl. Vertel daarbij 

kort waarom hij of zij een kaart verdient, zodat 

het college een mooie boodschap kan schrij-

ven. We gaan uiteraard zorgvuldig om met de 

adresgegevens en gebruiken deze niet voor 

andere doeleinden.

Wie verdient er een kaartje?

Gemeente Wijdemeren

Net als voorgaande jaren gaat de ge-
meente haar eikenbomen preventief 
behandelen tegen processierupsen. 
Heeft u zelf een eikenboom in uw 
tuin? Controleer dan regelmatig of 
hier geen nest in zit. 

De eikenbomen hebben op dit moment 

voldoende bladeren om ze preventief te 

behandelen met een biologisch bestrijdings-

middel. Daarom gaan we binnenkort van start. 

Door de behandeling zal een groot deel van 

de rupsen sterven.

Melden via Fixi
De processierupsen zijn te herkennen aan 

de grote, dichte nesten op de stam of op de 

dikke takken van de boom. Ziet u een nest 

met rupsen? Geef dit dan aan ons door via de 

fixi-app of via www.fixi.nl. Hierdoor wordt het 

ook voor andere inwoners zichtbaar waar de 

nesten zitten. U kunt een nest ook doorgeven 

via telefoonnummer 14 035. 

Eikenboom in uw tuin
Heeft u een eikenboom in uw tuin? Dan bent 

u zelf verantwoordelijk voor bestrijding van 

de rups. U kunt met planten of mezenkastjes 

de natuurlijk vijanden van de processierups 

naar uw tuin lokken. Hang het mezenkastje 

niet in de eik zelf, maar in de buurt. Komt er 

toch een nest in uw boom? Ga dan niet zelf 

de rups bestrijden, maar meldt u aan voor 

bestrijding door de gemeente. Hiervoor geldt 

een gereduceerde tarief van 125 euro inclusief 

BTW per boom. Neem voor meer informatie 

contact op met de gemeente via telefoon-

nummer 14 035.

Bestrijding eikenprocessierups



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 42: plaatsen tijdelijke woning 

   (22-04-2020)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 30: verplaatsen woonark 

   (21.04.20)

- Leeuwenlaan 48: bouwen schuur (24.04.20)

- Zuidereinde 43: restaureren plafondschilde-

   ringen en lambrisering tpv corps en loges 

   (28.04.20)

Kortenhoef
- Cornelis de Wijsstraat 19: bouwen aanbouw 

   (29.04.20)

- Emmaweg 32b: plaatsen dakkapel (29.04.20)

- Koninginneweg 95: plaatsen poort (16.04.20)

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning

   (gewijzigde situatie) (21.04.20)

- Zuidsingel 59: wijzigen voorgevel (24.04.20)

Loenen aan de Vecht
- Oud over 152: bouwen boothuis (29.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 73: plaatsen 

   overkapping (21.04.20)

- achter Horndijk 38 en A. Lambertskade: 

   bouwen twee kanosteigers (21.04.20)

- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (23.04.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: vervangen 

   beschoeiing (28.04.20)

- Nootweg 89: wijzigen gevel (21.04.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (gewijzigde 

   situatie) (18.04.20)

- Meerhoekweg 12: plaatsen aanbouw (23.04.20)

- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (16.04.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Holland End 49: uitbreiden woning (28.04.20)

- Mr. J.C. Bührmannlaan 9: verhogen en

   vergroten woning (17.04.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 2: plaatsen dakkapel (17.04.20)

- Rembrandtlaan 54: plaatsen dakkapel (22.04.20)

- Veendijk 16: maken uitweg (28.04.20)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: renoveren ligboxstal (28.04.20)

- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (22.04.20)

- Torenweg 2: verplaatsen kozijn en plaatsen 

   dakkapel (17.04.20)

- Dorpsplein: afwijken van bestemmingsplan 

   voor tijdelijke standplaats (17.04.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfs-

   gebouw (29.04.20)

Nederhorst den Berg
- Kooikerboog 4: uitbreiden van woning (20.04.20)

>  Rectificatie 

Op 22 april 2020 publiceerden wij een ver-

leende omgevingsvergunning voor het maken 

van een uitweg op Prinses Margrietstraat 10 in 

Loosdrecht. Het juiste adres is echter Prinses 

Marijkestraat 10 in Loosdrecht.

>  Ontwerpbeschikking omge-
vingsvergunning
 
Kortenhoef:
- achter Moleneind 45: baggeren watergang

Voor het indienen van zienswijze: die kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Partiële herziening Bestem-
mingsplan Spiegel- en Blijk-
polder WSV De Spiegel, achter 
Dammerweg 62 in Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en 

Blijkpolder WSV de Spiegel, achter Dammerweg 

62 te Nederhorst den Berg, ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de 

Watervogels is voornemens om het bestaande 

clubgebouw op de begane grond, richting de 

Spiegel- en Blijkpolderplas uit te breiden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbe-

horende stukken, ligt vanaf donderdag 7 mei 

2020 gedurende zes weken ter inzage. Het 

ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 

stukken kan worden ingezien op www.ruimte-

lijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7900Adam612020-on00). 

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet 

worden ingezien op het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan contact worden 

opgenomen met de administratie van het 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen be-

stemmingsplan beroep te kunnen instellen bij 

de Afdeling bestuursrecht¬spraak van de Raad 

van State dient over het  ontwerpbestem-

mingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  Verkeersbesluiten 

Wijdemeren
Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaat-

sen voor het opladen van elektrische voertui-

gen op elf locaties in Wijdemeren

1.  Ankeveen – 2 langsparkeervakken Herenweg

2. ’s-Graveland – Noordereinde tegenover 

    huisnr. 45

3. ’s-Graveland – Zuidereinde tegenover 

    huisnr. 190

4. Kortenhoef – Dodaarslaan (parkeerterrein 

    Dodaarslaan/Hoflaan)

5. Kortenhoef – Hazenest (parkeerterrein 

    sporthal De Fuik)

6. Loosdrecht – Dirk Smorenberglaan

    tegenover huisnr. 73

7. Loosdrecht – Rading tegenover Rading 162

8. Loosdrecht – Rembrandtlaan t.h.v.

    plantsoen Van Ostadelaan

9. Nederhorst den Berg – parkeerterrein 

    Blijklaan 

10. Nederhorst den Berg – G. Hendrik Breit-

      nerlaan naast huisnr. 23

11. Nederhorst den Berg – parkeerterrein 

      Voorstraat hoek Brilhoek;

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl. U kunt – als 

belanghebbende – gedurende zes weken na

publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en wethouders. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten 

gehore brengen van “The last post” door 

trompettisten, 4 mei 2020 (29.04.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de 

verzenddatum (tussen haakjes) digitaal opge-

vraagd worden via info@wijdemeren.nl (team 

Juridische zaken & Veiligheid). Belanghebben-

den kunnen binnen deze termijn schriftelijk 

een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 

degene die het besluit genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- de KAN Parochies, Kerklaan 26, live ten 

   gehore brengen van “The last post” door 

   trompettisten, 4 mei 2020 (23.04.20)

- Stichting Scouting Regio Gooi, De Kwakel 52, 

   Scoutpop, 26.09.2020 (21.04.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan 

   t.h.v. 12, plaatsen toilet tijdens schilderwerk-

   zaamheden, van 18 mei t/m 28 juni 2020 

   (28.04.20)

Loosdrecht
- Don Events, parkeerterrein Wijde Blik, stand-

   plaatsvergunning voor verkoop snacks, patat 

   en ijs, van juni tot september (22.04.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee 

weken vanaf vandaag digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl (team Juridische zaken en 

Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventu-

ele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer 

u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 29 april een nieuwe 

Noodverordening vastgesteld. Dit naar aanlei-

ding van de versoepeling van de maatregelen 

die het kabinet op dinsdag 27 april 2020 

bekendgemaakt hebben. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl. 

Verkeer
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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.

Overig

Bouwen en wonen


