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Kort
>

Iedere tweede woensdag van de maand is
er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café in
Wijkcentrum de Koepel (Kapittelweg 399a, bij
winkelcentrum Kerkelanden) in Hilversum.
Het is een trefpunt voor mensen met
dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Elke bijeenkomst staat een thema
centraal. Het thema van deze bijeenkomst is
mantelzorgondersteuning. Het proces van
dementie verloopt meestal geleidelijk, de
mantelzorg wordt steeds groter. Hoe houdt
u evenwicht tussen draagkracht en draaglast? Hoe kan Respijtzorg u hierbij helpen?
Gastspreker is Amanda Minkema.

Cabomba?
Vaar er omheen!

>

Gaat u straks lekker het water op?
Let dan goed op of u cabomba tegenkomt en vaar er met een grote
boog omheen. Het is belangrijk dat
we er samen voor zorgen dat deze
exotische woekerende waterplant
zich zo weinig mogelijk verspreidt.

Omdat het zichzelf snel kan uitbreiden, vormt
de plant een bedreiging voor de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten
en dieren in de plassen. Het is onmogelijk de
waterplant volledig te verwijderen. Daarom
ligt het accent bij de aanpak van cabomba op
het voorkomen van verspreiding.

Cabomba komt uit Zuid-Amerika en is als
aquariumplant in Nederland terecht gekomen.
U herkent de plant aan zijn fijn vertakte bladeren. Meer informatie vind u op
www.vechtplassen.nl/exoten.

Verzamel plantdelen
Planten die los raken kunnen verderop weer
wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet
door de planten heen te varen. Gebeurt dit
per ongeluk toch? Verzamel de losse plant-

Energietoeslag aanvragen
Heeft u de eenmalige energietoeslag
van 800 euro nog niet ontvangen?
Maar denkt u wel dat u er recht op
heeft? Dan kunt u de energietoeslag
aanvragen. Via de website of
schriftelijk.
Inwoners met een inkomen tot 120 procent
van het sociaal minimum kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag. Hoort
u bij die groep? U krijgt de toeslag dan niet
automatisch gestort.

Hoe kunt u de toeslag aanvragen?
U kunt de energietoeslag aanvragen via het
aanvraagformulier op
www.wijdemeren.nl/aanvragenenergietoeslag.
Wilt u de aanvraag liever schriftelijk doen?
Bel dan naar de gemeente voor een aanvraagformulier: telefoonnummer 14 035.

Alzheimer Café 13 juli:
Mantelzorgondersteuning

Inwoners die leven van een sociaal minimum
en bekend zijn bij de gemeente, hebben
de toeslag al ontvangen. U bent bekend
bij de gemeente als u de afgelopen drie
maanden een uitkering heeft gekregen van
de gemeente. U ontvangt bijvoorbeeld een
bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of
minimaregelingen.

Wat is de energietoeslag?
De energietoeslag is een bedrag van 800
euro netto per huishouden. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten.

delen dan en gooi ze weg! Dit kan bijvoorbeeld op de oever, minimaal 1 meter van de
waterkant.

Neem ze mee
In de jachthavens staan vaak speciale bakken
waar u cabomba in kunt gooien. Komt u een
heel veld aan cabomba tegen, dan kunt u de
plant met een hark in zijn geheel verwijderen
en meenemen naar een veilige plek.

Het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt!

Wil uw kind graag sporten of muziek maken,
maar is er thuis weinig geld? Misschien kan
het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen.
Het fonds betaalt de contributie of het
lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18
jaar uit gezinnen waar weinig geld is voor
sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.
Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland vindt u meer informatie over
het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u
vragen of hulp nodig bij het kiezen van een
sport- of muziekles? Neem dan contact op
met Eva Stam van Team Sportservice via
06-27 55 24 20 of estam@teamsportservice.nl.
>

Corona herhaalprik (2e booster)
beschikbaar voor 60+’ers

Voor 60+‘ers is de herhaalprik nog steeds
beschikbaar. De vaccinatielocatie van GGD
Gooi en Vechtstreek verhuist op 1 juli naar het
Hocras-gebouw aan de Franse Kampweg in
Bussum. Inwoners kunnen hier vanaf dinsdag
5 juli terecht voor een vaccinatie (openingstijden op prikkenzonderafspraak.nl).
>

Opening Bibian Mentel
Playground

De eerste Bibian Mentel Playground, op
Sportpark Loosdrecht, wordt woensdag
6 juli geopend! Jeugd is van harte welkom.
Er zijn demonstraties van pro’s, clinics en
bezoekers kunnen meedoen aan de eerste
wedstrijd op de pumptrack. De opening start
om 14.00 uur. Neem fiets, step, inline skates,
rolschaatsen of skateboard en natuurlijk een
helm mee. Kijk voor meer info op
www.wijdemeren.nl.
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Maak uw woning vakantieproof
Gaat u binnenkort op vakantie?
Check onze tips om uw woning
veilig achter te laten en energie te
besparen tijdens de vakantie.
• Trek alle stekkers uit het stopcontact en
schakel onnodige apparatuur uit. Zo voorkomt u sluipverbruik.
• Zet de mechanische ventilatie in de laagste
stand en zet ventilatieroosters open. Sluit
alle ramen.
• Maak gebruik van een tijdschakelaar om uw
woning bewoond te laten lijken, zonder dat
de lampen onnodig branden. Inbrekers
kennen deze truc. Zorg er daarom voor
dat het licht in verschillende kamers op

verschillende tijdstippen aangaan.
Er zijn slimme stekkers te koop waarmee u
vanaf het vakantieadres het tijdschema
kunt wijzigen.
• Draai de hoofdkraan van de watertoevoer
dicht.
• Zet de boiler van de Cv-ketel uit. Zo voorkomt u dat er onnodig water wordt
voorverwarmd.
• Zet de thermostaat van de verwarming laag
(ongeveer op 10 graden) of uit.
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> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Geurverordening t.b.v. agrarisch
bedrijf De Kwakel 8 te Kortenhoef

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.71778 (20.06.22)
- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72600 (24.06.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij, een
geurverordening hebben vastgesteld voor het
agrarisch bedrijf aan De Kwakel 8 te Kortenhoef.

Loosdrecht

Inzage
De verordening ligt met ingang van 28 juni 2022
gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.
U kunt de geurverordening inzien op
www.overheid.nl. Ook kunt u een mail sturen
naar info@wijdemeren.nl, waarna wij u de
verordening digitaal toezenden.

- Zuidereinde 8: wijzigen gevel,
zaakkenmerk Z.73082 (28.06.22)
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in de
koepelzaak, zaakkenmerk Z.72835 (17.06.22)

- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72469 (24.06.22)
- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70875 (24.06.22)
- Eikenlaan 2: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.72485 (20.06.22)
- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee
dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (24.06.22)
- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72365 (24.06.22)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.70867 (20.06.22)
- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.71997 (24.06.22)

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

- Gabriëlweg 2: uitvoeren geluidsisolerende
maatregelen gevels, zaakkenmerk Z.73100
(29.06.22)
- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,
zaakkenmerk Z.73022 (24.06.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.71613 (20.06.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij het voornemen hebben
om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub
a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het
bestemmingsplan ‘Plassengebied Loosdrecht
2013’ t.b.v. het realiseren van 50 parkeerplaatsen
met bijbehorende voorzieningen t.h.v. Bloklaan 9
te Loosdrecht (t.b.v. Fort Spion).

Bouwen en wonen
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Frans Fennishof 4: verbreden dakkapel,
zaakkenmerk Z.73121 (30.06.22)
- Herenweg 87: vergroten balkon,
zaakkenmerk Z.73083 (28.06.22)
- Hollands End 91: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72992 (23.06.22)

Breukeleveen
- Herenweg 21: verplaatsen slipway en uitbreiden
steigers, zaakkenmerk Z.72901 (21.06.22)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Rectificatie

Loosdrecht
- ’t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen,
zaakkenmerk Z.72839 (17.06.22)
- Meidoornlaan 37: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.72815 (16.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 271: vernieuwen steiger
en plaatsen steiger, zaakkenmerk Z.72951
(22.06.22)
- Ruysdaellaan 17: vervangen dakkapel,
zaakkenmerk Z.73084 (28.06.22)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 13: bouwen woning met
rietenkap, zaakkenmerk Z.73110 (29.06.22)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken
tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning op de Zuwe 21 te
Kortenhoef. Het juiste adres moet echter zijn
Zuwe 21a te Kortenhoef.
Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw op de Vuntuslaan
76 te Loosdrecht. Het juiste adres moet echter
zijn Vuntuslaan 73 te Loosdrecht.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
het realiseren van 50 parkeerplaatsen met bijbehorende
voorzieningen thv. Bloklaan 9
te Loosdrecht
>

Op 23 juni 2022 heeft de gemeenteraad een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van
7 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken
ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Bloklaan 9 te Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV04Bloklaan92022-on01
Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan
kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen indienen
bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus
190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren,
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage
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, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
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, tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
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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)

