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Afscheid burgemeester
Ossel

#mooiwijdemeren
@wdcvdvelde

Officiële
bekendmakingen

Op dinsdag 12 november vanaf 22.00 uur, aansluitend aan de begrotingsraad, neemt burgemeester
Freek Ossel afscheid van de gemeente Wijdemeren
in het gemeentehuis.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

>

Geen reisdocumenten

Op dinsdag 12 november is het, in verband
met technisch onderhoud, niet mogelijk om
reisdocumenten zoals een paspoort of identiteitskaart aan te vragen en/of af te halen. Onze
excuses voor het ongemak. We helpen u graag
weer op woensdag 13 november.

Ben je vrijwilliger in Wijdemeren?

Kom naar onze vrijwilligersdag!
Wat was het twee jaar geleden een
feest in het gemeentehuis! Dit jaar
organiseren we weer een vrijwilligersdag. Bent u erbij op donderdag
28 november?
Tussen 17.30 en 21.00 uur is iedereen die
vrijwilligerswerk doet in Wijdemeren van harte
welkom in het clubhuis van de sportvereniging in

’s-Graveland voor een hapje en een drankje. Het
clubhuis wordt voor de gelegenheid gehuld in
winterse sferen met bijbehorende muziek, hapjes
en drankjes.

Rollen omgedraaid
Neemt een van de raadsleden uw jas aan? Of
krijgt u een drankje van een wethouders? Het zou
zomaar kunnen. De rollen zijn tijdens de vrijwilligersdag namelijk omgedraaid: het college en de

raadsleden willen met deze avond alle vrijwilligers
van Wijdemeren graag bedanken voor hun inzet.

Aanmelden
Komt u ook? Meld u dan aan vóór donderdag 21
november via www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag. Vol is vol, dus wees er snel bij! Houd deze
krant, onze website en social mediakanalen in de
gaten voor meer informatie over de avond.

Installatie burgemeester Crys Larson
Op dinsdag 19 november wordt mevrouw Crys Larson
tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad
geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren.
Aansluitend is er een receptie waar u persoonlijk kennis kunt
maken met mevrouw Crys Larson.

U bent welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis
van Wijdemeren.

>

Pleegouders gezocht

Het landelijke tekort aan pleegouders speelt
ook in de regio Gooi en Vechtstreek. Er wordt
daarom gezocht naar nieuwe pleeggezinnen
die veiligheid, structuur en warmte kunnen bieden aan kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders kunnen wonen. Woensdag 13 november
is er van 19.30 tot 21.30 uur een informatiebijeenkomst in Bussum. Diverse pleegouders en
pleegzorgaanbieders uit de regio zijn aanwezig
om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan
via www.pleegoudergv.nl.

>

Dag van de Mantelzorg

Op zaterdag 9 november is de Dag van de
Mantelzorg. Heeft u zich al aangemeld voor de
gratis workshops of high tea? U kunt Italiaans
koken, limoncello maken, zentangles tekenen
en kransen maken in het 3-Luik in Loosdrecht.
Bij de high tea in het 3-Luik zijn er ook handmassages. De high tea in Veenstaete wordt
omlijst met muziek. Aanmelden kan tot en met
donderdag 7 november via mantelzorg2019@
kploosdrecht.nl. Lees meer over het programma op: www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

>

Militaire oefeningen

Binnenkort worden op verschillende plekken
in Nieuw-Loosdrecht militaire oefeningen
gehouden. Hinder zal tijdens de oefeningen zo
veel mogelijk worden beperkt. De oefeningen
zijn van 3 t/m 5 december 2019, 10 t/m 12
december 2019 en 17 t/m 19 december 2019.
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Uitvoering belastingtaken vanaf 2020 vanuit gemeente Hilversum
Vanaf volgend jaar gaat de
gemeente Hilversum namens de
gemeente Wijdemeren de heffing
en inning van de gemeentelijke
belastingen verzorgen en de WOZwaarden voor alle onroerende
zaken in Wijdemeren vaststellen.
Belastingen SWW (BSWW), de organisatie die deze gemeentelijke
belastingtaken nu uitvoert, stopt
per 1 januari 2020.

De gemeente Wijdemeren blijft zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven en de
verordeningen.

Overgang
Inwoners en bedrijven van de gemeente Wijdemeren kunnen met specifieke vragen over hun
gemeentebelastingen nog tot 1 januari 2020
terecht bij BSWW. In het nieuwe jaar zal er via
www.wijdemeren.nl/belastingen een digitaal
belastingloket beschikbaar zijn. In de periode

van 21 november tot 15 december worden de
belastinggegevens van de BSWW overgezet.
Hierdoor zijn de belastingsystemen tijdelijk niet
raadpleegbaar.

Samenwerking
Sinds begin dit jaar werken een aantal Wijdemeerse medewerkers vanuit het gemeentehuis van
Hilversum. Het gaat bijvoorbeeld om de financiële
administratie, de salarisadministratie, de taken
op het gebied van de Wet op de Basisregistratie

Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT). Ook op het
gebied van de gladheidsbestrijding werken we
al geruime tijd samen. In het nieuwe jaar komen
daar de gemeentelijke belastingtaken bij. Doel van
deze samenwerkingen is de dienstverlening aan u
minder kwetsbaar te maken en u goede service te
bieden. Kijk voor meer informatie op
www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

15 november: Dag van de Ondernemer
Drie finalisten streden de afgelopen weken om de
titel ‘Ondernemer van het jaar’: Bonnema Watersport, Van Ettekoven Rietdekkers en Dunnebier
Print & Marketing. En er werd maar liefst 2861
keer gestemd! Maar wie zal er vandoor gaan met
de prijs van 2500 euro en de eer om een jaar lang
ondernemer van Wijdemeren te zijn? Dat maken
we bekend tijdens het netwerkevent op vrijdag 15
november!

Programma

Op vrijdag 15 november is de Dag
van de Ondernemer. We zetten de
Wijdemeerse ondernemers in het
zonnetje tijdens een inspirerend

netwerkevent en maken bekend
wie de winnaar is van de ondernemersverkiezing Wijdemeren!

Naast deze bekendmaking is er ook een mooi
programma voor Wijdemeerse ondernemers. Netwerkster Merlin Melles (oprichter van het exclusieve
netwerk voor topondernemers Founders Carbon
Network – fCN) is dagvoorzitter en Paul Laseur
(columnist en presentator BNR Nieuwsradio) voelt
de finalisten aan de tand over hun familiebedrijf.

TedTalk
De TEDTalk komt dit jaar van Renée de Kuyper.
Zij is de juryvoorzitter van de ondernemersverkiezing, adviseur familiebedrijven én lid van de
Raad van Commissarissen van het familiebedrijf
Koninklijke de Kuyper. Hierdoor is zij de aangewezen persoon om invulling te geven aan het
thema ‘familiebedrijven’. In 15 minuten deelt zij de
succesbepalende sleutelfactoren voor familiebedrijven met u.

Aanmelden
De Dag van de Ondernemer vindt plaats op
vrijdag 15 november vanaf 15.00 uur bij partycentrum De Drie Dorpen (Cannenburgerweg 51,
Ankeveen). Er is beperkt plek, dus meld u snel aan
via www.ondernemervanwijdemeren.nl.

Wooncoach in Wijdemeren van start
Woont u in een sociale huurwoning
en denkt u wel eens na over waar u
oud wilt worden? Gaat u verhuizen
of kan uw huidige woning worden
aangepast? Een wooncoach helpt
om deze vragen te beantwoorden.
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen goed en betaalbaar kan blijven wonen in
Wijdemeren. Ook als u fysieke en/of andere
beperkingen krijgt moet u de keuze hebben om
langer zelfstandig in uw dorp te blijven wonen.

De wooncoach is een samenwerking tussen de
woningbouwvereniging en gemeente.

Persoonlijk gesprek
Soms zijn er aanpassingen nodig in uw huis.
Soms is verhuizen naar een huis dat bij een
volgende levensfase past beter. Maar hoe weet u
dat? En wat moet u daarvoor doen? De wooncoach van de woningbouwvereniging helpt 65+
inwoners van sociale huurwoningen hierbij in een
persoonlijk gesprek.

Vragen
Woont u in een sociale huurwoning en bent u 65
jaar of ouder? Dan nodigt de woningbouwvereniging u per brief uit voor een gesprek. U hoeft
dus zelf niets te doen. De eerste uitnodigingen
worden naar Nederhorst den Berg en Loosdrecht
verzonden. De andere kernen ontvangen volgend
jaar een brief. Heeft u toch nog vragen? Neem
dan contact op met uw woningbouwcorporatie.

Boomonderhoud Wijdemeren
We gaan eerst aan het werk met de kwetsbare
bomen die, voor de winter invalt, onderhoud nodig hebben. Daarna volgt het regulier onderhoud
aan de bomen.

Onderhoudsplan

Vanaf half november starten er verschillende werkzaamheden aan de
bomen in onze gemeente.

De meeste onderhoudswerkzaamheden zijn
dit jaar in Nieuw-Loosdrecht, Boomhoek en
Muyeveld. Aannemer Van Oostrum Westbroek
informeert u per brief over eventuele onderhoudswerkzaamheden in uw straat. Zijn er werkzaamheden in uw straat, haal uw auto dan tijdig
weg, zodat de aannemer goed bij de bomen kan.

75% herplant

Juiste boom op juiste plaats

Helaas moeten we ook dit jaar weer bomen kappen. Half november maken we bekend om welke
bomen het gaat en starten we de vergunningsprocedure. Moeten we meerdere bomen in uw
buurt kappen? Dan overleggen we graag met u
over de kap en herplant van de bomen. We planten minimaal 75% van de gekapte bomen terug,
het liefst meer. Helaas is het meestal niet mogelijk
om de bomen op dezelfde plek terug te plaatsen.
Hiervoor is onder de grond vaak te weinig ruimte.
Wanneer het wel mogelijk is om op dezelfde plek
terug te planten, doen we dit uiteraard.

Wanneer er bomen gekapt moeten worden,
doen wij een voorstel voor geschikte bomen die
in het straatbeeld passen: de juiste boom op de
juiste plaats. Heeft u zelf een idee, dan horen we
dit graag!

60+ Beweegactiviteiten: Preventieve gym
Vorige maand maakte u kennis met
60+ beweegcoach Beppie van de
Bunt. Iedere maand bezoekt zij een
activiteit om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in Wijdemeren.
Emmaly Berghuis geeft iedere maandag preventieve
gym in Loosdrecht: “We trainen bewust op houding,
coördinatie, evenwicht, mobiliteit en kracht om
klachten te voorkomen die ik veel in de praktijk zie.”

Sterker en fitter worden
Er zijn twee damesgroepen en één herengroep.
De mannen merken duidelijk dat ze sterker en
fitter worden. “Het is een gezellige groep die nog
goed in beweging komt. We lachen ook veel. Ik
zeg daardoor minder snel af en ga altijd vrolijk
weg”, vertelt een deelnemer.

Meedoen zonder hulpmiddelen
Meedoen kan als het lukt om zonder hulpmid-

delen oefeningen op een matje op de grond te
doen. Neem voor een proefles of vragen over
andere sport- en beweegactiviteiten in
Wijdemeren contact op met Beppie via
06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

Meer informatie
Houd www.wijdemeren.nl/bomenkappen en
de social mediakanalen in de gaten voor de
werkzaamheden bij u in de buurt. Heeft u nog
vragen? Neem dan contact op met de gemeente
via bomen@wijdemeren.nl.
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Geweigerde omgevingsvergunning

> Vastgesteld bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 264

Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17
oktober 2019 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 in Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

’s-Graveland

Plan

- Gemeente Wijdemeren, vrijwilligersavond,
Kininelaantje 1, d.d. 29 november 2019 (09.10.19)

>

Gabriëlweg 6 voorbij (in het Wijde Blik): bouwen
aanmeersteiger (21.10.2019)

Ankeveen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfsgebouw
(28.10.2019)
- Stichts End 14: wijzigen voorgevel (28.10.2019)

>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 45: aanleggen oprit (20.10.2019)

6 november 2019

Ankeveen

Het doel van het bestemmingsplan is om de op de locatie
gerealiseerde en vergunde beschoeiing en oeverlijn op
de juiste juridische wijze vast te leggen.

- Hollands End 69: bouwen woning (23.10.2019)

Kortenhoef

Ter inzage

- Nabij Kromme Rade 6: maken tijdelijke inrit (22.10.2019)

Loosdrecht

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning
(17.10.2019)

- Horndijk 9b: aanbrengen nieuwe steiger (28.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: maken golfbreker en
steiger (21.10.2019)
- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen twee dakkapellen
(23.10.2019)
- Rading 46a en 48a: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(16.10.2019)

Nederhorst den Berg

Vastgesteld bestemmingplan
’t Breukeleveense Meentje 7
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17
oktober het bestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje
7 in Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 november 2019 gedurende
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP6700Nld2642019-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nI.

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

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing
te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de
situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ter inzage

Voorlopige voorziening

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 7 november 2019 gedurende
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-vaOO)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nI.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt in
gediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op dit verzoek is beslist.

Beroep

> Bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198198a

Plan

Breukeleveen
- Herenweg 119: vernieuwen beschoeiing, steigers,
damwanden en golfbrekers (17.10.2019)

Kortenhoef
- Reigerlaan 8: plaatsen dakkapel (17.10.2019)

Loosdrecht
- Horndijk 7h: vergroten dakkappelen (29.10.2019)
- Laan van Eikenrode 16: verbouwen garage naar
schoonheidssalon (28.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: plaatsen tijdelijke woning
(29.10.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 7 en 9: splitsen woning
brandscheiding) en maken uitweg (29.10.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie op dak (25.10.2019)
- Rading 10 25: wijzigen dakbedekking (29.10.2019)

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wieredelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het
bestemminsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 -198a
onherroepelijk is geworden. Er is tegen het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad geen beroep ingesteld
bij de Raad van State. Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voorlopige voorziening
Nederhorst den Berg
- Middenweg 93: aanleggen uitrit (25.10.2019)
- Reigerlaan 7a: wijzigen gebruik van maatschappelijk
naar atelier (18.10.2019)
- Vreelandseweg 1: verbouwen van (GM) horecabedrijf
naar zes appartementen (23.10.2019)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Coen Hagedoorn Onderhoud B.V. , ontheffing voor
het plaatsen van een zeecontainer, schaftkeet en
bouwhekken, Roerdomplaan, d.d. 21 oktober 2019 tot
21 december 2019 (23.10.19)
- Ken Uw Dorp Kortenhoef/’s-Graveland, Ken Uw Dorp
Quiz, Zuidsingel 54 (31.10.19)

Loosdrecht
- Stichting Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers
in Evenementen en Promotie (SLOEP), Sinterklaasintocht, d.d. 16 november 2019 (05.11.19)

Nederhorst den Berg
Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

- Hinderdam 1a: nieuw te bouwen waterwoning
(21.10.2019)

Festiviteiten

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
wordt in gediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist

- Stichting Recreatie Overmeer, Sinterklaasintocht, nabij
Blijklaan 3, d.d.16 november 2019 (05.11.19)
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.

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, 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

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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.

