Wijdemeren
informeren

8 april 2020

Officiële
bekendmakingen

Kort nieuws coronavirus Oud-Loosdrechtsedijk
weer open
Na zes maanden zijn afgelopen weekend de
laatste werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk uitgevoerd. Op maandagochtend
6 april is de dijk weer open gegaan voor al het
verkeer.
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ons verstand blijven gebruiken en de maatregelen zo goed als nu blijven opvolgen.
Corona raakt ons allemaal. Voor sommige
inwoners is het heel dichtbij. U bent misschien
zelf ziek of iemand in uw omgeving is ziek.
Dat is een hele zorg. Ik wens u daar heel veel
sterkte mee. Ook onze burgemeester, Crys
Larson, heeft helaas corona gekregen en is
vorige week met een dubbele longontsteking
opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig is ze
nu weer thuis en we hopen op een spoedig
herstel. We wensen de burgemeester en haar
familie veel sterkte.

Kort
>

Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en
maandag 13 april (tweede paasdag) is het
gemeentehuis gesloten. Vanaf dinsdag 14
april zijn wij geopend tussen 08.30 uur en
12.30 uur.

>

Locoburgemeester De Kloet:

“Houd vol, ook tijdens
de komende vrije dagen”
We zijn meer dan drie weken op weg
met de maatregelen die nodig zijn
om de verdere verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Ik zie dat
we in Wijdemeren onze verantwoordelijkheid heel goed nemen.
We houden 1,5 meter afstand en gaan alleen
naar buiten als dat echt nodig is. Complimenten daarvoor! Het is heel belangrijk dat we

dit met z’n allen in Kortenhoef, ’s-Graveland,
Ankeveen, Nederhorst den Berg, Loosdrecht
en Breukeleveen vol blijven houden. Want alleen samen krijgen we het coronavirus onder
controle. Dat zal niet altijd makkelijk zijn. We
hebben ons allemaal verheugd op de zonnige
dagen die voor ons liggen. Dagen waarop we
erop uit trekken en elkaar opzoeken.

Ook als je niet ziek bent, is deze situatie
ontzettend moeilijk. Velen van ons werken
thuis en proberen daarnaast zo goed mogelijk
de kinderen te begeleiden met het huiswerk.
Dat is pittig. Voor onze oudere inwoners zijn
het heel onzekere tijden. Ze zijn vaker alleen,
zien hun kinderen en kleinkinderen misschien
minder en hebben zorgen over hoe het
nu verder gaat. Vergeet hen niet. Bel ze en
vraag of ze iets nodig hebben of ga langs en
communiceer via het raam. Deze contacten,
hoe klein ook, zijn komende weken enorm
belangrijk. Natuurlijk maken ook onze ondernemers zich zorgen om hun bedrijf. Doe
daarom uw aankopen zoveel mogelijk in het
dorp. U steunt ze hier echt mee.

Jan-Jaap de Kloet
Locoburgemeester Wijdemeren

Ik vertrouw erop dat wij als Wijdemeerders

Tekeningen of gedichten maken over vrijheid
Twee weken geleden ontvingen
alle kinderen van 4 tot en met 16
jaar in Wijdemeren een brief van de
burgemeester en wethouder Jeugd.
De vraag was of zij een tekening of
gedichtje wilden maken over vrij zijn.
We hebben al veel moois ontvangen!

Meedoen tot 6 mei

Het is dit jaar 75 jaar geleden dat Nederland
werd bevrijd. Om bij het begrip vrijheid stil te
staan hebben we kinderen en jongeren van 4
t/m 16 jaar gevraagd een tekening of gedicht
te maken. Want voor het eerst voelen we hoe
het is om niet zo vrij te zijn als we gewend zijn.

Bewaar de tekeningen en gedichten goed,
zodat we op een later moment een tentoonstelling kunnen maken op het gemeentehuis.
Iedereen die iets heeft gemaakt wordt dan als
eregast uitgenodigd.

Een tekening of gedicht inzenden kan tot 6
mei naar communicatie@wijdemeren.nl. Vergeet u bij het inzenden niet de naam, leeftijd,
e-mailadres en telefoonnummer van uw kind
of uzelf?

Eregast op de tentoonstelling

Aangepaste openingstijden

Vanwege de ontwikkelingen rond het
coronavirus hebben wij aangepaste openingstijden. Het gemeentehuis is dagelijks
geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur. We
hebben tijdelijk geen avondopenstelling.
Daarnaast vragen we u om alleen naar het
gemeentehuis te komen voor dringende
zaken, zoals bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte of de aanvraag van een reisdocument of rijbewijs dat binnen twee weken
verloopt. U kunt hiervoor een afspraak
maken via telefoonnummer 14 035.

>

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Samen
komen we hier doorheen.

Sluiting feestdagen

Werkzaamheden nutsbedrijven

Veel mensen werken thuis, met z’n allen zijn
we meer dan ooit afhankelijk van huizen die
warm zijn en waar voldoende stroom en
water is. Groot onderhoud aan de gas-, water- en lichtnetwerken blijven daarom ook
in deze tijden doorgaan. Juist om storingen
te voorkomen. Houd de website en sociale
media van de nutsbedrijven in de gaten voor
up-to-date informatie over werkzaamheden
in uw buurt.

>

Openingstijden supermarkten

Het is belangrijk dat de drukte in de supermarkten zoveel mogelijk verdeeld wordt.
Daarom mogen de supermarkten tot 1 juni
2020 op zon- en feestdagen tussen 8.00 –
22.00 uur open zijn. Supermarkten zijn verzocht de (geluids-)overlast tijdens het laden
en lossen zo veel mogelijk te voorkomen.
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Evenementen Koningsdag en 4 / 5 mei
Zoals u ongetwijfeld weet zijn alle evenementen tot 1 juni 2020 afgelast. Dit betekent ook dat de
viering van Koningsdag op 27 april, de Veteranendag op 2 mei en de viering van 75 jaar vrijheid op
5 mei niet doorgaan.
De traditionele lintjesregen, die aan Koningsdag vooraf gaat, vervalt ook. De gedecoreerden worden
wel door de burgemeester op de hoogte gebracht dat zij Koninklijk onderscheiden zijn. Het opspelden van de versierselen vindt later dit jaar plaats. Helaas zijn er ook geen herdenkingen met publiek
op 4 mei. Het advies is om de nationale herdenking op televisie te volgen. Burgemeester en wethouders leggen namens alle inwoners gedurende de dag een krans bij de herdenkingsplekken in
de dorpen.

Sluiting sanitaire voorzieningen

Ondersteuning sport en cultuur

Om verdere verspreiding van het
coronavirus te voorkomen is door de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
besloten dat alle sanitaire voorzieningen op of bij recreatievoorzieningen
voorlopig gesloten zijn. Het gaat om
gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen, bij bijvoorbeeld
(recreatie)parken, natuurgebieden, stranden en (jacht)havens. We hebben
de openbare toiletten bij de Zuwe daarom gesloten. De toiletvoorzieningen
van de strandjes Vuntus en Blijklaan waren nog gesloten en blijven in ieder
geval tot en met 28 april.

De overheid heeft een aantal financiële maatregelen genomen voor ondernemers. Ook sporten cultuurverenigingen kunnen aanspraak
maken op ondersteuning. Deze tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)
betreft een eenmalige uitkering van 4000 euro
voor de betaling van vaste lasten, zoals huur.
Er is een aantal voorwaarden aan verbonden
die betrekking hebben op de aanwezigheid
van een fysieke locatie voor de organisatie, de
grootte van uw organisatie en de hoogte van
de vaste lasten. Sport- en cultuurverenigingen
in Wijdemeren krijgen hierover een brief van
de gemeente. Meer informatie vindt u op de
website van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland: www.rvo.nl.

Markt en losse kramen
De markt in Ankeveen en de diverse
losse kramen in de andere dorpen waar
u fruit, brood en vis kunt kopen zijn een
belangrijk onderdeel van de voedselvoorziening. Om die reden kunnen zij
ondanks de aangescherpte maatregelen
doorgaan. Dit kan alleen als de maatregelen door bezoekers en ondernemers
worden nageleefd. Houd dus 1,5 meter
afstand van elkaar.

Watertappunten gesloten

Vergaderingen gemeenteraad
Voor de gemeenteraad is het belangrijk dat
vergaderingen zo veel mogelijk door kunnen
gaan. We onderzoeken momenteel de mogelijkheden hiervoor. Overleg via een digitale
vergadering is op grond van de Gemeentewet
al mogelijk. Besluitvorming nog niet. Landelijk
wordt er een spoedwet gemaakt, waardoor dit
tijdelijk wél mogelijk is. De agendacommissie
beslist op 6 april over de vorm en de agenda’s
van de commissievergaderingen in april.
De raadsvergadering op 7 mei gaat in ieder
geval door. In overleg met de gemeenteraad
bekijken we of deze vergadering fysiek of digitaal plaatsvindt. Het streven is ook dat vergaderingen live te volgen zijn via www.wijdemeren.nl.
Meer informatie volgt op korte termijn.

Webinar gezin en corona

Zodra het mooi weer wordt, gaan normaal
gesproken ook de openbare tappunten voor
drinkwater weer open. Deze tappunten staan
in winkelcentrum De Meenthof en op het
dorpsplein in Nederhorst den Berg. In verband
met het coronavirus en de daarbij horende
hygiëneregels is besloten om de tappunten
voorlopig gesloten te houden. Bij het gebruik
van de tappunten is direct handcontact met
de knop immers noodzakelijk. Het is momenteel nog niet bekend wanneer de tappunten weer kunnen worden gebruikt.

Voor ouders uit de Gooi en Vechtstreek organiseert Jeugd
en Gezin op donderdag 9 april tussen 20.30 en 21.30 uur
de gratis webinar ‘Hoe kom je als gezin de coronaperiode
door?’. Het is een pittige tijd. Ouders moeten hun eigen
(thuis)werk zien te verenigen met het schoolwerk van de
kinderen. Ze hebt hun eigen zorgen, maar zien ook die van
de anderen in het gezin. In de webinar helpt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve ouders op weg. Via
de chat kunt u vragen inbrengen die door haar behandeld
worden. Aanmelden kan via www.jggv.nl. De webinar is nog
een maand terug te kijken.

Papiercontainers bij de weg

Tips voor binnen

De GAD zamelt oud papier en karton in
samen met vrijwilligers van verenigingen, clubs en scholen. De verenigingen
krijgen daar een vergoeding voor. Door
het coronavirus lukt het verenigingen
niet altijd om vrijwilligers te mobiliseren.
Daarom gaat de GAD de papierinzameling voor veel wijken nu overdag
doen. Helaas kunnen zij niet per wijk aangeven of de inzameling overdag
plaatsvindt of in de avond. Zet daarom uw papiercontainer (blauwe bak) op
de inzameldag vóór 7.30 uur aan de straat.

Met dit mooie weer is het extra jammer dat we niet zo
veel naar buiten kunnen. Mocht de verveling toeslaan, dan
geven we u graag een paar tips:
- Houd een lenteschoonmaak
- Kijk samen met vrienden via Skype een zomerse film
- Schrijf een kaartje aan iemand die wel een steuntje in de
rug kan gebruiken
- Picknick in de tuin of de huiskamer
- Zaai groenten en kruiden en zie ze in de komende weken
iedere dag verder groeien
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Steun onze lokale ondernemers. Juist nu!
De effecten van het coronavirus zijn
ongekend en maatregelen die worden getroffen om de verspreiding
tegen te gaan raken veel bedrijven.
Ook als gemeente spreken we veel
ongeruste ondernemers.
“De afgelopen weken heb ik veel ondernemers gesproken die een groot deel van hun
inkomsten verliezen. Logisch dat zij zich
ontzettend zorgen maken”, aldus wethouder
Jan Klink van Economische Zaken. “Onze
ondernemersmanager Natasja Zak heeft veel
persoonlijk contact met de Wijdemeerse
bedrijven. Hierdoor kunnen we goed inspelen
op wat er leeft en wat nodig is. We wijzen hen
op de regelingen en kijken naar maatwerkoplossingen. Zo hebben zij snel duidelijkheid
en kunnen misschien wel open blijven, al dan
niet met aangepaste bedrijfsvoering.”

Lokale maatregelen
Lokaal kunnen bedrijven via het regionale
loket de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (TOZO) aanvragen.

Daarnaast worden er op dit moment geen
aanmaningen of dwangbevelen gestuurd
voor de gemeentelijke belastingen, gaat de
deurwaarder tijdelijk niet op pad en rekenen
we geen boeterente bij uitstel van betaling.
De inning van de toeristenbelasting over 2019
stellen we uit zolang de crisis duurt. Klink: “We
onderzoeken momenteel welke aanvullende
maatregelen we kunnen nemen. Half april
hopen we hier meer over te kunnen zeggen.”

Steun lokale ondernemers
“Ook als inwoner kunt onze lokale ondernemers helpen. Veel horecaondernemers bezorgen thuis en/of zijn open voor het afhalen
van maaltijden. Kijk daarvoor op
www.wijdemerenthuis.nl of
www.helpdehoreca.nl. Of misschien kunt u
een tegoedbon kopen voor de schoonheidssalon of kapper en deze op een later moment
inwisselen? Steun onze lokale ondernemers.
Juist nu!”, besluit Jan Klink.

Vragen?
Heeft u als ondernemer nog vragen? Dan

kunt u terecht bij ondernemersmanager
Natasja Zak van maandag t/m vrijdag via

e-mailadres n.zak@wijdemeren of
telefoonnummer (035) 65 59 412.

een gezinslid koorts, blijf dan thuis!
- Voorkom drukte in gebieden, vaar dan liever
niet.

gestuurd wordt) hoeft dit niet. In dat geval
geldt: stap niet tegelijk uit en houd altijd 1,5
meter afstand.
- Neem voldoende afstand als u voor anker
gaat en ga zeker niet dubbel liggen.

Gedragsregels voor op het water
Een veilig vertrek
- In de jachthaven gelden aangepaste regels.
Zorg dat u weet welke regels er gelden en
volg de voorschriften strikt.
- Houd voldoende afstand bij openbare trailerhellingen en voorkom groepsvorming.

Onderweg bij sluizen en bruggen

Het is lente! En dat betekent dat het
warmer wordt buiten. Natuurlijk
gaan we er vanuit dat u desondanks
zo veel mogelijk binnen blijft. Gaat
u toch naar buiten, bijvoorbeeld om
te recreëren op de plassen? Houd u
dan aan de gedragsregels die op het
water gelden.

Altijd…
- Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar,
ook bij sluizen en aanlegplaatsen.
- Ga niet met drie personen of meer op pad
(gezinnen uitgezonderd).
- Vermijd sociale contacten met andere
watersporters.
- Bent u verkouden, moet u hoesten of heeft

- Voorkom het aanleggen bij wachtsteigers bij
sluizen en bruggen zo veel mogelijk. Als het
niet anders kan, houd dan voldoende afstand tot de andere boten. Voorkom dat u
dubbel moet liggen.
- Volg bij de sluizen strikt de aanwijzingen van
de sluiswachter op.

Aanleggen
- Houd bij openbare aanlegplaatsen met
boxen een box tussen u en een andere
boot vrij als u met een open boot vaart.
Bij kajuitboten (waarbij ook in de kajuit

Bereid u goed voor!
- Brug en sluisbedieningen zijn minder
frequent, tijden kunnen afwijken en per dag
wisselen. Bekijk voor de laatste informatie:
www.vaarweginformatie.nl.
- Controleer voor vertrek of uw overnachtingshaven of aanleghaven geopend is.
De gedragsregels zijn opgesteld in samenwerking met HISWA-RECRON en de Coöperatie Gastvrije Randmeren. Bent u recreatieondernemer en heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de gebiedsloods
voor de recreatiesector Nanette Elfring via
n.elfring@wijdemeren.nl, telefoonnummer
06 37 32 42 61.

Inwoners voor elkaar in Wijdemeren
Het coronavirus kan het dagelijks
leven lastig maken. Sociaal contact
is nu extra moeilijk. Misschien heeft
u hulp nodig, behoefte aan een
praatje of wilt u juist iets doen voor
een ander? De Appelboom biedt een
overzicht van alle hulp en initiatieven
in Wijdemeren.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt
u per dorp alle initiatieven, u kunt zelf met de
initiatiefnemers contact opnemen. Komt u
er niet uit? Dorpscoördinator Bas Immerzeel
koppelt u graag aan een initiatief of helpt u op
weg met een nieuw idee. Staat uw initiatief
er niet bij? Ook dan kunt u contact opnemen
met Bas. Hij is bereikbaar via 06 52 58 09 22
of b.immerzeel@wijdemeren.nl.

Trots op inwoners
Wethouder Rosalie van Rijn: “Het is bijzonder
om te zien hoe mensen in deze tijd naar
elkaar omkijken. Prachtig dat er grote, maar
ook kleine initiatieven zijn ontstaan in onze
dorpen. Iedereen doet het maar gewoon!
Daar ben ik trots op. Heeft u hulp nodig?
Twijfel dan niet en pak de telefoon.
Met elkaar moeten we het doen.”

Beweegactiviteiten: thuis aan de slag
Iedere maand licht beweegcoach
Beppie van de Bunt een 60+ sport- of
beweegactiviteit uit, maar door alle
maatregelen lukt dat helaas niet.
Zeker in deze bijzondere situatie is
het van belang voldoende te blijven
bewegen, voor iedereen. Daarom:
tips van Team Sportservice!

Ga bijvoorbeeld een rondje wandelen, hardlopen, skeeleren of fietsen in de buitenlucht.
Ook bieden veel sport- en beweegaanbieders
in Wijdemeren online lessen aan.

Online lessen
Sportlokaal uit Nederhorst den Berg geeft
‘SportZonderLokaal mini-workshops’ aan

iedereen via www.sportlokaal.net/sport-online. Of bekijk de tips voor looptraining en
core stability van de Bergse Runners Club via
www.bergserunnersclub.nl. Via WhatsApp
kunt u tenslotte filmpjes ontvangen van de
fysiotherapeut van Stichting Buro Sport door
te mailen naar info@stichtingburosport.nl.

Uitdaging
Welke uitdaging gaat u aan in deze tijd? Heeft
u zelf een leuk initiatief? Team Sportservice
hoort dit graag via rvandervliet@teamsportservice.nl. Op de website en social mediakanalen worden de initiatieven gedeeld.
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Aanplant nieuwe bomen
Dit voorjaar worden op verschillende
locaties in Wijdemeren bomen verplant en aangeplant.
Het gaat vooral om bomen die we nog moeten aanplanten bij afgeronde projecten en op
locaties waar eerder bomen zijn weggehaald,
zoals op de Elbert Mooylaan in Kortenhoef.

Start werk

Meer informatie

Aannemer Gebroeders De Ronde is begin
april gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Binnenkort worden de bomen
daadwerkelijk geplaatst. In sommige gevallen
is het nodig om voertuigen te verwijderen
rond de locatie van de werkzaamheden of
om een wegdeel tijdelijk in zijn geheel af te
sluiten voor verkeer. U ontvangt hierover dan
een brief van de aannemer.

Op www.wijdemeren.nl/boomaanplant2020
vindt u een overzicht van de locaties waar we
bomen gaan verplanten en aanplanten.
Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar
bomen@wijdemeren.nl.

Herinnering: enquête moerasvogels
Hoe verbeteren we het leefgebied
voor moerasvogels? Door riet langs
de oevers te stimuleren, graslanden
te plaggen of één van de andere
mogelijkheden? En waar kunnen we
dat het beste doen? Heeft u hierover
ideeën, doe dan uiterlijk 12 april mee
aan de enquête via www.wijdemeren.nl/moerasvogels.
Moerasvogels zoals de grote karekiet, purperreiger en roerdomp hebben het moeilijk
in het plassengebied. Projectleider Renier
Koenraadt: “We hebben de taak deze moerasvogels in stand te houden. Daarom doen

partners uit het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen een verkenning hoe en waar
we dat het beste kunnen doen. We houden
daarbij ook rekening met de voorkeuren van
inwoners met behulp van deze enquête.
We hebben de enquête door de coronasituatie
verlengd tot en met 12 april. Wanneer u meedoet kunt u aangeven of u over de uitkomsten
geïnformeerd wilt worden. Grondeigenaren
die kansen zien voor moerasvogels op eigen
terrein, wil ik vragen om mij een e-mail sturen
via moerasvogels@wijdemeren.nl. Dan neem ik
contact op. Ik zie uit naar de reacties.”

Officiële bekendmakingen
(project Vlindertuin) (23.03.20)

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 1: plaatsen dakkapel (23.03.20)
- Stichts End 66: wijzigen voorgevel (25.03.20)

Breukeleveen
- Herenweg 91: bouwen woning (20.03.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen woning (20.03.20)
- Zuidereinde 112: realiseren erfafscheidingen (01.04.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 182: plaatsen dakkapel (24.03.20)
- Julianaweg 8: verbouwen woning t.b.v. mantelzorg
(29.03.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 2: plaatsen dakkapel (19.03.20)
- Golfslag 19: plaatsen zonwering (01.04.20)
- Oude Molenmeent 9: bouwen bijgebouw (23.03.20)
- Eiland Robinson Crusoë: verbouwen bedrijfsgebouw
(25.03.20)
- Prinses Marijkestraat 10: maken uitweg (23.03.20)
- Rading 2a: afwijken van bestemmingsplan voor
39 recreatiewoningen (01.04.20)
- Rembrandtlaan 54: plaatsen dakkapel (29.03.20)

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

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Dammerkade 4: plaatsen dakkapel (31.03.20)
- Van Blarcumlaan 1: plaatsen dakkapel (24.03.20)

Loosdrecht
- Afwijking bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival
(31.03.20)
- De Zodde 14: uitbreiden bedrijfspand (24.03.20)
- Industrieweg 18: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(19.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen keerwanden
(31.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: vervangen vloer (31.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: realiseren vier woningen in
bestaand bedrijfsgebouw (24.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 280a: wijzigen voorgevel (31.03.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen (19.03.20)
- Middenweg 35: verbouwen woning en toevoegen
dakkapellen (31.03.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 182, Albert Heijn aanvraag
vrijstelling plaatsing vetafscheider

> Vaststelling partiële herziening
bestemmingsplan Hinderdam 5,
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5
maart 2020 de partiële herziening bestemmingsplan
Hinderdam 5 in Nederhorst den Berg heeft vastgesteld.

Plan
Het plan voorziet in het toevoegen van de functieaanduiding – specifieke vorm van agrarisch – kattenhotel. Dit
maakt het realiseren van een kattenhotel in een van de
bestaande gebouwen mogelijk.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 8 april 2020 gedurende zes weken
ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP7000Hidam52019-va00). In verband met
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestemmingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Beroep
Nederhorst den Berg
- Hinderdam 3: verbreden uitrit (21.03.20)
- Jan Steenhof 18: plaatsen dakkapel (19.03.20)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping (20.03.20)
- Rivièrahof 27: plaatsen dakkapel (01.04.20)
- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg (01.04.20)
- Torenweg 2: verplaatsen kozijn en plaatsen dakkapel
(25.03.20)
- Nabij Vreelandseweg 37: aanleggen duiker (20.03.20)
- Vaartweg 20-21: bouwen acht woningen

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Veendijk 16: maken uitweg (31.03.20)

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
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
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.
> Omgevingsvergunning voor
het verplaatsen van een
toegangsbrug Herenweg 20a,
Breukeleveen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het verplaatsen
van een bestaande brug circa 10 m noordelijker bij het
perceel grond Herenweg 20a in Breukeleveen. De nieuwe
brug wijkt qua ligging af van hetgeen ter plaatse is toegestaan. De bestaande brug wordt verwijderd.
De omgevingsvergunning bestaat uit het onderdeel:
1. het bouwen van een bouwwerk, een gebouw zijnde
(artikel 2.10, Wabo);

Inzage
In verband met het coronavirus kunt u het voornemen
tot verlening van de omgevingsvergunning vanaf 9 april
2020 gedurende zes weken digitaal opvragen
via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen
het voornemen tot vergunningverlening een schriftelijke
zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met het secretariaat
Fysiek Domein op telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het voornemen om vergunning te
verlenen.

Wijdemeren

8 april 2020

informeren

Officiële bekendmakingen
Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer
(088) 63 33 000.

www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP3500Vaartwg2021-va01). In verband met
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestemmingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Beroep
> Ontwerpbestemmingsplan
Clubhuis en Loods watersportvereniging de Watervogels,
Oud-Loosdrechtsedijk 103b,
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Clubhuis en loods watersportvereniging de Watervogels , Oud-Loosdrechtsedijk 103b
te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de Watervogels is
voornemens om het terrein aan de Oud-Loosdrechtsedijk
103b her in te richten. De bestaande bebouwing (loods
met aangebouwd een clubhuis) zal worden gesloopt. Er
zal in de nabijheid van de te slopen opstallen een nieuwe
loods worden opgericht en dieper het gebied in een
clubgebouw.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
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
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

> Wijziging bestemmingsplan
Buitengebied Nederhorst den
Berg/perceel Torenweg 12,
Nederhorst den Berg

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende
zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8000Old103b-on00). In verband met
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestemmingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan 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.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij
voornemens zijn om het bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg te wijzigen voor zover dit betrekking
heeft op het perceel Torenweg 12 in Nederhorst den Berg.

Plan
Het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd. De
bestaande opstallen worden gesloopt, waarna er één
burgerwoning kan worden gebouwd. Daartoe zal het
bestemmingsplan Buitengebied worden gewijzigd. In de
regels van het bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den Berg is de bevoegdheid voor burgemeester en
wethouders opgenomen om, ingeval van bedrijfsbeëindiging, de bestemming Agrarisch te wijzigen in Wonen-2,
Tuin-1 en/of Agrarisch met waarden – Natuur- en
landschapswaarden.

Inzage
Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan
beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de
gemeenteraad.

> Vaststelling bestemmingsplan
Vaartweg 20-21, Nederhorst den
Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 5 maart 2020 het
bestemmingsplan Vaartweg 20-21 in Nederhorst den Berg
heeft vastgesteld.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van zes woningen en twee
appartementen met bijbehorende infrastructuur.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt
vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende zes weken ter
inzage. Het bestemmingsplan kan worden ingezien op

Het ontwerpwijzigingsplan, met bijbehorende stukken,
ligt vanaf donderdag 9 april 2020 gedurende zes weken
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.WP20Torwg122019-on00). In verband met
de maatregelen rond het coronavirus kan het bestemmingsplan niet worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze over het
ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders 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 op worden
genomen met de administratie van het Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd over het vast te stellen wijzigingsplan
beroep te kunnen instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerpwijzigingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- parkeerplaats t.h.v. Jozef Israëlslaan 3, plaatsen van een
container voor bouwafval, van 1 april t/m 31 mei 2020
(01.04.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl (Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
degene die het besluit genomen heeft.

Overig
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

2020 bekend gemaakt heeft. De noodverordening is te
raadplegen op www.wijdemeren.nl.

> Aanwijzingsbesluit toezichthouders noodverordening
COVID-19

Gezien de wens voor handhaving van de noodverordening heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek toezichthouders aangewezen. Het aanwijzingsbesluit is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

> Wijzigingsbesluit noodverordening COVID-19

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
heeft op 1 april 2020 een wijzigingsbesluit genomen voor
de noodverordening COVID-19. De wijziging houdt in dat
het verboden is om sanitaire voorzieningen op te houden
in de vorm van gemeenschappelijk toilet-, was- en douchevoorzieningen. Het wijzigingsbesluit is te raadplegen
op www.wijdemeren.nl.

Loosdrecht
- Interbuild Management B.V., Oud-Loosdrechtsedijk 182,
Ontheffing geluidshinder, vrijdag 17 of zaterdag 18 juli
(03.03.20)

Nederhorst den Berg
- parkeerplaats t.h.v. Jozef Israëlslaan 3, plaatsen van een
container voor bouwafval, van 1 april t/m 31 mei 2020
(23.03.2020)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

> Ontheffing geluidhinder
Oud-Loosdrechtsedijk 182

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 4:6 van de
Algemene plaatselijke verordening Wijdemeren 2018 voor
het lossen van winkelinventaris met veel transportbewegingen op vrijdag 17 juli of zaterdag 18 juli van 05.00 07.00 uur. Aan de ontheffing zullen voorschriften worden
verbonden om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken.
Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 4:8 van
de Algemene wet bestuursrecht binnen twee weken na
datum van deze publicatie hun zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD,
Loosdrecht. Loosdrecht, 22 april 2020

>

Nota Grondbeleid 2020-2024

Op 6 februari heeft de gemeenteraad de Nota Grondbeleid 2020-2024 geamendeerd vastgesteld. De nieuwe
nota en bijbehorende aanbiedingsbrief namens het college zijn in te zien via www.wijdemeren.nl/beleidsnotas.

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
heeft op 26 maart 2020 besloten tot een Noodverordening COVID-19. Dit naar aanleiding van de aanvullende
maatregelen die het kabinet op maandag 23 maart
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>

Vrijstellingsbesluit markten

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
heeft op 1 april 2020 een vrijstellingsbesluit markten
vastgesteld. Het vrijstellingsbesluit is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

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.

