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Volg ons ook op:

Begroting
Op 8 november stelt de gemeenteraad de
begroting 2019 vast. Hoeveel geld krijgen we
binnen, waar gaat het naartoe en wat betaalt
u als inwoner? Volgende week staat in deze
krant een infographic waarin u in één
oogopslag een samenvatting ziet van de
begroting.
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Kort

Klaar voor de winter!

>

Kunstweek Wijdemeren

Van zaterdag 10 tot en met zondag 18
november is het Kunstweek in Nederland.
Dé kans voor kunstenaars om hun werk
te tonen aan een nieuw publiek.
Heeft u een atelier in Wijdemeren?
Meld u aan via
www.landelijkatelierweekend.nl.
U krijgt hiervoor extra publiciteit, promotiemateriaal en gratis toegangskaarten
voor de Nationale Kunstdagen op 10 en 11
november terug. Zie voor een overzicht
van alle activiteiten www.kunstweek.nl.

>

Het gladheidseizoen is officieel
gestart. Met vier strooiwagens, 120
ton zout, een uitgezette strooiroute
van 122 km en een team van
enthousiaste gladheidbestrijders is
Wijdemeren klaar voor de winter!
Net als vorig jaar strooien we met het zogenaamde natstrooi-systeem. Hierdoor kunnen we preventief strooien en voorkomen
we dat het glad wordt. Bovendien is er 50
procent minder zout nodig. Via een online
meldsysteem houden we in de gaten hoeveel

zout er nog op de weg ligt. Dat voorkomt onnodig strooien.

Strooiroutes
In Wijdemeren worden de hoofd- en busroutes
gestrooid én de aangrenzende fietspaden. In
woonwijken strooien we niet. Het zout werkt
pas goed door wrijving met autobanden. In de
wijken rijden te weinig auto’s om het zout effectief te laten zijn. Trottoirs worden niet gestrooid.
We doen hiervoor een beroep op u. Houdt u
de komende winter de stoep voor uw huis, en
eventueel dat van uw buren, begaanbaar?

Dag van de Ondernemer
Netwerken, inspireren, plannen
delen, ervaringen uitwisselen…
op vrijdag 16 november is de
Dag van de Ondernemer. Samen
met Ondernemend Wijdemeren
organiseert de gemeente een
netwerkborrel en wordt de winnaar
van de ondernemersverkiezing
bekend gemaakt.
De Dag van de Ondernemer is speciaal bedoeld
voor alle (startende) Wijdemeerse ondernemers.
We willen hen bedanken voor hun durf en doorzettingsvermogen. Het is de start van een nieuwe
traditie om het ondernemerschap te vieren en
ondernemers te bedanken voor hun rol bij het
levendig houden van onze dorpen.

Programma
Rasondernemer Maarten Steinkamp (Jamin,
Multivlaai) zal de finalisten van de ondernemersverkiezing aan de tand voelen.
Hoe hebben zij hun bedrijf op poten gezet en

wat kunnen andere starters hiervan leren? Er is
een inspirerende TEDTalk over ondernemerschap en natuurlijk maken we bekend wie zich
het komende jaar dé startende ondernemer
van Wijdemeren mag noemen. Om deze felbegeerde titel wordt nog tot en met zondag
11 november gestreden door Vincent van
Heijst van de Thermgroep, Roald Wentink van
Steigerverlichting.nl en Mats Smit van Smit’s
Delicious. Vergeet dus niet om te stemmen via
www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.

Tips
Valt de eerste sneeuw? Ga dan goed geïnformeerd de weg op en geef strooiwagens de
ruimte als u ze ziet rijden. Dan weten we zeker
dat het zout op de weg komt in plaats van op
de bumper van uw auto. Pas uiteraard ook uw
snelheid aan en zorg voor goede banden.

Op de hoogte blijven?
De gladheidscoördinatoren houden u deze
winter ook weer op de hoogte via het gemeentelijke Twitter-kanaal: www.twitter.com/
gemwijdemeren.

>

De Dag van de Ondernemer vindt plaats op
vrijdag 16 november vanaf 15.00 uur bij
restaurant Docks (Moleneind 5, Kortenhoef).
Er is maar beperkt plek, dus meld je snel aan
via
www.wijdemeren.nl/dagvandeondernemer.
Hier is ook het volledige programma te vinden.

M
 antelzorgwaardering

Langdurig zorgen voor familie, kennissen
of vrienden ‘doe je toch gewoon’? Maar
zo vanzelfsprekend is dat niet, zeker niet
naast een baan of studie. Vaak weten
mensen niet dat ze mantelzorger zijn.
Herkent u zich hier in? Bij de gemeente
kunt u nog tot 30 november een
mantelzorgwaardering aanvragen van
200 euro. Aanvragen kan via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg of via
Versa Welzijn, telefoonnummer
035) 62 31 100.

>

Aanmelden

Fotowedstrijd herfst

Van pompoenen en paddenstoelen tot
een prachtig verkleurend bos. Wij zijn
op zoek naar de mooiste herfstfoto van
Wijdemeren! Heeft u een mooie
najaarsfoto gemaakt? Deel hem met
#mooiWijdemeren en wie weet siert uw
foto de komende periode al onze
social mediakanalen én wint u een echte
Wijdemeren Dopper in een kleur naar
keuze. Doe snel mee, de deadline is
vrijdag 16 november!

Rectificatie

In de vorige editie is in het artikel ‘extra
geld chronisch zieken’ per ongeluk een
fout geslopen. U krijgt de bijdrage voor de
extra kosten die leven met een chronische
ziekte of beperking met zich meebrengen
automatisch opnieuw. U hoeft dit dus niet
ieder jaar opnieuw aan te vragen.
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Hij komt, hij komt…
Sinterklaas is weer onderweg naar
Nederland. Samen met zijn pieten
brengt hij een bezoekje aan alle
dorpskernen van Wijdemeren.
De intochten zijn op de volgende zaterdagen:
17 november
17 november
17 november
24 november
24 november
24 november

12.00 uur
15.30 uur
16.30 uur
12.00 uur
12.45 uur
13.45 uur

Loosdrecht, kade Jachthaven Wetterwille
Loosdrecht, Lindeplein
Nederhorst den Berg, kade Loswal
Kortenhoef, hoek Oranjeweg/Emmaweg
Kortenhoef, Winkelcentrum De Meenthof
Ankeveen, tegenover IJsclubterrein Stichts End

Collectieve energie in Kortenhoef
Er zijn nog een paar stappen te zetten voor we
echt van start gaan met de collectieve energieopwekking in Kortenhoef.
Wilt of kunt u geen zonnepanelen op uw eigen dak plaatsen?
Koop dan participaties in de collectieve daken die de energiecoöperatie Wijdemeren geselecteerd heeft voor collectieve
energieopwekking. In Kortenhoef gaat het om de daken van
Sporthal de Fuik, de loods van scouting Klaas Toxopeus en het
cultureel centrum Kortenhoef. De zonnepanelen worden in
het voorjaar van 2019 gelegd.

Voordelen

Interesse?
Meld u dan snel aan via www.energiecooperatiewijdemeren.
nl/collectieve-energieopwekking. Verkoop van de participaties
gaat op volgorde van de interesselijst.

Collectieve daken
Voor de opwekking van collectieve energie maakt de energiecoöperatie gebruik van daken van gemeentegebouwen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die bereid zijn hun dak
beschikbaar te stellen. Ook stukken land komen in aanmerking.
Ziet u mogelijkheden voor collectieve daken of parken?
Dan kunt u dit ook melden via
www.energiecooperatiewijdemeren.nl.

Door mee te doen met de postcoderoosregeling krijgt u
korting op uw energiebelasting, rendement op zonnestroom
en een overstapvergoeding. Klinkt interessant? Kom dan naar
de informatieavond op dinsdag 20 november van 19.30 tot
21.30 uur bij Dirks Sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (24.10.18)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (19.10.18)
- Meenthof 37: vervangen gevelreclame (24.10.18)
- Moleneind 33: verbouwen woning (31.10.18)

Loosdrecht

- Bloklaan nabij 9: realiseren parkeerplaatsen (24.10.18)
- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (31.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: uitbreiden woning (19.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning (30.10.18)
- Oud-Loosdrechtedijk 89b: bouwen woning (31.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 94: bouwen dakkapel (24.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 249a: plaatsen beschoeiing (31.10.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (25.10.18)

Nederhorst den Berg

- Machineweg achter 51: wijzigen bestemming van
agrarisch naar tuin (27.10.18)
- Middenweg 35a: bouwen brug (19.10.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

(19.10.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkon aan
achterzijde woningen (22.10.18)

Loosdrecht

- Alewijnlaan 24: bouwen aanbouw (29.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen
woning (19.10.18)

Nederhorst den Berg

- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing
- Moleneind 46: bouwen woning

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en
beschoeiing

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel
83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor
deze woningen een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage ter inzage bij de administratie van het Fysiek
Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1,
Loosdrecht. Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het ontwerpbesluit.

- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel
(31.10.18)
- Middenweg sectie C 5021: verbreden bestaande
watergang Hostermeerpolder (19.10.18)

Burgemeester en wethouders hebben een melding
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- M. van den Broek, Eilandseweg 17a: veranderen
bedrijfsvoering

Zienswijze
Beroep

- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (31.10.18)

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088)
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

Ontwerpbesluit wet
geluidhinder

Weigering omgevingsvergunning
>

Kortenhoef

>

Kortenhoef
- Parklaan 3: Brandveilig gebruiken buitenschoolse
opvang (01.11.18)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Ankeveen
- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw een dakkapel

‘s-Graveland

- Herenweg 67: bouwen villa (18.10.18)

- Noordereinde 54a: wijzigen monument

- Tegenover Noordereinde 56: bouwen voetgangersbrug

- De Kwakel 22: bouwen woning

’s-Graveland
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Kortenhoef

Nederhorst den Berg

>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:
In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan
Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt
zich op modernisering en herontwikkeling van het
woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
in Loosdrecht.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidszone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het
woon-zorgcentrum Beukenhorst zal vanwege het
verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale

Zie kader.

Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
> Ontwerpbesluit wet
geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:
In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan
Moleneind 56 in Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt
op deze locatie de bouw van een vervangende woning
mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het
bouwvlak wordt daartoe verplaatst.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidszone van het Moleneind. De beoogde woning
zal vanwege het verkeer op het Moleneind een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel

Officiële bekendmakingen
83 en 110a Wet geluidhinder het voornemen om voor
deze woning een hogere waarde vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 8 november 2018 gedurende zes weken
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein
(geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden
gegeven op het ontwerpbesluit.

Zienswijze
Zie kader.

Beroep
Zij die een zienswijze hebben ingediend kunnen te zijner
tijd tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
>

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8, van de Wet
ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 18 oktober 2018
het bestemmingsplan De Zuwe 18 m in Kortenhoef
gewijzigd heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn
wijzigingen in de toelichting van het bestemmingsplan
aangebracht. Het plan ziet op het wijzigen van het
gebruik van de woonboot van recreatief naar een gebruik
voor permanente bewoning.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 8 november
2018 gedurende zes weken ter inzage bij de administratie
van het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan (NL.
IMRO.1696.BP5400zuwe18m2018-va00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze op het
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan, kan gedurende deze termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500EA te ’s-Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad aangebrachte
wijzigingen op het plan.

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.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein.
Telefoonnummer 14 035
> Wijziging bestemmingsplan
plassengebied Loosdrecht 2013

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn om op grond van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 te
wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het perceel
Herenweg 91 in Breukeleveen.
Het perceel Herenweg 91 is op dit moment voorzien van
de aanduiding Recreatiewoning. Het verzoek voorziet in
het mogelijk maken van permanente bewoning door het
verwijderen van de huidige aanduiding.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpwijzigingsplan (NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-on00) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

COLOFON

Zienswijze
Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

Wijziging bestemmingsplan
het Wijde Blik
>

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Het Wijde Blik
2004 te wijzigen voor zover dat betrekking heeft op het
perceel Moleneind 56 in Kortenhoef.
Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoeleinden. Een woning moet binnen het op de verbeelding
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging
houdt in het verplaatsen van het bouwvlak.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbesluit
tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Molnd562018-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
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een omgevingsvergunning hebben verleend voor het
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en Landgoederen voor het wijzigen van het gebruik van
landgoed Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.
Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van
vergaderingen, het geven van presentaties en het
organiseren van diners voor maximaal 60 personen.
Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik
geparkeerd gaan worden op de bestaande parkeerplaats
op het landgoed.

Ter inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 8
november 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van
08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. De verleende
omgevingsvergunning (NL.IMRO.1696.OVZuidreinde432018-va00) met bijbehorende stukken is tevens in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Zie kader.

Zienswijze

Festiviteiten

Zie kader. Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen
tegen de wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk dat een zienswijze wordt ingediend.

Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan
>

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 18
oktober 2018 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 89b dat deel uit maakt van de lintbebouwing langs
de Oud-Loosdrechtsedijk. Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning
(vervangende bouw), een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw in een bestaand gebouw mogelijk te maken.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting en de
regels.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen vanaf
8 november 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de
administratie van het Fysiek Domein (geopend van 08.30
tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. Het vastgestelde
bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP4100Old89b2017va00) met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

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.

Besluit omgevingsvergunning
wijziging gebruik landgoed
Trompenburgh

Kortenhoef

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
J.J. de Jong, geboren 3 mei 1999 uit te schrijven per 28
augustus 2018 naar Land Onbekend
I.P.N. van Munster, geboren 13 februari 1982 uit te schrijven per
5 oktober 2018 naar Land Onbekend
T. Radl, geboren 24 april 1981 uit te schrijven per 5
oktober 2018 naar Land Onbekend
J.J. Schrijver, geboren 10 juli 1992 uit te schrijven per 5
oktober 2018 naar Land Onbekend
B. Tlaskal, geboren 2 september 1981 uit te schrijven per
5 oktober 2018 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Overig
Verordening naamgeving en
nummering
>

- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Intocht Sint
Nicolaas 2018, aankomst per boot aan Emmaweg,
ontvangst op winkelcentrum De Meenthof en Zuidsingel
54, op 24 november 2018, aankomst op Emmaweg
(26.10.18)

Loosdrecht

Op 18 oktober 2018 heeft de raad de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Wijdemeren
2018 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking
op de eerste dag na die van de bekendmaking (07.11.18).
De verordening regelt het toekennen van namen en
nummering (adressen) aan openbare ruimte en betreft
(slechts) een puur technische aanpassing.

- Stichting SLOEP, Intocht Sinterklaas Loosdrecht,
ontvangsten op Oud-Loosdrechtsedijk 171 en Lindeplein
aan de Lindelaan, op 17 november 2018 (25.10.18)

De verordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl/regelingen.

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.
> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 17 november 2108
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, op 8 december 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Persoonsregistratie
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.

>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de
artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

>

>

Voorlopige voorziening

R.P. Mrowiec, geboren 30 december 1980 uit te schrijven
per 29 oktober naar Land Onbekend

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

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

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.

Het betreft de volgende personen:

Beroep indienen

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 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)

