
Een grijze en koude ochtend in 
Kortenhoef. Volop werk aan de 
winkel voor de energieklussers van 
Energiecoöperatie Wijdemeren. 
‘’Acht aanvragen in één weekend’’, 
vat klusser en coach Jan Welle samen 
als de net begonnen energieklusser 
Krista van der Knijff de vestiging van 
EC Wijdemeren aan de Dodaarslaan 
binnenstapt. 

De vraag naar hun diensten is groter dan ooit. 

Het koudere weer, maar vooral de facturen van 

de energieverstrekkers, die eind van de maand 

op de mat vallen, brengt mensen in financiële 

problemen. ,,Er zijn veel mensen die alleen van 

de AOW en een klein pensioen moeten rond-

komen’’, schetst Jan, gepensioneerd ict’er.

Hij vertelt over een man die in een oud huis 

woont. ,,Geen spouwmuurisolatie, geen 

kruipruimte, hij had het echt koud.’’ Voor die 

categorie zit een warmtepomp of vloerisolatie 

er om praktische en financiële redenen niet 

in. Dat wil niet zeggen dat Jan geen hulp kan 

bieden. In een uur tot twee uur tijd brengt 

hij tochtstrips aan, radiatorfolie en draait hij 

ledlampen in de fittingen. ,,En ik heb hem een 

warmtedeken van de coöperatie gegeven die 

hij om zich heen kan slaan.’’ 

Eerste hulp bij stijgende energielasten, is de 

slogan van de coöperatie. Die hulp is harder 

nodig dan ooit. Energiecoöperatie Wijdeme-

ren doet een oproep aan mensen om zich te 

melden als energieklusser en of energiecoach. 

Maar wat doet zo’n coach? ‘’Mensen melden 

zich aan voor een gesprek bij de energieco-

operatie’’, legt Jan uit. ‘’Ik krijg hun gegevens 

door en maak een rondje met ze door het 

huis. Wat wil je bereiken is de eerste vraag? En 

hoeveel wil en kan je besteden?’’ 

Poetin
In 90 procent van de gevallen doen inwoners 

van Wijdemeren beroep op de energiecoö-

peratie omdat ze geld willen besparen op hun 

energienota. “Sommigen willen per se van het 

gas af om Poetin dwars te zitten. Maar voor de 

meesten is het niet weggelegd om duizenden 

euro’s te investeren in een warmtepomp.” De 

energiecoach brengt op basis van de wensen 

en mogelijkheden een rapport uit.

Daarmee kan Krista aan de slag. In het dagelijks 

leven is ze zelfstandig grafisch vormgever en 

ontwikkelaar van websites, “Ik kan mijn tijd 

zelf indelen. Ik wil mensen graag helpen die 

zelf niet weten waar ze moeten beginnen om 

energie te besparen. Wijdemeren is een hechte 

gemeenschap. Ik vind het ook heel leuk om de 

lokale samenleving beter te leren kennen.” Het 

klussen kost haar gemiddeld twee tot vier uren 

per week. De opleiding krijgt ze van coaches 

zoals Jan. Maar er zijn meer vrijwilligers van de 

energiecoöperatie die niet alleen de inwo-

ners maar ook elkaar helpen met praktische 

vaardigheden. Of dat nu het afstellen van een 

cv-installatie is of het plaatsen van gas- en 

stroomverbruikmeters.

Behoefte
Energiecoöperatie Wijdemeren zoekt meer 

vrijwilligers als Jan en Krista. Want de behoefte 

naar besparing zal alleen maar toenemen. ‘’Ik 

geloof niet dat we teruggegaan naar de ener-

gieprijzen van vroeger’’, zegt Krista. 

Jan benadrukt dat advies en hulp voor alle 

inwoners van Wijdemeren, vermogend of 

armlastig, weggelegd is. ‘’Er mag geen drempel 

zijn.’’ De klussers gaan geen zonnepanelen 

leggen, maar kunnen wel bedrijven noemen 

waarvan ze weten dat de prijs kwaliteitverhou-

ding goed is.

Ook energiecoach of klusser worden? Neem 

contact op met Energiecoöperatie Wijdemeren 

via e-mail info@ecwijdemeren.nl.
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Geen vuurwerkverbod

Voor komende jaarwisseling geldt geen 

vuurwerkverbod in Wijdemeren.

De gemeente volgt het landelijke beleid.

Wel steunt ze burgers die de jaarwisseling 

vuurwerkvrij willen doorbrengen door posters

te verstrekken.

Bekendmakingen

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Donkere dagen vragen 
om een extra oogje op
de wijk

Poldergoud
Norman van der Geer
#mooiwijdemeren

>   Speelplek Godelindehof 
Bewoners van de Godelindehof in Nieuw-

Loosdrecht en andere belangstellenden 

zijn 8 december van 16.00 tot 18.00 uur 

welkom op een inloopbijeenkomst. In de 

Bibliotheek Loosdrecht (Tjalk 41) vertellen we 

over het plan om de speelplek te verbeteren. 

De speelplek aan de Godelindehof voldoet 

niet aan de vereisten. Het speelgedeelte is 

niet afgescheiden van de parkeervakken. 

Hierdoor komen ballen op auto’s terecht en 

kunnen spelende kinderen afdwalen naar de 

openbare weg. We hebben eerder dit jaar 

drie mogelijkheden voor de speelplek aan 

omwonenden voorgelegd. Op basis van deze 

input hebben we een plan opgesteld. Kijk 

voor meer informatie op www.wijdemeren.

nl/Herinrichting-speelplaatsen. 

>   Gemeentehuis beperkt open
In verband met de feestdagen en een perso-

neelsbijeenkomst is er op drie maandagen 

geen avondopenstelling van het Klant Contact

Centrum en Burgerzaken. Het gaat om 5 

december (pakjesavond), 19 december (me-

dewerkersbijeenkomst) en om 26 december 

(tweede kerstdag). De gemeente belt naar de 

mensen om eerder gemaakte afspraken op 

die dagen te verplaatsen.

>   Nederhorst den Berg krijgt 
    glasvezel
Glaspoort, een samenwerking tussen KPN 

en ABP, is begonnen met het aanleggen 

van een glasvezelnetwerk in Nederhorst 

den Berg. De gemeente Wijdemeren heeft 

hiervoor toestemming gegeven. Bewoners 

in de kern Nederhorst den Berg hebben van 

Glaspoort een brief ontvangen. Ze kunnen 

toestemming geven voor de (gratis) aan-

sluiting in huis op dit glasvezelnetwerk. Het 

glasvezelnetwerk van Glaspoort is een open 

netwerk. Dat betekent dat de inwoners van 

Nederhorst den Berg zelf kunnen kiezen via 

welke aanbieders van internet- en telecom-

diensten ze gebruik willen maken. Meer 

weten? Lees verder op www.glaspoort.nl 

>   Vacatures Wijdemeren
Kom werken voor Wijdemeren! We hebben 

momenteel de onderstaande vacatures: 

• Beleidsadviseur Welzijn, Zorg en Wmo

   (32 uur p/w)

• Medewerker Sociaal Wijkteam, specialisatie 

   Jeugd (24 uur p/w)

• Twee boa’s (24-36 uur p/w).

Kijk voor meer informatie op

www.wijdemeren.nl/vacatures.

   Energieklussers: ‘Er mag geen drempel zijn’  
>   Houd uw telefoon aan
Ruim een kwart van de 75-plussers 
ontvangt een NL-Alert vaak niet 
op de mobiele telefoon omdat die 
uitstaat. Het ministerie van Justitie 
en Veiligheid en de Veiligheidsregio 
voeren deze week campagne om 
het bereik onder deze leeftijds-
groep te verbeteren. NL-Alert is het 
alarmmiddel van de overheid dat 
u waarschuwt en informeert over 
een noodsituatie. Laad ‘m op en 
Laat ‘m aan, heet de campagne.



Voor de komende jaarwisseling geldt, 
in tegenstelling tot vorig jaar, geen 
landelijk en algeheel vuurwerkverbod. 
Ook in Wijdemeren geldt geen lokaal of 
regionaal vuurwerkverbod. Samen met 
onze buurtgemeenten volgen wij het 
landelijke beleid. Wel kunt u posters
krijgen met een oproep om oud en 
nieuw vuurwerkvrij te vieren. 

In Wijdemeren gaat geen algeheel vuurwerk-

verbod gelden, omdat we regionaal ook geen 

vuurwerkverbod instellen en een waterbed-

effect willen voorkomen, laat burgemeester 

Crys Larson de gemeenteraad weten. Het 

handhaven van een lokaal vuurwerkverbod 

vergt daarnaast veel politiecapaciteit, terwijl 

die schaars is. Als er een lokaal vuurwerk-

verbod zou gelden, wil Wijdemeren ook een 

alternatieve jaarwisseling kunnen aanbieden. 

Maar dat blijkt niet haalbaar.

De gemeenteraad heeft eerder de motie

‘Wachten kan niet meer’ ingediend. De raad

vroeg het college van burgemeester en 

wethouders de mogelijkheden van een 

vuurwerkverbod te onderzoeken. Dat heeft 

het college gedaan. Het organiseren van een 

alternatieve jaarwisseling bij een regionaal of 

lokaal vuurwerkverbod blijkt geen optie. Een 

(regionaal) vuurwerkverbod betekent ook dat 

ondernemers die vuurwerk verkopen inkom-

sten mislopen, terwijl zij wel kosten gemaakt 

hebben.

We gaan wel een aantal kwetsbare locaties 

(scholen en verzorgingshuizen) aanmerken 

als vuurwerkvrije zones. Hier mag beslist geen 

vuurwerk worden afgestoken. Bijzondere 

opsporingsambtenaren en agenten contro-

leren hier op. Het overzicht van de gebieden, 

waarvoor dat afsteekverbod geldt, wordt later 

deze maand bekendgemaakt.

Posters
We willen het wel voor inwoners mogelijk 

maken om vrijwillig vuurwerkvrije zones in te 

stellen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor 

gratis posters wanneer zij samen met de straat 

of buurt een vuurwerkvrij gebied willen. Die 

posters kunnen afgehaald worden bij de re-

ceptie van het gemeentehuis. Bent u niet in de 

mogelijkheid zo’n poster af te halen, dan kan 

de gemeente een exemplaar toesturen. Stuur 

in dat geval een e-mail naar communicatie@

wijdemeren.nl en vermeld uw naam, adres en 

hoeveel exemplaren u wilt ontvangen.

Geen vuurwerkverbod, wel vrijwillig vuurwerkvrije zones

Een grote groep van wijkagenten, bij-
zondere opsporingsambtenaren (boa’s) 
en studentboa’s trok dinsdag 22 no-
vember de wijken van Wijdemeren in. 
De groep is onderverdeeld in drie groe-
pen. Zodoende kon een groot deel van 
de gemeente worden bezocht.

Aanleiding voor de schouw zijn de nationale 

inbraakpreventieweken die in november zijn 

gehouden. Daarnaast voert de politie deze 

maanden ook actie onder het mom van het 

zogenoemde donkere dagen offensief. Deze 

twee campagnes, samen met de toegeno-

men inbraken in met name Kortenhoef van 

de afgelopen maanden, waren een gegronde 

aanleiding voor de inspectie.

‘’In twee ronden van twee uur zijn wij de 

wijken van Loosdrecht, Kortenhoef en Neder-

horst in gegaan’’, vertelt Martijn de Ridder van 

de afdeling Juridische Zaken en Veiligheid. 

‘’De eerste ronde, van 14.30 tot 16.30 uur, was 

voornamelijk gericht op de veiligheid en in-

braakgevoeligheid overdag. We hebben gelet 

op fietsen die niet slot stonden, waardevolle 

spullen in auto’s en ladders/kliko’s in de buurt 

van openstaande ramen. Tijdens de eerste 

ronde belden we aan bij inwoners, deden 

we flyers door brievenbussen en spraken we 

inwoners op straat aan om te sparren of tips 

te geven.’’ 

Analyse
Tussen de eerste en tweede ronde maakten 

de boa-studenten een opdracht. Ze gaven een  

presentatie en presenteerden hun belangrijk-

ste bevindingen. Ook maakten ze een analyse 

van de (inbraak)risico’s.

De tweede ronde, van 18:30 tot 20:30 uur, 

was met name gericht op veiligheid en 

inbraakgevoeligheid in de donkere avonduren. 

“Tijdens deze ronde hebben we gelet op niet 

verlichte huizen en verdachte situaties. We 

hebben geflyerd en mensen aangesproken op 

straat. Een belangrijk doel van deze activiteit, 

was naast het geven van tips aan inwoners, 

ook het zichtbaar zijn en het afgeven van

signalen voor inwoners én voor de inbrekers.”

Wat is nu het meest opgevallen tijdens de 

inspectie? ‘’Het viel de boa-studenten voor-

namelijk op dat een groot aantal huizen in de 

geobserveerde dorpskernen niet verlicht was 

en dus een verlaten indruk achterliet.’’

Geheime plekken
De toezichthouders en agenten hebben een 

aantal tips voor de inwoners van Wijdemeren. 

Laat uw huis niet onverlicht achter. Sluit ramen 

en deuren goed af, ook als u maar heel even 

weg bent. Laat geen waardevolle spullen 

zichtbaar in uw auto liggen. Doe uw fiets of 

auto altijd op slot, ook in uw voor- of achter-

tuin. Zorg ervoor dat er geen ladders of kliko’s 

in de buurt van uw (openstaande) ramen zijn. 

Verstop geen huissleutels onder een deurmat 

of in een bloempot. Dit zijn voor inbrekers 

geen geheime plekken. Bel altijd 112 bij een 

verdachte situatie.

Donkere dagen vragen om een extra oogje op de wijk
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Oud en nieuw 
vuurwerkvrij
U maakt deze buurt 
heel blij!

Bewoners van deze straat 
vieren de jaarwisseling 
heel graag zonder 
vuurwerk. Hopelijk 
steunt u ons initiatief. 

Fijne jaarwisseling!



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Noordereinde 289: plaatsen dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75502 (11.11.22)

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (28.11.22)

- P.J.C.Gabriëlgaarde 59, vervangen kozijnen, 

   zaaknummer Z.75561 (16.11.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211a:bouwen

   woning en maken uitweg,

   zaaknummer Z.75703 (24.11.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c A23:

   vervangen damwand en steiger,

   zaaknummer Z.75699 (24.11.22)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 8: tijdelijk plaatsen leslokaal

   voor een periode van 5 jaar,

   zaaknummer Z.73574 (25.11.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 114c: wijzigen 

   brandcompartimentering t.b.v. bedrijfswoning, 

   zaaknummer Z.74672 (28.11.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan

   van bedrijfswoning naar recreatiewoning, 

   zaaknummer Z.60369 (16.11.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   entreegebouw, receptie, kantoor en

   supermarkt, zaaknummer Z.60372 (16.11.22)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan 

   havengebouw, zaaknummer Z.60373 (16.11.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen

met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 195:verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.74524 (21.11.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z73863 (21.11.22)

>  Rectificatie

Op 23 november 2022 publiceerden wij een 

verleende omgevingsvergunning voor vervangen 

van de schuur en botenhuis op de Horndijk 24 

te Loosdrecht. Het juiste adres moet echter zijn 

Horndijk 27 te Loosdrecht.

>  Besluit omgevingsvergunning 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te 
Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene

Bekendmakingen 7 december 2022

Bouwen en wonen
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Nieuwjaarsreceptie
Maandag

9 jan.
V.a. 19.30 uur

Locatie: Gemeentehuis
Rading 1
Loosdrecht

Wethouder Maarten Hoelscher heeft vorig 
week kennis gemaakt met verschillende 
sportaanbieders. Dit was tijdens een bij-
eenkomst om te brainstormen over het 
Sportakkoord. De wethouder riep vereni-
gingen op om veel samen te werken.

Sportaanbieders in Wijdemeren kunnen 

dankzij het Sportakkoord 500 euro aanvragen 

om hun sport in te zetten om meer mensen 

aan het bewegen te krijgen. Het doel van het 

Sportakkoord is om inwoners van Wijdemeren 

gezonder en actiever te maken. Hierbij zoeken 

ze bewust naar mensen die nog niet (voldoen-

de) bewegen.

De deelnemers aan het sportakkoord zijn 

actief in verschillende verenigingen uit alle 

kernen van de gemeente Wijdemeren. 

Het uitvoeringsbudget van het Sportakkoord is 

20.000 euro per jaar. Dat geld wordt besteed 

aan incidentele activiteiten van sport- en 

beweegaanbieders.

Sterker
Wethouder Maarten Hoelscher was blij met 

de mooie opkomst. Hij heeft de verenigingen

opgeroepen om vooral in te steken op samen- 

werking. Dat maakt de gemeente namelijk nog 

sterker.

Alle sportaanbieders mogen initiatieven 

aandragen voor steun uit het sportakkoord. 

Ga voor meer informatie naar 

www.sportakkoordwijdemeren.nl.

Samenwerking maakt sportverenigingen sterker



bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht 

landelijk gebied noordoost-2012’ voor de bouw 

van 7 woningen en de omzetting van één bedrijfs-

woning in een burgerwoning aan de Nieuw-

Loosdrechtsedijk 178 te Nieuw-Loosdrecht.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 1 december 2022 

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Nieuw-Loosdrechtsedijk 178 te Nieuw-

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV05NLD1782022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 

>  Besluit omgevingsvergunning 
en besluit hogere grenswaarde 
Cannenburgerpark te Ankeveen

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Ankeveen’ voor het plan Cannenburgerpark dat 

voorziet in de bouw van 32 woningen aan de 

Cannenburgerweg 3-7 en Herenweg 114-115 te 

Ankeveen.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van 

de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht tevens een besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage. 

Dit besluit betreft 5 woningen in het plangebied 

die vanwege het verkeer op de Cannenburger-

weg en Herenweg een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Inzage
De besluiten liggen met ingang van 8 december 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning 

en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Cannenburgerweg 3 te Ankeveen. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Tegen het besluit hogere waarde Wet

geluidhinder kunt u beroep indienen bij de

Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

>  Omgevingsvergunning voor het 
realiseren van 50 parkeerplaatsen 
met bijbehorende voorzieningen 
t.b.v. Fort Spion t.h.v. Bloklaan 9 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

hebben verleend voor het realiseren van 50 par-

keerplaatsen met bijbehorende voorzieningen 

t.b.v. Fort Spion, t.h.v. Bloklaan 9 te Loosdrecht. 

Voor deze vergunning is afgeweken van het be-

stemmingsplan ‘Plassengebied Loosdrecht 2013’ 

met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a,

onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). 

Op 27 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van 

Wijdemeren een verklaring van geen bedenkingen 

voor dit plan afgegeven. Op 8 september 2022 

heeft Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

een verklaring van geen bedenkingen Wet

natuurbescherming voor dit plan afgegeven.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 december 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt de omgevingsvergunning 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. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in instellen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

>  Besluit omgevingsvergunning 
Oud-Loosdrechtsedijk achter 63 
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij met toepassing van artikel 

2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een om-

gevingsvergunning hebben verleend voor het 

afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht 

landelijk gebied noordoost-2012’ voor het bou-

wen van een woning aan de Oud-Loosdrechtse

dijk achter 63 te Loosdrecht.

Op 15 november 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgegeven 

voor bovengenoemd plan.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 8 december 2022

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het besluit omgevingsvergunning 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Oud-Loosdrechtsedijk achter 63 te 

Loosdrecht. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.OV07OLDacht632022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. 

>  Verwijdering vouwwagen
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op woensdag 28 december 

2022 met toepassing van bestuursdwang een 

vouwwagen zonder kenteken en voorzien 

van een dakbox die geparkeerd staat op het 

parkeerterrein aan de Meerhoekweg te 
Nederhorst den Berg te verwijderen.

Tot en met dinsdag 27 december 2022 is de 

rechthebbende zelf nog in de gelegenheid zijn/

haar eigendom te verwijderen en verwijderd

te houden. Ook het parkeren elders in de 

openbare ruimte in de gemeente Wijdemeren 

is vervolgens niet toegestaan. De aankondiging 

dat dit voertuig door middel van bestuursdwang 

verwijderd gaat worden is op 28 november 

2022 op het voertuig aangeplakt.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

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 (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- H. van den Broek, geboren 05-10-1942,

   uitgeschreven naar India per 7 oktober 2022.

- M. Wilderink, geboren 09-06-1964,

   uitgeschreven naar Land Onbekend

   per 7 oktober 2022.

- D.G.H. Timmerman, geboren 05-01-1968, 

   uitgeschreven naar Land Onbekend

   per 7 oktober 2022.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via 14035 of 

mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

>  Verkeersbesluiten

Burgemeester en wethouders hebben, gelet op 

artikel  3 en 4, eerste lid onder c. van de Scheep-

vaartverkeerswet, besloten tot vaststelling van 

het Besluit Motorboten Loosdrechtse plassen 

dat in werking treedt op 1 januari 2023. Met 

dit besluit wordt beoogd om na 1 januari 2023 

het regiem aangaande maximumsnelheden en 

ontheffingen, zoals dat tot 1 januari 2023 geldt 

op basis van de bevoegdheid van het Dagelijks 

Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht e.o., 

ongewijzigd voort te zetten. Ontheffingen van 

dit besluit worden vanaf 1 januari 2023 aange-

vraagd bij burgemeester en wethouders.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bekendmakingen 7 december 2022
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Ter inzage
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

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 de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, 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 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Persoonsregistratie

Verkeer


