
Het betalen van de energierekening
wordt steeds moeilijker. Zeker voor
mensen met een kleine portemonnee.
De Energiecoöperatie Wijdemeren 
is daarom gestart met het project
‘Eerste hulp bij energiecrisis’. 
Iedereen in Wijdemeren die moeite 
heeft om de energierekening te be-
talen, kan hulp vragen. “We kijken 
per woning wat nodig is”, vertelt 
projectleider Marjolijn Bezemer. 

Wat is ‘Eerste hulp bij energiecrisis’?
De overheid heeft geld gegeven om mensen 

die moeite hebben om de energierekening te 

betalen te helpen. Niet met geld, maar met 

maatregelen die ervoor moeten zorgen dat 

de rekening omlaag gaat. Marjolijn Bezemer: 

“We kijken eerst naar gedrag. Hoe gebruik je 

energie en hoe krijg je dat gebruik omlaag? 

Daarnaast hebben we budget voor kleine 

energiebesparende maatregelen. Zoals 

radiatorfolie, ledlampen en het afstellen van 

de cv-ketel.”

Wie kan om hulp vragen?
Iedere inwoner van Wijdemeren kan om hulp 

vragen. “We kijken per situatie welke hulp we 

kunnen bieden, maatwerk  dus”, vertelt Marjolijn 

Bezemer. “We gaan bij iedereen thuis op 

bezoek. Daar kijken we wat mogelijk en nodig 

is. Sommige mensen hebben alleen advies 

nodig. Anderen hebben meer concrete hulp 

nodig.”Ze geeft een voorbeeld. “We waren 

bij een inwoner waar alles al goed geïsoleerd 

was. Toch konden we daar nog wel radiator-

folie aanbrengen en de temperatuur van de 

cv-ketel omlaag zetten.”

Hoe vraag ik om hulp?
Hulp vragen is eenvoudig. Bel met

06 48 54 52 27 of mail uw naam en telefoon-

nummer naar marjolijn@ecwijdemeren.nl. 

“Dan nemen wij contact op om een afspraak 

te maken.” De actie is er voor huurders én 

woningeigenaren. “We zijn er voor iedereen 

die moeite heeft om de energierekening te 

betalen.” Kijk ook op www.ecwijdemeren.nl. 
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Gemeentehuis eerder 
gesloten

Het gemeentehuis sluit op 16 juni om 16.00 uur.

Ook is de gemeente vanaf 16.00 uur niet via 

de telefoon bereikbaar. Dit in verband met een 

interne afscheidsbijeenkomst voor de huidige 

wethouders.
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Kort

Wanneer maaien we
de berm?

   Eerste hulp bij energiecrisis  

#mooiWijdemeren
@selma.van.dijk

>   9 juni: sportmiddag 

In de Motivation to Move-week organiseert 

de Mentelity Foundation op donderdag

9 juni samen met Nike een sportmiddag op 

de Nike Campus in Hilversum. Van 15.00 uur 

tot 19.00 uur zijn er clinics basketball, tennis, 

skaten en crossfit. Iedere 45 minuten wisselen

de groepjes zodat iedereen alle sporten kan 

uitproberen. Het terrein van de Nike Campus 

is rolstoeltoegankelijk. Iedereen kan gratis 

meedoen aan de activiteiten. Aanmelden 

via: www.mentelityfoundation.org. 

>   Help mee: zeildag basisscholen

Op dinsdag 21 juni is er weer een zeildag 

voor alle basisschoolleerlingen van groep 7 

in Wijdemeren. Samen met een zeilinstruc-

teur gaan de kinderen in een zeilboot het 

water op. Voor deze zeildag is Team Sport-

service nog op zoek naar vrijwilligers die 

deze dag willen helpen als zeilinstructeur.

Aanmelden kan bij buurtsportcoach Floris:

frave@teamsportservice.nl.

>   Cleanup Loosdrechtse Plassen

Stichting SLOEP, duikcentrum Loosdrecht 

en de gemeente organiseren zondag 26 juni 

weer een schoonmaak van de Loosdrechtse 

Plassen. We halen dit jaar niet alleen onder, 

maar ook boven water de troep weg. Doet u 

mee? We starten om 9.00 uur bij Jachthaven

Het Anker (Oud-Loosdrechtsedijk 117) en 

sluiten om 16.00 uur af met een gezellige 

borrel. We zijn op zoek naar vrijwilligers 

met (of zonder) bootje en natuurlijk duikers. 

Aanmelden kan via

dorpencoordinator@wijdemeren.nl.

>   Lokale omroep beginnen

De gemeente Wijdemeren heeft een lokale 

omroep en GooiTv is de uitvoerende partij. 

Zij verzorgt tv-uitzendingen in de regio. 

GooiTv heeft van het Commissariaat van de 

Media (CvdM) een aanstelling van vijf jaar 

gekregen. Deze aanstelling loopt af op

2 april 2023. Dit betekent dat belangstellende

partijen zich kunnen inschrijven. De deadline 

is 2 oktober 2022. Om in te schrijven en 

voor meer informatie:

www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-

omroep-beginnen.

In Wijdemeren is veel groen dat ge-
maaid moet worden. Maar, wanneer 
maaien we wel en wanneer maaien 
we niet? Maaien doen we alleen als 
het nodig is, bijvoorbeeld voor de 
veiligheid. Zo kunnen bloemen en 
andere planten groeien, waardoor 
insecten een fijne leefplek krijgen. 

Al een aantal jaar maaien we in juni alleen 

de vlakke delen van de bermen. Dit is nodig 

voor de verkeersveiligheid, omdat de planten 

en het gras anders over wegen en fietspaden 

gaan hangen. Ook kan de berm niet voldoen-

de water afvoeren. 

Groeien en bloeien
Het overgrote deel van de bermen in Wij-

demeren is zo smal dat het niet mogelijk is 

om bijvoorbeeld de kanten wel te maaien en 

het midden niet. Dat kan maar bij een paar 

bermen. De schuine delen (deze delen heten 

de taluds) laten we met rust. Daar hebben 

planten, insecten, vogels en zoogdieren alle 

kans om te groeien en te bloeien. De taluds 

maaien we daarom pas in oktober. Dat moet 

omdat we anders niet bij sloten en vaarten 

kunnen die moeten worden schoongemaakt.

Speelvelden
Openbare gazons maaien we het hele jaar 

door. Het gras op een speelveld mag bijvoor-

beeld niet te lang worden. Daarom maaien 

we het gras tot een bepaalde hoogte. We 

laten het maaisel liggen, zodat voedingsstof-

fen de grond in gaan.

Wanneer maaien we wel en wanneer niet?



>  Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Hollands End 91: afwijken bestemmingsplan 

   realiseren Bed en Breakfast,

   zaakkenmerk Z.72581 (31.05.22)

’s-Graveland
- t.h.v. De boomgaard 7: bouwen poldergemaal

   en doorvaarbare duiker,

   zaakkenmerk Z.72467 (24.05.22)

- ’t Jagerspaadje 26: renoveren en uitbreiden 

   clubgebouw, zaakkenmerk Z.72498 (25.05.22)

- Leeuwenlaan 36b: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.72422 (20.02.22)

- Noordereinde 249: bouwen drie woningen, 

   zaakkenmerk Z.72442 (23.05.22)

- Zuidereinde 21: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.72500 (26.05.22)

Kortenhoef
- Elzenhof 3: plaatsen airco,

   zaakkenmerk Z.72409 (20.05.22)

- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72600 (01.06.22)

- Moleneind 2a: inrichten tijdelijk terras,

   zaakkenmerk Z.72489 (25.05.22)

Loosdrecht
- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72469 (24.05.22)

- Drie Kampjes: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72502 (26.05.22)

- Eikenlaan 2: verplaatsen uitweg,

   zaakkenmerk Z.72485 (25.05.22)

- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee

   dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (25.05.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 28: afwijken bestem-

   mingsplan gebruik als zonnestudio/beauty, 

   zaakkenmerk Z.72403 (19.05.22)

- Nieuw-Loosdrecht 175: verduurzamen woning

   en plaatsen zonnepanelen,

   zaakkenmerk Z.72608 (01.06.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen

   woning, zaakkenmerk Z.72464 (24.05.22)

- Veendijk 2: plaatsen opslagcontainer,

   zaakkenmerk Z.72412 (20.05.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 145b: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.72539 (30.05.22)

- Vaartweg 20: plaatsen buitenberging,

   zaakkenmerk Z.72424 (21.05.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar 

maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

>  Verleende 
   omgevingsvergunningen 
   (reguliere procedure)

Ankeveen
- Harinxmahof 8 en 9: bouwen erker,

   zaakkenmerk Z.71682 (24.05.22)

Kortenhoef
- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.71161 (20.05.22)

- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en

   vervangen dakkapel voorzijde,

   zaakkenmerk Z.70911 (01.06.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zonne-

   panelen, zaakkenmerk Z.71477 (01.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 3: aanbrengen nieuwe 

   dakkapel bestaande aanbouw,

   zaakkenmerk Z.71167 (19.05.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: wijzigen

   clubhuis, zaakkenmerk Z.70506 (23.05.22)

- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,

   zaakkenmerk Z.70479 (24.05.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 33: plaatsen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.71708 (20.05.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en

   vervangen van de dakkapel voorgevel,

   zaakkenmerk Z.70911 (23.05.22)

Loosdrecht
- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken 

   uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (19.05.22)

- Vuntuslaan 20: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71597 (19.05.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.71613 (25.05.22)

>  Bekendmaking wet geluidhinder
(ontwerpbesluit betreffende plan 
Cannenburgerpark)

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:

Er is een aanvraag omgevingsvergunning 

ingediend om de realisatie van 32 woningen 

aan de Herenweg 115/Cannenburgerstraat 5-7 

mogelijk te maken. Ten gevolge van het weg-

verkeer op de Herenweg zullen 5 appartemen-

ten een hogere geluidsbelasting ondervinden 

dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de 

Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a 

Wet geluidhinder voor deze appartementen in 

ontwerp hogere waarden vastgesteld.

Correctie
De terinzagelegging van dit ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder was al 

eerder gepubliceerd op 2 maart 2022. Dit ging 

tegelijk met de stukken van het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning voor het plan Cannen-

burgerpark. Helaas was per abuis het ontwerp-

besluit hogere waarden Wet geluidhinder niet 

toegevoegd aan de gepubliceerde stukken. 

Met deze publicatie wordt dit hersteld. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 juni 2022 

gedurende 6 weken ter inzage. Voor het inzien 

van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 

geluidhinder kunt u een mail sturen aan

info@wijdemeren.nl of de stukken inzien bij de 

balie van het gemeentehuis.

Ter informatie zijn de samenhangende stukken 

van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

voor het plan Cannenburgerpark

(NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-on01) 

nog altijd digitaal in te zien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Cannenburgerweg 3, Ankeveen.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter 

inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen, Postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Degene, die haar/zijn 

zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken 

haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te 

maken.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 45: opheffen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende

   (bij GPP met aanvrager) (30.05.22 )

- Zuidsingel 52 , Kortenhoef: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (bij GPP met aanvrager) (02.06.22 )

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de 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 het 
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 ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren
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Verkeer

Vorige week is de eerste woning aan 
de Kastanjelaan in Nederhorst den 
Berg klaargemaakt voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen. 
Vrijwilligers van IJsclub Nederhorst 
den Berg hebben zich enorm ingezet 
om de woning gereed te maken en in 
te richten. Op korte termijn zorgen 
zij ervoor dat er aan de Kastanjelaan 
nog drie extra woningen worden 
ingericht.

In de afgelopen twee weken is ’t Drieluik in 

Loosdrecht op één kamer na geheel

bewoond door Oekraïense vluchtelingen.

Aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg 

zijn alle kamers nu bezet.  

Totaal aantal opgevangen vluchtelingen

in Wijdemeren is op dit moment 108.

Hiervan zitten er 58 in een gemeentelijk

opvanglocatie; 50 Oekraïners zijn bij

particulieren opgevangen.

Regionale samenwerking
De samenwerking binnen de regio voor de 

opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft 

goed. Wekelijks overleggen de gemeenten 

om kennis met elkaar te delen zodat de 

opvang zo goed mogelijk verloopt.

Eerste woning Kastanjelaan klaar voor Oekraïne-opvang


