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Kopje koffie? 
 
“Ik ga graag met u in gesprek over uw 
vrijwilligerswerk. Wat voor werk doet 
u? Wat drijft u? Ik zou het leuk vinden 
iets van u te horen.  
Een afspraak maken kan via  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl.”  
Wethouder Rosalie van Rijn

   8 december 2021   

Bekendmakingen

 
@gemwijdemeren

 
/gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

Deel uw verhaal!

Heeft u een mooie foto of verhaal 
over uw vrijwilligerswerk?  
Graag zetten we  dit werk zichtbaar 
in het zonnetje via onze communi-
catiekanalen. Doet u mee?  
Mailen kan voor 22 december naar  
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. 

Dinsdag 7 december is het de Dag van de Vrijwilliger. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan! We hadden 
jullie graag uitgenodigd voor een activiteit of feest, maar dat kan helaas niet. Op deze plek staan we daarom als 
college graag stil bij het belang van de vele vrijwilligers voor onze Wijdemeerse dorpen.

We zien jullie bij kerken, bij scholen, bij sportclubs. Bij activiteiten die gaan om het behoud van natuur, cultuur en historie. We zien dat het 

moeilijk is om voldoende vrijwilligers te vinden en te behouden, maar we zien óók hoeveel plezier vrijwilligerswerk geeft. Jullie inzet maakt de 

dorpen zo levendig en fijn om in te wonen, jullie zorgen voor de verbinding. Kortom, we zien jullie!

De afgelopen 1,5 jaar stonden in het teken van de coronacrisis. Een crisis waar iedereen nog steeds de gevolgen van ondervindt.  

Veel vrijwilligersactiviteiten gingen in andere vormen door of stopten zelfs. Vrijwilligers bleven noodgedwongen thuis. De druk op andere 

vrijwilligers werd hoger. Dat maakte het werk niet altijd leuk. Maar jullie gingen onvermoeibaar door. Jullie keken, en kijken, naar anderen 

om. Jullie zijn voor velen een lichtpuntje in hun leven. We spreken daarom nadrukkelijk onze  dank en waardering uit voor jullie flexibiliteit, 

creativiteit en tomeloze energie in deze lastige tijd.

We zijn ontzettend blij dat er nog steeds nieuwe initiatieven ontstaan in de dorpen. Dat er nog elke dag nieuwe vrijwilligers bij komen, oud 

of jong, ervaren of onervaren. Onder de bezielende leiding van doorgewinterde vrijwilligers worden nieuwe koersen ingezet om clubs, 

verenigingen en stichtingen klaar te maken voor de toekomst. Het doet ons in het bijzonder goed dat nieuwe jonge vrijwilligers opstaan  

in het verenigingsleven en zo hun steentje bijdragen aan het behoud ervan. 

We zijn ongelofelijk trots op jullie! Door jullie inzet rukt de brandweer uit, gaan we naar muziek- en sportverenigingen en worden er 

activiteiten georganiseerd. We danken jullie nogmaals enorm voor het werk dat jullie met hart en ziel doen voor alle clubs, verenigingen, 

instellingen, stichtingen, kerken en uiteindelijk, altijd, jullie dorpen in onze mooie gemeente. 

We hopen jullie snel te zien, want die echte ontmoeting missen wij enorm.

 

Een hartelijke groet namens het college,

 

Rosalie van Rijn

Wethouder vrijwilligerswerk

Vrijwilligers bedankt!



Wijdemeren
informeren

8 december 2021

Bij de gemeente kunt u terecht met 
al uw vragen op het gebied van in-
komen, zorg, welzijn, werk en jeugd. 
Misschien maakt u zich zorgen om 
een ander of heeft u behoefte aan 
iemand die met u meedenkt of u on-
dersteunt. 

U kunt hulp inschakelen als uw leven bijvoor-

beeld verandert door ouderdom, ontslag, 

schulden, ziekte of echtscheiding. Of als u 

zich zorgen maakt en hulp nodig heeft bij de 

opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van 

uw kind. Denk bijvoorbeeld aan verslaving, 

school, pesten of grenzen stellen. 

Consulenten sociaal domein
De consulenten van het sociaal domein 

en sociaal wijkteam helpen u graag met 

informatie, een verwijzing naar de juiste 

instantie of ondersteuning. Dat regelen zij 

samen met u. Deze hulp is een voorziening 

van de gemeente en kost u geen geld.

Hoe komt u in contact?
U kunt bellen naar telefoonnummer 14 035, 

mailen naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl

of een formulier invullen op

https://formulieren.wijdemeren.nl/hulpvraag

Vragen over jeugd, zorg, werk of inkomen? 

Het gaat beter met de grote karekiet in 
de Oostelijke Vechtplassen. De meer 
dan 10 kilometer die de afgelopen jaren 
in opdracht van de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen aan netten en rasters 
hebben gezorgd dat de populatie weer 
stabiel is, terwijl voorheen het aantal 
paren afnam.

Grote karekieten hebben hoog riet nodig 

dat in het water staat. Dat riet is ook 

favoriet bij ganzen, die volop aanwezig 

zijn in het gebied. Vogelexpert Jan van der 

Winden: ‘Jarenlang hebben de ganzen hun 

gang kunnen gaan, waardoor het leefge-

bied voor de karekiet steeds slechter werd. 

Gelukkig hebben we het tij kunnen keren. 

Tussen 2018 en 2020 is er een kleine 10 

kilometer aan netten en rasters aange-

legd rondom rietzones in de Ankeveense 

plassen, Kortenhoefse plassen, Wijde Blik, 

Loenderveense plas, Loosdrechtse plassen, 

de Stille plas en de Tienhovense plassen. 

Op de meeste plekken is het riet goed gaan 

groeien. En dat heeft ervoor gezorgd dat 

zich hier weer nieuwe grote karekieten 

hebben gevestigd.’

Geeft u de karekiet z’n naam?
Zo is er afgelopen zomer een nieuw kare-

kietmannetje neergestreken in de Loender-

veense Plas. Hij vond al snel een vrouwtje 

en bracht jongen groot. Hij is door Jan 

geringd maar heeft nog geen naam.

Heeft u een voorstel? Mail uw suggestie 

dan voor 21 december naar

secretariaat_ovp@noord-holland.nl onder 

vermelding van ‘naam karekiet’. Wordt uw 

naam uitgekozen? Dan krijgt u hierover 

bericht en mag u volgend jaar met Jan van 

de Winden mee op excursie! 

Het gaat goed met de karekiet!

Geen vuurwerk rond jaarwisseling
Het kabinet heeft een vuurwerkverbod 
afgekondigd voor de aankomende 
jaarwisseling. Ook in Wijdemeren is het 
daarom verboden vuurwerk te verkopen
of af te steken. 

Het kabinet hoopt met dit verbod de 

hulpdiensten tijdens de jaarwisselingen te 

ontlasten in deze coronatijd. Het gaat dan 

om politie, boa’s en brandweer, maar zeker 

ook om alle ziekenhuizen die al enorme 

druk ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel?
Niet al het vuurwerk wordt verboden. Het 

zogenoemde F1-kindervuurwerk mag 

(vanaf 12 jaar) het hele jaar door gekocht 

en afgestoken worden, dus ook met oud en 

nieuw. Sterretjes, knalerwtjes en trektouw-

tjes mogen dus wel. 

Boetes en straf
Loopt u toch met vuurwerk over straat, 

dan riskeert u een boete van ten minste 

honderd euro. Bij zo’n boete heeft u ook 

meteen een strafblad. Steekt u consumenten-

vuurwerk af, dan bedraagt de minimale 

boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u 

gepakt met illegaal vuurwerk dan begint de 

boete bij vierhonderd euro. Ook loopt u de 

kans op een strafblad. Daarnaast bestaat 

de mogelijkheid dat u zelf de schade aan 

eigendommen van bewoners of de

gemeente moet betalen.

Meld overlast
Om een goed beeld te blijven houden van 

de plekken waar overlast is, vragen we u 

om eventuele overlast direct te melden 

bij de politie 0900-8844. Heeft u een 

vermoeden van illegaal vuurwerkbezit of het 

vermoeden van het verkopen van vuurwerk, 

dan kunt u dat ook melden bij de politie. 

Wilt u dat liever anoniem doen, dan kan dat 

via www.meldmisdaadanoniem.nl.

De nieuwe avondlockdown kan het 
lastig maken om in beweging te blij-
ven, maar dat hoeft niet. Beweging 
zorg niet alleen voor fitheid, maar 
ook voor een positieve mindset. 
Team Sportservice geeft tips. Doet u 
mee?

Zet de wekker een uurtje eerder dan ge-

bruikelijk en maak een afspraak in de sport-

school of ga fietsen, wandelen of hard-

lopen. Ook zijn er via YouTube veel gratis 

workouts te vinden. Misschien maakt uw 

werkgever het mogelijk om ook overdag 

te sporten? Blok hiervoor dan een pauze. 

Hierna gaat u weer gefocust aan de slag!

Sporten na 17.00 uur
Tot slot is het nog steeds mogelijk om na 

17.00 uur te sporten, alleen niet in georga-

niseerde vorm. Op 1,5 meter afstand kunt u 

met een sportmaatje wandelen, fietsen of 

bootcampen. Samen bewegen is gezelliger 

en een goede motivatie.

Tips en informatie
Heeft u meer motivatie nodig? Neem voor 

gratis sport- en beweegadvies contact op 

met Eva Stam van Team Sportservice ‘t 

Gooi via estam@teamsportservice.nl. 

Bewegen? Een avondlockdown houdt ons niet tegen!

Op 10 december is het Paarse Vrijdag. 
Op deze jaarlijkse actiedag steunen 
scholen leerlingen die zich als LHBTI+ 
identificeren. Belangrijk, want LHBTI+ 
leerlingen worden twee keer zo vaak 
gepest op school.

LHBTI+ staat voor lesbisch, homo, bi, 

transgender, intersekse, queer, aseksueel 

en panseksueel. Zo’n 9 procent van de 

meisjes en 7 procent van de jongens voelt 

zich aangetrokken tot seksegenoten.

En bijna 4 procent identificeert zich niet 

met het geboortegeslacht. Aandacht voor 

seksuele diversiteit en genderdiversiteit is 

dus belangrijk. Wilt u meer weten? Lees 

meer op www.paarsevrijdag.nl.

Gooi & Vecht Inclusief
De nieuwe stichting Gooi & Vecht Inclusief 

organiseert, onder andere in Wijdemeren, 

activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners 

die zich als LHBTI+ identificeren zichzelf 

kunnen zijn, kunnen houden van wie zij 

willen, zich veilig voelen én mee kunnen 

doen. Volgt u de stichting al?

Kijk op www.gooienvechtinclusief.nl of mail 

naar wijdemeren@gooienvechtinclusief.nl. 

Paarse Vrijdag: actiedag op scholen 



BEGROTING 2022

HOEVEEL BETAAL IK IN 2022?

UITGAVEN

INKOMSTEN x € 1.000

x € 1.000

De gemeenteraad heeft een begroting met een licht positief 

resultaat vastgesteld voor 2022, waarin ook de algemene reserve 

de komende jaren weer wordt aangevuld. Voor inwoners nemen de 

lasten met gemiddeld € 46 toe, vooral door toename van de kosten 

voor het ophalen van afval. 

De komende jaren blijven er uitdagingen voor onze gemeente. Hoe 

voldoen we aan de grote behoefte aan betaalbare woningen? En de 

noodzaak om de juiste maatregelen te nemen voor natuur, klimaat en 

energie? De Omgevingswet en de nieuwe Wet inburgering worden 

ingevoerd, we moeten onze organisatie versterken en inwoners en 

bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen bij de gevolgen van corona. 

Daarnaast reserveren we ook geld voor veiligheid en de aanpak van 

ondermijning, het onderhoud van wegen en riolering, de ontwikkeling 

van Boomhoek Muyeveld en de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Jos Kea, wethouder financiën

VAN HET RIJK 33.346

LOKALE HEFFINGEN  16.552

Onroerende zaakbelasting (OZB)  7.753 

Afvalstoffenheffing  3.376 

Rioolheffing  2.940 

Leges  972 

Forensenbelasting  684 

Toeristenbelasting  317 

Lijkbezorgingsrechten  320 

Hondenbelasting  123 

Overige belastingen  67 

ANDERE INKOMSTEN 4.913

ONTTREKKINGEN 498

Totaal inkomsten € 55.310

BESTUUR EN BURGER  2.806 

Bestuur  1.997 

Burgerzaken  809 

VEILIGHEID 3.149

Crisisbeheersing en brandweer  2.541 

Openbare orde en veiligheid  608 

OPENBARE RUIMTE 9.969

Verkeer, vervoer en waterwegen  3.480 

Openbaar groen  942 

Riolering en afval  5.223 

Begraafplaatsen  324 

ECONOMISCHE ZAKEN, RECREATIE EN TOERISME 1.947 

Economische ontwikkeling, bedrijvenloket,
bedrijfsregelingen en economische promotie 433 

Openbaar groen en (openlucht)recreatie  1.514

SOCIAAL DOMEIN 20.914

Onderwijs  1.784 

Sport, cultuur en musea  1.465 

Samenkracht en burgerparticipatie  1.571 

Wijkteams  677 

Inkomensregelingen en (begeleide- 
en arbeids)participatie  5.195 

Maatwerkvoorzieningen (WMO) 676

Maatwerkvoorzieningen 18+ 
en geëscaleerde zorg 18+ 3.943

Maatwerkvoorzieningen 18- 
en geëscaleerde zorg 18- 4750 

Volksgezondheid 853

NATUUR EN MILIEU 727

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 4.929

Ruimtelijke ordening  1.867 

Grondexploitatie  1.418 

Wonen en bouwen  1.644 

ALGEMENE LASTEN 10.821

Organisatiekosten  9.686 

Overige lasten  1.135 

Totaal uitgaven € 55.262

Begrotingsresultaat € 48

2021 2022

OZB  550  558 

Afvalstoffenheffing  306  344 

Rioolheffing  235  235 

€ 1.091  € 1.137 

Voor een woning van € 435.000
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

- Kappen van een aantal bomen langs de open-

   bare weg conform het onderhoudsprogram-

   ma 2022 van de gemeente Wijdemeren in 

   Ankeveen, ’s-Graveland, Nederhorst den Berg 

   en Loosdrecht, zaakkenmerk Z.69287 (25.11.21)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 14: plaatsen dakopbouw, 

   zaakkenmerk Z.69228 (22.11.21)

- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel, zaakkenmerk 

   Z.69316 (29.11.21)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 6: wijzigen constructie,

   zaakkenmerk Z.69300 (26.11.21)

- ’s-Gravelandsevaartweg 9a: bouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.69171 (18.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden

   PG-afdeling, zaakkenmerk Z.69305 (29.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88: wijzigen gevel, 

   zaakkenmerk Z.69315 (29.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c O7: bouwen

   recreatiewoning, zaakkenmerk Z.69208 (22.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen woonark,

   zaakkenmerk Z.69248 (23.11.21)

- Trekpad 18: aanleggen natuurlijke oevers, stei-

   gers en vlonders, zaakkenmerk Z.69175 (19.11.21)

- Trekpad 25: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69361 (01.12.21)

- t.h.v. Wastobbe 3: vervangen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.69347 (30.11.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 40: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.69184 (20.11.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: wijzigen situering woning, 

   zaakkenmerk Z.69115 (30.11.21)

Kortenhoef
- t.h.v. Kortenhoefsedijk 157: kappen boom, 

   zaakkenmerk Z.69103 (25.11.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: wijzigen drie recreatievilla’s, 

   zaakkenmerk Z.68677 (25.11.21)

- Herenweg 41g: wijzigen inpandige constructie, 

   zaakkenmerk Z.68447 (25.11.21)

- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.68249 (25.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 40b: afwijken van het 

   bestemmingsplan uitbreiden bedrijfsgebouw, 

   zaakkenmerk Z.61276 (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 71: plaatsen beschoeiing

   t.b.v. insteekhaven, zaakkenmerk Z.68113 (22.11.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- De Kwakel 20 te Kortenhoef: breken van

   1.000 ton gemengd puin van 3 maart 2021

   t/m 9 maart 2022, zaakkenmerk Z.69357 

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.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning, ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
en ontwerpbesluit hogere waarden
Wet geluidhinder perceel Nieuw-
Loosdrechtsedijk 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

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

onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Loosdrecht Landelijk Gebied 

Noordoost – 2012’ voor een zorgvilla met 26 

appartementen en bijbehorende functies op het 

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 in Loosdrecht.

Op 18 november 2021 heeft de gemeenteraad 

een ontwerpverklaring 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 ont-

werpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

ter inzage.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 8 december 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het 

ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te

zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 Loosdrecht.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OVNieuwLsd22021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit 

hogere waarden Wet geluidhinder indienen 

bij het college van burgemeester en wethou-

ders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht. Een schriftelijke zienswijze op het 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkin-

gen kunt u indienen bij de gemeenteraad van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Verkeersbesluiten

Nederhorst den berg
- T.h.v. Lijsterlaan 33: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (30.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 8 december 2021

Verkeer

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 bekendmakingen 

blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 

vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, 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 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,

tel. 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) 

Op donderdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. De agenda wordt samengesteld naar aanleiding van de agendapunten
die de commissies op 7, 8 en 9 december behandelen.
De officiële raadsagenda wordt volgende week, na de commissievergaderingen, gepubliceerd op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 
en op 15 december in deze krant.

Raadsvergadering
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering


