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Visit Gooi Vecht
Wist u dat er sinds kort een nieuwe regionale
toeristische website is? Op www.visitgooivecht.nl
kunnen bezoekers en bewoners van het Gooi
en de Vechtstreek terecht voor de UIT-agenda,
mooie wandel- fiets- en vaarroutes, tips van
locals en bijzondere terrassen om van te
genieten in de nazomer.
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Kort
>

Geldigheid rijbewijzen
verruimd

Door de maatregelen rond het coronavirus
is het niet altijd mogelijk om uw rijbewijs op
tijd te verlengen. De Europese Commissie
had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen
tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is
nu verruimd. Is een rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020,
dan mag u nog negen maanden doorrijden
met het verlopen rijbewijs, vanaf de dag dat
het rijbewijs is verlopen.
>

Bescherm uzelf: voorkom (internet)criminaliteit
Herkent u een babbeltruc? Wat doet
u als iemand u om geld vraagt via
WhatsApp? De overheid besteedt
deze maand extra aandacht aan (internet)criminaliteit. Hieronder vindt
u de meest voorkomende vormen én
tips om het te voorkomen.

Meekijken bij pinnen
Zorg dat niemand kan meekijken als u uw
pincode intoetst en vraag iemand die dichtbij staat om meer afstand te nemen.

Babbeltruc: vreemden aan de
deur
Doe nooit zomaar de deur open, gebruik

het kettinkje op uw deur, vraag om een legitimatie en laat geen onbekenden binnen.

Verzoeken via WhatsApp of sms
Klik niet zomaar op een link en maak
nooit zomaar geld over na een verzoek via
WhatsApp of sms. Vaak lijkt het een bekende die om geld vraagt. Blijf ook dan alert en
controleer rechtstreeks of het bericht echt
van hem of haar komt.

Phishing: verzoeken via e-mail
Klik niet zomaar op een link. Wees extra
alert als het om geld of belangrijke gegevens gaat.
Controleer rechtstreeks bij de organisatie of

bekende of het bericht echt van hen komt.

Aangifte doen bij de politie
Burgemeester Crys Larson: “Het is belangrijk dat u altijd aangifte doet als u slachtoffer bent geworden van bovenstaande
activiteiten. Het kan iedereen overkomen,
dus schaamt u zich niet. Alleen met uw
hulp kan de politie de dader opsporen én
voorkomen we samen dat anderen ook
slachtoffer worden.”
Zie voor meer tips:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

60+ Beweegactiviteiten: Senior Fit
Sporten en bewegen volgens
de RIVM-richtlijnen kan weer in
Wijdemeren. Tijd voor 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt om weer
op pad te gaan. Deze keer: Senior
Fit in het Sportlokaal in Nederhorst
den Berg.
Docent Thijs geeft iedere woensdag van
11.00 tot 12.00 uur les in het Sportlokaal.
“Met regelmatig bewegen traint u uw
spieren. If you don’t use it, you lose it. Blijf
bewegen, op wat voor manier dan ook!”

Meer energie
De senioren krijgen meer energie en ze
worden fysiek sterker. Het plezier spat er
vanaf: “Ik heb echt heel veel lol”, vertelt een
deelneemster. “We zijn een leuke groep en
het is elke woensdag weer anders. In de
zomer gaan we naar buiten, achter het gebouw zitten we dan heerlijk in de schaduw.”

Doet u mee met een les Senior Fit?
Er wordt voldoende geventileerd, er is een
maximale groepsgrootte en de 1,5 meter
wordt natuurlijk gehanteerd.

>

Voor meer informatie: neem contact op
met Beppie van de Bunt via 06 315 958 47
of b.vandebunt@inovum.nl.

Collectieve inkoopacties

Op donderdag 1 oktober start de energiecoöperatie Wijdemeren weer met nieuwe
collectieve inkoopacties voor isolerende
maatregelen en zonnepanelen. Een goed
moment om mee te doen, want tot eind december 2020 kunt u nog gebruikmaken van
de tijdelijke verhoging van de landelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen.
U ontvangt dan niet 20% maar 30% subsidie.
Kijk voor informatie over de collectieve acties
en subsidies op www.ECWijdemeren.nl.
>

Meedoen?

Bijeenkomst bedrijventerreinen

Op donderdag 17 september vinden er tussen
18.00 en 22.15 uur drie digitale Zoom-bijeenkomsten plaats over de toekomstvisie
Bedrijventerreinen. Deze bijeenkomsten zijn
een vervolg op de bezoeken die we begin dit
jaar aan de verschillende bedrijventerreinen
brachten. Tijdens de Zoom-bijeenkomst
praten we verder over de bevindingen en
aanbevelingen tot nu toe. Aanmelden is
verplicht. Stuur voor 16 september een mail
naar: wouter.maat@bureaubuiten.nl met
daarin de naam van uw bedrijf en op welk
terrein u gevestigd bent. Na aanmelding
hoort u hoe laat de Zoom-bijeenkomst voor
uw bedrijventerrein start.

PMD-zakken

De GAD stopt met het gratis verstrekken van
pmd-zakken in supermarkten, winkels en bij
de gemeente. Het gratis verstrekken is ingezet bij de introductie van pmd-inzameling
toen er nog geen pmd-containers waren.
U kunt plastic, blik en drinkpakken nu kwijt
in de pmd-container aan huis of in de wijk.
De pmd-zakken blijven beschikbaar bij de
GAD scheidingsstations. Het is belangrijk dat
u voor het pmd-afval wél de kenmerkende
doorzichtige vuilniszakken blijft gebruiken.
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Stortbui of hitte: een groen dak helpt!
De afgelopen maand wisselden
hoge temperaturen, droogte en
enorme stortbuien elkaar af. Wist
u dat een groen (sedum) dak in alle
gevallen kan helpen om overlast te
beperken?

aan een beter milieu. En de procedure ging
ontzettend snel! Ik had binnen een paar
dagen een reactie op mijn aanvraag. Nadat
ik het sedumdak had aangelegd kreeg ik
binnen een week reactie dat het geld zou
worden overgemaakt.”

Met een groen dak zorgt u ervoor dat de
temperatuur van het dak een stuk lager
wordt. Bij warm weer is dat binnen goed
voelbaar. Stortbui? Een groen dak houdt
het water langer vast, waardoor de druk op
het riool minder wordt.

Geschiktheid dak

Eenvoudig en snel
Robert Goede uit Kortenhoef vroeg al een
subsidie voor een groen dak aan: “Ik ben
erg blij dat ik met mijn groene dak op eenvoudige wijze iets heb kunnen bijdragen

Enthousiast geworden? Leg ook een groen
dak aan en ontvang tot 25 euro subsidie per
vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt
op de aanlegkosten en/of het materiaal van
het groene dak. Let op: controleer vooraf
de belasting, draagkracht en dakhelling.
Laat u adviseren door de leverancier of een
constructeur.

meer informatie en het doen van een
subsidieaanvraag op
www.wijdemeren.nl/groendak.

Aanvragen

Collectieve inkoop

Voor de subsidie geldt op=op. Kijk voor

Via de collectieve inkoopactie van de Ener-

giecoöperatie Wijdemeren kunt u tegen
gunstige voorwaarden uw groene dak
aanschaffen en, indien gewenst, een
onderhoudscontract afsluiten. Kijk voor
meer informatie op www.ecwijdemeren.nl.

Nationale Sportweek; Welke sport ga jij ontdekken?
Tijdens de Nationale Sportweek maakt
Team Sportservice ‘t Gooi een koppeling
tussen het basisonderwijs en de sport- en
beweegaanbieders. Kinderen komen klassikaal in beweging door dagelijkse online
workouts en clinics tijdens de gymlessen.
Deze worden aangeboden in samenwerking met diverse sport- en beweegaanbieders. Zo maken kinderen kennis met een
groot aanbod aan sporten zoals, tennis,
dans, turnen, rope skipping, paardrijden,
volleybal, scouting, korfbal en bootcamp.

Ik neem je mee
De Nationale Sportweek vindt
plaats van vrijdag 18 tot en met
zondag 27 september. Het thema: ‘Sport doet iets met je’. Een
landelijk initiatief om Nederland

meer in beweging te krijgen. Ook
in Wijdemeren worden er diverse
sportieve initiatieven georganiseerd.

Het programma ‘Ik neem je mee’ houdt in
dat ieder lid van de sport- en/of beweegaanbieder iemand mag meenemen die
gratis kan deelnemen aan de activiteit. Bent
u als sport- en beweegaanbieder nog niet

aangehaakt, maar heeft u wel interesse?
Stuur een e-mail naar
rvandervliet@teamsportservice.nl.

AH Sportactie
Ook de Albert Heijn doet actief mee aan
de Nationale Sportweek. Tussen 17 en 30
september ontvangt u bij aankoop van
uw boodschappen, een sportvoucher die
u kunt verzilveren bij een deelnemende
sport- en beweegaanbieder. Sport- en
beweegaanbieders kunnen zich inschrijven
via clubbase.sport.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Kijk op www.teamsportservice.nl/gooi of
stuur een e-mail naar
rvandervliet@teamsportservice.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het sport- en cultuurseizoen weer begonnen!
Wil uw kind graag sporten of muziek
maken, maar is er thuis weinig geld?
Misschien kan het Jeugdfonds Sport
& Cultuur helpen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie of het lesgeld voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar
weinig geld is voor sport, dans, muziek of
iets anders creatiefs.

Bijdrage aanvragen

gemeente Wijdemeren zijn: de buurtsportcoach, sociaal makelaar, consulent of
iemand van het sociaal wijkteam. Maar ook
de juffen en meesters, een schuldhulpverlener of jeugdverlener. Uw kind kan na aanvraag vaak al binnen drie weken beginnen!

Meer informatie
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/noordholland vindt u informatie
over het bedrag, de aanvraag en meer.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het kiezen
van een sport- of muziekles? Neem dan
contact op met Rosanne Hartman van Team
Sportservice via rhartman@teamsportservice.nl.

Een bijdrage kunt u aanvragen via een
intermediair. Dat kan iemand van de

Week van Lezen en Schrijven
In Nederland heeft één op de zes
mensen moeite met lezen en schrijven. In de regio Gooi & Vechtstreek
zijn dit 12.000 mensen. Om de taal
te stimuleren, is op maandag 7
september de landelijke week van
Lezen en Schrijven gestart.
We spreken van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven als ze onvoldoende (digi)taalvaardig zijn. Dit betekent

dat ze niet, of slecht, in staat zijn om in het
Nederlands geschreven (digitale) informatie
te gebruiken. Dat maakt hen kwetsbaar
en zorgt in het dagelijks leven voor de
nodige problemen bijvoorbeeld bij het
lezen van de bijsluiter van medicijnen of bij
het voorlezen van (klein)kinderen. Ook is
er meer risico op werkloosheid en sociaal
isolement.

Meedoen in de samenleving
We willen graag dat al onze inwoners mee
kunnen doen in de samenleving. Taal is
daarbij erg belangrijk. Om mensen taalvaardiger te maken zijn er in Wijdemeren
vele initiatieven, zoals het DigiTaalhuis, de
Voorleesexpress en de Tasjesbibliotheek.
Benieuwd wat deze initiatieven precies
inhouden of wat u kunt betekenen?
Kijk op www.bibliotheekgooienmeer.nl of
www.deappelboom.nl (zoek op ‘taal’).
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Ontwerpbestemmingsplan
Middenweg 106, Nederhorst den
Berg

- Loodijk 30: realiseren negen kampeerplaatsen
(31.08.20)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Middenweg 106 in Nederhorst den
Berg ter inzage wordt gelegd.

Breukeleveen

Het plan

- Herenweg 47a: bouwen woning (28.08.20)

Het bestemmingsplan maakt een geringe
uitbreiding van de bedrijfsbestemming in oostelijke richting, ten behoeve van het draaien en
parkeren van vrachtwagens en het parkeren van
personenauto’s van het eigen personeel, mogelijk en legaliseert een al bestaande wasplaats.

>

Ankeveen

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: kappen boom (02.09.20)
- Leeuwenlaan 36B: realiseren kelder (01.09.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 27: verplaatsen uitweg (01.09.20)
- Moleneind 2a: verlengen terras (21.08.20)

Loosdrecht
- nabij Bloklaan 5: herbouwen clubhuis
(31.08.20)
- tussen Molenmeent 1 en ’t-Jagerpaadje 27:
kappen acht bomen (02.09.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen
woning (01.09.20)
- Rading 86: plaatsen dakkapel (28.08.20)

- Hinderdam 3: bouwen woning (24.08.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Trekpad 1: plaatsen twee schoorstenen en
dichtzetten doorgang bijgebouw (28.08.20)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw
(20.08.20)

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 september 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(IMRO-code:
NL.IMRO.1696.BP7900Midwg1062020-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via:
info@wijdemeren.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. U kunt een zienswijze
ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de administratie van Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035
Om te zijner tijd tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
Staten dient op het ontwerpbestemmingsplan
een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: bouwen drie
appartementen met centrumvoorziening en
twee vrijstaande woningen (24.08.20)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (20.08.20)
- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en beschoeiing (20.08.20)

COLOFON

> Bekendmaking Wet Geluidhinder (ontwerpbesluit)

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de 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 onderstaande persoon definitief op te schorten.
Het betreft de volgende personen:

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:

Naam: F.R. de Haas
Geboren: 02-08-1989
Uitgeschreven per: 28-07-2020
Naar: Land Onbekend

In procedure is het ontwerpbestemmingsplan
“Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243” in Loosdrecht.
Dit bestemmingsplan richt zich op het mede
gebruik van de recreatieappartementen aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente
bewoning. Het plangebied bevindt zich binnen
de wettelijke geluidszone van de Oud- Loosdrechtsedijk. Drie van de beoogde woningen
aan de Oud Loosdrechtsedijk 243 zullen vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en
110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor
de appartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 hogere waarden vast te stellen.

Naam: S. Ros
Geboren: 01-08-1966
Uitgeschreven per: 24-07-2020
Naar: Land Onbekend

Ontwerpbestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 243,
Oud-Loosdrecht

Inzage
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde
stukken, liggen vanaf 10 september 2020
gedurende zes weken ter inzage, samen met
het ontwerp bestemmingsplan. U kunt de
stukken opvragen via info@wijdemeren.nl .

>

Zienswijzen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 243 in
Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen.
Een schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230
AD, Loosdrecht. Ook kunt u een mondelinge
zienswijze indienen. Hiertoe kunt u een afspraak
maken via info@wijdemeren.nl.

Het plan

Beroep

Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 243 in Oud-Loosdrecht. Dit ontwerpbestemmingsplan richt zich op het mede
gebruik van de recreatieappartementen aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente
bewoning.

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het
definitieve besluit tot het verlenen van de
hogere waarden beroep kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van
de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren
brengen van een zienswijze kan contact op
worden genomen via info@wijdemeren.nl.

Inzage

Zienswijze
Nederhorst den Berg

Zienswijzen

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
10 september 2020 gedurende zes weken ter
inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code:
NL.IMRO.1696.BP8800Old2432020-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

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.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met de gemeente Wijdemeren via 14035 of
mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Ter inzage

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

