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Bedrag verzilverlening
verhoogd

Tot en met donderdag 31 oktober kunt u stemmen
op een van de drie finalisten voor de ondernemersverkiezing. Gaat u voor Van Ettekoven Rietdekkers
uit Loosdrecht, Bonnema Watersport uit
Loosdrecht of Dunnebier Print & Marketing uit
Nederhorst den Berg? Breng snel u stem uit via
www.ondernemervanwijdemeren.nl.

Volg ons ook op:

Officiële
bekendmakingen

U kunt stemmen!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiwijdemeren
@astridkoelink

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Dorpenavond 29 oktober

Als u wakker wordt in 2030, hoe ziet uw dorp
er dan uit? Wij zijn benieuwd wat u belangrijk
vindt voor de toekomst van uw dorp. Daarom
zijn er in oktober en november vijf dorpenavonden. De eerste avond is op dinsdag 29
oktober voor de inwoners van Kortenhoef en
’s-Graveland. Kom ook langs en praat mee
over thema’s als duurzaamheid, leefklimaat,
welzijn en de voorzieningen in de dorpen.
Meer informatie of aanmelden? Kijk op
www.wijdemeren.nl/dorpenavonden.

>

Week van de Veiligheid
Het is ’s avonds alweer op tijd donker.
Een goed moment om nog eens te
kijken naar de veiligheid van uw
woning. Is uw woning goed beveiligd tegen inbraken? En wat kunt u
doen als er wel bij u is ingebroken?
We besteden er extra aandacht aan
tijdens de Week van de Veiligheid
van maandag 7 tot en met zondag
13 oktober.
Helaas wordt er nog regelmatig ingebroken
in Wijdemeren. Inbrekers richten zich vooral
op hoekwoningen en vrijstaande woningen.
Bij deze huizen staan ze meer uit het zicht van
(buurt)bewoners. Zorg dus altijd voor goede
buitenverlichting en laat heggen niet te hoog
worden, zodat er goed zicht op uw woning is
vanaf de openbare weg.

Gat in raamkozijn
Inbrekers slaan veelvuldig hun slag door een
gat te boren in het raamkozijn. De hefboom
van het raam kan hierna geopend worden.
Zorg er dus voor dat de hefboompjes op slot
zitten en haal de sleutel eruit. Laat u de sleutel
erin zitten, dan kan het raam nog steeds
geopend worden.

Stop Heling. Na diefstal kunnen uw spullen
makkelijker herkend en terug gevonden worden. Heeft u kostbare spullen zonder serienummer? Maak dan een foto en upload deze
in de app. Een goede registratie helpt de politie
bij het opsporen van de dader. Zo werken we
samen aan het terugdringen van diefstal en
inbraak.

Aangifte

Tweedehands goederen

De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt
toe als u 112 belt wanneer u verdachte zaken
ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of een
poging tot inbraak. Bel 0900- 8844 om een
afspraak te maken.

Wist u dat het ook strafbaar is om een
product te kopen waarvan u had kunnen
vermoeden dat het gestolen is?
Koopt u dus wel eens tweedehands
goederen, controleer dan altijd of ze niet
geregistreerd staan bij de politie. U kunt
dit controleren op www.stopheling.nl of
in de app Stop Heling.

Stop heling
Een laatste tip: registreer van waardevolle
bezittingen altijd het serienummer in de app

Extra onderzoek damwand Kortenhoefsedijk
Een extra vooronderzoek naar de
damwand langs de Kortenhoefsedijk zorgt ervoor dat de werkzaamheden later starten.
In juli 2019 heeft de gemeenteraad een krediet
beschikbaar gesteld voor de reconstructie van
de Kortenhoefsedijk. Naast het aanpassen van
de weg wordt ook de bestaande damwand

deels vervangen. De gemeente hoopte in september akkoord te hebben op alle technische
doorrekeningen. Aangezien de constructie
rondom de damwand meer technische vragen
opriep, is recent besloten om hiervoor aanvullend vooronderzoek te doen.

Planning
Uit de resultaten van het onderzoek moet

blijken of er verdere gevolgen zijn voor de
uitvoering. Vanwege dit technische onderzoek
loopt de start van de werkzaamheden enige
vertraging op. Half oktober verwachten we
meer duidelijkheid te hebben. Bedoeling is
dat er nog dit jaar een aannemer kan worden
geselecteerd. Hierna volgt een planning voor de
werkzaamheden.

Klaar voor de winter?

Benieuwd welke energiemaatregelen u kunt
nemen om er deze winter lekker warm bij te
zitten? Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden of eens sparren met een energiecoach? Kom dan op woensdag 10 oktober, de
Dag van de Duurzaamheid, naar de informatieavond van de Energiecoöperatie Wijdemeren.
Ook lanceren we deze avond de prijsvraag
Duurzame Dorpen in Actie. Er zijn mooie
prijzen te winnen! Dus meld u aan via info@
energiecooperatiewijdemeren.nl. De avond
vindt plaats vanaf 19.30 uur in de bibliotheek
Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

>

Sluiting burgerzaken

In verband met technisch onderhoud is de
afdeling burgerzaken van de gemeente op
vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten
en op maandag 14 oktober gesloten tot
10.30 uur. Dit houdt in dat u op deze
momenten o.a. geen afspraak kunt maken
voor het aanvragen van een reisdocument,
rijbewijs of uittreksels. Ook kunt u geen
reisdocumenten afhalen.

> Voortgang werk
Oud-Loosdrechtsedijk

In juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met
het hervatten van de werkzaamheden aan de
Oud-Loosdrechtsedijk. Momenteel wordt het
aangepaste ontwerp in detail uitgewerkt en is
er een uitvoeringsplan in voorbereiding. Belangrijk uitgangspunt is dat de hinder voor het
verkeer beperkt blijft. Naar verwachting start
het werk in het najaar van 2019 en wordt het in
maart 2020 afgerond. Uiterlijk drie weken voor
aanvang van de werkzaamheden maken we
de planning bekend.
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Bedrag verzilverlening verhoogd
Het maximale bedrag van de verzilverlening is verhoogd tot 40.000
euro. Ook is het nu mogelijk om
energiebesparende maatregelen
mee te financieren.
De verzilverlening is er voor oudere woningeigenaren die aanpassingen in huis willen doen om
langer thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld in de
badkamer, keuken of toilet. Ook kunnen bijvoorbeeld isolatiemaatregelen aan het dak of de vloer
meegefinancierd worden.

Geen aflossing en rente betalen
De essentie van de lening is dat u tijdens de looptijd niet aflost én geen rente betaalt. De lening
wordt afgelost aan het einde van de looptijd;
bij verkoop van het huis of bij overlijden van de
langstlevende woningeigenaar.

Geen extra woonlasten

36.000 euro en met voldoende overwaarde in
de woning.

Uitvoering regeling door SVn
De verzilverlening wordt verstrekt door het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer
informatie over de voorwaarden is te vinden op
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Omdat u tijdens de looptijd niet aflost, ontstaan
er geen extra woonlasten. De verzilverlening is er
voor inwoners met een inkomen tot maximaal

Bewegen met Beppie
Beppie van de Bunt is beweegcoach voor 60+ inwoners in
Wijdemeren. Wat dat precies
inhoudt? Dat vertelt ze zelf!
“Ik geef 60-plussers gratis persoonlijk beweegadvies. Dit kan via de telefoon of op locatie, zoals
bij u thuis. Mensen kunnen van alles vragen. Van
‘welke sport past bij mij’ en ‘waar moet ik beginnen’ tot ‘wat is het aanbod in mijn buurt’.”

Juist op oudere leeftijd
“Bewegen is belangrijk, juist op oudere leeftijd. Bewegen maakt het hoofd leeg, houdt het lichaam
soepel en u leert mensen kennen. Het helpt om
botten en spieren sterk te houden. Mentaal zorgt
het voor weerbaarheid en balans.”

Meer mogelijk
“De alarmbellen gaan vaak af als een arts vertelt
dat u meer moet bewegen. Ga niet bij de pakken
neerzitten. Er is meer mogelijk dan u denkt! Van

groepslessen tot wandelgroepen en de jaarlijkse
60+ beweegweek. Daar kan ik bij helpen.”

Contact opnemen
De 60+ beweegcoach is een samenwerking tussen de gemeente, Team Sportservice en Inovum.
Neem contact op met Beppie van de Bunt via
(035) 58 88 218, 06 31 59 58 47 of
b.vandebunt@inovum.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Kortenhoef

Het plan

- Koninginnedag 64: plaatsen dakkapel (27.09.19)

Het plan voorziet in de bouw van zes woningen en twee
appartementen met bijbehorende infrastructuur. De
bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Loosdrecht
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw (27.09.19)

Inzage
Nederhorst den Berg

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (30.09.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden
woning (26.09.19)

- Meerlaan 23: bouwen kapschuur (27.09.19)
- Middenweg 54: uitbreiden woning (27.09.19)
- Slotlaan 21: bouwen woning (20.09.19)
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (26.09.19)
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger (26.09.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (02.10.19)
- Golfslag 15: plaatsen schuur (27.09.19)
- Horndijk 7h: vergroten dakkapellen (27.09.19)
- Horndijk 34: bouwen woning (01.10.19)
- Horndijk 34a: bouwen woning (02.10.19)
- De Rietschans t.h.v. 1: plaatsen beschoeiing (24.09.19)

>

Verlenging beslistermijn

Nederhorst den Berg

Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)
>

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

- Gemeentewerf Wijdemeren, De Kwakel 40 te Kortenhoef, vermindering controlevoorzieningen in bedrijfsriool

>

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen schuur (24.09.19)
- Herenweg 95: bouwen woning (26.09.19)

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen vanaf 10 oktober 2019 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het
gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht, administratie Fysiek
Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.
BP3500Vaartwg2021-on00).
U kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.nl ( ter inzage/bestemmingsplan-nen).

Zienswijzen
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
- Kreek 1: plaatsen dakopbouw (24.09.19)

- Dammerweg 103: verhogen bedrijfsruimte (20.09.19)
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Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Ontwerpbestemmingsplan
Vaartweg 20-21, Nederhorst den
Berg

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan iedereen 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 of het inwinnen van informatie kan eveneens contact op worden genomen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.
Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen over het vast
te stellen bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de
gemeenteraad.

COLOFON

> Vaststelling Verordening
Verzilverlening 2019

Op 19 september 2019 heeft de raad de verordening
Verzilverlening 2019 vastgesteld en de daarbij behorende
toelichting. De verordening is in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen.
De verordening treedt per 1 oktober 2019 in werking.

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

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

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (26.09.19)
- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel (25.09.19)
- Zuidereinde 149: aanbrengen buitenisolatie woning
(30.09.19)

Overig

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 Vaartweg 20-21, Nederhorst
den Berg ter inzage wordt gelegd.
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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) .

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.

