
Meldpunt illegale praktijken recreatieterreinen
Meld Misdaad Anoniem, de provincie 
en de Noord-Hollandse gemeenten
zijn een campagne gestart om recre-
atieterreinen veilig te houden. 
Criminelen zien vakantieparken,
campings en jachthavens steeds vaker 
als de ideale verstopplek met ruimte 
voor bijvoorbeeld drugshandel en 
productie, mensenhandel of opslag 
van gestolen goederen. 

De campagne richt zich op iedereen die 

werkzaam is op een vakantiepark of in de 

recreatiesector, maar ook op eigenaren van 

recreatiewoningen en gasten die voor langere 

tijd verblijven, bijvoorbeeld vanwege werk of 

als tijdelijke oplossing bij een verbouwing of 

verhuizing. Illegale activiteiten op recreatie-

terreinen hebben impact op de veiligheid van 

medewerkers in de recreatiesector en de men-

sen die er recreatief verblijven. Meld Misdaad 

Anoniem, de provincie en de Noord-Hollandse 

gemeenten willen de recreatiesector alert 

maken op signalen en informeren over het 

meldpunt.

Signalen
Het gaat om meldingen over alles wat niet past 

in een recreatieve omgeving, zoals activiteiten

in de nachtelijke uren, een afwijkende (chemische)

geur, meer ‘verblijvers’ dan slaapplaatsen, 

gordijnen die altijd gesloten zijn. Ook zaken als 

aan- en afvoer van goederen, ontwijkend of 

nerveus gedrag van bewoners of bezoekers,

veel aanloop van wisselende ‘bezoekers’ 

een groot uitgavenpatroon en luxe voer- en 

vaartuigen kunnen duiden op clandestiene 

activiteiten. Die kunnen samenhangen met 

drugshandel/-productie, illegale prostitutie en 

illegaal gokken, mensenhandel en uitbuiting, 

opslag van gestolen goederen en investeringen 

van crimineel geld.

Ellende
Misschien vraagt u zich af: Waarom zou ik, 

werkzaam in de recreatiesector, melding doen 

over een ander? Criminaliteit leidt niet alleen 

tot onveilige situaties. U voorkomt ook veel

ellende in uw eigen werkomgeving.

De veiligheid van collega’s maar ook die van 

uw gasten is essentieel voor een zorgeloze en 

veilige (werk)plek. 

Een vakantiepark biedt vaak privacy, plekken 

waar de crimineel uit het zicht ongestoord 

z’n gang kan gaan. Op dit moment bestaan 

misstanden veelal uit vermoedens. Het melden 

van signalen, hoe klein ook, helpt bij het krijgen 

van concrete informatie. Een melding kan de 

start zijn van een onderzoek of net het laatste 

puzzelstukje.

Door aandacht te vragen voor misstanden die 

kunnen plaatsvinden op vakantieparken wordt 

de bewustwording vergroot. En die aanpak 

zorgt ervoor dat de crimineel uit de anonimiteit 

wordt gehaald.

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar 

u in vertrouwen uw verhaal kunt doen.

De melder is in alle gevallen regiehouder en 

beslist uiteindelijk of een melding wel of niet 

wordt doorgezet. Meld Misdaad Anoniem 

stuurt de melding volledig geanonimiseerd 

naar de politie en of de gemeente, die

vervolgens een onderzoek kan instellen. 

De campagne is ontwikkeld in samenwerking

met de Provincie Noord-Holland. Er wordt 

samengewerkt met de recreatiesector, 

gemeenten, politie en de Taskforce Vitale 

Verblijfsrecreatie NHN. 

De campagne wordt gevoerd in de Provincie 

Noord-Holland. Gemeenten en vakantieparken 

gebruik kunnen maken van flyers, een online 

toolkit en bijeenkomsten waarin medewerkers 

geïnformeerd worden over de campagne en 

de werkwijze van het meldpunt.

Het telefoonnummer van

Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000.
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Phishing fraude

Hoe een sms’je over verzendkosten tot een 

geplunderde rekening kan leiden.

Marian werd het slachtoffer van wat phishing 

wordt genoemd, een veel voorkomende vorm

van oplichting via het internet.

Bekendmakingen
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>   Bibliotheek Loosdrecht
Wilt u vaardiger worden op de computer

of loopt u vast bij het gebruik van uw 

smartphone of tablet? U bent elke eerste en 

derde woensdag van de maand welkom bij 

het inloopspreekuur in de bibliotheek van 

Loosdrecht. Tussen 10.00 en 12.00 uur zitten 

er vaardige en geduldige vrijwilligers klaar 

om u te helpen bij alle vragen, van absolute 

beginner tot gevorderde. 

>   Gratis mondkapjes 
Gemeente Wijdemeren heeft kosteloos co-

rona-zelftesten en mondkapjes beschikbaar 

gesteld. Deze zijn bedoeld voor mensen met 

lage inkomens. Daarmee worden eventuele 

financiële drempels om ze aan te schaffen 

weggenomen. De corona-zelftesten zijn 

uitgedeeld aan een aantal instellingen die 

veelal werken met sociale minima. Mocht 

u gebruik willen maken van dit aanbod, dan 

kunt u (zo lang de voorraad strekt) terecht bij 

Versa Welzijn, de Kledingbank Kortenhoef of 

de bibliotheek in Loosdrecht.

>   Fietsen gezocht
Er zijn vrijwilligers gevonden om de fietsen 

voor Oekraïense vluchtelingen rijklaar te ma-

ken en over te dragen. Wie een fiets wil aan-

bieden of aanvragen kan contact opnemen 

via het e-mailadres bikesforua@gmail.com. 

>   Banenmarkt
Het Baan.Talent Event van de regio Gooi en 

Vechtstreek op woensdag 16 november is het 

evenement waar werkzoekenden, werken-

den en werkgevers in de regio terechtkunnen 

met al hun vragen over leren, ontwikkelen en 

werken. Het evenement is gratis toegankelijk 

voor iedereen in de regio en vindt plaats in 

evenementenlocatie Gooiland, in het cen-

trum van mediastad Hilversum. Aanmelden 

gaat via de website  www.baantalentevent.nl. 

>   Gemeentehuis eerder dicht

Maandag 14 november sluit het gemeente-

huis om 16:00 uur. Normaal gaan de deuren 

om 16:30 uur dicht, maar wegens een perso-

neelsbijeenkomst wordt dat tijdstip eenmalig 

een half uur vervroegd.



Marian (52) bestelde ongeveer een jaar 
geleden een blouse op een Belgische 
kledingwebsite. Een dag later kreeg ze 
een sms-bericht dat verzonden zou zijn 
door koeriersbedrijf DHL, dat haar
blouse zou bezorgen. Ze moest €5,95 
betalen voor verzendkosten, omdat het 
pakje over de grens moest.

Marian had haar kinderen nog zo vaak gezegd 

dat ze niet in zulke berichtjes moesten trappen 

en dat je dergelijke sms-berichten niet moet 

openen maar direct moet verwijderen. Toen 

ze het sms-je las, was ze zich echter van geen 

kwaad bewust, omdat ze de dag van te voren 

precies een pakketje uit België had besteld. 

Het berichtje kwam daarom niet verdacht 

over. Ze volgde de link om de verzendkosten 

te betalen. 

Scanner
In de Rabobank app moest ze haar Raboscan-

ner gebruiken. Toen begon de scanner vast 

te lopen en ‘raar te doen’. De app was daarna 

opeens van haar mobiel af. Ze heeft de app 

opnieuw geïnstalleerd en haar pincode op-

nieuw ingevuld. Vervolgens moest ze weer de 

Raboscanner gebruiken en vanaf dat moment 

vertrouwde ze het niet meer. 

Op haar rekening stond ze opeens €300.000 

in de min. In shock belde ze direct de bank. 

De bankmedewerker blokkeerde gelukkig 

haar rekeningnummer snel (en die van haar 

gezinsleden). Het bedrag was gelukkig niet 

echt afgeschreven, want dit was een beveili-

gingsmaatregel van de Rabobank die ervoor 

zorgt dat de criminelen niets meer kunnen 

afschrijven van de rekening. Wel was er in de 

tussentijd €1100 afgeschreven. 

Doordat Marian snel contact opnam met de 

bank en direct aangifte deed, heeft de bank 

het gestolen bedrag vergoed. Helaas is het 

geld niet teruggehaald van de criminelen.

Aangifte
Het is erg belangrijk om direct contact op te 

nemen met de bank en aangifte te doen.

Maar in het ergste geval kan de bank het 

bedrag niet meer terugvorderen en wordt 

het ook niet vergoed. Desondanks is aangifte 

doen en melden bij de bank zeer van belang.

Marian wil graag twee zaken benadrukken: 

‘’Zorg dat je altijd de communicatielijn om-

draait. Vraag of je de medewerker die je aan de 

lijn hebt op een later moment terug kan bellen 

of neem contact op om te controleren of het

sms’je of de e-mail wel juist is.’’ En daarnaast. 

‘’Schaam je niet, bel zo snel mogelijk de 

betreffende instelling en doe direct aangifte. 

Des te meer meldingen binnen komen, des 

te beter instellingen de criminelen kunnen 

opsporen.’’

De echte naam van het slachtoffer is in

verband met de privacy achterwege gelaten

Phishing: ineens stond Marian 300.000 euro in de min

Inwoners van de gemeente Wijdemeren 
en andere belangstellenden hebben 
zondag 13 november de primeur om 
te komen kijken en te genieten van 
‘Nederland onder Water’. Dat is een film 
die regisseur Arthur de Bruin (bekend 
van Wolf en de Marker Wadden) in deze 
regio heeft gemaakt. De film wordt u 
aangeboden door het programmabu-
reau Aanpak Oostelijke Vechtplassen.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (één van 

de partners binnen de aanpak) heeft met een 

financiële bijdrage deze ingewikkelde onder-

waterproductie mede mogelijk gemaakt. In ruil 

krijgen het waterschap en het programma-

bureau nu de gelegenheid de film eenmalig 

te vertonen, ruim voordat de film op tv wordt 

uitgezonden. 

Regisseur aanwezig
Speciaal voor deze middag wordt de voor-

malige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk 

230 omgetoverd tot een bioscoopzaal. Een 

absolute bonus is dat regisseur Arthur de 

Bruin zelf aanwezig is om na afloop met u 

in gesprek te gaan over de film en over het 

bijzondere maak- en productieproces. 

Reserveer dus zondag 13 november in uw 

agenda en kom genieten van de Nederlandse 

onderwaternatuur. De film begint om 15:00 

uur. De toegang is gratis, net als het kopje 

koffie of thee dat erbij wordt geserveerd. 

Zondag 13 november, 15.00-17.00 uur, 

Oud-Loosdrechtsedijk 230 (Lichtbaken)

Voorvertoning ‘Nederland onder Water’
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Duizenden mensen worden da-

gelijks het slachtoffer van help-

deskfraude, phishing en whatsap-

pfraude. In een drieluik besteedt 

Wijdemeren Informeren aandacht 

aan deze vormen van diefstal. In 

deze slotaflevering: Wat is phishing 

en hoe wapent u zich ertegen?

Het ondernemersontbijt in het gemeente-
huis van Wijdemeren op vrijdag 18 novem-
ber belooft een interessante bijeenkomst
te worden. Op het programma staat een
panelgesprek over politieke beïnvloeding
met Tweede Kamerlid Jan Klink,
gemeenteraadslid Esther Kaper,
gemeentesecretaris Yvonne Halman en 
de wethouder van economische zaken 
Els Kruijt. 

Ook wordt er een quiz gehouden om uw ken-

nis over de nieuwe Omgevingswet te testen.

Ondernemers die zich nog niet hebben aan-

gemeld, kunnen dat tot uiterlijk 16 november 

doen via ondernemen@wijdemeren.nl. 

Geef daarbij svp met hoeveel personen u komt 

namens welk bedrijf, dan weten wij hoeveel 

broodjes we moeten smeren. 

Het vindt plaats tussen 7:30 en 9:00 uur in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

Het achterliggende doel is om Wijdemeerse 

ondernemers in het zonnetje te zetten en de 

onderlinge banden aan te halen onder het 

genot van een welverdiend ontbijt.

MKB-Nederland heeft 18 november 2022 

uitgeroepen tot de Dag van de Onderne-

mer. De gemeente Wijdemeren laat dat niet 

onopgemerkt voorbij gaan. Dit jaar is er geen 

verkiezing, maar wel een lekker ontbijtje voor 

ondernemers uit de gemeente. Wethouder 

Kruijt wil ondernemers graag een hart onder 

de riem steken in een periode waarin het be-

drijfsleven het beslist niet makkelijk heeft door 

de eerdere coronabeperkingen en de inflatie.

Ontbijt mee met ondernemend Wijdemeren 



Afgelopen zomer vond de Wijdemeren 
Wandelchallenge plaats en is er twintig 
weken lang op maandagavond gewan-
deld. Op 24 september is de reeks wan-
delingen groots afgesloten in Arnhem. 
Maar in Wijdemeren wordt gewoon 
doorgewandeld. De wandelgroep 
loopt sindsdien elke vrijdagochtend in 
Kortenhoef of Loosdrecht. 

Er werd tijdens de Wandelchallenge gewan-

deld in twee mooie, gevarieerde groepen, elke 

deelnemer met zijn of haar eigen redenen 

om te lopen. Er is gewandeld, bijgekletst en 

de deelnemers steunden elkaar met alles wat 

voorbij kwam. Het werd duidelijk hoe dit initia-

tief inspeelde op de behoeften van mensen.

Lichaamsgewicht
Wandelen is een eenvoudige, maar effectieve

manier om uw gezondheid, humeur en geest

een positieve boost te geven. Wandelen 

verbetert de conditie van het hart en bloed-

vaten, verlaagt het cholesterolgehalte, heeft 

een bloeddrukverlagend effect, helpt het 

lichaamsgewicht op peil te houden en het 

algemene uithoudingsvermogen te verbete-

ren. Bovendien zorgt wandelen voor mentale 

ontspanning. Dagelijks 30 minuten wandelen 

geeft uw conditie en daarmee uw immuunsy-

steem een flinke duw in de goede richting.

Dit initiatief is gestart door Team Sportservice, 

samen met de eerstelijnszorg. De begeleiding 

bestond uit verschillende zorgverleners van de 

eerste lijn (huisartsen, apotheek, fysiotherapie).

Daarnaast zijn Bianca en Miriam als vaste be-

geleiders bij de twee groepen aangesloten. 

“We hebben beiden vanuit onze praktijk 

ervaring met wandelcoaching en daarom 

wilden we dit initiatief graag ondersteunen. 

Wij beiden snappen als geen ander het belang 

van wandelen en bewegen en nemen dit ook 

mee in onze begeleiding. Een dergelijke grote 

groep begeleiden was tegelijkertijd ook nieuw 

voor ons en we hebben er dan ook onwijs veel 

van geleerd’’, geven Bianca en Miriam aan. 

Gezelligheid
Wandelen kunt u doen wanneer het u uitkomt,

alleen of met andere mensen. Zoekt u graag 

de gezelligheid op en wilt u met andere mensen

wandelen? Dat kan! De wandelingen gaan 

de komende herfst- en winterperiode door 

op de vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. 

Er wordt afwisselend in Kortenhoef en Loos-

drecht gelopen. De wandelingen zijn tussen 

de 3 en 5 kilometer lang. Een keertje mee 

doen? Neem dan contact op met Eva Stam, 

via estam@teamsportservice.nl.

Als u meer wilt bewegen of graag persoonlijk 

beweegadvies wilt, dan kunt u terecht bij de 

buurtsportcoaches van Team Sportservice

‘t Gooi. Neem dan contact op met de buurt-

sportcoaches via hetgooi@teamsportservice.nl.

Wandelchallenge Wijdemeren krijgt een vervolg
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De gemeenten in de Gooi en 
Vechtstreek zijn op zoek naar pleeg-
ouders, gezinshuisouders en steunou-
ders. Om deze vormen van zorg zicht-
baar te maken en om mensen te werven 
die opvang willen bieden, vindt een 
wervingscampagne en informatieavond 
plaats. 

Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke 

Week van Pleegzorg die plaatsvindt van 2 tot 

en met 9 november. Het thema is #GROEN-

LICHT. Hiermee wordt getoond dat iemand 

het licht op groen kan zetten voor de toe-

komst van een kind.

Er is zowel landelijk als regionaal onvoldoen-

de opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij 

hun ouders kunnen wonen.  Pleegouders, 

gezinshuisouders en steunouders kunnen 

het verschil maken in het leven van een kind. 

Bijvoorbeeld doordat een kind even op adem 

kan komen of door ze veiligheid te bieden en 

een (tijdelijk) thuis. 

Pleegouders zijn er in verschillende vormen. 

Soms is het voor een weekend per maand, 

een vakantie, opvang voor de periode van een 

jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap 

is ook een vorm van pleegzorg, maar is anders 

dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is 

namelijk een betaalde baan en vraagt bepaalde 

opleidingseisen. Ook een informelere vorm van 

opvang, bijvoorbeeld de rol van steunouder 

behoort tot de mogelijkheden. De werving en 

selectie wordt gedaan door de zorgaanbieders.

Informatiebijeenkomst
Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders

zijn van onschatbare waarde en heel hard 

nodig. Er is een informatiebijeenkomst op 

woensdagavond 16 november van 19:30 tot 

21:30 uur in Bussum. Tijdens de bijeenkomst 

wordt meer verteld over de vormen van op-

vang, het bieden van een (tijdelijk) thuis en wat 

u kunt betekenen voor een kind. Pleegouders, 

gezinshuisouders, steunouders en zorgaan-

bieders zijn die avond aanwezig.

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de informatieavond of meer 

weten over pleegzorg, gezinshuisouder of 

steunouder kan via de zorgaanbieders: Youké 

Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen, 

Timon, Levvel, Leger des Heils en Versa Wel-

zijn (steunouder) of via: www.pleegoudergv.nl

(op deze website ook aanmelden voor de 

informatieavond).

Pleeg- en steunouders maken het verschil

Datum: dinsdag 15 november 2022 
Aanvang: 19:30 uur
Vaste Agendapunten* 
Bespreekstukken
8.    Weigering van verklaring van geen beden-

       kingen Oud Loosdrechtsedijk achter 63

9.    Weigering van geen bedenkingen

       Nieuw Loosdrechtsedijk 178

10.  Weigering van verklaring van geen

       bedenkingen Cannenburgerpark

11.  Raadsvoorstel verklaring van geen

       bedenkingen Bloklaan 22a

Overig
12.  Vragenhalfuur

13.  Sluiting

De raadsvergadering wordt digitaal

uitgezonden en kunt u volgen via de website: 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Voorlopige raadsvergadering agenda 
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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



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Ankeveensepad 6: intern verbouwen woon-

   huis, vervangen serre, bouwen bijgebouw, 

   zaaknummer Z.75071 (21.10.22)

- De Boomgaard 2: aanpassen parkeergarage, 

   zaaknummer Z.75061 (21.10.22)

- Noordereinde 295, 295a, b en c: realiseren 

   vier sociale huurappartementen (legalisatie), 

   zaaknummer Z.75246 (28.10.22)

- Noordereinde 319: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.75190 (26.10.22)

- Zuidereinde 8: wijzigen gevels en plaatsen 

   zonnepanelen, zaaknummer Z.75213 (26.10.22)

 

Kortenhoef
− Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs

   woning en wijzigen gevels en constructie, 

   zaaknummer Z.75243 (28.10.22)

−Moleneind 33: veranderen carport,

   zaaknummer Z.75330 (02.11.22)

Loosdrecht
- De Kreek 14: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.75069 (21.10.22)

- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen van 

   12 bomen in het Bosje van Sprenger,

   zaaknummer Z.75036 (20.10.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 114: bouwen

   woning, zaaknummer Z.75137 (25.10.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 158: splitsen woning, 

   zaaknummer Z.75331 (02.11.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 186: gebruiken 

   tweede verdieping voor recreatief

   nachtverblijf, zaaknummer Z.75158 (25.10.22)

- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken twee 

   appartementen in bestaande bouw en

   verplaatsen trainingsstudio,

   zaaknummer Z.75102 (24.10.22)

- Van Collenstraat 28: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75105 (24.10.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: bouwen tent voor een

   ijsbaan met horecagelegenheid van

   1 nov-1 feb, zaaknummer Z.75245 (28.10.22)

- Middenweg 7: vergroten aanbouw,

   zaaknummer Z.75211 (26.10.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 12a: vergroten haven en bouwen 

   steigers, zaaknummer Z.73655 (27.10.22)

’s-Graveland
- diverse locatie op de landgoederen in 

   ’s-Graveland: kappen van 110 bomen op de 

   buitenplaatsen in ’s-Graveland,

   zaaknummer Z.74674 (24.10.22)

Kortenhoef
- nabij Bernard van Beeklaan 83-125: kappen 

   zeven bomen, zaaknummer Z.74759 (24.10.22)

- Zuidsingel 40a: maken uitbouw en opbouw, 

   zaaknummer Z.74486 (27.10.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244:

   bouwen twee botenhuizen,

   zaaknummer Z.74556 (25.10.22)

- Veendijk 24: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74596 (27.10.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: bouwen tent voor een

   ijsbaan met horecagelegenheid van

   1 nov-1 feb, zaaknummer Z.75245 (31.10.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 29: plaatsen kelder onder carport, 

   zaaknummer Z.73723 (20.10.22)

Kortenhoef 
- Moleneind 56: bouwen woning,

   zaaknummer Z.73660 (21.10.22)

Loosdrecht
- Rading 136: bouwen garage met carport, 

   zaaknummer Z.74114 (26.10.22)

>  Ontwerp weigeringsbesluit om-
gevingsvergunning en ontwerp 
weigeringsbesluit verklaring van 
geen bedenkingen Eilandseweg 
32 te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om de omgevingsvergunning voor het afwijken 

van het bestemmingsplan voor de uitbreiding 

van het Châlet Parc De Vechtoever aan de 

Eilandseweg 32 te Nederhorst den Berg te 

weigeren.

Het ontwerp weigeringsbesluit betreft de 
volgende onderdelen:
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

   strijd met een bestemmingsplan.

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft 

de gemeenteraad geweigerd een ontwerpver-

klaring van geen bedenkingen af te geven voor 

bovengenoemd plan op 27 oktober 2022.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met 

ingang van 10 november 2022 gedurende een 

termijn van 6 weken ter inzage. Eventueel kunt 

u een afspraak maken voor het inzien van de 

stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp 

weigeringsbesluit omgevingsvergunning 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen kunt u 

indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

Bekendmakingen 9 november 2022

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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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).

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

9 november 2022

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 16 november
Aanvang: 20:00 uur 
Vaste agendapunten* 
Hamerstukken
8.    Advies aan het Commissariaat voor de Media aanwijzing GooiTV Wijdemeren als lokale

       publieke media-instelling

9.    Instemmen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

       Vechtstreek i.v.m. uittreden Weesp

Bespreekstukken
10.  Aanvullend krediet voor de realisering van het integraal Kind Centrum (IKC) Talent Primair in 

       Loosdrecht

11.  Verordening nadeelcompensatie

12.  Behandelverzoek De Lokale Partij en het CDA: Toewerken naar een Integraal beleidskader 

       sociaal domein

Overig
13.  Vragenhalfuur

14.  Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over 

gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035. U wordt dan geïnformeerd over de

werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s commissie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  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


