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Vereniging van het jaar

Burgermeestersvacature

#mooiwijdemeren
@angeline.rijnsent

De vacature voor een nieuwe vaste burgemeester staat open. We zoeken een betrokken,
besluitvaardige en omgevingsbewuste netwerker die communicatief sterk is en de verbinding
zoekt. Benieuwd naar de profielschets?
www.wijdemeren.nl/vacatureburgemeester.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Opening Koningsdag

Burgemeester Ossel trapt Koningsdag traditiegetrouw af in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur ontvangen wij u graag met koffie, thee en een
oranjetraktatie. We nodigen in het bijzonder
decorandi uit om hierbij aanwezig te zijn.
De leden van het college zijn tijdens
Koningsdag bij verschillende activiteiten in de
dorpen aanwezig.

23 mei: Verkiezingen
Europees parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Gaat u ook stemmen?
De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement is één keer in de vijf jaar.

Waarop stemt u?
Ieder Europees land heeft een vast aantal
Europarlementariërs, afhankelijk van het
aantal inwoners. Voor Nederland zijn dit
26 personen. In het parlement zitten geen
afzonderlijke nationale partijen, maar
Europese partijen. De Europese partijen
bestaan vaak uit nationale partijen die een
verbinding zijn aangegaan met partijen uit
(minimaal) vijf andere lidstaten.
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Wie mag stemmen?

Stempas kwijt?

U mag stemmen als u de Nederlandse
nationaliteit heeft of de nationaliteit van een
andere lidstaat van de Europese Unie.
Heeft u de nationaliteit van een andere
Europese lidstaat en woont u in Nederland,
dan mag u óf in Nederland stemmen, óf in
uw eigen land. Wilt u in Nederland stemmen,
dan had u zich hiervoor moeten registreren
bij de gemeente.

Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Het is daarom belangrijk dat u de stempas
niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw
stempas kwijtraken dan kunt u uiterlijk 22
mei tot 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet
meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe
stempas.

Stempas
Om overal in Wijdemeren te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 9 mei een stempas.
Deze stempas wordt gestuurd naar het adres
waar u op 9 april ingeschreven stond in de
Basisregistratie personen. De kandidatenlijsten
volgen iets later.

Kijk voor meer informatie op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

De inschrijving voor de vrije sectorwoningen
op het KNORR terrein is gestart. De 33
huurappartementen variëren qua grootte
van 72m² tot 115m². De huurprijzen in de
woontoren van zeven verdiepingen lopen
vanaf 900 euro tot 1.400 euro per maand.
Geïnteresseerd? Kijk op www.ikwilhuren.nu.
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Het vaarseizoen is weer begonnen.
In ons waterrijke gebied zijn de
eerste dieven van buitenboordmotoren helaas alweer actief.
Wees hier alert op!
Motoren tot ongeveer 8 pk zijn favoriet.
De diefstallen vinden plaats in jachthavens
en haventjes in de eigen woonomgeving.

Tips
Om diefstal van buitenboordmotoren te
voorkomen, kunt u het beste uw motor
goed en veilig opbergen. Mocht u hier geen

mogelijkheid voor hebben, dan is een
goedgekeurd slot voor de motor aan te
raden. Ook kunt u de motor en/of boot
duidelijk zichtbaar markeren met bijvoorbeeld uw postcode en huisnummer. Dit kan
reden zijn voor een dief om de motor niet
mee te nemen. Schrijf bovendien zo veel
mogelijk kenmerken op van de motor, zoals
bijvoorbeeld het motornummer of serienummer en bewaar het aankoopbewijs.
Zo kan uw motor makkelijker teruggevonden
worden als hij wel gestolen is.

Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112
en gebruik de Waaksamenapp. Doe bij diefstal bovendien altijd aangifte bij de politie.

Onderzoek communicatie

Bent u een kritische inwoner? Vergeet dan
niet om onze enquête over de communicatie en dienstverlening van de gemeente in te
vullen. Bekijkt u het nieuws van de gemeente
bijvoorbeeld graag via de website of liever
op Facebook? En wat kunnen we verbeteren
aan Wijdemeren Informeren of onze digitale
nieuwsbrief? Vul de enquête in op
www.wijdemeren.nl/onderzoek.
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Voorkom diefstal buitenboordmotor

Vrije sector KNORR

Woononderzoek vertraagd

Eerder informeerden we u op deze plek over
het woononderzoek dat begin april op de
deurmat zou vallen. De verzending van dit
onderzoek is vertraagd en kunt u daarom pas
eind april verwachten. Wijdemeren doet dit
woononderzoek samen met 30 andere
gemeenten in de Metropoolregio
Amsterdam (MRA). Wat is uw woonsituatie
en hoe ervaart u die? En heeft u verhuiswensen? Met deze informatie helpt u ons
te bepalen waar wij ons als gemeente en
regio voor moeten inzetten. Het onderzoek
is anoniem.
Doet u mee? U kunt een iPad winnen!
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Vereniging van het jaar: Nomineer uw club!
Op 2 april startte de tweede editie
van de landelijke verkiezing
voor de Vereniging van het Jaar.
Verenigingen kunnen zich nog tot
13 mei aanmelden.
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen
en stichtingen, die samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale
ontmoetingsplaatsen waar mensen samen
sporten, muziek maken, acteren, dansen of
kunst maken en waar talent opgeleid wordt.

Samen bereik je meer dan alleen en daarom
zijn deze verenigingen zo belangrijk.

media-aandacht om uw club in de
schijnwerpers te zetten.

Prijzen

Inschrijven

Wilt u laten zien hoe bijzonder of uniek
uw sport- of cultuurclub is? Pak dan het
podium en doe mee aan de verkiezing
Vereniging van het jaar 2019! Win naast de
nationale titel een masterclass naar keuze
van een expert, een professionele promotiefilm van uw club en maak gebruik van
alle lokale, regionale en landelijke

U kunt uw club, vereniging of stichting nog
tot en met 13 mei inschrijven via www.
clubvanhetjaar.nl. Van 6 mei tot 7 juni kan
er gestemd worden op de nominaties.

Doe mee met Panna Knock Out
Pannavoetbal

(parkeerterrein Zomerspektakel).

Pannavoetbal is één tegen één straatvoetbal waarbij je punten scoort door de bal
tussen de benen van de tegenstander door
te spelen of door een doelpunt te maken.
Iedereen tussen de 8 en 18 jaar kan aan de
voorrondes meedoen. De winnaars van de
voorrondes, strijden in de finale om de titel:
‘Panna King of Queen Wijdemeren 2019’.

- Voorronde Kortenhoef:

Data en locaties

Meer info: www.teamsportservice.nl/gooi.

zondag 30 juni, 14.00-16.00 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Finale:
zondag 30 juni, 16.00-16.30 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Voorronde Ankeveen:
woensdag 17 april, 14.00-16.00 uur,
Hollands End 8, Ankeveen
(schoolplein Joseph Lokinschool).

- Voorronde Loosdrecht:
De data van de voorrondes en de
finale van het Panna Knock Out
kampioenschap zijn bekend!
Dit jaar vinden de Panna Knock Out
voorrondes plaats in Ankeveen,

Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef. Zien we jou bij één
van de voorrondes en misschien
wel in de finale?

dinsdag 30 april,16.00-18.00 uur,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 6, Loosdrecht
(feestterrein Stichting Sloep).

- Voorronde Nederhorst den Berg:
zondag 23 juni, 13.00-15.00 uur,
Blijklaan, Nederhorst den Berg

Officiële bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

Ankeveen

‘s-Graveland

- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor
kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)

- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24, aanscherpen
geluidsvoorschriften (10.04.2019)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- De Boomgaard 24: omgevingsvergunning beperkte
milieutoets vanwege opslag schroot (01.04.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve een
afzuigingsysteem op dak (21.03.19)

Loosdrecht
- Horndijk 27: bouwen schuur (25.03.19)
- Horndijk 27: plaatsen erfafscheiding (25.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: aanbrengen extra trapgat
op eerste verdieping (27.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker en
aanpassen steiger (29.03.19)
- Rading 10 20: vervangen dakbedekking (27.03.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 64a: renoveren en uitbreiden woning (27.03.19)
- Kooikerboog 4: vergroten woning (29.03.19)
- Lijsterlaan 10: plaatsen dakkapel (29.03.19)
- Vreelandseweg 1: verbouwen horecabedrijf naar zes
appartementen (26.03.19)
- Wilgenlaan 32: bouwen woning en maken uitrit (21.03.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

10 april 2019
>

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (29.03.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve van
afzuigingsysteem op dak (02.04.19)

Verkeer

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (28.03.19)
- Emmaweg 82: restaureren woning (27.03.19)

Loosdrecht
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (01.04.19)
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden
schoolgebouw (22.03.19)
- Wastobbe 3: bouwen recreatiewoning (01.04.19)

Nederhorst den Berg
- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (01.04.19)
- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken
(29.03.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is de
Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 april
2019 afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting geldt niet
voor het bestemmingsverkeer voor de Van Heumenhof
en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij echter niet
toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen
moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen de
daarvoor bestemde hekken.

Loosdrecht
Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1 mei
rekening met minder parkeerruimte op het parkeerterrein
aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het plaatsen van
woonwagens van de kermisexploitanten uit Hilversum. In
het paasweekend worden extra tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband met paastoernooien.
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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

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) .

