
>   Hoe werkt dementie?
Ervaar met een virtual realitybril hoe leven 

met dementie is. Zorgt u voor iemand met 

dementie? Dan kan deze ervaring u helpen 

in de ondersteuning. Doet u ook mee?

Er zijn nog een paar plekken over op donder-

dag 11 november tussen 8.30 en 12.00 uur 

of tussen 13.00 en 17.00 uur. Aanmelden kan 

bij Marleen Voorn via m.voorn@wijdemeren.nl.

De sessie wordt professioneel begeleid door 

een trainer van Into D’mentia en is in het

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

>   Pleegouders gezocht
In de Gooi en Vechtstreek is er een tekort 

aan pleegouders. Pleegouder zijn kan in 

verschillende vormen. Soms is dat een 

weekend per maand, een vakantie, een 

jaar of juist langdurig. Ook een informelere 

vorm van opvang in de rol van steunouder 

is mogelijk. U  zorgt ervoor dat een kind kan 

opgroeien in een veilige gezinssituatie. Heeft 

u interesse? Woensdag 10 november orga-

niseren de pleegzorgaanbieders uit de regio 

Gooi en Vechtstreek gezamenlijk een online 

informatieavond. Op www.pleegoudergv.nl 

vindt u meer informatie.

>   Zien drinken doet drinken 
Kinderen en jongeren kopiëren het drinkge-

drag van anderen. Met de landelijk campagne 

‘Zien drinken doet drinken’ worden ouders 

bewust gemaakt van hun voorbeeldrol. 

Op www.ziendrinkendoetdrinken.nl leest u 

ervaringsverhalen van ouders en vindt u ant-

woorden op vragen als: ‘ik wil op kinderver-

jaardagen geen alcohol schenken. Hoe maak 

ik dat bespreekbaar?’ en ‘kun je kinderen niet 

beter leren met mate te drinken in plaats van 

het helemaal te verbieden?’. 

>   Nieuwe energietafel Loosdrecht
Op maandag 15 november van 19.00 tot 

20.00 uur start de wekelijkse energietafel in 

de bibliotheek van Loosdrecht. Daar kunt u 

langskomen met al uw vragen over het iso-

leren van uw woning, energiegebruik, kleine 

en grote bespaarmaatregelen, zonnepane-

len en het verwarmen van uw huis. Loop 

gerust  binnen! De vrijwillige energiecoaches 

van de energiecoöperatie Wijdemeren staan 

u graag te woord. Bibliotheek Loosdrecht, 

Tjalk 41.
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Mondkapje verplicht

Vanaf maandag 8 november dient u in het 

gemeentehuis weer een mondkapje te dragen. 

Bent u uw mondkapje vergeten, dan kunt u bij 

de receptie in het gemeentehuis een mondkapje 

vragen. Ook op andere openbare plekken waar 

een toegangsbewijs niet verplicht is, geldt een 

mondkapjesplicht. Zie ook: www.rijksoverheid.nl.  

Bekendmakingen

Corona heeft veel mensen geraakt: van 
de ene op de andere dag viel het werk in 
veel sectoren weg. Bent u na 12 maart 
2020 uw baan kwijtgeraakt? Of dreigt u 
nu uw baan te verliezen? Dan kunt u bij 
het Regionaal Mobiliteitsteam Gooi en 
Vechtstreek (RMT) terecht voor onder-
steuning.

Het RMT is er voor elke inwoner in de regio 

Gooi en Vechtstreek die (ander) werk zoekt. 

Het maakt niet uit of u werknemer, zzp’er 

of werkloos bent. Heeft u een uitkering? 

Vraag dan aan uw contactpersoon bij de 

gemeente of bij het UWV of u in aanmer-

king komt voor hulp van het RMT.

Begeleiding
Het RMT helpt bijvoorbeeld met loopbaan-

coaching, sollicitatietraining, (om)scholing 

of praktijkleren. Sinds de start in september 

krijgen al veel mensen begeleiding. Een 

aantal van hen heeft zelfs al een nieuwe 

baan of is begonnen met een opleiding! 

Meer informatie
Het RMT is een samenwerking tussen het 

UWV, gemeenten, het werkgeversservi-

cepunt, vakbonden, onderwijsinstellingen 

en werkgeversorganisaties. Kunt u hulp 

gebruiken bij het vinden van een baan?

Kijk dan voor meer informatie op

www.rmtgooienvechtstreek.nl.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Extra infoavond
Mobiliteitsplan

   Hulp nodig bij het zoeken naar een baan?
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Denkt u na over vloer- of gevelisola-
tie, HR++ beglazing, zonnepanelen of 
een groen dak? De energiecoöperatie 
Wijdemeren organiseert ook dit jaar 
weer collectieve inkoopacties om te 
ondersteunen en ontzorgen bij het 
nemen van duurzaamheidsmaatrege-
len. Meer weten? Kom op woensdag 
24 november naar de informatie-
avond. 

De energiecoöperatie Wijdemeren heeft de 

collectieve inkoopacties voorbereid samen 

met de andere energiecoöperaties in het 

Gooi. Zij hebben voor u een betrouwbaar 

aanbod geselecteerd tegen een redelijke 

prijs en een goede kwaliteit.

Voordelen collectieve inkoop 
Het gezamenlijk inkopen van isolatie, 

zonnepanelen of een groen dak levert niet 

alleen een redelijke prijs op, maar zorgt er 

ook voor dat u niet zelf op zoek hoeft naar 

een goede leverancier. Zo weet u zeker dat 

u met een betrouwbare partij aan de slag 

gaat. 

Informatieavond 24 november
Benieuwd wat de energiecoöperatie voor 

u kan betekenen? Kom naar de informatie-

avond over collectieve inkoop op woens-

dag 24 november van 19.30 tot 21.30 uur in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). 

Weet u nog niet welke energiebesparende

maatregelen u wilt nemen? Als lid van de 

energiecoöperatie kunt u een gratis gesprek

met een energiecoach aanvragen en de 

mogelijkheden van energiebesparende 

maatregelen aan de woning verkennen. 

Laat u minimaal twee duurzaamheids-

maatregelen uitvoeren dan kunt u ook nog 

subsidie aanvragen. 

Zie ook www.ECWijdemeren.nl

Huis verduurzamen? Doe mee met een collectieve inkoopactie

We werken aan het derde en laatste 
deel van het Mobiliteitsplan 2045. 
Tijdens vier bijeenkomsten informeren 
we u over de laatste stap die we samen 
maken om het Mobiliteitsplan af te 
ronden. 

Tijdens de informatieavonden ontvangt u 

ook de instructies hoe u kunt reageren op 

de voorgenomen maatregelen. Reageren 

kan vanaf dinsdag 9 november via

www. wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

Informatieavonden
Alle data voor de online informatieavonden 

nog even op een rij:

9 november 2021

19.30 – 20.30 uur

Loosdrecht en omgeving

9 november 2021 

21.00 – 22.00 uur

Ankeveen, Kortehoef, ’s Graveland

10 november 2021

19.30 – 20.30 uur

Nederhorst den Berg en omgeving

16 november 2021

19.30 – 21.30 uur

Alle dorpskernen

(Herhaling. Geen nieuwe informatie) 

Aanmelden
Aanmelden kan door een e-mail te sturen 

naar j.droogsma@wijdemeren.nl. Schrijf erbij 

welke regio uw interesse heeft. U ontvangt 

dan een bevestigingsmail met een link om 

de bijeenkomst bij te wonen.  

Extra online informatieavond Mobiliteitsplan 2045

Hij komt, hij komt…
Sinterklaas is weer onderweg naar 
Nederland. Samen met zijn pieten brengt 
hij een bezoek aan alle Wijdemeerse 
dorpen.

De intochten zijn op de volgende

zaterdagen:

Loosdrecht:

Zaterdag 13 november vanaf 11.00 uur, 

meer details www.stichtingsloep.nl

Kortenhoef:

Zaterdag 20 november, 12.00-15.00 uur, 

meer details op de facebookpagina

Sinterklaas Kortenhoef.

Ankeveen:

Zaterdag 20 november, 13.45-14.45 uur, 

met de boot richting het terrein van ijsclub 

Ankeveen & ontvangst kinderoptocht op 

het terrein van de R.K. kerk tegenover de 

ijsbaan

Nederhorst den Berg:

Zaterdag 20 november, 16.30-18.30 uur, 

meer details op de facebookpagina Intocht 

Sinterklaas Nederhorst den Berg 

Gecombineerde commissie Bestuur en Mid-
delen en Maatschappelijke & Sociale Zaken
Datum: dinsdag 9 november 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken  

9.   Beleidsplan bescherming en opvang

10. Verordening peuteropvang en VE 2022

11. Najaarsnota 2021

12. Behandelverzoek Lichtbaken

Overig

13. Vragenhalfuur

14. Sluiting  

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 10 november 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

9.   vvgb Claris Zorgcentrum

10. Coördinatieregeling Het Achtererf

Bespreekstukken

11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 3 en 4

12. Herinrichting Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek en 

      Muyeveld

13. Commissiestuk bestemmingsplan Het Achtererf

14. Dammerweg 61

15. Behandelverzoek De Lokale Partij verkeer Leeuwenlaan 

      en Nieuw Loosdrechtsedijk

Overig

16. Vragenhalfuur

17. Sluiting 

De commissievergaderingen vinden fysiek plaats. Hierbij 

is  er beperkt plek voor publiek. U kunt zich opgeven via 

griffier@wijdemeren.nl.

De commissievergaderingen kunt u live meeluisteren via: 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

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 telefoonnum-

mer  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 commissies
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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
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.68789 (31.10.21)

- Van Bremlaan 9: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.68502 (20.10.21)

Breukeleveen
- Herenweg 27: vernieuwen garage,

   zaaknummer Z.68676 (25.10.21)

’s-Graveland
- Loodijk 23a: plaatsen kippen- en parkdieren-

   verblijf, zaaknummer Z.68541 (21.10.21)

- Noordereinde 52: kappen diverse bomen aan 

   de laanzijde, zaaknummer Z.68712 (26.10.21)

Kortenhoef
- tussen Kerklaan 20 en 22: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.68702 (26.10.21)

- Kortenhoefsedijk 64: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.68788  (29.10.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22 BG04: wijzigen drie recreatievilla’s, 

   zaaknummer Z.68677 (25.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5: vervang-

   en beschoeiing, zaakkenmerk Z.68874 (03.11.21)

- Prinses Margrietstraat 47: bouwen tuinkamer, 

   zaaknummer Z.68459 (19.10.21)

Nederhorst den Berg
- Kuijerpad 4: plaatsen zonnepanelen,

   zaaknummer Z.68473 (19.10.21)

- Overmeerseweg 65: maken aanbouw,

   zaaknummer Z.68557 (24.10.21)

- Vaartweg 20: bouwen buitenberging,

   zaaknummer Z.68794 (01.11.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg t.h.v. Middenweg 168: kappen drie 

   bomen, zaaknummer Z.68357 (22.10.21)

’s-Graveland
- tussen Ankeveensepad 5 en 6: bouwen woning, 

   zaaknummer Z.66986 (02.11.21)

Loosdrecht
- Veendijk 1a ap19: splitsen appartement in twee 

   appartementen, zaaknummer Z.68012 (28.10.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: uitbreiden bedrijfshal,

   zaaknummer Z.66948 (02.11.21)

- Overmeerseweg 85: aanbrengen buitenisolatie 

   woning, zaaknummer Z.67242 (01.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 1a: realiseren woonschip,

   zaaknummer Z.53262 (22.10.21)

- Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan voor 

   realisatie twee woningen, zaaknummer Z.60165 

   (26.10.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Kortenhoef
- Moleneind 46 (voorheen Moleneind 45):

   bouwen woning, zaaknummer Z.67113 (01.11.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 147d: vervangen woning door 

   nieuwbouw, zaaknummer Z.67003 (28.10.21)

>  Rectificatie

Op 27 oktober 2021 publiceerden wij een verleen-

de omgevingsvergunning voor het verbouwen 

van een bedrijfsgebouw op de Dammerweg 74 in 

Nederhorst den Berg. Het juiste adres moet echter 

zijn Overmeerseweg 74 in Nederhorst den Berg.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning, ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
en ontwerpbesluit hogere grens-
waarde Dammerweg 108-109, 
Nederhorst den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om met toepassing van de artikelen 2.10 en 

2.12 lid 1, sub a onder 3O van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken 

van de geldende bestemmingsplan ‘Spiegel- en 

Blijkpolder’ en ‘Buitengebied Nederhorst den 

Berg’ voor het bouwen van veertien woningen. 

Voor de woningen dient, gelet op artikel 3:12 

van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 

110c van de Wet geluidhinder, tevens een hogere 

grenswaarden te worden vastgesteld. Vanwege 

het wegverkeer op de Dammerweg ondervinden

de woningen een hogere geluidsbelasting dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de

Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 

geluidhinder voor een deel van deze woningen in 

ontwerp hogere waarden vast gesteld.

Op 14 oktober 2021 heeft de gemeenteraad een 

ontwerp verklaring van geen bedenkingen afge-

geven voor de bouw van deze veertien nieuwe 

woningen aan de Dammerweg 108-109.

Ter inzage 
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 4 november 

2021 gedurende zes weken ter inzage op het 

gemeentehuis aan de Rading 1, Loosdrecht.

Op verzoek sturen wij u de stukken toe. Hiervoor 

kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met 

bijbehorende stukken kunt u vinden op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

het adres. 

Zienswijzen 
Gedurende de periode van ter inzage legging 

(van 4 november tot 16 december 2021) kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 

tegen de ontwerpbesluiten naar voren brengen. 

Uw zienswijze kunt u richten aan het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren, Rading 1, 1231 KB, Loosdrecht. Voor 

een mondelinge afspraak kunt u bellen met het 

telefoonnummer 14 035.

>  Verkeersbesluiten

Ankeveen
- T.h.v. Meester J.C. Bührmannlaan 6: opheffen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (bij 

   GPP met aanvrager) (02.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 10 november 2021

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.

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) 

Verkeer

Raadsvergadering begroting
Datum: 11 november 2021 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken 

4. Begroting 2022-2025

Overig

5. Sluiting 

Gemeenteraadsvergadering 
Datum: 18 november 2021 
Aanvang: 20.00 uur
Op  donderdag 18 november 2021 vergadert de gemeen-

teraad. De agenda wordt samengesteld naar aanleiding van 

de agendapunten die de commissies op 9 en 10 november 

behandelen.

De officiële raadsagenda wordt volgende week, na de

commissievergaderingen, gepubliceerd op

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl en later ook in deze 

krant.

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden 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’s raadsvergaderingen

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


