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Meld Misdaad Anoniem

Burgerzaken gesloten

#mooiwijdemeren
@melindahaselager

Officiële
bekendmakingen

Op vrijdag 13 maart en maandag 16 maart tot 11.00
uur is de afdeling burgerzaken gesloten. Dat betekent dat er geen reisdocumenten en rijbewijzen
kunnen worden uitgereikt. Onze excuses voor het
ongemak.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Corona

Het coronavirus heeft de Gooi en Vechtstreek bereikt. De GGD Gooi en Vechtstreek
volgt de situatie op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in
de regio. Wilt u meer weten over de situatie?
En wat u het beste kunt doen om het virus
buiten de deur te houden?
Ga dan naar www.ggdgv.nl.

>

Nieuwe dorpenteam is compleet
Misschien heeft u het al in de kranten
of op social media gezien: het gloednieuwe dorpenteam van Wijdemeren
is compleet! Gemist? Dan stellen wij
hen graag nog even voor!
De gemeente wil graag samen met inwoners
werken aan krachtige dorpen. Zo zijn we goed
voorbereid op de toekomst als het gaat om
bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en
mobiliteit. Uw ideeën staan hierin centraal:
wie weten er nu beter wat goed is voor de
dorpen dan de inwoners zelf? Daarom zijn er

eind 2019 dorpenavonden georganiseerd en
is er nu een dorpenteam.

Wat gaat het dorpenteam doen?
Het team gaat aan de slag met de uitkomsten
van de dorpenavonden. Samen met u maken
zij een dorpontwikkelingsplan (DOP) voor elk
dorp. Zij pakken vragen op van inwoners en
zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om
initiatieven te realiseren die goed zijn voor het
dorp. Denk bijvoorbeeld aan het groener,
duurzamer of socialer maken van de omgeving.

Hoe kan ik het dorpenteam
bereiken?
Saskia Hille is dorpscoördinator voor Ankeveen,
Kortenhoef, ’s-Gravenland en Oud-Loosdrecht.
Zij is bereikbaar via (06) 41 33 55 78 en
s.hille@wijdemeren.nl. Bas Immerzeel is dorpscoördinator voor Nederhorst den Berg, NieuwLoosdrecht en Breukeleveen.
Hij is bereikbaar via (06) 525 890 22 en
b.immerzeel@wijdemeren.nl. Het team bestaat
verder uit sociaal makelaar Hetty Kastelein en
administratief ondersteuner Titia Andreas.
Zie ook www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Wijdemeren sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
Goed nieuws voor uw veiligheid!
Sinds 1 maart is de gemeente aangesloten bij het landelijke meldpunt
Meld Misdaad Anoniem. Dat betekent
dat we vanaf dat moment relevante
signalen over criminaliteit en fraude
in onze dorpen ontvangen en daarop
handhaven.
Door ons aan te sluiten, hopen wij de vijf kernen van Wijdemeren nóg veiliger te maken.
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke,
landelijke organisatie. Het is dus geen onderdeel van de politie. U als inwoner kunt hier
(verdenkingen van) misdaden melden,
bijvoorbeeld over hennepteelt, drugslabs,
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar

vermogen. De anonimiteit van u als melder
staat hierbij centraal. Dit is een goede en
laagdrempelige manier om te werken aan de
veiligheid.
Burgemeester Crys Larson: “De veiligheid van
de inwoners van Wijdemeren staat altijd voorop. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem is
een mooie aanvulling op de maatregelen die
we al hanteren.”

Misdaad melden?
Als u misdaad wilt melden, kunt u bellen
naar 0800-7000 (gratis). Op werkdagen zijn
ze bereikbaar van 08.00 – 22.00 uur en in
het weekend van 09.00 – 17.00 uur. U kunt
online 24/7 misdaad melden in een beveiligde

omgeving via
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Uitnodiging atelieravonden

Als gemeente zijn we druk bezig met de
invulling van de omgevingsvisie die voortvloeit uit de nieuwe omgevingswet voor
2021. Tijdens de dorpenavonden vorig
jaar is er veel input opgehaald over hoe de
inwoners van Wijdemeren hun dorp zien in
2040. Hier willen we nu een verdiepingsslag
op maken! Daarom nodigen wij u van harte
uit voor twee werkateliers op 9 en 30 april
2020 van 18.00 – 20.30 uur. Bent u erbij?
Meld u dan aan via:
Wijdemeren.nl/omgevingsvisie.

>

Brexit en uw bedrijf

Dat het Verenigd Koninkrijk sinds 1 februari
2020 de Europese Unie heeft verlaten, is
u vast niet ontgaan. Daarmee is de Brexit
officieel een feit. Dit kan grote gevolgen
hebben voor bedrijven in Nederland en
kan dus ook uw bedrijf raken. Om u voor
te bereiden op de veranderingen, geldt een
overgangsregeling. U heeft tot en met 31
december 2020 de tijd om eventuele aanpassingen door te voeren. Meer informatie
vindt u op www.brexitloket.nl.

>

Gemeentelijke belastingen

Twee weken geleden hebben inwoners
in Wijdemeren de aanslag gemeentelijke
belastingen (woonlasten) ontvangen in de
brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u vragen? Dan kunt u kijken
op www.wijdemeren.nl/belastingen. Daar
vindt u de digitale belastingbalie, informatie
over automatische incasso en de samenwerking met de gemeente Hilversum.
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichtse Kade 47: plaatsen overkapping (20.02.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw (05.02.20)
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (21.02.20)

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Plaatsen van woonwagens, Parkeerterrein ’t Jagerspaadje, van 13 t/m 29 april 2020, (27.02.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis aan de
Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij degene die het besluit genomen heeft.

Het betreft de volgende personen:

Verkeer
>

Kortenhoef
- Barent Udolaan t.h.v. huisnr. 4 Kortenhoef : aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (04.03.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Overig

Loosdrecht
- Boegspriet 10: plaatsen voetgangersbrug (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen (03.03.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: maken doorbraak t.b.v.
verbouwing (27.02.20)
- Middenweg 41: wijzigen achtergevel (05.03.20)

Verkeersbesluiten

> Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Kortenhoef

> Gewijzigde budgethoudersregeling

- Wapen van Kortenhoef, 1e Kennisgeving Incidentele
Festiviteit (KIF) muziek 2020, Kerklaan 3, d.d. 29 februari
2020 (24.02.20)

Op 20 december 2019 heeft het college van Wijdemeren
besloten tot vaststelling van het Besluit budgethoudersregeling 2019 (20.12.19)

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

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

De gewijzigde budgethoudersregeling kunt u ter inzage
inzien in het gemeentehuis.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen

Ankeveen

- Hollands End 95: bouwen balkons en wijzigen voorgevel woning (28.02.20)

- Stichting Oranjefestiviteiten Ankeveen, melding meerjarenvergunning Ronde van Ankeveen en Koningsdag,
26 en 27 april 2020 (28.02.20)

- A.R. Jhorai, 18 februari 1988, per 20 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- A. Khalloufi, 10 mei 1986, per 20 januari 2020 naar Land
Onbekend.
- A.J. van de Pol, 7 juni 1974, per 20 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- E.I. Kircho, 17 september 2020, per 24 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- A.T.H. van Riswick, 3 mei 1969, per 30 januari 2020 naar
Land Onbekend
- A. Socianu, 21 september 1985, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- A. Socianu, 18 augustus 1990, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- L.T. Socianu, 23 maart 1988, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- M.K. Balinov, 16 januari 1988, per 4 februari 2020 naar
Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)

’s-Graveland
- Noordereinde 54: kappen boom (21.02.20)
- Zuidereinde 126: wijzigen voorgevel (24.02.20)

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo, OudLoosdrechtsedijk 126, 14 maart 2020 (28.02.20)

Kortenhoef
- Reigerlaan 34: maken uitweg (02.03.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Loosdrecht
- Horndijk 34: bouwen woning (28.02.20)
- Horndijk 34a: bouwen woning (02.03.20)
- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Molenmeent 2: uitbreiden woning (27.02.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: vernieuwen beschoeiing
en golfbreker (02.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen botenhuis en
gevelwijziging woning (27.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Dammerweg 71: vergroten kozijn (27.02.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger
(27.02.20)
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en
zijkant woning (21.02.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam in bijgebouw
(03.02.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Gemeente Wijdemeren, geluidshinder in openlucht
ontheffing i.v.m. opening Paddenpoel, Zuidsingel 50,
24 maart 2020 (02.03.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Dodenherdenking, parkeerterrein sporthal De Fuik t.h.v Zuidsingel
54, d.d. 04 mei 2020 (24.02.20)
- Wapen van Kortenhoef, Wide Lakes Superjam,
Kerklaan 3, d.d. 9 mei 2020 (25.02.20)

Loosdrecht
- Loosdrechtse Avondvierdaagse, Start Laan van Eikenrode 49, 25 t/m 28 mei 2020 (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, O die 2 weekend, op plein t.h.v.
Voorstraat 10, 6 en 7 juni 2020 (04.03.20)

Festiviteiten
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: bouwen van appartementen
in bestaand bedrijfsgebouw (02.03.20)

COLOFON

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- N. van Huisstede, 29-08-1983, per 5 maart 2020 naar
Land Onbekend. Dit geldt ook voor haar twee kinderen.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)
>

Het college van Wijdemeren maakt bekend dat op grond
van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst
van onderstaande persoon definitief op te schorten.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan belanghebbende.
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Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

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

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

