
Misbruik van bankpassen is een 
vorm van oplichting die de afge-
lopen tijd al veel slachtoffers heeft 
gemaakt. De financiële schade 
loopt daarbij soms op tot duizen-
den euro`s. Slachtoffers zijn veel-
al mensen van boven de 50 jaar. 
Voorkom dat dit bij u gebeurt.

Bij bankpasfraude doet een crimineel zich 
voor als bankmedewerker. De oplichter belt 
met een vals nummer en heeft een truc 
waardoor in het scherm van de telefoon 
ook daadwerkelijk het nummer van de bank 
verschijnt. Vervolgens vertelt de oplichter dat 
uw bankrekening is gehackt, bijvoorbeeld 

omdat er verdachte transacties te zien zijn 
op de rekening. De oplichter probeert u er
zo van te overtuigen om snel maatregelen
te nemen. Na het gesprek staat een andere 
bankmedewerker voor de deur om de pinpas 
op te halen. In dat of het eerdere telefoon-
gesprek probeert men de pincode
te ontfutselen. 

Grote sommen geld
Slachtoffer Gerrit (67) raakte veel geld kwijt. 
‘Ik heb best getwijfeld of het wel klopte wat 
de zogenaamde bankmedewerker mij vertel-
de, maar zijn verhaal was zo overtuigend dat 
ik het geld heb overgemaakt’. De emotionele 
schade bij deze vorm van oplichting is groot. 
‘Ik lig er ’s nachts wel eens wakker van. Het 

is echt onvoorstelbaar hoe ze dit mensen 
kunnen aandoen’, aldus Gerrit. 

Trap er niet in
Een bank zal nooit per mail of telefonisch 
vragen naar inloggegevens, uw saldo of om 
geld over te maken.

• Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon 
   hebt? Verbreek de verbinding direct. 
• Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef 
   ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer 
   deze doormidden is geknipt. De chip werkt 
   dan nog waardoor oplichters geld kunnen 
   pinnen.
• Installeer geen programma’s of apps anders 
   dan de normale bankieren-app van uw bank.
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Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 26 mei is het gemeentehuis 

gesloten in verband met Hemelvaartsdag.

Op vrijdag 27 mei helpen we u graag weer!
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Opknapbeurt 
begraafplaats De Rading

   Uw bank vraagt nooit naar uw pincode  

#mooiWijdemeren
@smits_pictures

>   Start zwemseizoen 
Het zwemseizoen is officieel gestart.

In Wijdemeren zijn negen zwemplekken 

waar de waterkwaliteit tussen 1 mei en

1 oktober wordt gecontroleerd. Tijdens de 

waterkwaliteitscontroles wordt gekeken 

naar de aanwezigheid van schadelijke 

blauwalgen, parasieten en bacteriën.

De laatste informatie over de waterkwaliteit 

en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of 

in de zwemwater-app.

>   Energiecoaches gezocht! 
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren? 

Zij werken door, voor en met bewoners aan 

energiebesparing en ondersteunen gratis 

bij vragen over het verduurzamen van de 

woning. Wilt u ook deel uitmaken van het 

team vrijwillige energiecoaches in uw eigen 

dorp? Energiecoaches zijn betrokken be-

woners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige 

professionals die bewoners ondersteunen 

bij vragen over energiebesparing en het 

verduurzamen van de woning. U krijgt een 

basistraining over verduurzaming, isolatie-

en installatievraagstukken, een training 

warmtescan en regelmatige bijscholing. 

Interesse? Mail naar info@ecwijdemeren.nl 

of kijk op www.ecwijdemeren.nl.

>   Wijkspreekuren
Heeft u vragen over veiligheid en leefbaar-

heid aan wijkbrandweer, wijkagent, boa 

en/of dorpscoördinator? Kom dan langs 

op het inloopspreekuur. Kortenhoef en 

’s-Graveland: laatste dinsdag van de maand, 

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland. 

Nederhorst den Berg en Ankeveen: laatste 

woensdag van de maand, Sociaal cultureel

centrum, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg. 

Loosdrecht: laatste donderdag van de 

maand, bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, 

Loosdrecht. De inloopspreekuren zijn van 

14.00 tot 15.00 uur. 

>   Platform aardgasvrije toekomst
Benieuwd welke stappen we in Wijdemeren

de komende jaren zetten richting een aard-

gasvrije toekomst? En wat dit voor u betekent? 

Bekijk dan het online platform met informatie 

over de (voorlopige) alternatieven voor aard-

gas per wijk. Ook staat op dit platform wat dit

voor uw woning betekent en welke acties u nu

al kunt uitvoeren. Zo hopen we u als bewoner,

maar ook bedrijven en organisaties iets meer 

houvast te geven. Bekijk het platform via 

www.wijdemeren.nl/duurzaamheid.

Wist u dat u de gemeentelijke 
sporthal Eikenrode in Loosdrecht 
kunt huren voor sport- en 
spelactiviteiten?

Tijdens schooltijden is de sporthal 
in gebruik door leerlingen van de 
Loosdrechtse basisscholen, maar daarna 
kunnen verenigingen, particulieren, 
bedrijven en andere organisaties de 
sportzaal huren. Momenteel is er op 
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag 
nog ruimte voor nieuwe huurders. De 
openingstijden van de sporthal zijn flexibel. 

Faciliteiten
De sporthal heeft het formaat van twee 
volleybalvelden en beschikt over zowel 
groot als klein sportmateriaal, zoals matten, 
doeltjes, netten, ballen, lintjes et cetera. De 
hal is hierdoor geschikt voor verschillende 
zaalsporten. Het is mogelijk om een halve 
zaal of de hele zaal te huren. U dient het 
veld of de sporthal uiterlijk twee weken van 
tevoren te reserveren. 

De Blijk en De Fuik
Sporthal De Blijk in Nederhorst den Berg 
en De Fuik in Kortenhoef zijn niet in beheer 

van de gemeente, maar worden gepacht 
door particulieren. Voor verhuurinformatie 
kunt u direct met de betreffende sporthal 
contact opnemen.

Meer informatie 
Wilt u de sporthal Eikenrode eenmalig of 
voor meerdere keren huren, of wilt u meer 
weten over de tarieven? Neem dan contact 
op met sporthalbeheerder mevrouw Arends 
via telefoonnummer 06 30 04 52 47 of 
sporthalbeheer@wijdemeren.nl. 

Sporthal te huur
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De wijk Overmeer-Noord in 
Nederhorst den Berg krijgt een kind-
vriendelijke en klimaatbestendige 
inrichting. De straten, stoepen en 
het groen worden vernieuwd. In het 
park komen veel nieuwe bomen en 
plaatsen we sport- en speeltoestel-
len. Ook leggen we een (gescheiden) 
rioolstelsel aan. Op maandag 9 mei is 
het startsein voor de werkzaamheden 
gegeven.

In het afgelopen jaar zijn de kabels en 
leidingen in de wijk al vervangen. In 
het najaar van 2021 was dit klaar en 
kon de voorbereiding van de verdere 
werkzaamheden starten. 

Wat gaan we doen?
De wijk en het park krijgen een klimaat- en 
kindvriendelijk inrichting. Ook leggen we 
een apart rioolstelsel aan om het relatief 
schone regenwater af te voeren naar een 
nieuwe waterpartij in het park. Op die 
manier verminderen we de wateroverlast. 
Bewoners van de wijk kunnen meehelpen 
om hun wijk klimaatvriendelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door hun regenpijp te laten 
afkoppelen van het vuilwaterriool en aan te 
sluiten op het regenwaterriool. 

Op de hoogte blijven? 
Als alles volgens plan verloopt duren de 
werkzaamheden ongeveer een jaar. Wilt 
u de werkzaamheden volgen? Download 
dan gratis de Omgevingsapp van aannemer 
Reimert via de Appstore of Playstore.

Start werkzaamheden Overmeer-Noord

De paden en de entree op algemene 
begraafplaats De Rading in Loosdrecht 
worden opgeknapt. We gaan de paden 
verbreden en het hoofdpad opnieuw 
aanleggen. 

Het werk start op maandag 30 mei en duurt 
naar verwachting ongeveer drie maanden. 
We voeren de opknapbeurt in fases uit (van 
achteraan op de begraafplaats richting de 
entree), zodat bezoekers zo min mogelijk 
overlast ervaren. Tijdens begrafenissen 
liggen de werkzaamheden uiteraard stil.
De parkeerplaats voor de begraafplaats 
wordt gebruikt voor opslag van werk-
materialen en is daardoor tijdens het werk 
beperkt te gebruiken.

Nieuwe beplanting
In het najaar van 2022 plaatsen we nog 
enkele nieuwe bomen. Vakken die in de 
afgelopen jaren leeg zijn komen te staan 
vullen we met vaste planten en heesters. 
Hierdoor krijgt de begraafplaats een 
groenere uitstraling. Plaatsing van de 
bomen en planten is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

Opknapbeurt voor begraafplaats De Rading 

Deze week zijn we gestart met het pre-
ventief behandelen van eikenbomen 
tegen processierupsen. Heeft u zelf een 
eikenboom in uw tuin? Controleer dan 
regelmatig of er geen nest in zit. 

De rupsen zijn te herkennen aan de grote, 
dichte nesten op de stam of de dikke 
takken van de boom. Ziet u een nest met 
rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via 
de Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. 
Het is hierbij belangrijk om nauwkeurig de 
locatie van de boom door te geven. 

Bestrijden verplicht 
Eigenaren van eiken zijn verplicht om de 
nesten van de rups te verwijderen. Heeft 
u een besmette eik op uw grondgebied? 
Dan kunt u een commerciële partij vragen 
of de gemeente kan de rupsen komen 
verwijderen. Via de gemeente betaalt u 
een tarief van 125 euro exclusief BTW per 
boom. Neem voor meer informatie contact 
met ons op via telefoonnummer 14 035.

Natuurlijke vijanden
Dit jaar doen we op de Molenmeent 
een proef met natuurlijke bestrijding van 
de processierups. We zaaien hier een 
bloemenmengsel in dat de natuurlijke 
vijanden van de rups aantrekt. Deze 
natuurlijke vijanden eten de rupsen op. 
De proef wordt drie jaar achter elkaar 
uitgevoerd. Zo kunnen we goed in kaart 
brengen wat de verschillen zijn tussen deze 
locatie met natuurlijke bestrijding en de 
locaties waar we de eiken preventief een 
chemische behandeling geven.

Bestrijding processierups gestart

De bibliotheek is er voor iedereen. Ook 
voor u! U kunt er lezen, internetten, 
cursussen volgen, mensen ontmoeten 
en nog veel meer. Hieronder leest u 
wat u allemaal in de bibliotheek kunt 
doen. 

In de bibliotheek is gratis wifi en internet. 
U kunt ook op de computers werken. 
Bijvoorbeeld om huiswerk te maken, of 
een brief te schrijven. Ook kunt u op de 
computers veel cursussen volgen. U kunt 
bijvoorbeeld gratis Nederlands leren.

Samen Nederlands leren?
Wilt u samen met anderen Nederlands 
leren? Kom dan naar het Taalcafé! Heeft 
uw kind moeite met taal, en wilt u hulp bij 
het voorlezen aan uw kind? Vraag naar de 
VoorleesExpress. Wilt u hier meer 

over weten? Kom langs of bel met het 
telefoonnummer (035) 69 73 000.

Boeken of tijdschriften lenen 
Bij de bibliotheek kunt u uiteraard ook 
boeken en tijdschriften lenen. Voor 
kinderen tot en met 17 jaar is een 
abonnement op de bibliotheek gratis! 
Bent u ouder? Dan kunt u kiezen uit 
verschillende abonnementen. Voor 
bepaalde groepen zoals vluchtelingen 
zijn er gratis abonnementen. Vraag een 
medewerker om meer informatie.

Activiteiten
In de bibliotheek zijn veel (gratis) 
activiteiten, zoals voorlezen voor kinderen 
of thema-ochtenden voor volwassenen. 
Gezellig, leuk en leerzaam!

Welkom in de bibliotheek! 



>  Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Loosdrecht
- Bleeklaan 30: plaatsen dakkapel,
   zaakkenmerk Z.71982 (26.04.22)
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
   zaakkenmerk Z.71912 (21.04.22)
- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,
   zaakkenmerk Z.71997 (26.04.22)

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning. 

>  Verleende 
   omgevingsvergunningen 
   (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 57: vervangen voorzetramen, 
   zaakkenmerk Z.71032 (03.05.22)

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,
   zaakkenmerk Z.71412 (25.04.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassing 
   monumentale woning,
   zaakkenmerk Z.71359 (21.04.22)

Kortenhoef
- Kromme Rade 1: plaatsen dakopbouw,
   zaakkenmerk Z.70359 (25.04.22)
- t.h.v. Oranjeweg 108: kappen 5 bomen,
   zaakkenmerk Z.71808 (28.04.22)
 
Loosdrecht
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
   zaakkenmerk Z.71912 (26.04.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen 
   uitweg, zaakkenmerk Z.71480 (02.05.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan 
   voor opvang van vluchtelingen voor 5 jaar, 
   zaakkenmerk Z.71651 (26.04.22)
- Middenweg 76: vervangen en uitbreiden 
   aanbouw, zaakkenmerk Z.70614 (28.04.22)
- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel, 
   zaakkenmerk Z.71002 (25.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,
   zaakkenmerk Z.70479 (25.04.22)
- Veendijk 22h: bouwen van een opbouw op
   bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (28.04.22)

>  Ontwerpbestemmingsplan 
   Dodaarslaan 2 t/m 16

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Dodaarslaan 2 t/m 
16 ter inzage ligt.

Het plan
Het plangebied omvat de panden aan de 
Dodaarslaan 2 t/m 16. Het bestemmingsplan 
geeft invulling aan het hier gevestigde voor-
keursrecht dat voorziet in het uitsluiten van 
een woonfunctie in de betreffende panden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 
Dodaarslaan 2. Het planidentificatienummer 
is: NL.IMRO.1696.BP0101Ddln2162022-On01. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 
u een schriftelijk zienswijze op het bestem-
mingsplan indienen bij de gemeenteraad van 
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 
bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Vaststelling bestemmingsplan 
   ‘Herziening Dammerweg 61’

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-
raad op 21 april 2022 het bestemmingsplan 
‘Herziening Dammerweg 61’ te Nederhorst den 
Berg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in een wijzigen van 
de bestemming van een woonschip waardoor 
permanente bewoning wordt toegestaan.
Dit in overeenstemming met het bestaande en 
beoogde gebruik.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de 
daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het plan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 
Dammerweg 61 of een afspraak maken voor 
inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9800Damweg612021-va01. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te ’s-Gravenhage.

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Kastanjelaan t.o. huisnr. 11, Loosdrecht :
   aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-
   keerplaats in verband met handicap belang-
   hebbende (bij GPP met aanvrager) (03.05.22 )

‘s-Graveland
- Loodijk 2 ,‘s-Graveland :  aanleggen gereser-
   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
   met handicap belanghebbende (bij GPP met 
   aanvrager) (03.05.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
   schrijving uit de Basisregistratie 
   personen (BRP)

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.

Het betreft de volgende personen:
- De Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970 uit te 
   schrijven per 21-04-2022 naar Land Onbekend
- Birons, V., geboren 03-11-1978 uit te schrijven
   per 22-04-2022 naar Land Onbekend
- Denysenko, R.A., geboren 04-12-1970 uit te 
   schrijven per 22-04-2022 naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar 
bovenstaande personen verblijven? Neem 
dan contact op de gemeente Wijdemeren via 
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.
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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 bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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, tel. 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 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 het 
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 ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Op dinsdag 26 april was de jaarlijkse 
lintjesregen. Wie verdient er vol-
gens u volgend jaar een Koninklijke 
Onderscheiding? U kunt hem of haar 
tot 1 juni 2022 voordragen. 

In alle dorpskernen van Wijdemeren 
zetten mensen zich belangeloos in voor 
bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun 
naasten. Mensen die een uitzonderlijke 
bijdrage hebben geleverd aan de 
samenleving kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke Onderscheiding. 

Aanvragen lintje 
De behandeling van een aanvraag kost 
veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de 
nodige inspanning verwacht. Daarom is het 
belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. 
Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 
lintjesregen 2023, vlak voor Koningsdag, 
uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan 
voor 1 juni 2022 in. Gaat het om een 
uitreiking tijdens een andere gelegenheid, 
dan is het noodzakelijk de aanvraag 
tenminste zes maanden van tevoren in te 
dienen. 

Meer informatie over de procedure is te 
vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Hoe voordragen? 
Wilt u meer informatie over het voordragen 
van een persoon? Neem dan contact 
op met het bestuurssecretariaat van 
Wijdemeren via telefoonnummer:
(035) 65 59 518.

Wie verdient een lintje?
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Verkeer


