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Open Monumentendag Mantelzorgwaardering

#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@miekbax

Officiële
bekendmakingen

Geeft u langdurige en intensieve hulp aan
familie, vrienden, buren of kennissen? Vraag
dan een mantelzorgwaardering aan. U kunt de
waardering aanvragen tot 1 december 2019 via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

In de Tweede Wereldoorlog is in Nederhorst
den Berg een Canadese bommenwerper
neergestort, hierbij kwamen vijf bemanningsleden om het leven. Op vrijdag 13 september
vanaf 13.30 uur wordt een monument onthuld
in de buurt van de plek waar het vliegtuig neerstortte. Zo wil de historische kring Nederhorst
den Berg de herinnering aan de vijf bemanningsleden in leven houden. Het belooft een
bijzonder moment te worden, waarbij u van
harte welkom bent. Bekijk het programma op
www.historischekring.nl.

Excursies op en rond
plassengebied

>

Het samengaan van recreatie en
natuur, het herstellen van afgekalfde legakkers… twee voorbeelden van projecten waar we vanuit
het gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen mee bezig zijn.
Benieuwd naar deze en andere projecten? Meld u dan snel aan voor een
van de excursies.
In het gebiedsakkoord werken ruim 20 partijen
samen om de natuur en aantrekkelijkheid van
het Loosdrechts plassengebied te verbeteren.
Op dinsdag 24 september zijn er tussen 13.00
en 17.00 uur vier (vaar)excursies in het gebied.
In iedere excursie staat een van de thema’s uit
het gebiedsakkoord centraal.

Samengaan recreatie en natuur
Hoe kunnen recreatie, ondernemerschap en

natuur samengaan, kunnen zij elkaar misschien zelfs versterken en welke initiatieven
worden er al door ondernemers genomen? Al
varend worden inspirerende voorbeelden voor
het gebied verkend en worden de aanbevelingen van het onderzoek naar het samengaan
van recreatie en natuur besproken.

Nieuwe natuur
Op deze rondtocht bezoekt u samen met een
ecoloog de unieke en diverse nieuwe natuur
in het gebied.

Proces mer/vaarverbinding
Op een centrale plek in het gebied wordt een
toelichting gegeven op het proces richting de
milieueffectrapportage (mer) voor de vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums
Kanaal. Welke alternatieven worden in beeld
gebracht en welke aspecten worden onder-

zocht en in het rapport beschreven? Hoe ziet
het vervolgproces eruit en wanneer en hoe
kunnen betrokkenen hun mening geven?

Herstel legakkers
Vaar mee richting de Kievitsbuurten en kom
meer te weten over de toekomstvisie voor
de Scheendijk en de resultaten van de pilot
om legakkers te herstellen met bagger uit de
plassen.

Aanmelden
Geïnteresseerd in een van de excursies?
Aanmelden kan tot maandag 16 september
via secretariaat_ovp@noord-holland.nl (ovv
de excursienaam). Wees er op tijd bij want
vol=vol!

Clean up the lake!
Sigarettenpeuken, kauwgum,
snoepwikkels, flesjes… hoe vaak
ziet u dit in de natuur, langs de kant
van de weg of in onze mooie plassen liggen? Een doorn in het oog
toch? Help daarom op zaterdag 28
september mee tijdens de eerste
editie van Clean up the lake!

Wijde Blik

We willen allemaal nog jarenlang in schoon
water zwemmen en recreëren. Helaas ligt er,
ook in Wijdemeren, vaak veel zwerfafval in en
rond het water. Tijd voor actie!

Lezing Natuurmonumenten

Jachthaven Kortenhoef organiseert daarom
voor het eerst een Clean up the lake event. Op
zaterdag 28 september gaan zo veel mogelijk
vrijwilligers zwerfafval opruimen in en rond het
water van de Wijde Blik. Zo zorgen we dat we
ook in de toekomst nog kunnen genieten van
dit prachtige gebied.

Bootjes, kano’s en een werkponton worden ingezet om het opruimen makkelijker
te maken. Daarnaast kunnen vrijwilligers
ook wandelend langs het water zwerfafval

Onthulling
vliegtuigmonument

verzamelen. Om de middag ook een educatief tintje te geven, vertelt een spreker van
Natuurmonumenten meer over het gebied en
over zwerfafval.

Clean up the lake
Het Clean up the lake event is een initiatief van Jachthaven Kortenhoef en wordt
daarnaast gesteund door de gemeente
Wijdemeren, provincie Noord-Holland,
Natuurmonumenten en verschillende bedrijven. Komt u ook helpen? Aanmelden kan via
info@jachthavenkortenhoef.nl.

Hier fix je NIX

Horecazaak in Wijdemeren? Doe dan mee
met de campagne Hier fix je NIX. Want alcohol
drinken onder de 18 jaar… dat is toch niet normaal. Tussen 16 en 21 september ontvangen
horecaondernemers een campagnepakket
met posters en stickers. Meer materiaal nodig?
Dan kunt u vanaf 21 september via de GGD
o.a. bierviltjes en t-shirts aanvragen. Zo maakt u
zichtbaar dat in uw onderneming alcohol voor
jongeren onder de 18 jaar geen optie is.
>

Nationale Sportweek

Van 20 t/m 29 september is de Nationale
Sportweek. Het thema: Sport doet iets met je!
Want sport maakt je fitter, het geeft zelfvertrouwen, maakt socialer en verbroedert. Door
te sporten zit je lekkerder in je vel. Kortom:
het maakt gelukkiger! Genoeg redenen om
in beweging te komen. Tijdens de Nationale
Sportweek kunt u bij veel sport- en beweegaanbieders een gratis activiteit uitproberen.
Meer informatie:
www.teamsportservice.nl/gooi.
>

Subsidie isolatiemaatregelen

Heeft u plannen om uw dak, buitenmuren,
vloer of ramen te isoleren? Als u twee of meer
isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kunt u ongeveer 20 procent subsidie krijgen. Daarbovenop
kunt u ook subsidie krijgen voor een paar extra
maatregelen die energie besparen, zoals een
isolerende voordeur en maatwerkadvies. De
subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Meer
informatie of subsidie aanvragen? Kijk op
www.rvo.nl. Wees er snel bij, want op=op.
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Open Monumentendag: Plekken van plezier
In het weekend van 14 en 15
september is het weer Open
Monumentendag! Het thema van
2019 is Plekken van plezier: naar
welke monumentale plekken
gingen en gaan mensen voor hun
plezier?
In Wijdemeren hebben de historische kringen
een mooi programma samengesteld om u
mee te nemen naar de plekken van plezier uit
vervlogen tijden. De locaties zijn, tenzij anders
aangegeven, te bezoeken tussen 10.00 en
16.00 uur.

Loosdrecht
De historische kring Loosdrecht heeft het
thema vertaald naar een fototentoonstelling
van plekken van plezier door de jaren heen. Er
zijn foto’s en prentbriefkaarten van locaties als
zwembaden, Koninginnedag, bevrijdingsoptochten en sport en spel in Loosdrecht.
Natuurlijk is ook de rijke watersporthistorie
terug te zien. Wegdromen bij die goede oude
tijd kan dus naar hartenlust.
Locatie: De Magneet, Nieuw-Loosdrechtsedijk
49a, Loosdrecht

Ankeveen, ‘s-Graveland
en Kortenhoef
Historische kring In de Gloriosa verzorgt
meerdere activiteiten in de dorpen:
- In het verenigingsgebouw van de historische
kring is een fototentoonstelling over Plekken
van plezier in ’s-Graveland te bekijken. Ook is
de oudheidskamer open.
Locatie: Kerklaan 89, Kortenhoef
- De siertuin van Gooilust was het paradepaardje van de vroegere bewoners. Met
zijn exotische verzameling dieren en planten
maakte Frans Blaauw indruk op zijn welgestelde gasten. Nog altijd ligt de siertuin
er prachtig bij. De historische kring verzorgt
bij de entree een kleine tentoonstelling met
foto’s van de familie Blaauw, hun bijzondere
bezoekers en de exotische dieren die op het
landgoed rondliepen.
Locatie: Zuidereinde 49, ‘s-Graveland
- De buitenplaats van luitenant-admiraal
Cornelis Tromp, Trompenburgh, is enkele
keren per jaar geopend. Ook tijdens Open
Monumentendag kunt u tussen 10.00 en
17.00 uur een kijkje nemen op deze bijzondere plek.
Locatie: Zuidereinde 49, ’s-Graveland

- Op de zaterdagmarkt in Ankeveen en in de
Oude School in Kortenhoef zijn fototentoonstellingen over de Plekken van
plezier in deze twee dorpen.
Locatie: zaterdagmarkt: Stichts End,
naast R.K. Kerk, Ankeveen
Locatie: Oude School, Kortenhoefsedijk 145,
Kortenhoef

- In verpleeghuis Veenstaete is een diapresentatie met de Plekken van plezier in Ankeveen,
’s-Graveland en Kortenhoef. De presentatie
vindt plaats om 11.00, 13.00 en 15.00 uur.
Locatie: Oudergaarde 1, Kortenhoef

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
>

Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Elbert Mooijlaan 2: plaatsen dakkapel (03.09.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkapel (02.09.19)

Breukeleveen

Loosdrecht

- Herenweg 119: vernieuwen beschoeiing, steigers,
damwanden en golfbrekers (22.08.19)

- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (29.08.19)
- Rading 146: bouwen supermarkt (27.08.19)

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

- voorbij Gabriëlweg 6 in Wijde Blik: bouwen aanmeersteiger (27.08.19)
- Kortenhoefsedijk 109: vervangen dakbedekking (27.08.19)
- Reigerlaan 8: plaatsen dakkapel (02.09.19)

- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw (28.08.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht

>

- Beukenlaan 50: realiseren dakkaper en dakkapel (26.08.19)
- Golfslag 3: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 9: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 20: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 22: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 23: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Laan van Eikenrode 16: verbouwen garage naar schoonheidssalon (04.09.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (30.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen 16 zonnepanelen
(30.08.19)
- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (28.09.19)
- Rading 10 25: wijzigen dakbedekking (28.08.19)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen raam in voorgevel (31.08.19)
- Middenweg 70a: dempen sloot (28.08.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
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aanwezig welke nog niet als zodanig zijn bestemd. Het
planologisch mogelijk maken maakt onderdeel uit van
deze herziening.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 12 september 2019
gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden
ingezien bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1,
Loosdrecht op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt
hier ook nadere informatie krijgen.
Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP5800Nld198a2018-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimteljkeplannen.nI.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
Opheffen van een geslotenverklaring op de Slotlaan
tussen de Overmeerseweg en De Kaai (29.08.19)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Beroep

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel
- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatiewoningen

Vastgestelde bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198198a
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juni 2019 het
bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198-198a in
Loosdrecht heeft vastgesteld.
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht
is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een
midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al
jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel
ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur en
er wordt één woning toegestaan.
Op het naastgelegen perceel is een steiger en slibway

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het
ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt,
alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan, kan gedurende de
ter inzageligging beroep instellen tegen het besluit tot
vaststelling bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ‘S Gravenhage.
Vervolgens kan een belanghebbende gedurende
genoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen
die door de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van
het plan.

Inwerkingtreding
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek
om voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het
besluit tot vaststelling, en daarmee het
bestemmingsplan, treden na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
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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) .

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.

