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Cursus politiek voor
inwoners

Onderzoek verkeer en
vervoer

#mooiwijdemeren
@rbouwman74

Officiële
bekendmakingen

Er zijn meer dan 1000 reacties binnen gekomen
op de oproep om knelpunten, suggesties en complimenten door te geven over verkeer en vervoer
in Wijdemeren. Bedankt voor uw bijdrage. Hier zijn
we erg blij mee. We gaan de resultaten in de
komende weken bekijken en verwerken.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

21 T/M 28 MAART

DUURZAME
WEEK wijdemeren
Hij komt eraan! De duurzame week
2020. Vanaf zaterdag 21 maart tot
en met zaterdag 28 maart zijn er
in heel Wijdemeren weer activiteiten, lezingen, acties en workshops
met thema’s als energiebesparing,
duurzame energie, vergroenen van
de omgeving, recycling en groene
mobiliteit.

te kopen en onze gebouwen te vergroenen.

We werken als gemeente de komende jaren
aan een groot aantal projecten om Wijdemeren
klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo
gaan we aan de slag met het afkoppelen van het
aardgas, zoeken we naar mogelijkheden voor de
opwek van zonne- en windenergie, maken we de
buitenruimte stap voor stap klaar voor het veranderende klimaat en geven we als gemeente het
goede voorbeeld bijvoorbeeld door duurzamer in

Programma

Groene gemeente
Met de Duurzame Week willen we u als inwoner, bedrijf of vereniging inspireren, motiveren
en verbinden om de komende jaren samen
met ons te werken aan een toekomstbestendige groene gemeente. Wat staat er gepland
tijdens de Duurzame Week?

We nodigen u uit om mee te helpen bij een
grote voorjaarsschoonmaak in de dorpen (21
maart). Want lege flesjes, blikjes of snoepwikkels in de bermen en plantsoenen, dat is toch
zonde! Ook organiseren we een duurzaam
diner met inspirerende sprekers en maken we
de winnaars van de prijsvraag ‘Duurzame Dorpen in Actie’ bekend (25 maart). Uiteraard kunt

Politiek voor inwoners
Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in
de gemeenteraad? Denkt u wel
eens dat u dat beter zou kunnen?
Volg dan de cursus Politiek voor
inwoners en ontdek het!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met
interactieve werkvormen, ontmoetingen met
lokale politici, raad en college. Ook diepen
we een aantal inhoudelijke thema’s uit, zoals
de Omgevingswet en het Sociaal Domein.
Hierdoor krijgt u een goed beeld van de

lokale politiek. Wie weet raakt u hierdoor zó
geïnspireerd, dat u zelf actief wilt worden in de
gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid.

Aanmelden
De cursus start op maandag 9 maart om 19.30
uur in het gemeentehuis van Wijdemeren. De
cursus is bedoeld voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum. Meedoen is gratis. Aanmelden
kan via griffier@wijdemeren.nl. Plaatsing is op
volgorde van aanmelding. Bent u benieuwd naar
de verschillende cursusonderdelen? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/politiekvoorinwoners.

u ook weer uw tuintegels komen inruilen voor
mooie plantjes én een zak compost (28 maart)
en op de Wijdemeerse scholen gaan ze aan de
slag met een lespakket over duurzaamheid.

Duurzame huizenroute
Net als vorig jaar kunt u ook weer een aantal
duurzame woningen in onze kernen bezoeken
om inspiratie op te doen over energiebesparing
en mogelijke maatregelen. Veel inwoners hebben al mooie stappen gezet en delen dit graag.
Deze duurzame huizenroute is op verschillende momenten tijdens de Duurzame Week.

Zet het in uw agenda
Zet u de Duurzame Week ook alvast in uw
agenda? Het volledige programma maken we
zo snel mogelijk bekend via
www.wijdemeren.nl/duurzameweek.

Gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de aanslag van de gemeentelijke belastingen en de WOZ-beschikking
op de deurmat. Vanaf dit jaar verzorgt de gemeente Hilversum voor de gemeente
Wijdemeren de verzending van de aanslagen,
omdat Hilversum voor Wijdemeren de belastingtaken is gaan uitvoeren. De gemeenteraad van
Wijdemeren heeft in december 2019 de hoogte
van de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld.
Eind februari kunt u voor alle informatie rondom
de gemeentelijke belastingen en de WOZbeschikking terecht bij de nieuwe digitale
belastingbalie: www.wijdemeren.nl/belastingen.

>

Klussen NLDoet

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen
in Wijdemeren opgelet! Wilt u meedoen met
NLDoet op 13 en 14 maart? En vindt u het leuk
als de burgemeester en wethouders meehelpen? Meld uw klus dan nog snel aan op
www.nldoet.nl. Denk aan schilderen, wandelen,
tuinieren of koken. NLDoet zet vrijwilligerswerk
in de spotlights en nodigt iedereen uit om een
dagje de handen ui t de mouwen te steken.

>

Gebruikt u Fixi al?

Losse stoeptegel, overhangend groen, kapot
speeltoestel? U kunt dit aan ons doorgeven
via www.fixi.nl of via de Fixi-app. In de app en
op de website staat een duidelijke kaart van de
gemeente, waarop ook de andere meldingen in
uw buurt en in de gemeente te zien zijn. U kunt
online volgen wat er met uw melding gedaan
wordt. De Fixi-app is gratis te downloaden in de
Appstore en Playstore.

>

30 dagen gezonder

Welke gewoonte wilt u graag aanpakken?
Meer bewegen? Uw mobiel vaker wegleggen?
Op tijd slapen? In maart organiseert GGD Gooi
en Vechtstreek de actie ‘30 dagen gezonder’.
Doorbreek een oude gewoonte of start een
nieuwe en meld u aan op
www.30dagengezonder.nl. Voor de start en
tijdens de 30 dagen steunen zij deelnemers
met tips en adviezen, zodat u het goed kunt
volhouden. Doe ook mee!
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Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Sticht End 78a: herstellen bestaande dam (04.02.20)

Ankeveen

’s-Graveland

- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, carnavalsoptocht, d.d. 22 februari 2020 (05.02.20)

- Berensteinseweg 30: vervangen beschoeiing (04.02.20)
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en ter hoogte van
Spanderswoud 6: kappen vijftien bomen (29.01.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 162: bouwen boothuis (27.01.20)
- Moleneind 65: bouwen woonark met bijgebouw en
maken verharding (30.01.20)
- Moleneind 65: aanleggen steiger en diverse voorzieningen (30.01.20)
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (30.01.20)
- Zwanebloem 21: wijzigen voorgevel (22.01.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (03.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 04: plaatsen dakopbouw
en wijzigen achtergevel (23.01.20)
- Schakel 108: plaatsen dakkapel (29.01.20)
- Van Mijndenlaan 25: plaatsen erker (25.01.20)
- Veendijk 15: wijzigen oeverlijn en realiseren steiger
(04.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (27.01.20)
- Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan ten behoeve
van Zomerspektakel 2020 (29.01.20)
- Lijsterlaan 39: plaatsen dakkapel (23.01.20)
- Machineweg 23a: bouwen bedrijfswoning maken uitrit
(23.01.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger
(25.01.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam (GM) (05.02.20)

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

- Café Restaurant Piet Hein B.V., 1e kennisgeving incidentele festiviteit (KIF) muziek, Veendijk 17 te Loodrecht
d.d. 28 februari 2020(31.01.20)
- Rosa’s Cantina, 1e kennisgeving incidentele festiviteit
(KIF) muziek, d.d. 29 februari 2020(04.02.20)
- Tennisvereniging de Rading, 1e t/m 7e kennisgeving
incidentele festiviteit (KIF) baanverlichting i.v.m.
competitie, d.d. 10, 17, 24 april en 8,15,22 en 29 mei
2020 (03.02.20)
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten
Kortenhoef
- Carnavalsvereniging De “Turftrappers “, melding meerjarenvergunning Carnavalsoptocht, Start t.h.v. Zuidsingel 54 te Kortenhoef, d.d. 23 februari 2020 (23.01.20)

Loosdrecht
Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden
woning (06.02.20)
- Oranjeweg 80: plaatsen dakkapel (24.01.20)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden
bedrijfsunit (24.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen bedrijfsverzamelge
bouw (31.01.20)
- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten
dakkapel (30.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (24.01.20)
- Ter hoogte van Voorstraat 7: afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van Lentespektakel 2020 (23.01.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg
- Middenweg 40: bouwen brug (23.01.20)

COLOFON

Verkeer
>

- Verzoek om verklaring van geen bezwaar van de
Classico Giro, Breukeleveen en Loosdrecht, d.d. 17 mei
2020 (05.02.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

’s-Graveland
Kortenhoef
- Gooise Wielerclub “De Adelaar”, wielerronde van Kortenhoef, start/finish vanaf de Kerklaan, Kortenhoef,
d.d. 17 mei 2020 (24.01.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Koningsdag
Kortenhoef/’s-Graveland, d.d. 27 april 2020 (04.02.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Oranjepop,
d.d. 25 april (04.02.20)
- Sportvereniging ’s-Graveland, Wijdemeren Beach Event,
parkeerplaats Sporthal De Fuik, Zuidsingel 54, 26, 27 en
28 juni 2020 (30.01.20)

- A. Bakker, geboren 1 januari 1972 is per 2 december
2019 uitgeschreven naar Land Onbekend
- K. Lukaszonek, geboren 2 maart 1992, is per 6 januari
2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, is per 6 januari
2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965 is per 6 januari
2020 uitgeschreven 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.

Overig

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Zuidsingel t.h.v. huisnummer 52: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
omstandigheden belanghebbende (05.02.20)

Loosdrecht
- Acacialaan t.h.v. huisnummer 2A: aanleggen algemene
gehandicaptenparkeerplaats (27.01.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Loosdrecht

>

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

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Nederhorst den Berg
- Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop,
Start/finish t.h.v. Overmeerseweg 39, d.d. 15 maart
2020(29.01.20)

Loosdrecht

- plaatsen van woonwagens, van 13 t/m 29 april 2020
(05.02.20)

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving 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.

>

Beleidsregel Opiumwet

De burgemeester van Wijdemeren heeft op 27 januari
2020 de beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2020 vastgesteld.
Vanuit het oogpunt openbare orde en veiligheid, het
beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid treedt de gemeente Wijdemeren op tegen
verkoop, aflevering, verstrekking dan wel aanwezigheid
van drugs. Sinds 1 januari 2019 mag de burgemeester
ook bij vondsten van voorwerpen en/of stoffen ter
voorbereiding op en het feitelijk handelen van drugs
optreden. Via de beleidsregels artikel 13b Opiumwet
maakt de burgemeester inzichtelijk hoe en wanneer zij
handhavend optreedt.
De beleidsregels treedt in werking op de eerste dag na
de datum van bekendmaking, onder intrekking van de
‘beleidsregel artikel 13b Opiumwet / handhaving – 2016’.

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.

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.

Bezwaar indienen

Het betreft de volgende personen:

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).

- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965, wordt per
6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- A.S. Jhorai, geboren 18 februari 1988, wordt per
20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- A. Khalloufi, geboren 10 mei 1986, wordt per 20 januari
2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, wordt per
6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- A.J. van de Pol, geboren 7 juni 1974, wordt per
20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- E.I. Kircho, geboren 17 september 2000, wordt per
24 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- K.K. Balinov, geboren 16 januari 1988, wordt per
4 februari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:

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.

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

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.

