
>   Mentaal fi t in coronatijd

Wat doet u in deze coronatijd om mentaal fit te 

blijven? Bij wie kunt u terecht als u zich zorgen 

maakt om uzelf of een ander? En hoe gaat u het 

gesprek aan? Als onderdeel van de campagne 

‘Hey, het is oké’ is er op woensdag 26 mei van 

20.00 tot 21.00 uur een webinar via Zoom met 

dr. Linda Bolier van het Trimbos-Instituut en 

Simone Melis van MIND. Aanmelden kan tot 

maandag 24 mei via www.regiogv.nl/webinar. 

>   Ondersteuning woonkosten

Is uw inkomen erg gedaald door de coronacrisis 

en kunt u noodzakelijke woonkosten niet meer 

betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor 

de Tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke 

kosten (TONK). TONK is een tegemoetkoming 

in de woonkosten (huur of hypotheek) voor de 

periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Kijk 

voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure 

op www.wijdemeren.nl/TONK.

>   Energiebespaarcoaches gezocht!

Bent u een enthousiaste vrouw of man die 

kleine bespaarmaatregelen bij energiegebruik, 

verlichting, kieren en verwarming, onder de 

aandacht wil brengen bij bewoners van Wijde-

meren? Word dan energiecoach. U volgt een 

leuke cursus over het doen van diverse kleine 

bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van 

een speciaal team van energiebespaarcoaches 

die bij bewoners langsgaan. Eind mei starten er 

nieuwe acties en dat doet de energiecoöperatie 

Wijdemeren graag samen met u! Voor aanmel-

ding of informatie kunt u mailen naar

info@ecwijdemeren.nl of bellen naar

Anne-Marie Poorthuis op telefoonnummer

06 12 39 53 94. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed idee 

voor een activiteit of project in Wijdemeren? Dan 

kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om activi-

teiten die met sport, gezondheid, muziek, kunst, 

historie of cultuur te maken hebben. Activiteiten 

die inwoners met elkaar in contact brengen en 

bij elkaar betrekken. Er zijn verschillende dead-

lines voor subsidieaanvragen. De eerste is 1 juni. 

Lees de voorwaarden en vraag aan via

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of

bel met telefoonnummer 14 035.
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Aangepaste openingstijden

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis 

gesloten op donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei en 

maandag 24 mei. U kunt op werkdagen bij ons te-

recht tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Op maandagen 

zijn wij extra geopend tussen 16.30 uur en 18.00 uur 

voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten, 

ID of rijbewijs.

Offi  ciële
bekendmakingen

In alle dorpen zetten jong en oud 
zich in voor verenigingen, sportclubs,
scholen, kerken of hun naasten.
De afgelopen periode zijn er diverse
onderscheidingen uitgereikt in 
Wijdemeren. Welke Wijdemeerder 
verdient volgens u een bijzondere 
blijk van waardering?

Inwoners die een uitzonderlijke bijdrage 

hebben geleverd aan de samenleving kunnen 

in aanmerking komen voor een koninklijke 

onderscheiding. Voor jonge inwoners tussen 

de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie 

hebben geleverd is er in Wijdemeren

‘De Optimist’. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilli-

gerswerk, langdurige hulp aan een oudere of 

zieke en bijzondere school- of sport-

prestaties.

Aanvragen Optimist
Kent u zo’n optimist? Laat het ons weten via

optimist@wijdemeren.nl. Geef hierbij uw eigen

gegevens en de gegevens van de jongere 

door, een beschrijving van de prestatie en de 

datum/periode (maximaal één jaar geleden) 

en eventueel de gegevens van een extra 

(meerderjarige) ondersteuner. 

Aanvragen koninklijke
onderscheiding
Wilt u iemand aandragen voor een koninklijke 

onderscheiding? Neemt dan contact op met 

het bestuurssecretariaat van Wijdemeren 

via telefoonnummer 14 035. Wilt u dat de 

koninklijke onderscheiding tijdens de lintjes-

regen 2022, vlak voor Koningsdag, uitgereikt 

wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2021 

in. Meer informatie over de procedure vindt u 

op www.lintjes.nl/voordragen. 

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

12 mei 2021
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Start inschrijving tiny 
houses Loosdrecht

    Wie verdient een onderscheiding? 
    Bijzondere Wijdemeerders gezocht! 

In de afgelopen periode hebben we re-
gelmatig meldingen gekregen over het 
slechte wegdek op de Stichtse Kade in 
Ankeveen. Vooral langs de randen is 
het fietspad kapot gereden en brokkelen 
er stukken asfalt af. Dit kan gevaarlijke 
situaties veroorzaken.

In de komende weken nemen we een aantal 

noodmaatregelen. Delen van het asfalt 

worden verwijderd en op deze plekken wordt 

halfverharding aangebracht. Ook plaatsen we 

op verschillende plekken tijdelijke markeringen.

Ondertussen onderzoeken we hoe het fiets-

pad constructief verbeterd kan worden voor 

de toekomst.

Defi nitieve herstelwerkzaamheden
Bij de voorjaarsnota zal budget aangevraagd 

worden voor definitieve maatregelen op de 

Stichtse Kade. Zodra dit budget beschikbaar 

is, wordt het fietspad afgesloten om de defini-

tieve herstelwerkzaamheden uit te voeren. 

Verwachting is dat het fietspad komende 

herfst vernieuwd is en weer geopend kan 

worden. 

Slecht wegdek Stichtse Kade
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Aan de Rading in Loosdrecht plaatst 
woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken zestien tiny houses voor 
starters. Vanaf maandag 17 mei hebben 
jongeren tot 35 jaar uit Wijdemeren 
twee weken de tijd zich via WoningNet 
in te schrijven. 

Er is grote vraag naar een betaalbaar woning-

aanbod voor starters in Wijdemeren. Met de 

komst van de tiny houses wordt er voor deze 

doelgroep meer ruimte gecreëerd.

De compacte huizen van zo’n 50 vierkante 

meter staan er voor een periode van tien tot 

vijftien jaar en worden naar verwachting deze 

zomer opgeleverd.

Duurzaam 
De woningen zijn gasloos, voorzien van 

zonnepanelen en worden verwarmd door 

een luchtwarmtepomp en vloerverwarming 

in woonkamer, keuken en slaapkamer. De 

huizen worden gebouwd met materialen die 

zoveel mogelijk herbruikbaar zijn en minder 

effect op het milieu hebben. 

Meer informatie
De kale huurprijzen bedragen 545,57 euro 

per maand of 525,57 euro per maand met 

een speciaal jongerencontract. Jongeren met 

lokale binding aan de gemeente Wijdemeren 

krijgen voorrang. De exacte toewijzingsregels 

en huurprijzen staan vanaf maandag 17 mei 

in de advertentie op www.woningnet.nl. Kijk 

voor meer informatie op www.gooienom.nl. 

Start inschrijving tiny houses Loosdrecht

Interesse in zonnepanelen op uw eigen 
dak? Doe dan mee met de collectieve 
inkoopactie van de energiecoöperatie 
Wijdemeren. Zij hebben al het uitzoek-
werk gedaan, dus u kunt zo aansluiten. 
Op dinsdag 18 mei van 20.00 tot 21.00 
uur is er een digitale informatieavond 
om u bij te praten over de leveranciers 
en het aanbod.

Samen met de andere energiecoöperaties 

in het Gooi zijn er mooie afspraken gemaakt 

met twee leveranciers van zonnepanelen. 

De bedrijven hebben een goede kwaliteit en 

prijs, uitgebreide ervaring en geven goede 

garanties op werk en materiaal.

Beide leveranciers zullen zich presenteren

op de informatieavond.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de digitale

informatieavond op 18 mei via

www.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan een 

zoomlink om de bijeenkomst te kunnen 

volgen. Wilt u meer weten over het kopen 

of huren van zonnepanelen of direct een 

afspraak maken? Ga dan naar

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.

18 mei: informatieavond zonnepanelen

Herkent u een babbeltruc? En wat doet 
u als een bekende om geld vraagt via 
e-mail of WhatsApp? Hieronder vindt 
u de meest voorkomende vormen van 
(online) criminaliteit én tips om deze te 
voorkomen.

Babbeltrucs en pinnen
Doe niet zomaar de deur open voor vreem-

den, vraag om een legitimatie en laat geen 

onbekenden binnen. Zorg ook dat niemand 

kan meekijken bij de pinautomaat als u uw 

pincode intoetst. 

Phishing en spoofing
Klik niet zomaar op een link via e-mail, 

WhatsApp of sms. Wees extra alert als er 

wordt gevraagd om geld over te maken of 

persoonlijke gegevens te controleren. Ver-

breek de verbinding als u het niet vertrouwt. 

Lijkt het een bekende of een bekende organi-

satie? Controleer rechtstreeks of het bericht 

echt van hen komt.

Aangifte doen bij de politie
Bent u onverhoopt slachtoffer geworden? 

Het kan iedereen overkomen. Doe altijd 

aangifte bij de politie. Alleen met uw hulp kan 

de politie de dader opsporen én voorkomen 

dat anderen ook slachtoffer worden. Zie ook 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senio-

ren-en-veiligheid.

Bescherm uzelf: voorkom (online) criminaliteit 

Maar liefst 717 inwoners deden in april 
mee aan de peiling over een aardgas-
vrije toekomst. Op woensdag 26 mei 
praten we u tijdens een digitale infor-

matieavond bij over de resultaten van 
de bewonerspeiling en over de stappen 
die u nu al kunt zetten om energie te 
besparen.

Wethouder Boermans: “De uitkomsten van 

de peiling laten duidelijk zien dat er nog veel 

onzekerheid leeft over hoe en tegen welke 

kosten we van het aardgas afgaan. Deze zor-

gen zijn heel begrijpelijk. Ik vind het daarom 

belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om 

zich goed te laten informeren, eigen keuzes 

te maken en een eigen tempo te bepalen. 

Een aanzienlijk deel van de deelnemers is kri-

tisch, maar wil kleinschalig de eerste stappen 

zetten richting een aardgasvrije toekomst. 

Dat is mooi om te zien.”  

Tips & tricks
Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen we 

u mee in de plannen om in 30 jaar aardgasvrij 

te worden. Onze partners van de Energie-

coöperatie Wijdemeren, informeren u over 

de stappen die u nu al kunt zetten richting 

een energiezuinige woning. Dat is goed voor 

de portemonnee en zorgt er op termijn voor 

dat er ook minder energie opgewekt hoeft 

te worden. Maar we horen ook graag wat u 

belangrijk vindt in de overstap naar groene 

energie. Tijdens het tweede deel van de 

avond gaan we hierover in kleine groepen 

met elkaar in gesprek. 

Aanmelden
De informatieavond

op woensdag

26 mei duurt van

19.30 tot 21.00 uur

en is vanuit huis te volgen.

Aanmelden kan via:

www.wijdemeren.nl/aardgasvrij.  

26 mei: informatieavond aardgasvrije toekomst

De vrijwillige schippers van Appelboom-
project ‘Varen met de Beuk’ varen van 
mei tot en met september weer op de 
plassen met ouderen uit Loosdrecht.

Ooit gestart als initiatief voor bewoners van de 

Beukenhof, zetten de schippers tegenwoordig 

koers op de plassen met alle ouderen die er 

niet meer zelfstandig op uit kunnen. 

Dinsdag en donderdag
Tot en met september vaart de boot bij 

geschikt weer wekelijks op dinsdag en don-

derdag tussen 14.00 en 16.00 uur uit over de 

plassen. De boot is geschikt voor rolstoelers 

en biedt plaats aan ongeveer 50 ouderen en 

hun begeleiders. 

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen 

is de vaartocht alleen geschikt als u bent 

gevaccineerd. Aan het varen zijn geen kosten 

verbonden. Wel kunt u het project steunen 

met een vrijwillige bijdrage van 5 euro.

Gaat u mee? U kunt zich aanmelden bij

ron@ronvanaalst.nl.

Varen over de plassen met ouderen
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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


