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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (30.07.20)

- Herenweg 67: bouwen poortwoning met 

   botenhuis (23.07.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen 

   dakopbouw (29.07.20)

Loosdrecht
- Kromme Rade 24: renoveren toegangsbrug 

   (28.07.20)

- Larixlaan 2: vervangen en uitbreiden

   bijgebouw (29.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen 

   villa voor groepswoningen ouderen (04.08.20) 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen

   koetshuis voor groepswoningen ouderen 

   (04.08.20)

- Nieuw-Loosdrechtesedijk 226: bouwen 

   woning (28.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen 

   woning (30.07.20)

- Rading 128: bouwen 12 appartementen (30.07.20)

- Rading 138: bouwen 26 woningen (03.08.20)

- Trekpad 1: plaatsen twee schoorstenen en 

   dichtzetten doorgang bijgebouw (29.07.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halslaan 26: plaatsen dakkapel en 

   vervangen bestaand dakkapel (04-08-20)

- Middenweg 62: dempen sloot (05.08.2020)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: bouwen 

   botenhuis (30.07.2020)

- naast Rading 56: bouwen 16 appartementen 

   voor periode van 10 jaar (30.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen 

   tijdelijke erp t.b.v. pilot ‘Brakke kwel’ voor

   5 jaar (31.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling (06.08.20)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 20-21: bouwen 6 vrijstaande

   woningen en 1 appartementengebouw 

   (project Vlindertuin) (06.08.20)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Nederhorst den Berg
- MTS G en GW Hoogendoorn Machineweg 53:

   wijziging rundveehouderij omschakeling 

   naar vleesveehouderij.

- Transportbedrijf Cito B.V. Middenweg 106: 

   tijdelijk opslaan groenafval voor transport 

   naar verwerker. 

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bekendmaking besluit over
coördinatie van de woningbouw-
plannen voor de percelen Rading 
128 en Rading 138, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis 

van de besluiten d.d. 30 juni 2020 van de 

gemeenteraad om de coördinatieregels, zoals 

opgenomen in artikel 3.30 van de Wet ruimte-

lijke ordening, van toepassing te verklaren op 

een tweetal woningbouwprojecten. Het be-

treft de woningbouwprojecten aan de Rading 

128 en de Rading 138 in Loosdrecht.

Het besluit van de gemeenteraad tot het 

toepassen van de coördinatieregels is een 

procedureel besluit. Met de coördinatieregels 

is het mogelijk dat verschillende procedures 

gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. 

De voor de projecten benodigde besluiten 

zullen als gevolg hiervan gecoördineerd 

worden behandeld, voorbereid en ter inzage 

worden gelegd.

De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor 

het vaststellen van het bestemmingsplan en 

het college van burgemeester en wethouders 

omtrent de benodigde omgevingsvergunning.

De besluiten kunnen worden ingezien op

www.wijdemeren.nl bij Ter inzage. Tegen 

het besluit tot coördinatie is geen beroep 

mogelijk.

>  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 

onderstaande personen 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:

- Naam: F.R. de Haas

   Geboortedatum: 2 augustus 1989

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 28-07-2020

- Naam: S. Ros

   Geboortedatum: 1 augustus 1966

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 24-07-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 14 035 

of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de 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 (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- Naam: J. van Kolck

   Geboortedatum: 28 maart 1993

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 3-07-2020

- Naam: W. de Bruin

   Geboortedatum: 10 april 1994

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 19-06-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via 14 035 of 

mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beleidsregel Evenementen 
2020

Op 28 juli 2020 heeft de burgemeester de 

beleidsregel Evenementen 2020 vastgesteld. 

Deze beleidsregel is op 29 juli 2020 in werking 

getreden, hierdoor is de beleidsregel Evene-

menten 2014 komen te vervallen. 

De beleidsregel geeft een toelichting op de 

verschillende soorten evenementen en geeft 

weer wanneer er een melding dan wel een 

vergunning moet worden aangevraagd. De ge-

meente kent de onderstaande evenementen:

• Evenementen waar u geen vergunning voor 

   nodig heeft (bezoekers aantal maximaal 49 

   personen);

• Evenementen waar u geen vergunning 

   voor nodig heeft, maar die u wel meldt bij 

   de gemeente (bezoekersaantal 50 tot 100 

   personen);

• Evenementen waarvoor u wel een

   vergunning nodig heeft (bezoekersaantal 

   vanaf 100 personen en meer).

De beleidsregel ziet ook toe op de standaard 

voorschriften die de gemeente stelt aan 

evenementen. Daarnaast biedt de beleidsregel 

de gemeente de mogelijkheid om aanvullende 

voorschriften te stellen. 

Op www.wijdemeren.nl\evenement_organiseren 

leest u meer informatie over het organiseren 

van evenementen. Indien u vragen heeft over 

het organiseren van evenementen kunt u 

contact opnemen met het team Juridische 

Zaken en Veiligheid. 
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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.

Officiële bekendmakingen 12 augustus 2020
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