
Oplichters worden steeds slimmer en
passen een trucje toe waardoor het 
lijkt alsof ze bellen namens de bank
of een instelling. Ook al lijkt het tele-
foontje nog zo betrouwbaar, vertrouw
altijd op uw onderbuikgevoel. 
‘‘Twijfelt u ook maar een klein beetje?
Hang op en klik weg’’, zegt ABN AMRO
fraudebestrijder Linda. “Uw bank zal 
u echt nooit vragen om geld over te 
maken!”

Linda is een zogenoemde domein expert op 

het gebied van communicatie inzake fraude en 

veilig bankieren. “Een groot en veel voorkomend

probleem is helpdesk- en bankmedewerker-

fraude. Dit houdt in dat oplichters zich voor-

doen als medewerker van een instantie, zoals 

de politie, een ministerie of een grote bank en 

op deze manier proberen zij informatie of geld 

van u te stelen.”

Bankhelpdeskfraude komt veel voor en zorgt 

jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s 

schade. Banken als ABN AMRO gaan die fraude 

tegen door kennis te delen met andere banken 

en politie. Ze halen valse websites en e-mails 

uit de lucht, boeken gestolen geld terug en 

heffen rekeningen van oplichters op. “Toch is 

het haast onmogelijk om iedereen te bescher-

men. U kunt zichzelf ook beschermen tegen 

bankhelpdeskfraude.” 

Linda benadrukt vijf veiligheidsregels. Houd 

uw beveiligingscodes geheim. Zorg ervoor dat 

uw (digitale) betaalpas nooit door een ander 

gebruikt wordt. Beveilig de apparatuur voor 

bankzaken. Controleer regelmatig uw rekening

en meld incidenten direct aan uw bank. 

Verder adviseert ze de limiet van de betaalpas 

zo laag mogelijk te houden, alerts in te stellen 

bij afschrijvingen en de wifi-code geheim te 

houden. 

Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. Helpdesk-

fraude is te herkennen. Oplichters benadrukken

altijd dat er spoed  is. Ze willen dat u uw bank-

pas opstuurt of ze komen de pas zelfs ophalen. 

Of ze zeggen dat uw computer  besmet is en 

dat u dit zo snel mogelijk moet oplossen.

Iedereen kan het slachtoffer worden. Wat te 

doen? Schaam u niet! Doe aangifte bij de

politie en meld het bij de betreffende instelling, 

in sommige gevallen kunt u uw geld terugkrij-

gen. Verder kan de fraudehelpdesk u goed advies 

geven via www.fraudehelpdesk.nl.
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Wijdemeren hijst 
regenboogvlag

Tot en met 15 oktober vindt de vierde Gooische 

Rainbow Week plaats, een initiatief van stichting 

Gooi & Vecht Inclusief. Iedereen hoort erbij, is de 

insteek.

Bekendmakingen
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Fietsen uitgereikt  aan
Oekraïense vluchtelingen

 Helpdeskfraude: ‘Bij twijfel hang op en klik weg’  

Zonsopkomst
@selma.van.dijk
#mooiwijdemeren

>   Alzheimer café
Team Alzheimer Café Hilversum / Wijdemeren

nodigt belangstellenden uit voor een muzikale

avond in de Koepel met Rudolf Goedhart op 

woensdag 12 oktober aan de Kapittelweg 

399a. De inloop is vanaf 19.00 uur, het pro-

gramma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Woensdag 9 november is er een bijeenkomst 

rond het thema ‘als opname in zicht komt’. 

Woensdag 14 december staat de vraag

centraal: Hoe houd je herinneringen levend?

Een levensboek kan daarbij helpen.

Voor meer informatie e-mail naar

alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl

of bel met Atie Vos-Tabak (06-14773182). 

>   Trompenburgh dicht
Buitenplaats Trompenburgh is momenteel 

gesloten voor publiek wegens een restauratie.

Er kan ook niet getrouwd worden. Tot 2024 

wordt in en om het bekende huis in het water

gewerkt aan het vrij maken van de monu-

mentale schilderingen, het herstel van de 

zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming

van de openstelling voor het publiek en

een vermindering van de CO2 uitstoot.

Het verloop van de restauratie is te volgen

op de website van het naar zeevaarder 

Cornelis Tromp vernoemde monument 

www.trompenburgh.nl. De buitenplaats in 

’s-Graveland behoort tot een van de meest 

markante voorbeelden van de zeventiende-

eeuwse architectuur.

>   Sluizen gestremd
Door groot onderhoud aan kleine sluisjes

van het Plasssenschap Loosdrecht zijn er 

de komende maanden stremmingen bij een 

aantal sluizen. Het gaat om de Kraaienester-

sluis, de Weersluis en de Raaisluis. De omlei-

dingsroutes worden op borden aangegeven.

Op de website www.wijdemeren.nl/nieuws 

kunt u zien wanneer er waan de sluizen 

wordt gewerkt. 

>   Meidoornlaan dicht
In de week van 17 oktober komt er nieuwe 

bestrating op de Laan van Eikenrode, vanaf 

de kruising met de Eikenlaan tot de sportzaal. 

De Meidoornlaan, tussen de Eikenlaan en 

de Beukenlaan, gaat eveneens op de schop. 

De afsluiting geldt in beide richtingen voor al 

het gemotoriseerde verkeer. Een omleiding 

wordt ingesteld. Fietsers (lopend, met de fiets 

aan de hand) en voetgangers hebben wel 

doorgang. De planning, onder voorbehoud, is 

om het werk vrijdag 9 december af te ronden.

Oktober is in de Europese Unie 
uitgeroepen tot de maand van de 
cybersecurity.
Vermijd digitale oplichting, is het 
achterliggende doel. Dat gevaar is 
dichterbij dan u denkt. Duizenden 
mensen worden dagelijks het 
slachtoffer van helpdeskfraude, 
phishing en whatsappfraude. In 
een drieluik besteedt Wijdemeren 
Informeren aandacht aan deze 
vormen van diefstal. Om te
beginnen: hoe wapent u zich
tegen helpdeskfraude?



Sinds de eerste Oekraïners zich in de 
gemeente Wijdemeren vestigden, zijn er 
ongeveer dertig vluchtelingen aan een 
fiets geholpen. Het opknappen en op 
maat maken van de rijwielen is vrijwilli-
gerswerk. ,,Tot nu toe was er een kundige
vrijwilliger meneer die dat deed, maar 
die kan niet meer in verband met zijn 
werk’’, zo vat Oekraïne-coördinator 
Johan Moolenaar de stand van zaken 
samen.

’’Je hoeft niet heel technisch te zijn, maar

het is wel fijn als je handig bent’’, zegt Bas

Immerzeel. Zijn eigenlijke werk is dorpen-

coördinator, maar totdat er een nieuwe

vrijwilliger is gevonden, zorgt Immerzeel 

ervoor dat Oekraïners op een veilige fiets 

Wijdemeren kunnen verkennen. ’’Het werk 

bestaat uit het nakijken van de verlichting, 

controleren van de remmen en onderdelen, 

soms een kinderzitje plaatsen.’’ Het gaat om 

geschonken, vaak wat oudere, fietsen van 

inwoners. ’’Het zijn wat oudere fietsen die 

vaak lang hebben stil gestaan, maar geen 

wrakken’’, verduidelijkt Immerzeel. Voor

het vervangen van onderdelen is er een 

bescheiden budget beschikbaar. 

Voorraad
Vooral in het voorjaar was de roep om fietsen 

groot. Inmiddels lijkt de piek in de instroom 

voorbij. De fietsen die opgeknapt worden, 

staan in een aparte fietsenstalling bij het 

gemeentehuis. De gemeente heeft er op dit 

moment overigens voldoende in voorraad 

om aan de vraag te voldoen. 

Wie tijd en interesse heeft kan contact 

opnemen met sociaal makelaar

Simone van der Sluijs via e-mailadres 

s.vandersluijs@wijdemeren.nl. 

Fietscoördinator Oekraïne hoeft niet ‘heel technisch’ te zijn

Een aantal kerken uit Wijdemeren heeft 
nader kennis gemaakt met elkaar, de 
burgemeester en de sociaal makelaar. 
Er zijn vele kerken in Wijdemeren. Ze 
zijn uitgenodigd op het gemeentehuis 
om met elkaar in gesprek te gaan. De 
gemeente ziet dat de kerken hechte 
gemeenschappen zijn. Er worden veel 
activiteiten georganiseerd en onderling 
is er goed contact tussen de gemeen-
teleden. 

Er zijn ervaringen uitgewisseld over het 

werken met vrijwilligers, de hulp bij opvang 

van Oekraïners en andere nieuwkomers. De 

zorgen rondom de minima en de stijgende 

gasprijzen zijn gedeeld, de kerken maar ook 

andere (vrijwilligers-)organisaties bieden hulp 

aan kwetsbare bewoners.

Er is gekeken naar mogelijkheden om elkaar te 

versterken, door wellicht in een kerk een loket 

te verzorgen waar mensen terecht kunnen 

met hun vragen. De gemeente en de kerken 

kunnen ondersteunen in de beantwoording 

ervan. Kerken en de gemeente willen daarmee 

in meerdere kernen op een laagdrempelige 

manier gemeenteleden en inwoners helpen. 

De conclusie van de bijeenkomst is dat er veel 

mogelijkheden, verbeterpunten en verbindin-

gen zijn. Zowel en de gemeente als de kerken 

zijn bereid hiermee aan de slag te gaan. Er zal 

zeker een vervolg komen op deze bijeen-

komst.

Kerken in Wijdemeren overwegen gemeenteloket

De gemeenteraad heeft het mobili-
teitsplan ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ 
aangenomen. Hierin staat de visie van 
de gemeente Wijdemeren op mobili-
teit voor de komende 23 jaar.

De infographic op de volgende pagina laat de 

belangrijkste thema’s en wensen uit ‘Duur-

zaam, Veilig & Vooruit’ zien. Dit zijn Veiligheid, 

Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Daarnaast 

is Leefbaarheid van belang. Zo wil Wijdeme-

ren de komende 23 jaar bijvoorbeeld vooral 

inzetten op veiligheid voor langzaam verkeer: 

fietsers en voetgangers.

Wat dat betekent voor fietsers, voetgangers, 

autoverkeer en openbaar vervoer kunt u 

onderaan de infographic lezen. We willen 

bijvoorbeeld de snelheid van autoverkeer 

verlagen naar 30 kilometer per uur voor 

woonstraten en 50 kilometer per uur voor 

doorgaande wegen. Dit zal niet overal kunnen. 

De brandweer en de bus moeten nog wel op 

tijd kunnen komen.

Samen met inwoners
Ieder jaar beslist de gemeenteraad welke pro-

jecten we mogen uitvoeren. Er moet natuurlijk 

geld voor zijn. In het mobiliteitsplan staat in 

grote lijnen wat we belangrijk vinden. Hoe dat 

er in uw wijk of straat precies uit gaat zien, 

weten we nog niet. Als we iets gaan uitvoeren 

gaan we eerst in gesprek met inwoners.

Voorbeeld:

In een straat is het wegdek slecht en moet het 

riool vervangen worden. Volgens ‘Duurzaam, 

Veilig & Vooruit’ willen we straat er zo uit 

laten zien dat het voor auto’s logisch is dat ze 

niet harder dan 30 kilometer per uur rijden. 

Maar we gaan wel aan hulpdiensten en de 

busmaatschappij vragen of dat voor hen ook 

kan. Vervolgens vragen we aan de bewoners 

hoe zij willen dat hun straat eruit komt te zien. 

Met al die input maken we een voorstel, waar 

de gemeenteraad over beslist.

Wilt u meer weten?
Op https://www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.html

vindt u meer informatie

Mobiliteitsplan 2045 ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’
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Tot en met 15 oktober vindt de vierde 
Gooische Rainbow Week plaats, een 
initiatief van stichting Gooi & Vecht 
Inclusief. Het doel is om sociale accep-
tatie, veiligheid en de zichtbaarheid van 
mensen met een andere voorkeur te 
bevorderen. 

Stichting Gooi & Vecht Inclusief organiseert de 

Rainbow Week en activiteiten die ervoor zor-

gen dat inwoners met een afwijkende seksuele 

geaardheid en of voorkeur (lhbti), zichzelf 

kunnen zijn, kunnen houden van wie zij willen, 

zich veilig voelen én mee kunnen doen. 

De gemeente Wijdemeren onderschrijft die 

boodschap en toonde haar steun afgelopen 

dinsdag, Coming Out Day, met het hijsen van 

de regenboogvlag op het gemeentehuis. Dit 

symboliseert dat iedereen uniek is en erbij 

hoort.  Maandag zijn roze koeken uitgedeeld 

tijdens het koffiedrinken in verzorgingstehuis 

de Beukenhof. Daarmee werd stil gestaan bij 

de roze ouderen die vaak vergeten worden in 

verzorgingstehuizen. 

Woensdagavond is er om 20.00 uur een ABBA 

& songfestival avond in café Brabant aan de 

Noorderweg 72 in Hilversum en donderdag 

een karaoke-avond. Vrijdag 14 oktober is er 

in Theater Café Muze op de Groest het drag 

queen feest Muze Goes DRAG en zaterdag 15 

oktober is er een Roze 50-plus café in Vonk in 

de Wijk aan de Larenseweg 139 in Hilversum. 

Kijk voor het volledige programma op www.

gooienvechtinclusief.nl.

Gooische Rainbow Week: Iedereen is  uniek en hoort erbij

MOBILITEITSPLAN 2045 
DUURZAAM, VEILIG & VOORUIT

50

30

Brandweer
5 Wijdemeren

DUURZAAMHEID
We willen het gebruik van fiets en 

elektrische voertuigen stimuleren. 

Daarom moet er in de gemeente meer 

ruimte voor fietsers komen. Voor gewone 

én andere soorten fietsen. Ook zetten we 

in op een versnelling van het plaatsen van 

laadpalen. Deelgebruik van bijvoorbeeld 

fietsen en auto’s willen we faciliteren, 

maar we scherpen waar nodig de APV aan 

om overlast te voorkomen.

Duurzaamheid: lopen, fietsen en 

openbaar vervoer bevorderen

BEREIKBAARHEID
We maken ons hard om de bereikbaarheid 

en de doorstroming met alle soorten 

vervoer te garanderen. We stimuleren 

fietsverkeer, maar de gemeente blijft ook 

voor auto- en vrachtverkeer bereikbaar. 

Wel kan de reistijd iets toenemen. Voor 

het openbaar vervoer zetten we in op 

een voldoende dekkend netwerk en op 

maatwerk, in samenhang met de regio.

Bereikbaarheid en toegankelijkheid: voor 

voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, 

auto’s en vrachtauto’s.

VEILIGHEID
We zetten vooral in op veiligheid 

voor langzaam verkeer: fietsers en 

voetgangers. We hebben aandacht 

voor toegankelijke looproutes rond 

voorzieningen en willen de leefbaarheid 

op lintwegen verhogen. Ook willen we 

zorgen dat wegen herkenbaar worden 

ingericht, zodat weggebruikers weten 

welk gedrag van ze verwacht wordt en de 

verkeersveiligheid verbetert.

Veiligheid: snelheid verlagen waar het 

kan, weg goed inrichten

Openbaar vervoer

5 Wijdemeren

• Vervoer van en naar bushaltes 

wordt makkelijker door aanleg 

fietsenstallingen bij haltes

• Lobby voor dekkend openbaar 

vervoer en optimalisaties, 

zoals doortrekken lijn 122 

naar station Hollandsche 

Rading

• We vragen vervoerders om 

toeristische locaties, zoals 

Loosdrechtse Plassen, (extra) 

te bedienen

Auto

• Maximumsnelheid van 30 

kilometer per uur voor 

woonstraten, waar dat kan

• Maximumsnelheid van 50 

kilometer per uur voor 

belangrijke verbindingswegen

• Herkenbare weginrichting 

moet ervoor gaan zorgen 

dat verkeer zich aan de 

maximumsnelheid houdt

Voetganger

• Veilige looproutes 

bij voorzieningen die 

veel bezocht worden 

door kwetsbare 

verkeersdeelnemers, zoals 

winkels en scholen

• Meer onderhoud op 

hoofdroutes voor egaler 

voetpad en minder hobbels

• Onderzoek of deze routes 

geschikt zijn voor gebruik met 

rollator of rolstoel

Fiets

• Op hoofdfietsroutes 

(vrijliggende) fietspaden of 

-straten die breed genoeg 

zijn voor verschillende typen 

fietser

• Fietspaden met verlichting 

vanaf de rijbaan voor 

auto’s of, als dat niet kan, 

fietspadverlichting

• Onderzoek naar nieuwe 

fietsverbinding tussen 

Kortenhoef en de Middenweg
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Frans Fennishof 27: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.74673 (29.09.22)

- Frans Fennishof 32: plaatsen dakkapel

   achterzijde, zaaknummer Z.74576 (23.09.22)

’s-Graveland
- diverse locaties op landgoederen: kappen 

   110 bomen op buitenplaats ’s-Graveland, 

   zaaknummer Z.74674 (30.09.22)

Kortenhoef
- nabij Bernard van Beeklaan 83-125: kappen 

   zeven bomen, zaaknummer Z.74759 (05.10.22)

- Kalkakker 5: verbreden uitweg,

   zaaknummer Z.74583 (25.09.22)

- Kortenhoefsedijk 122: plaatsen tijdelijke brug, 

   zaaknummer Z.74544 (22.09.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vernieuwen

   dakbedekking en aanpassen dakconstructie 

   serre, zaaknummer Z.74578 (23.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 114c: afwijken 

   bestemmingsplan realiseren bedrijfswoning, 

   zaaknummer Z.74672 (29.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen 

   twee botenhuizen, zaaknummer Z.74556 

   (22.09.22)

- Spanker 33: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74580 (23.09.22)

- ’t Jagerspaadje 26: bouwen tijdelijk paviljoen, 

   zaaknummer Z.74746 (04.10.22)

- Trekpad 25: verplaatsen en herbouwen 

   schuur, zaaknummer Z.74606 (26.09.22)

- Veendijk 24: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74596 (26.09.22)

- Veendijk 25: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74581 (23.09.22)

- Vrijheid 15: maken muurdoorbraak,

   zaaknummer Z.74637 (28.09.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- voor Herenweg 28: kappen boom,

   zaaknummer Z.74511(26.09.22)

Loosdrecht
- naast ‘t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen 

   golfbreker, zaaknummer Z.72794 (26.09.22)

- ‘t BreukeleveenseMeentje 12a: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.74094 (23.09.22)

- ‘t Jagerspaadje 22: aanleggen twee

   padelbanen, zaaknummer Z.73363 (23.09.22)

- ‘t Jagerspaadje 26: verplaatsen clubgebouw

   met bijgebouw, zaaknummer Z.74279 

   (23.09.22)

- tegenover Moerbeilaan 22: kappen boom, 

   zaaknummer Z.74513 (26.09.22)

- ten noorden van de Muyeveldse-Wetering 8: 

   vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.74087 (23.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 175: verduurzamen 

   woning en plaatsen zonnepanelen,

   zaaknummer Z.72608 (04.10.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 165: legaliseren aan-

   meersteiger, zaaknummer Z.72139 (27.09.22)

Nederhorst den Berg
- Slotlaan 4a: kappen boom,

   zaaknummer Z.74512 (26.09.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 27: vervangen schuur en botenhuis, 

   zaaknummer Z.73197 (30.09.22)

- ’t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen, 

   zaaknummer Z.72839 (04.10.22)

>  Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in 

   de koepelzaal, zaaknummer Z.72835 (29.09.22)

Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 7: brandveilig gebruik 

   kinderopvang,

   zaaknummer Z.74260 (22.09.22)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Besluit omgevingsvergunning 
en besluit verklaring van geen 
bedenkingen perceel Oud-Loos-
drechtsedijk 36a te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij met toepassing van

art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) een omgevingsvergunning hebben

verleend voor het afwijken van het bestemmings-

plan “Loosdrecht, Landelijk gebied Noordoost 

2012” ten behoeve van het realiseren van een 

minicamping aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

36a te Loosdrecht. 

Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad 

een verklaring van geen bedenkingen afgege-

ven voor bovengenoemd plan. 

Ter inzage
De besluiten en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 7 oktober 2022 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt het besluit omgevings-

vergunning inzien op ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op Oud-Loosdrechtsedijk 36a 

te Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV03OLD36a2022-va01

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis. 

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 

Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

>  Vaststelling bestemmingsplan 
Jachthaven Kortenhoef II Molen-
eind 23-25”

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 de 

gemeenteraad op 22september 2022 het 

bestemmingsplan “Jachthaven Kortenhoef II 

Moleneind 23-25” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied omvat de jachthaven

Kortenhoef II waar ingezet wordt op een 

revitalisering. Dit houdt in dat verschillende 

bedrijfsgebouwen en recreatiewoningen

worden vervangen door nieuwbouw.

Daarnaast worden twee nieuwe recreatie-

woningen toegevoegd als onderdeel van de 

nieuwbouw van de bedrijfsgebouwen. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de 

daarbij behorende stukken ligt met ingang

van 13 oktober 2022 gedurende een termijn

van 6 weken ter inzage. U kunt het plan inzien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken 

op Moleneind 23 of 25 of een afspraak maken 

voor inzage op het gemeentehuis.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP9300Mlnnd232020-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

Kortenhoef
- Zuidsingel 52, aanwijzen Algemene

   gehandencaptenparkeerplaats (GPP)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan.o. nr. 15, aanwijzen algemene

   gehandicaptenparkeerplaats

- Jozef Israëlslaan.o. nr. 1, opheffen algemene 

   gehandicaptenparkeerplaats

- Lijsterlaan 26, opheffen gehandicapten-

   parkeerplaats belanghebbende.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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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

Wijdemeren
informeren
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Verkeer


