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NLdoet
Heb jij je al aangemeld voor NLdoet?
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor
onder andere groot onderhoud aan het
pand van scouting Klaas Toxopeus in
Kortenhoef en de high-tea en bingo bij de
Beukenhof in Loosdrecht. Aanmelden via
www.nldoet.nl.
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@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
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www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Op vrijdag 15 februari is het weer zo ver:
warmetruiendag. We gaan op deze dag energieverspilling te lijf door de verwarming lager
te zetten en energiebesparingssuccessen te
delen. Meedoen is simpel: zet de verwarming
lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6%
CO2 - per graad!

Belastingaanslag eind
februari in de bus
Rond 20 februari 2019 kunt u de
jaarlijkse aanslag gemeentelijke
belastingen verwachten. Bent u
aangemeld bij ‘MijnOverheid’ dan
krijgt u uw aanslag alleen digitaal en
niet per post.
Belastingen SWW is de organisatie die
de belastingaanslagen verzorgt. Dit jaar
verloopt het telefonisch contact over de
aanslagen via de gemeente Stichtse Vecht.
Als u vragen heeft over uw aanslag belt u
het telefoonnummer 14 0346. We proberen

alle vragen binnen twee weken te
beantwoorden.

Vragen of bezwaren?
Bent u van mening dat de WOZ-waarde
verkeerd is? Dan kunt u dit eenvoudig
telefonisch aan ons doorgeven. Als blijkt
dat wij uw WOZ-waarde onjuist hebben
vastgesteld, dan passen we dit graag voor
u aan. Wij adviseren om geen gebruik te
maken van zogenaamde ‘no cure no paybedrijven’ die namens u bezwaar kunnen
maken. Dit brengt vaak onnodig kosten met

>

zich mee, voor u en voor Belastingen SWW.
Deze kosten moeten uiteindelijk
opgebracht worden door u als
belastingbetaler.

Kwijtschelding
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u,
onder voorwaarden, volledige of
gedeeltelijke kwijtschelding vragen van
gemeentelijke belastingheffing.
Vraag hiervoor een formulier aan bij BSWW
via 14 0346 of info@belastingensww.nl.

Denk mee over nieuwe burgemeester
Met het beëindigen van de
Arhi-procedure vervalt het waarnemerschap van burgemeester Ossel.
Daarom zijn we op zoek naar een
vaste burgemeester. Een burgemeester die goed bij onze gemeente past.
Welke focus moet hij of zij hebben?
Dat willen we graag van u weten
De gemeenteraad van Wijdemeren is benieuwd welke eigenschappen u belangrijk
vindt voor een burgemeester. Moeten we
op zoek naar iemand die jong en verfrissend is, een verbinder of iemand met een
regionaal en nationaal netwerk? Laat het
ons voor maandag 18 februari weten via
www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester.
Hier kunt u drie eigenschappen aanvinken
die u het belangrijkst vindt.
De uitkomsten van het onderzoek worden

opgenomen in de profielschets voor de
nieuwe burgemeester.

Procedure
Op donderdag 14 maart komt Commissaris

Warmetruiendag

van de Koning Arthur van Dijk naar
Wijdemeren voor een extra buitengewone
raadsvergadering om de profielschets vast
te stellen. De vacature staat open van 27
maart tot 17 april 2019.

Bomen Mr. Kremerschool

In het najaar van 2019 wordt het park aan
de Eksterlaan en de groenstrook achter de
Mr. Kremerschool in Nederhorst den Berg
opnieuw ingericht. Daarom kappen we in de
week van 18 februari een aantal bomen. Veel
van de bomen in de groenstrook zijn al ziek,
afstervend of dood. Om te voorkomen dat zij
een veiligheidsrisico vormen als ze straks weer
in het blad staan, worden ze nu al gekapt. De
komende maanden maken we samen met
omwonenden een ontwerp voor de groenstrook en het park.
>

Inloopavond bomen

Op donderdag 14 februari is er vanaf 19.30
uur een inloopavond over de bomenkap in
Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. Onderwerp
van gesprek zijn de locaties waar meerdere
bomen moeten worden gekapt, zoals de
Elbert Mooijlaan, Horndijk, Vuntusplein en
Oud-Loosdrechtsedijk. Tijdens de avond kunt
u meer informatie krijgen over de reden van
de kap en meedenken over de boomkeuze en
locaties van de herplant. Locatie: gemeentewerf, De Kwakel 40 in Kortenhoef.
>

Collectieve energie

De energiecoöperatie Wijdemeren is op
zoek naar de laatste participanten voor het
collectieve zonneproject in Kortenhoef. Wilt u
investeren in lokaal opgewekte, 100% groene
stroom? Doe dan mee. De zonnepanelen
liggen op het dak van Sporthal De Fuik,
Cultureel Centrum Kortenhoef en Scouting
Klaas Toxopeus. Beschikbaar voor huurders
en woningeigenaren met de postcodes: 1241,
1243, 1244, 1394, 1231. Meer informatie? Kijk
op www.energiecooperatiewijdemeren.nl.
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Gezocht: duurzame huizen
Bent u aan de slag geweest met het
duurzaam maken van uw huis? Door
isolatie, zuinige HR-ketels of het
gebruik van natuurlijke materialen?
Meld u dan aan voor de Wijdemeerse
editie van de Duurzame Huizenroute.
Van 30 maart tot 7 april is de Wijdemeerse
Week van de Duurzaamheid. Onderdeel van
deze week is de Duurzame Huizenroute. Om
zo veel mogelijk mensen te inspireren zijn we

op zoek naar inwoners die bezig zijn geweest
met het duurzaam maken van hun woning.

Duurzaam stappenplan
Alle kennis en ervaring op het gebied van
duurzaam wonen is welkom. Ook als u net
bent begonnen met verduurzamen kunt u
meedoen aan de Duurzame Huizenroute.
Voor inwoners die zich willen oriënteren, is
het waardevol om van u te horen hoe uw
stappenplan eruitziet en wat uw ervaringen tot
nu toe zijn.

Fitheidstest voor senioren
Om de gezondheid van senioren in
Wijdemeren te bevorderen is het project Vitaal Wijdemeren gestart. Het
project begint met een fitheidstest in
Nederhorst den Berg en Kortenhoef.
In navolging van Loosdrecht kunnen
senioren uit Nederhorst den Berg,
Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland nu
ook eenmalig meedoen aan de fitheidstest.

De testen vinden plaats op zaterdag 23
maart in sporthal De Blijk in Nederhorst
den Berg en op zaterdag 6 april in sporthal
De Fuik in Kortenhoef. Het is bedoeld voor
inwoners tussen de 67 en 75 jaar, maar ook
mensen net buiten deze leeftijdscategorie
zijn van harte welkom.

Metingen
De fitheidstest bestaat uit een aantal onder-

Meld u aan
Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute.
Geef hierbij aan welke maatregelen u
genomen heeft en wanneer u beschikbaar
bent in de periode van 30 maart tot 7 april. In
overleg kiezen we een geschikt moment in
deze week waarop geïnteresseerde bezoekers
(zij dienen zich vooraf aan te melden) samen
met u en een energiecoach van de energiecoöperatie Wijdemeren uw woning kunnen
bezichtigen.
delen die onder andere lenigheid, reactiesnelheid en bloeddruk meten. Ook is er een
arts aanwezig die, zo nodig, medisch advies
kan geven. Na afloop van de test worden de
resultaten doorgesproken en volgt een persoonlijk beweegadvies.

Beweegprogramma
Hierna kunnen deelnemers een beweegactiviteit kiezen die past bij hun interesses.
Een van de mogelijkheden is het beweegintroductieprogramma dat gaat starten

in Nederhorst den Berg en Kortenhoef.
Deelnemers kunnen hierbij in tien weken
kennismaken met verschillende vormen van
bewegen, sport en spel.

Aanmelden of vragen
Aanmelden voor de fitheidstest kan tot
begin maart via www.teamsportservice.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met
Eduard van Winsen via
evanwinsen@teamsportservice.nl of
06 53 47 98 74.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen bijgebouw en
plaatsen poort (01.02.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (24.01.19)
- Zuidereinde 167: vergroten dakkapel en wijzigen kozijn
(30.01.19)

Kortenhoef

- Emmaweg 82: restaureren woning (28.01.19)
- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel (29.01.19)

Loosdrecht

- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (24.01.19)
- Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen erfafscheiding en
veranda (02.02.19)
- Golfslag 18: plaatsen dakkapel (31.01.19)
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (04.02.19)
- HoekTrekpad en Bloklaan: maken uitweg (24.01.19)
- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen
dakkapellen (01.02.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden
schoolgebouw (26.01.19)
- Schouw 6: plaatsen stallingsruimte (26.01.19)

Nederhorst den Berg

- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken
(03.02.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75a: afwijken van bestemmingsplan
voor gebruik bouwwerken en gronden voor bedrijven
categorie 1 en 2 (06.02.19)

Breukeleveen

- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (29.01.19)

Kortenhoef

- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductievleugels
(05.02.19)
- De Kwakel 24: uitbreiden woning (05.02.19)
- Zuwe naast 20: plaatsen toiletvoorziening strandje
Zuwe aan Wijde Blik (05.02.19)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen damwand (25.01.19)

> Weigering omgevingsvergunning

13 februari 2019
elektronisch raadpleegbaar is.
De bestemmingsplannen Het Wijde Blik 2004 en Dorpscentrum Oud-Loosdrecht (2009) zijn, met ingang van 14
februari 2019, in gescande vorm, te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het betreft de geldende bestemmingsplannen die
respectievelijk in 2005 en 2009 zijn vastgesteld. Er is dus
geen sprake van een nieuwe regeling.

’t Jagerspaadje, plaatsen woonwagens van 15 april tot
en met 1 mei 2019
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.

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (28.01.19)
- Trekpad 1: plaatsen blokhut voor drie maanden per jaar
(04.02.19)
>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen
beeld

Loosdrecht

- ’s-Gravelandsevaartweg en eiland de Meent: vervangen
oeververdediging

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Burgemeester en wethouders hebben een melding
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Ankeveen
- Trapgans 4a: veranderen van bedrijf (02.02.19)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 1: vervangen van de bestaande
gasregelinstallatie (29.01.19)

Festiviteiten

> Verleende vergunningen/
> Verkeersbesluiten
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
Kortenhoef

’s-Graveland
- Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken BV,
bouwplaatsinrichting grasveld Kininelaantje hoek
Zuiderinde achter nummer 149, van 11 februari tot en
met 10 mei 2019 (05.02.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Machineweg 53: veranderen van het bedrijf (29.01.19)

- Tennisvereniging De Rading, ’t Jagerspaadje 22,
baanverlichting na 23.00 uur op 12, 19 en 26 april en
10, 17, 24 en 31 mei 2019
- Hilversumsche Mixed Hockey Club, ’t Jagerspaadje 24,
muziek op 2e Pinksterdag 9 juni 2019

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088)
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.
> Bestemmingsplan Het Wijde
Blik 2004 en Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht

Sinds 1 juli 2018 is de verplichting om iedere tien jaar
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen komen te
vervallen (art. 3.1a Wro) indien het bestemmingsplan

Verkeer

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Loosdrecht
- VOF M. de Weijer, parkeerterrein sportvelden
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- Èlbert Mooylaan/Gabrïelgaarde t.h.v. huisnr. 7:
opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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) .

