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Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Ondanks extra inzet in de afgelopen
periode, zijn er de laatste weken
toch weer inbraken geweest in
Wijdemeren. De politie werkt hard
om de woninginbraken aan te pakken. Neemt u zelf ook maatregelen
om het risico op een inbraak te beperken?

Bel 112

De inbraken richten zich momenteel op
vrijstaande woningen en hoekwoningen.
Inbrekers konden hun slag slaan door ramen
open te breken of het cilinderslot uit de deur
te trekken. Zorg daarom altijd voor goed
hang- en sluitwerk en maak gebruik van een
nachtslot. Laat ook verlichting branden aan
de voor- en achterzijde van uw woning en
spreek met buren af om een oogje in het zeil
te houden als u afwezig bent.

Aangifte

Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan
direct 112 om dit te melden bij de politie.
U kent uw eigen buurt het beste, dus als u
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. Blijf
rustig en neem geen onnodig risico. Noteer
altijd het kenteken als u verdachte personen
ziet met een auto.

De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt
toe als u bij de politie meldt wanneer u verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij
inbraak of een poging tot inbraak. Bel 09008844 om een afspraak te maken.
Meer tips om inbraak te voorkomen? Kijk op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Profielschets nieuwe burgemeester
Wijdemeren zoekt een nieuwe
vaste burgemeester. Een burgemeester die straks deel uitmaakt
van het Wijdemeerse dorps-DNA.
Een betrokken, besluitvaardige
en omgevingsbewuste netwerker
die communicatief sterk is en de
verbinding zoekt. Dat staat in de
profielschets die de gemeenteraad
heeft opgesteld.
De zoektocht naar een nieuwe, vaste burgemeester is het gevolg van het stopzetten

van de fusieprocedure door de provincie
Noord-Holland.

Wat vindt u belangrijk?
We hebben u als inwoner gevraagd om
mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Bijna 600 mensen gaven
een reactie op de vraag ‘Als ik denk aan de
nieuwe burgemeester van Wijdemeren,
dan zie ik iemand die vooral…’. Zij konden
maximaal drie eigenschappen opgeven
die ze belangrijk vinden voor een nieuwe
burgemeester. De meest genoemde eigen-

schappen? Een burgemeester die boven
de partijen staat en een verbinder is (55%),
iemand die zichtbaar is voor inwoners en
ondernemers (50%) en een burgemeester
die goed en integer bestuur bewaakt (43%).

Vaststelling profielschets
Donderdagavond 14 maart wordt de profielschets vastgesteld. Commissaris van
de Koning, de heer A. van Dijk, is daarbij
aanwezig. Na de raadsvergadering gaat de
vertrouwenscommissie aan de slag. Naar
verwachting kan de nieuwe burgemeester

in het najaar van 2019 worden geïnstalleerd.
De volledige profielschets is te vinden op
www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester.

Eerste editie Duurzame Week Wijdemeren
Van 30 maart tot en met 6 april is
het zo ver…de Duurzame Week
Wijdemeren. Ontmoeting, verbinding en inspiratie staan centraal tijdens een week vol lezingen, acties
en workshops.
Met de Duurzame Week Wijdemeren geven we de aftrap voor de uitvoering van de
duurzaamheidsagenda die eerder dit jaar
door de gemeenteraad is aangenomen. In
het programma komen een aantal thema’s
uit de duurzaamheidsagenda aan bod:
co2-reductie en duurzame energie,

efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling en uitbreiding van de groene ruimte.

Duurzame toekomst
Wethouder Joost Boermans: “Ik ben erg
blij dat we met deze Duurzame Week een
startschot kunnen geven voor alle mooie
plannen uit de duurzaamheidsagenda. Door
inwoners, pioniers, verenigingen en bedrijven
te inspireren en met elkaar te verbinden gaan
we samen op pad om te zorgen voor een
duurzame toekomst voor onze dorpen. Komt
u ook inspiratie opdoen tijdens een van de
evenementen in de Duurzame Week?”

23 maart: Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 23 maart is de
Landelijke Opschoondag. Overal
in het land organiseren mensen
activiteiten om samen hun straat
of buurt schoon te houden. Want:
zwerfafval hoort niet in de natuur.
Doet u ook mee?
Door afval op te ruimen helpt u mee aan
een schone leefomgeving en het is een
mooie en gezellige gelegenheid om buurtbewoners of leden van uw (sport)vereniging
beter te leren kennen. In Wijdemeren doen
al een aantal scholen en organisaties mee
aan de actie. Bent u ook enthousiast geworden? Dan kunt u een actie aanmelden
op www.supportervanschoon.nl.

Ondersteuning gemeente
Als gemeente ondersteunen we deze actie
graag. Een schone buurt zorgt namelijk
voor een prettige leefomgeving. Ga jij aan
de slag op 23 maart? Dan kunnen we u
helpen door vuilniszakken, hesjes en/of
papierknijpers te leveren. Neem hiervoor
contact op met j.mur@wijdemeren.nl of bel
met telefoonnummer 14 035.

Tuintegels, compost en
speeddaten
Tijdens de Duurzame Week Wijdemeren
kunt u onder andere uw tuintegels ruilen voor (inheemse) plantjes én een zak
compost, speeddaten met onze energiecoaches, aanhaken bij de duurzame
borrel en duurzame woningen in onze
kernen bezoeken. De leerlingen van de
Regenboogschool leren in de Duurzame
Week nog meer over energiebesparing tijdens een heuse energieles. Benieuwd naar
alle activiteiten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/duurzameweek.
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Toegankelijk trottoir

Uitstel aanplant bomen

Regelmatig komen er bij de gemeente klachten binnen over een
beperkte toegankelijkheid van
het trottoir langs het Noorder- en
Zuidereinde.

Afgelopen maandag heeft wethouder Joost Boermans met het planten van een momumentaaliep op de
Dammerweg het startschot gegeven voor de aanplant van meer dan
150 nieuwe bomen in Nederhorst
den Berg en Oud-Loosdrecht.

Geparkeerde auto’s, fietsen, scooters en
bloembakken zorgen ervoor dat bewoners
met een rollator of kinderwagen te weinig
ruimte hebben en moeten uitwijken naar de
rijbaan. Een gevaarlijke situatie voor deze
kwetsbare verkeersgebruikers.

Meer informatie?
Kijk op www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of mail naar bomen@wijdemeren.nl.

Op de website van de gemeente zijn de
locaties te vinden waar we in de komende
periode nieuwe bomen gaan plaatsen.

Aanplant najaar

Handhaven

Door het bijzonder mooie voorjaarsweer,
krijgen veel bomen alweer bladeren.
Hierdoor kunnen we helaas niet op alle
plekken de geplande bomen aanplanten.
Waar planten we nu niet? Bijvoorbeeld
langs de Oud-Loosdrechtsedijk, op het
Vunutsplein en op de Elbert Mooijlaan in
Kortenhoef. De aanplant van nieuwe bomen doen we op deze plekken in het najaar
van 2019.

De gemeentelijke handhavers en de politie
geven in de komende periode een waarschuwing wanneer zij zien dat de doorgang
op het trottoir gehinderd wordt. Bij herhaling of aanhoudende hinder delen zij hiervoor boetes uit.

Officiële bekendmakingen
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (06.03.19)

Bouwen en wonen
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raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-va00

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Beroep

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland

Ankeveen

>

- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw (06.03.19)
- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (06.03.19)

Kortenhoef

>

- Herenweg t.h.v. nummer 1: pilot natte teelten voor
periode van zes jaar (01.03.19)

- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (27.02.19)
- Kortenhoefsedijk 117a en 117b: bouwen twee
bungalows (22.02.19)

Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (27.02.19)
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkapel en dakopbouw (21.02.19)
- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (04.03.19)

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

- Blijklaan 1: organiseren zomerspektakel 2019 (06.03.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en
vlonders (03.03.19)
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (03.03.19)
- Voorstraat t.h.v. nummer 7: organiseren Lentespektakel
(23.02.19)

- Middenweg 115: uitbreiden loods

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 54: gebruik gedeelte woning als
bed & breakfast (22.02.19)

’s-Graveland

- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen
beeld (28.02.19)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel en maken
doorbraak (01.03.19)

Loosdrecht

- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (06.03.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(06.03.19)
- Swingboei 7: aanleggen vlonder (25.02.19)

Nederhorst den Berg

- Eilandseweg 9c: bouwen woning (22.02.19)

>

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Festiviteiten

Verlenging beslistermijn

Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van acht
pakhuizen met kantoor aan huis aan de Boegspriet 24 t/m
38 in Loosdrecht. Voor deze omgevingsvergunning wordt
afgeweken van het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht’. De buitenplanse afwijking heeft betrekking op het maken van parkeerplaatsen op een deel van
de bestemming ‘Centrumdoeleinden’.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan.

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 14 maart
2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de omgevingsvergunning opvragen door een mail te sturen aan
info@wijdemeren.nl De omgevingsvergunning is digitaal

Verkeersbesluiten

- Zuidereinde t.h.v. huisnr. 74e: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

Kortenhoef
- Rozenhof t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandigheden
belanghebbende (25.02.19)
- Pieter van der Leelaan t.h.v. huisnr. 23: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht

- ’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL, Zuidsingel 54,

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Kortenhoef

Besluit omgevingsvergunVoorjaarsconcert op 23 maart 2019 (25.02.19)
ning voor het bouwen van acht Nederhorst den Berg
pakhuizen met kantoor aan huis - Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop op 17
maart 2019 vanaf Overmeerseweg t.h.v. nummer 39
achter Boegspriet 24 t/m 38,
(08.03.19)
Loosdrecht
>

>

‘s-Graveland

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.

- Heulakker achter Vuntuslaan 65: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (25.02.19)

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

Ontwerpbesluit para-commerciële vergunning Drank- en
Horecawet
>

Kortenhoef

- Vereniging Door Studie Ontwikkeld (D.S.O.), Parklaan 5
Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf
vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen
bij de burgemeester van Wijdemeren.
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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) .

