
Woont u in Wijdemeren en leeft u van 
het sociaal minimum? Dan krijgt u in 
april eenmalig 800 euro energietoe-
slag per huishouden. Met dit geld kunt 
u (een deel van) de gestegen energie-
kosten betalen. Als u bekend bent bij 
de gemeente, krijgt u deze week een 
brief en uiterlijk 20 april automatisch 
800 euro op uw rekening gestort. U 
hoeft daarvoor zelf niets te doen.

U bent bekend bij de gemeente als u een 

uitkering krijgt van de gemeente. U ontvangt 

bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of IOAW, 

IOAZ, Bbz of minimaregelingen. 

Let op, deze toeslag is specifiek bedoeld om 

de stijgende energiekosten op te vangen. Het 

kan zijn dat u de energierekening pas later in 

het jaar krijgt. Houd daar rekening mee.

Tot 120 % van het sociaal minimum
Ook inwoners met een inkomen tot 120% van 

het sociaal minimum kunnen in aanmerking 

komen voor de energietoeslag. Hoort u bij die

groep? U krijgt de toeslag dan niet automatisch

gestort. U kunt de energietoeslag vanaf 19 april 

aanvragen via het aanvraagformulier op

www.wijdemeren.nl. Wilt u de aanvraag liever 

schriftelijk doen? Bel dan naar de gemeente, tele-

foonnummer 14 035, voor een aanvraagformulier.
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Gewijzigde openingstijden

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is

het gemeentehuis op vrijdag 15 april en

maandag 18 april gesloten. 

Op woensdag 27 april is het gemeentehuis

gesloten in verband met Koningsdag. 

Bekendmakingen
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Kort

Aanpak Stichtse Kade

   Energietoeslag voor sociale minima  

#mooiWijdemeren
@chantelf

>   Gratis inzameling verpakkings-
     afval 
Sinds woensdag 30 maart kunnen scholen, 

bedrijven, verenigingen etc. zich aanmelden 

voor gratis inzameling van gescheiden plastic 

verpakkingen, drankkartons en/of glas. Voor-

waarde is dat het aangeboden afval zeer goed 

gescheiden is. Er mag dus geen afval tussen 

zitten dat bij het restafval of andere soorten 

afval hoort. Ook moet de minimale aangebo-

den hoeveelheid per week 240 liter zijn (dat is 

vergelijkbaar met een kliko container van 59 x 

73 x 108 cm). Aanmelden kan tot 18 mei. Voor 

de voorwaarden en het aanmelden kijkt u op 

www.afvalgoedgeregeld.nl.

>   Ophaaldagen GAD
Er staat een aantal feestdagen voor de deur. Op 

deze dagen wordt de kliko niet geleegd en zijn 

de scheidingsstations en het hoofdkantoor van 

de GAD gesloten. De aangepaste ophaal dagen 

voor Pmd, gfe+t en restafval zijn:

- maandag 18 april wordt dinsdag 19 april. 

- woensdag 27 april wordt dinsdag 26 april

Voor papier en karton geldt:

- maandag 18 en dinsdag 19 april wordt

   zaterdag 23 april

- dinsdag 26 april en woensdag 27 april wordt 

   zaterdag 30 april

>   Wijdemeren Wandelchallenge
Team Sportservice organiseert de Wijdemeren 

Wandelchallenge 2022. Vanaf maandag 2 mei 

gaan zij elke maandagavond vanuit de kernen 

in Wijdemeren 3 tot 5 kilometer wandelen. 

Want samen wandelen is een stuk gezelliger. 

Bovendien hoeft u zich niet druk te maken om 

de route. Team Sportservice zorgt dat iedereen 

mee kan komen, ook bij gezondheidsproble-

men. Loopt u ook mee? Aanmelden: ga naar

www.jouw.teamsportservice.nl/gooi en zoek 

onder ‘nieuws’. 

>   AutoMaatje zoekt vrijwilligers
ANWBAutoMaatje is op zoek naar vrijwillige 

chauffeurs. Wilt u, met uw eigen auto, ritjes

maken voor minder mobiele buren? Bijvoor-

beeld om naar de fysiotherapeut, huisarts of 

een familiebezoek te kunnen gaan.

Neem dan contact op met

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl. 

Inwoners die anders veel thuis zitten, bijvoor-

beeld omdat zij slecht ter been zijn, kunnen 

met behulp van AutoMaatje weer deelnemen 

aan het sociale leven. De onkostenvergoeding 

is 0,35 cent per kilometer.

Financiële hulp bij schulden

Heeft u een achterstand bij het betalen van uw energie-
rekeningen? Of van andere rekeningen? Met al uw vra-
gen over geld kunt u terecht bij het PING-loket. 

Van budget- en administratietips, het aanvragen van inkomens-

ondersteuning tot begeleiding bij schuldhulpverlening.  

Elke maandag is er een inloopspreekuur op het gemeentehuis, 

van 14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langskomen, een afspraak 

maken is niet nodig.  U kunt de PING-medewerkers ook bellen of 

mailen met uw geldvragen via telefoonnummer 14 035 (vragen 

naar PING-loket) of via email: wijdemeren@ping.nl. 

 Sociaal wijkteam helpt u

  Ook het Sociaal Wijkteam kan   
  u helpen. Bijvoorbeeld door
  een betaalafspraak te maken
  met het energiebedrijf of 
  door contact op te nemen met 
  Schuldhulpverlening.

U kunt het Sociaal Wijkteam bereiken via 

telefoonnummer 14 035

(vragen naar Sociaal Wijkteam) of  

    sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.
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Op dit moment zijn er 41 Oekraïense 
vluchtelingen ingeschreven bij de ge-
meente. En er komen elke dag nieuwe 
mensen bij. Ze worden opgevangen bij 
mensen thuis of in een van de opvang-
locaties. 

Er zijn in Wijdemeren nu vier opvanglocaties: 

het hotel op de eerste verdieping aan de 

Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg,

’t Drieluik in Loosdrecht, een vakantiewoning 

en de beheerderswoning van hockeyclub 

HMHC. De gemeente is nog in gesprek met 

andere aanbieders van vakantiewoningen. 

Ondersteuning sociaal wijkteam
Medewerkers van het sociaal wijkteam gaan 

bij alle vluchtelingen op bezoek. Zo kunnen 

we de ondersteuning goed regelen. Onder 

de ingeschreven vluchtelingen zijn ook 

kinderen. Alle kinderen worden aangemeld 

bij een school en de gemeente regelt, als dat 

nodig is, het vervoer. Een aantal mensen is al 

aan het werk.

Wat hebben we nodig? 
Het enthousiasme om te willen helpen is 

nog steeds groot.  Er is een Facebookgroep 

Oekraïense vluchtelingen in gemeente 

Wijdemeren waar vraag en aanbod bij elkaar 

komt. Zij werken nauw samen met onze 

dorpscoördinatoren, zodat we goed weten 

wat er waar nodig is. Wij vragen u vriendelijk 

om niet op eigen initiatief spullen naar de 

opvanglocaties te brengen.

Op www.deappelboom/oekraine vindt u een 

lijst met spullen en vrijwilligerswerk waar op 

dit moment behoefte aan is. 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Zou u een vreemde zomaar de sleutel 
van uw huis geven om even rond te 
kijken? Kleine kans. Maar bij onze com-
puter zijn we hier veel makkelijker in. 
Wordt er in een telefoongesprek aan-
geboden om even met u mee te kijken 
op  PC of tablet? Ophangen!

We horen steeds vaker dat criminelen langs 

de deur gaan of mensen opbellen om een 

programma te installeren waarmee ze 

iemands computer op afstand kunnen bestu-

ren. Zij doen zich vaak voor als iemand van 

de bank en vertellen dat uw geld in gevaar is 

en er snel gehandeld moet worden. 

Anydesk en Teamviewer
Het gaat om programma’s zoals Anydesk en 

Teamviewer. Die zijn natuurlijk niet illegaal 

en kunnen handig zijn om een familielid of 

goede vriend op afstand mee te laten kijken 

bij een computerprobleem. Maar in dit geval 

worden ze gebruikt om mensen op te lichten 

en kan een bankrekening worden geplun-

derd.

Wat kunt u hiertegen doen?
• Uw bank zal nooit bellen en om uw

   gegevens vragen.

• Wordt u gebeld of staat er iemand aan de 

   deur die een programma op uw computer 

   wil installeren? Doe dit niet. Laat iemand 

   niet binnen of hang de telefoon op.

• Deel nooit logingegevens, pincodes of 

   wachtwoorden.

Bent u slachtoffer geworden van Anydesk-

fraude of helpdeskfraude? Of heeft iemand 

een poging gedaan? Meld dit dan altijd bij de 

politie 0900 8844. 

Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! 

Het fietspad Stichtse Kade in Ankeveen 
is in zeer slechte staat. Het huidige as-
falt is langs de randen van het fietspad 
kapot gereden en er brokkelen stukken 
asfalt af. Daarnaast is er hoogteverschil 
ontstaan tussen het asfalt en de tijdelijke 
verharding.

We gaan het fietspad volledig vervangen. 

Deze werkzaamheden starten op dinsdag 19 

april. Het fietspad is dan voor enkele weken in 

zijn geheel afgesloten. Tijdens deze afsluiting 

wordt het asfalt verwijderd en een betonfiets-

pad geplaatst. Na de aanleg moet het beton 

uitharden. Hierna kunt u het fietspad weer 

gebruiken

Omleiding
Tijdens de afsluiting geldt er een omleidings-

route via de Herenweg of de Loodijk (N236). 

Er worden omleidingsborden geplaatst met 

de precieze route. 

Aanpak Stichtse Kade

Heeft u vragen over veiligheid en 
leefbaarheid aan wijkbrandweer, wijk-
agent, boa en/of dorpscoördinator? 
Kom dan langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 

Laatste dinsdag van de maand van 

14.00-15.00 uur.

Brandweerkazerne, Eslaan 2A, ’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van

14.00-15.00 uur. 

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.71412 (25.03.22)

- t.h.v. Nieuweweg 28a: vervangen beschoeiing,

zaakkenmerk Z.71532 (31.03.22)

’s-Graveland
- Loodijk 12f: uitbreiden bedrijfsgebouw,

   zaakkenmerk Z.71508 (30.03.22)

- Zuidereinde 192: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71460 (28.03.22)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: bouwen garage,

   zaakkenmerk Z.71573 (02.04.22)

- Koninginneweg 21: verbouwen woning, 

   zaakkenmerk Z.71425 (25.03.22)

Loosdrecht
- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.71548 (31.03.22)

- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.71392 (24.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zon-

   nepanelen, zaakkenmerk Z.71477 (29.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen 

   uitweg, zaakkenmerk; Z.71480 (29.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur, 

   zaakkenmerk; Z.71518 (30.03.22)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken 

   uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (31.03.22)

- Vuntuslaan 20: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71597 (04.04.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan 

   opvang vluchtelingen voor 5 jaar,

   zaakkenmerk Z.71651 (05.04.22)

- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor 

   10 jaar, zaakkenmerk Z.71549 (31.02.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.71613 (04.04.22)

- Zoddeland 22: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.71397 (24.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen

bezwaar maken tegen een aanvraag

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel, 

   zaakkenmerk Z.71121 (04.04.22)

Kortenhoef
- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning, 

   zaakkenmerk Z.71249 (31.03.22)

- Moleneind 12: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71106 (28.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen en wijzigen steigers,

   zaakkenmerk Z.6948 (06.04.22)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden

   dakkapel en nokverhoging en aanpassen 

   gevelopeningen,

   zaakkenmerk Z.69989 (06.04.22)

- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde, 

   zaakkenmerk Z.70985 (25.03.22)

- Middenweg 77: bouwen bedrijfspand,

   zaakkenmerk Z.70093 (06.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp 

   en wijzigen toiletvoorziening,

   zaakkenmerk Z.67809 (24.03.22)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen

met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik agrarische 

   opstallen, zaakkenmerk Z.70567 (06.04.22)

- Moleneind 33: vervangen botenhuis en 

   uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.70313 (04.04.22)

>  Beshikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (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:

- H. Olivares Rider, geboren 17-09-1987

   uitgeschreven naar Spanje

- H. Atta, geboren 07-02-1973

   uitgeschreven naar Land Onbekend

- C. Smith, geboren 05-10-2000

   uitgeschreven naar Zuid-Afrika

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren

via telefoonnummer 14 035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.
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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 bekendmakingen 
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 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,
tel. 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) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Veegcommissie 
Datum: donderdag 14 april 2022
Aanvang: 20:00 uur

Vaste agendapunten* 

Hamerstukken 

9.   Beëindiging Onderzoek Vaarverbinding 

      Loosdrechtse Plassen 

10. Vaststellen subsidieverordening

      Groene Daken 2022-2023

Bespreekstukken

11. Vaststelling bestemmingsplan Dammerweg 61

12. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Huisvesting Kledingbank

13. Behandelverzoek Fractie CDA over Vlinderburg

14. Behandelverzoek Fractie CDA over

      Baggeren Oostelijke Vechtplassen

Overig

15. Vragenhalfuur

16. Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen 

via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over 

een ander onderwerp waar de gemeenteraad 

over gaat?

Meld u dan uiterlijk op de dag van de commis-

sievergadering voor 12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035.  

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze 

van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda commissies  
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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

Door de verschillende voorjaarsstor-
men is recreatieterrein De Strook erg 
beschadigd. Het Plassenschap pro-
beert het terrein zo snel mogelijk te 
herstellen. Tot die werkzaamheden 
klaar zijn, is het oostelijke deel van De 
Strook (vanaf het paviljoen rechts) ge-
sloten voor publiek. 

De voorjaarsstormen hebben ervoor gezorgd 

dat er, achter de oeverbeschoeiing, gaten en 

verzakkingen in de oevers zijn gekomen. Ook 

is de beschoeiing op enkele plekken gebro-

ken. Een gevaarlijke situatie, waardoor een 

gedeelte van De Strook dus is afgesloten. 

Werkzaamheden
Het Plassenschap hoopt de werkzaamheden 

zo snel mogelijk op te pakken. Dit is nog niet 

eenvoudig, want de schade bedraagt vele 

tonnen en zowel aannemers als materiaal zijn 

op dit moment moeilijk te vinden. Toch is de 

verwachting dat ze nog deze maand kunnen 

starten met het herstelwerk. Dit wordt in fa-

sen uitgevoerd, zodat stapsgewijs een steeds 

groter deel van De Strook weer toegankelijk 

is voor recreatie. We hopen tot die tijd op uw 

begrip. Respecteer de afzettingen, ook in het 

belang van uw eigen veiligheid. 

De Strook tijdens werkzaamheden deels gesloten


