
>   De Linde tweede bij E-waste Race
Basisschool de Linde uit Loosdrecht werd 

vorige week tweede tijdens de E-waste Race 

van de GAD. In totaal werden er door de 

scholen maar liefst 21.133 oude elektronische

apparaten ingezameld. Super fijn dat deze 

nu niet de kans lopen om in het restafval te 

belanden. Top gedaan jongens en meiden 

van basisschool De Linde! 

>   Aandacht voor huiselijk geweld
Tot 26 oktober 2021 is de gratis buitenten-

toonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van 

geweld’ van Stichting Open Mind te zien in 

het Dudokpark in Hilversum. De expositie 

bestaat uit portretten van mensen die te

maken hebben gehad met huiselijk geweld 

of mishandeling. Bijzonder is dat ook de 

daders een plek krijgen in deze expositie.

Via een QR-code zijn hun verhalen te

beluisteren. Wilt u ook uw verhaal kwijt? 

Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt 

u terecht bij Veilig Thuis. U kunt hen bereiken 

via 0800 2000 of www.veiligthuisgv.nl.

>   Financieel advies kunstinstellingen
Kunst- en cultuurinstellingen in Wijdemeren 

opgelet! De gevolgen van de coronacrisis 

zorgen nog iedere dag voor onzekerheid.

Bij het nieuwe platform Cultuurherstel 

kunnen Noord-Hollandse instellingen terecht 

voor gratis financieel advies. U gaat met een 

professionele coach werken aan de financiële

basis van uw organisatie, zodat u weer 

kansen kunt creëren voor de toekomst. Is dit 

iets voor uw organisatie? Neem dan contact 

op via www.cultuurherstel.nl. Cultuurherstel 

wordt mogelijk gemaakt door de provincie 

Noord-Holland en gemeente Amsterdam.

>   Derde coronaprik bij ernstige 
afweerstoornis
Heeft u een ernstige afweerstoornis? Dan 

krijgt u deze maand een brief op de deurmat 

met een uitnodiging voor een derde corona-

vaccinatie. Bij sommige patiënten met een 

ernstige afweerstoornis blijkt namelijk dat zij 

na de eerste twee vaccinaties niet optimaal 

beschermd zijn. U krijgt daarom op advies 

van het RIVM een extra prik aangeboden. 

Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.  
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Bereikbaarheid belastingen

De belastingbalie Hilversum, waar de belastingtaken 

voor Wijdemeren zijn ondergebracht, heeft tijdelijk 

een beperkte telefonische bereikbaarheid. Zij zijn

momenteel dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 13.30 uur.

Bekendmakingen

Bent u voorbereid op criminaliteit? 
Weet u wat u kunt doen om de 
veiligheid in uw omgeving te ver-
groten? En hoe veilig is uw digitale 
omgeving eigenlijk? We besteden 
er extra aandacht aan in de week 
van de veiligheid van maandag 11 
tot en met zondag 17 oktober.

Tijdens de coronapandemie daalde het 

aantal woninginbraken. Nu we weer meer 

op kantoor werken en er op uitgaan, neemt 

de kans op een inbraak toe. Zorg er dus 

voor dat uw woning goed beveiligd is. 

Laat een lichtje aan als u weg bent en doe 

ramen en deuren op slot. 

Vergeet het tuinhek niet en laat de heg niet 

te hoog worden, zodat er vanaf de straat 

goed zicht is op uw woning.

Preventiekar
Op donderdag 14 oktober en op vrijdag 15 

oktober komt de zogenaamde preventiekar 

naar Wijdemeren. Donderdag 14 oktober 

staat hij op het dorpsplein in

Nederhorst Den Berg en vrijdag 15 oktober 

op de parkeerplaats van de Boni aan de 

Rading 146 in Loosdrecht. U kunt er terecht 

voor tips en informatie over o.a. de bevei-

liging van uw woning. Ook als u andere 

vragen hebt over veiligheid bent u van harte 

welkom.

Politielab
Herkent u de signalen van bijvoorbeeld 

drugscriminaliteit, witwassen en mensen-

handel? Op vrijdag 15 oktober staat er op 

de parkeerplaats van de Boni in Loosdrecht 

- naast de preventiekar - ook een grote 

voorlichtingsvrachtwagen van de politie. 

Het thema is ‘ondermijning’. Ondermijning 

is een vermenging van de onderwereld met 

de bovenwereld. Zo benaderen criminelen 

bijvoorbeeld boeren om hun schuur af te 

staan voor de productie van drugs. Leer de 

signalen van ondermijning herkennen en 

help de overheid met het voorkomen en 

bestrijden van deze criminaliteit. 

Online talkshows
U hoeft de deur niet uit om veel te weten 

te komen over veiligheid en wat u kunt 

doen. Van 11 tot en met 14 oktober kunt u 

elke avond om 19.30 uur een gratis online 

talkshow bijwonen. Ewout Genemans leidt 

de shows, die in het teken staan van crimi-

naliteit. U kunt deze uitzendingen bekijken 

en terugkijken op

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-

van-de-veiligheid.

• Maandag 11 oktober 2021: Cyber/gedigi-

   taliseerde criminaliteit 

• Dinsdag 12 oktober 2021: Overvallen 

• Woensdag 13 oktober 2021: Ondermijning 

• Donderdag 14 oktober 2021: Geweld 

Interview GooiTV
Op woensdag 13 oktober wordt burge-

meester Crys Larson geïnterviewd door 

Saskia Luijer in een uitzending van

‘In gesprek met...’.

Het interview wordt uitgezonden op 

GooiTV en is daarna ook terug te kijken

op het YouTubekanaal van GooiTV.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

13 oktober 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@westphilwandelt

Drop je knife en doe
wat met je life

   11-17 oktober: 

   Week van de veiligheid 



Op initiatief van de gemeente 
Wijdemeren doet de regio Gooi en 
Vechtstreek mee aan de actie tegen 
wapenbezit onder jongeren ‘Drop je 
knife en doe wat met je life’. Tijdens 
de week van de veiligheid zijn steek-
wapens op drie plekken in de regio 
anoniem in te leveren. 

Het bij je dragen van een steekwapen is 

strafbaar. Veel jongeren zijn zich daar niet 

van bewust. En met een mes op zak loopt 

een woordenwisseling sneller uit op een 

steekpartij. In de week van de veiligheid kan 

iedereen steekwapens straffeloos inleveren 

op drie plekken binnen de regio Gooi- en 

Vechtstreek. 

• Hilversum: Politiebureau, Bonairelaan 4-6. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   8.00 uur tot 22.00 uur. 

• Huizen:  Politiebureau, Graaf Wichman 1. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   9.00 uur tot 17.00 uur. 

• Naarden: Politiebureau, Amersfoortse-

   straatweg 12. Maandag, woensdag en 

   vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De inleverpunten zijn herkenbaar door de 

poster die voor het raam hangt.

Het inleveren van de wapens gebeurt

anoniem in een inleverton die op het 

bureau staat. 

Drop je knife en doe wat met je life

Al zo’n drie jaar ruimt een groep inwo-
ners uit Loosdrecht zwerfafval op langs 
de dijken, plassen, sloten en straten van 
Loosdrecht. We zetten inwoners en or-
ganisaties die bijdragen aan een mooie 
en schone buurt graag in het zonnetje! 
 

Initiatiefnemer Nicola Wolstenholme: “Zo’n 

drie jaar geleden borrelde het idee in me 

op om samen met een groep zwerfafval te 

gaan ruimen. Ik ergerde me zo tijdens mijn 

hardlooprondje dat ik direct een oproep 

heb geplaatst in de Facebookgroep voor 

inwoners van Loosdrecht.”

Met hoeveel mensen ruimen jullie op?
“We zijn nu met negen buurtbewoners. Er 

zijn geen verplichtingen: wie kan helpt mee. 

We zijn langs de Rading te vinden richting 

het vliegveld en daar voorbij. Ook prikken 

we bijvoorbeeld vuil langs de ’s-Gravelandse-

vaart, de Loosdrechtsedijk of de Veendijk.” 

Merken jullie dat het opruimen 
helpt?
“Er ligt minder zwerfafval dan voorheen. Dat 

ligt misschien aan de coronaperiode, maar 

er is ook meer bewustzijn. We zien steeds 

vaker ‘collega-afvalprikkers’. Ook krijgen we 

veel positieve reacties. Mensen steken een 

duimpje op. Soms krijgen we zelfs koffie 

met lekkers!” 

Wilt u ook aan de slag in de buurt?
Wilt u ook bijdragen aan een schone en 

mooie buurt? Vanuit vrijwilligersplatform 

De Appelboom heeft de gemeente nog 20 

prikkers te leen waarmee u zwerfafval kunt 

oprapen. U kunt dit aanvragen via

deappelboom@wijdemeren.nl.

Schone straten in Loosdrecht

Ook de vrijwilligers van stichting 
SLOEP steken de handen uit de mou-
wen voor een schoon Loosdrecht. 
Na een zomer vol water- en vaarpret 
gaat een enthousiaste groep men-
sen op zaterdag 16 oktober op de 
Loosdrechtse Plassen afval opruimen.

De clean-up dag start rond 10.00 uur in de 

werkhaven van Recreatie Midden-Neder-

land (Veendijk 26, Loosdrecht). Komt u ook 

helpen? 

Het water op
Organisator Tjamke Kieft: “We gaan het wa-

ter op, dus als je met een eigen boot kunt 

komen is dat fantastisch. Lukt dat niet, dan 

kun je opstappen op één van de andere 

boten. Er zijn vuilniszakken en grijpers 

genoeg. Maar als je een hark of schepnet 

en een paar werkhandschoenen mee kunt 

nemen dan is dat super fijn! We gaan er 

met elkaar een mooie dag van maken!”

Afval verzamelen
Al het afval wordt verzameld in de werkhaven.

Als er grote dingen gevonden worden, 

zorgt het Plassenschap dat dit opgeruimd 

wordt. De politie is bereikbaar voor span-

nende vondsten. 

Help ook mee om de plassen klaar te ma-

ken voor het winterseizoen!

Aanmelden kan via info@stichtingsloep.nl 

of via telefoonnummer 06 25 23 28 54. 

Clean-up dag Loosdrechtse Plassen 

Wijdemeren
informeren

13 oktober 2021

Zorgt u voor een dierbare met de-
mentie? Ervaar via een virtual reality-
bril hoe zijn of haar dagelijkse leven 
eruit ziet. 

Het zorgen voor een familielid of andere 

dierbare met dementie is een bijzondere 

taak. Er wordt een beroep gedaan op uw 

empathisch vermogen en flexibiliteit. Het 

is vaak lastig om te doorgronden wat er 

allemaal gebeurt met iemand die dementie 

krijgt. Met een dementiebril laten we u 

ervaren wat het betekent om dementie te 

hebben, zodat u uw naaste nog beter kunt 

ondersteunen. 

Programma
Tijdens de week van de mantelzorg bieden 

we op dinsdag 9 en donderdag 11 november

de gelegenheid om in kleine groepjes 

(maximaal drie personen per tijdslot) de 

virtual reality ervaring bij te wonen.

De bijeenkomst duurt in totaal ongeveer 

45 minuten. De sessie wordt professioneel 

begeleid door een trainer van Into D’mentia. 

Na afloop ontvangt u een code voor een 

platform. Hierop staat meer informatie en 

oefeningen, waardoor de film extra verdie-

ping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt - corona-

proof - plaats in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht. U kunt zich aan-

melden via m.voorn@wijdemeren.nl. Geef 

hierbij aan of u op 9 of 11 november wilt 

deelnemen en of u in de ochtend

(8.30 uur tot 12.00 uur) of in de middag 

(13.00 uur tot 17.00 uur) beschikbaar bent. 

We delen u vervolgens binnen dit dagdeel 

in voor een tijdslot. Uiteraard hoort u nog 

van ons op welk tijdstip u ingedeeld bent. 

Ervaar wat dementie betekent
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw en 

   plaatsen dakkapel (06.10.21)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 54: uitbreiden woning 

   (05.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen

   beschoeiing (04.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: vervangen 

   beschoeiing (04.10.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 71: aanleggen

   insteekhaven (30.09.21)

- Veendijk 1 a ap19: splitsen appartement (23.09.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 58a: bouwen woning en maken 

   uitweg (04.10.21)

- Dammerweg 100 ws03: vervangen woonark 

   (30.09.21)

- Slotlaan 23 ws01: plaatsen schuur en

   parkeerruimte (29.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen 

   golfbreker (04.10.21)

- Herenweg 70: bouwen brug (30.09.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: bouwen erker (23.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (28.09.21)

- ter hoogte van Boegspriet 7: afmeren woon-

   boot voor periode van tien jaar (24.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen

   gevels, indeling en constructie woningen (30.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame 

   (07.10.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (04.10.21)

- Van Ostadelaan 15: vervangen dakkapel en 

   plaatsen erker (27.09.21)

Nederhorst den Berg
- tegenover Hinderdam 5: kappen boom (04.10.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten onbemand tank-

   station (27.09.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 59: verbouwen woning (04.10.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren 

   dakterras (06.10.21)

- ’t Jagerspaadje 19a: vergroten aanbouw (04.10.21)

- Veendijk 17a: plaatsen balkon (04.10.21)

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Laan van Eikenrode 1:  aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP 

   met aanvrager) (09.12.20) 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Kerkstraat 4: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (14.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 13 oktober 2021

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.

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
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 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) 

Verkeer

Datum: 14 oktober 2021 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

3. Installatie commissielid Wilna Wind, voor de

    PvdA/GroenLinks

Hamerstukken 

7. Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

    Dammerweg 108-109 

9. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A

    te Nederhorst den Berg 

10. Inhuurbudget laatste trimester 2021

Bespreekstukken 

11. Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair

12. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

      Kortenhoef 

13. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke

      ombudscommissie Wijdemeren 2006 

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Moties Vreemd aan de agenda

16. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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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

Het zorgt voor isolatie, vertraagt de 
afvoer van regenwater, geeft verkoeling 
in de zomer,  vermindert geluidsover-
last en stimuleert de biodiversiteit… 
groene daken hebben vele voordelen. 
Overweegt u om een groen dak aan te 
leggen? We geven een subsidie van 25 
euro per vierkante meter.

Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor 

dat we vaker te maken hebben met he-

vige regenbuien en langere perioden van 

droogte en warmte. Groene (sedum) daken 

kunnen helpen om de overlast te beperken. 

Maximaal 1000 euro
Inwoners en bedrijven ontvangen maximaal 

25 euro subsidie per vierkante meter tot 

een maximaal bedrag van 1000 euro, inclu-

sief BTW. De minimale afname is zes vier-

kante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. 

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en 

de waterdichte dakbedekking vrij nieuw. 

Daarnaast is het uw eigen verantwoor-

delijkheid om belasting, draagkracht en 

dakhelling te (laten) controleren. Laat 

u adviseren door de leverancier of een 

constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer 

informatie en het doen van een subsidie-

aanvraag op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
Via de Energiecoöperatie Wijdemeren kunt 

u meedoen aan een collectieve inkoopac-

tie. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden 

(materiaal voor) uw groene dak afnemen 
en, indien gewenst, een onderhoudscon-

tract afsluiten. 

Vraag subsidie voor een groen dak


