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Gewijzigde openingstijden
In verband met Koningsdag is het gemeentehuis
op dinsdag 27 april gesloten.
Vanaf woensdag 28 april helpen wij u graag
weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
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@visieenpassie
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Kort
>

Tweede vaccinatielocatie

Mensen met een uitnodiging voor vaccinatie
kunnen sinds kort ook terecht in het nieuwe
vaccinatiepaviljoen op het terrein van PontMeyer, tussen de Verlengde Zuiderloswal en
de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum.
Dit is de tweede vaccinatielocatie van de
GGD Gooi en Vechtstreek. Sinds 15 januari
wordt er aan de Amersfoortsestraatweg in
Huizen gevaccineerd. De locatie Hilversum
beschikt, net als de locatie Huizen, over acht
priklijnen en is zeven dagen per week
geopend van 8.00 tot 20.00 uur.
>

Start baggeren komt steeds dichterbij
Op 31 maart 2021 nam de stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen een belangrijk besluit
voor de toekomst van de Loosdrechtse
Plassen: het baggeren kan van start.
Voorwaarde was dat er een locatie
zou worden aangewezen waar de
bagger tijdelijk kan worden opgeslagen. Uit onderzoek blijkt dat Polder
Mijnden zuidwest het meest kansrijk
is, daar wordt nu op ingezet.
De noodzaak tot het baggeren van de Loosdrechtse Plassen is groot. Door bagger te

verwijderen gaat de waterkwaliteit omhoog,
verbetert de bevaarbaarheid en krijgt de natuur
meer kans om zich te ontwikkelen. De voorbereidende werkzaamheden nemen nog even
tijd. Het daadwerkelijke baggeren gaat uiterlijk
in het najaar van 2022 van start.

Vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen-Hilversums Kanaal
Voor wat betreft de vaarverbinding tussen de
Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal
is op dit moment alleen nog het alternatief via
de Vuntus en een deel van de Loenderveense
Plas Oost in beeld. Om aan te kunnen tonen of
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die optie haalbaar is, is extra onderzoek nodig.
Over de vraag of die extra tijd en dat extra geld
de moeite waard is, werden de bestuurders
het niet eens. Besloten is daarom eerst een
onafhankelijk adviseur te betrekken.
Wethouder De Kloet na afloop: “Ik vind dat we
een goed gefundeerd besluit moeten nemen
over een onderwerp dat al zoveel jaren de
gemoederen bezighoudt. Dat kan alleen als we
alle benodigde informatie boven tafel halen.
Daarnaast zijn we dat aan de watersportsector,
de bootbezitters en de bezoekers verplicht.”

Jeugdfonds Sport & Cultuur: elk kind kan meedoen
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur verwacht dat de coronacrisis leidt tot
een toename van het aantal kinderen
dat opgroeit in armoede. Dat betekent dat steeds meer ouders het geld
voor een sport- of muziekles niet
meer kunnen betalen. Terwijl deze
kinderen juist veel baat hebben bij
een uitlaatklep.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen
door de contributie of het lesgeld te betalen
voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs.
Zo kan ieder kind meedoen.

Bijdrage aanvragen
Een bijdrage aanvragen kan via een intermediair. Dat kan iemand van de gemeente zijn, maar
ook een jeugdwerker, juf of meester. Zoals
Sonja Goote, locatiedirecteur van de Meester
Kremerschool in Nederhorst den Berg: “Ik ben
heel enthousiast over het Jeugdfonds. Het is zo
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen
om aan sport, muziek of toneel te kunnen
doen.”

Meer informatie
Op jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan
vindt u meer informatie over de aanvraag of om
intermediair te worden. Op deze pagina vindt u
het overzicht van intermediairs in Wijdemeren:
www.wijdemeren.nl/intermediairs.

Woononderzoek Wijdemeren

Eind april valt bij 3000 inwoners in Wijdemeren
een woononderzoek op de mat. Dit onderzoek
doen we samen met 30 andere gemeenten in
de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is
uw woonsituatie? Heeft u verhuisplannen of
andere woonwensen? Met deze informatie helpt
u ons te bepalen waar wij ons als gemeente
en regio voor moeten inzetten. Het onderzoek
kan anoniem ingevuld worden. Doet u mee?
U kunt een iPad 128GB Wifi winnen.
>

Enquête aardgasvrij Wijdemeren

In 30 jaar tijd stappen we wijk voor wijk van
het aardgas af. Een hele verandering...hoe
denkt u hierover? Waar ziet u kansen en waarover maakt u zich zorgen? Heeft u uw huis al
verduurzaamd of wacht u nog even af?
Vul vóór dinsdag 20 april de enquête in via
www.wijdemeren.nl/tvw. De uitkomsten
presenteren we op woensdag 26 mei tijdens
een bewonersbijeenkomst over de transitievisie
warmte. Wilt u hierbij zijn? Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/tvw.
>

Rookvrij is de Kunst

De GGD Gooi en Vechtstreek vraagt kinderen
(8-12 jaar) een gezond alternatief te bedenken
voor rokers. Door middel van een posterwedstrijd kunnen zij laten zien dat ze liever rookvrij
opgroeien. Bij Versa Welzijn of museum Singer
Laren kunnen zij een knutselpakket ophalen.
Tot en met 9 mei kan een foto of scan van de
poster gemaild worden naar
rookvrijegeneratie@regiogv.nl. De twaalf
mooiste ontwerpen worden getoond in Singer
Laren, op straat en op een verjaardagskalender.
De kinderen kunnen ook een workshop
volgen in het Grafisch Atelier in Hilversum.
Zie ook www.rookvrijegeneratiegv.nl.
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Start het voorjaar groen!
Groene daken hebben vele voordelen:
ze zorgen voor isolatie, vertragen de
afvoer van regenwater, geven verkoeling in de zomer, verminderen geluidsoverlast en stimuleren de biodiversiteit.
Overweegt u om een groen dak aan te
leggen? We geven een subsidie van
25 euro per vierkante meter.

bedrag van 1000 euro, inclusief BTW. De minimale afname is zes vierkante meter. De subsidie
wordt verstrekt op de aanlegkosten en/of het
materiaal van het groene dak.

Vorig jaar hebben we ruim 100 subsidieaanvragen ontvangen. Samen legden zij meer dan
3000 vierkante meter groen dak aan. Doet u dit
jaar ook mee?

Webinar

Aanvragen
Er is 100.000 euro subsidie beschikbaar voor
het aanleggen van groene daken. Gemiddeld
kost een groen dak 50 euro per vierkante meter. Inwoners en bedrijven ontvangen 25 euro
subsidie per vierkante meter tot een maximaal

Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer informatie en het doen van een subsidieaanvraag
op www.wijdemeren.nl/groendak.

Meer weten over groene (sedum)daken?
Op dinsdag 20 april van 20.00 tot 21.00 uur
organiseert de energiecoöperatie Wijdemeren,
samen met het bedrijf ‘UwGroenDak’ een
webinar. Via dit bedrijf kunt u ook meedoen aan
de collectieve inkoopactie voor groene daken.
Aanmelden voor het webinar kan via
www.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan een link
om het webinar te volgen.

Uw huis verduurzamen? Doe mee met de collectieve inkoopacties
Heeft u plannen voor het verduurzamen
van uw woning? Wilt u bijvoorbeeld isoleren of denkt u na over zonnepanelen?
Sluit dan aan bij de inkoopacties voor
isolatie, zonnepanelen en/of een groen
dak. Want samen inkopen levert voordeel op.
De energiecoöperatie Wijdemeren organiseert de collectieve inkoopacties voor
isolatie en zonnepanelen samen met de
andere energiecoöperaties in het Gooi. Zij
hebben voor u een betrouwbaar aanbod
geselecteerd tegen een redelijke prijs en
een goede kwaliteit. Het aanbod richt
zich op isolatiemaatregelen zoals vloer-,
bodem- en gevelisolatie. Daarnaast zijn er
ook afspraken gemaakt met leveranciers
van HR++ glas en zonnepanelen. Meer

weten? Kijk op
www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.

Voordelen collectieve inkoop
Het gezamenlijk inkopen van isolatie of
zonnepanelen levert niet alleen een redelijke
prijs op, maar heeft meer voordelen.
Zo kunt u het zoekwerk naar een goede
leverancier uitbesteden aan de deskundige
vrijwilligers van de energiecoöperatie.
Dit bespaart veel tijd en energie. Ook weet
u zeker dat u met een betrouwbare partij
aan de slag gaat.

Aanmelden
Weet u al welke maatregelen u wilt laten
uitvoeren? Meld u dan aan via
www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.
De geselecteerde bedrijven maken vervol-

gens een afspraak met u, bespreken uw
wensen en doen een aanbod. U ontvangt
een offerte en beslist zelf of u akkoord gaat.
Twijfelt u over de maatregelen die u wilt
laten uitvoeren?
Leden van de energiecoöperatie Wijdemeren
kunnen gratis een energiecoachgesprek
aanvragen om hen hierover te adviseren.
Laat u minimaal twee isolatiemaatregelen
uitvoeren? Dan kunt u ook subsidie aanvragen.
Kijk hiervoor op www.ECWijdemeren.nl.

Ontvangt u ook weleens een brief in de brievenbus van bedrijven die acties voor zonnepanelen
of isolatie organiseren? Het is onduidelijk of deze bedrijven betrouwbaar zijn.
Heeft u vragen over de betrouwbaarheid van een bedrijf? Neem gerust contact op met de
energiecoöperatie Wijdemeren. Zij onderzoeken het dan samen met u.

College geeft haalbaarheidsonderzoek Smidsbrug in Kortenhoef vrij
Vorig jaar heeft het college op basis van
drie rapporten over het verkeer rondom de
Smidsbrug een haalbaarheidsonderzoek uit
laten voeren. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt
dat de maatregelen die nodig zijn om de
veiligheid rondom de Smidsbrug te verbeteren haalbaar en maakbaar zijn.
Wethouder Boermans: “Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het college geeft nu de
documenten vrij. We willen iedereen zorgvuldig
informeren over de resultaten. Er is dus nog
geen besluit genomen over het wel of niet
uitvoeren van de onderzochte maatregelen.
Daarover buigt de gemeenteraad zich naar
verwachting in juni.”

Hoe nu verder?
Op woensdag 21 april van 20.00 tot 21.30 uur
organiseert Royal HaskoningDHV een digitale
informatiebijeenkomst. Alle belanghebbenden
die betrokken zijn geweest bij het onderzoek
ontvangen hiervoor een uitnodiging. De bijeenkomst is verder voor iedereen toegankelijk.
Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan een mail
sturen naar willem.smink@rhdhv.com.
Alle documenten staan op
www.wijdemeren.nl/verkeersoplossingKortenhoef.

Nieuw platform voor sport en cultuur: Noord-Holland Actief
Op Noord-Holland Actief vindt u al het
sportieve en creatieve aanbod voor jong
en oud in Wijdemeren én de rest van
Noord-Holland digitaal op één plek:
www.noordhollandactief.nl.
De website is gebruiksvriendelijk en wijst
snel en makkelijk de weg. U kunt een gratis
account aanmaken en zo proeflessen volgen
om bijvoorbeeld verschillende sporten uit te
proberen.

Sport- en cultuuraanbieders

Meer informatie

Voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn
alle sport- en cultuuraanbieders in Wijdemeren nodig. Heeft u zich nog niet aangemeld?
Dat kan alsnog via de website of via Team
Sportservice. De website biedt een extra middel
om nieuwe leden te bereiken, het heeft een
gemakkelijk inschrijf- en betaalsysteem en u
kunt zich op een eenvoudige manier laten zien
aan een breed publiek.

Wilt u zich aanmelden als sportaanbieder? Of
heeft u andere vragen? Neem dan contact op
met Robin van der Vliet van Team Sportservice
via rvandervliet@teamsportservice.nl.
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Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
Ankeveen
- naast Stichts End 20a: plaatsen brug (29.03.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats,
verplaatsen opslag en vervangen loods (01.04.21)

’s-Graveland

>

- Noordereinde 71: bouwen serre (30.03.21)
- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen
(05.04.21)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 1: bouwen vijftien
appartementen (06.04.21)
- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda
(27.03.21)

Loosdrecht
- De Kreek 4: uitbreiden woning (01.04.21)
- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel (02.04.21)
- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen
woning en bijgebouw (31.03.21)
- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (29.03.21)
- Taxuskaan 8: plaatsen dakkapel (06.04.21)
- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (31.03.21)
- Vuntuslaan 38: plaatsen dakkaper (02.04.21)

Rectificatie

Op 31 maart 2021 publiceerden wij een verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schuur op de Noordereinde 371 te ’s-Graveland.
Het juiste adres is echter Noordereinde 317 te
’s-Graveland.
> Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

- De Boomgaard 28: plaatsen mobiele puinbreker tussen 25 maart en 16 april 2021

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. Informatie kan worden verkregen
bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

Bestemmingsplan Moleneind
46 (voorheen 45), Kortenhoef

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

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van
Wijdemeren in zijn vergadering van 11 maart 2021
het bestemmingsplan inzake het perceel Moleneind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef ongewijzigd
heeft vastgesteld.

Plan

- Leeuwenlaan 40: aanvullende wijziging
verbouwen appartementen (25.03.21)

De bestaande woning en het bijgebouw worden
gesloopt. Op een andere plaats op het perceel
wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt.
Een deel van het perceel Moleneind 46, dat op
grond van het bestemmingsplan het Wijde Blik
2004 bestemd is voor woondoeleinden, wordt
bestemd voor natuur.

Kortenhoef

Ter inzage

- Kerklaan 26: moderniseren antennes (25.03.21)
- Kikkerbeet 6: bouwen erker (30.03.21)

Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 15 april 2021 gedurende een
termijn van zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-va00 of via het
adres Moleneind 46, 1241 NH Kortenhoef).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

’s-Graveland

Loosdrecht
- Acacialaan 6: plaatsen twee dakkapellen
(30.03.21)
- Boegspriet 38: vervangen kozijnen (30.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 184: plaatsen
dakraam (07.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen
overbouw op bestaande overloop (30.03.21)
- Rading 1: afwijken bestemmingsplan voor gebruiken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar (25.03.21)
- Swingboei 9: plaatsen dakkapel (30.03.21)
- Swingboei 11: plaatsen dakkapel (30.03.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijzigen gevelaanzichten (30.03.21)
- Jan Josephsz v Goyenstr 2: plaatsen dakkapel
(30.03.21)
- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw
(31.03.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

COLOFON

Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor
een afspraak maken via het secretariaat van de
afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer
14 035.

> Kennisgeving anterieure overeenkomst bestemmingsplan Moleneind
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Beroep en voorlopige voorziening

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
realisering van een woningen op het perceel
Moleneind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef een
anterieure overeenkomst hebben gesloten met
de initiatiefnemer van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst
ligt vanaf 15 april 2021 ter inzage. Een exemplaar
van de zakelijke beschrijving kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding
van zaaknummer Z.53127.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage.
Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke
weergave van de inhoud van de overeenkomst
kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of
bezwaar worden gemaakt.

Binnen de termijn van terinzageligging kan een
belanghebbende die het niet eens is met de beschikking inzake de Wet geluidhinder hiertegen
in beroep gaan, eventueel in combinatie met
een verzoek tot een voorlopige voorziening.
Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat geen zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift
moet worden ingediend bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van
uw beroep moet u griffierechten betalen. De
kosten van deze griffierechten kunt u opvragen
via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Overig
>

Collectevergunning

>

Nederhorst den Berg
- Middenweg 100: maken uitweg met brug
(02.04.21)
- Middenweg 101b: maken uitweg met brug
(02.04.21)
- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (02.04.21)
- Torenweg 13: maken uitweg (25.03.21)

mijn in werking. Tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is
beslist.

Beroep
Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend.
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan
kan gedurende de termijn van terinzageligging
tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het
besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de beroepster-

> Bekendmaking wet geluidhinder
bestemmingsplan Moleneind 46
(voorheen 45), Kortenhoef

Geheel Wijdemeren
- KWF Kankerbestrijding, collectevergunning
van 6 september tot en met 11 september 2021
(06.04.21)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend.
Het bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen
45) Kortenhoef is op 11 maart 2020 door de
gemeenteraad van Wijdemeren ongewijzigd
vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de
bouw van één woning mogelijk gemaakt. Het
plangebied bevindt zich binnen de wettelijke
geluidzone van het Moleneind. Ten gevolge van
het wegverkeer op het Moleneind zal de woning
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 10
september 2020 overeenkomstig artikel 83 en
110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten
voor deze woning hogere waarden vast te stellen.
De relevante stukken hebben vanaf
24 september 2020 gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerp-beschikking.
Burgemeester en wethouders hebben op
23 november 2020 besloten de betreffende
hogere waarden definitief vast te stellen.

Ter inzage
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 15 april 2021 gedurende zes weken
ter inzage, samen met het bestemmingsplan.
De stukken over het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken over het vastgestelde besluit op
grond van de Wet geluidhinder kan worden
ingezien op www.wijdemeren.nl/terinzage.
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Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 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) .

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.

