Wijdemeren
informeren

14 augustus 2019

#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@josjeerkelens

Zwemwater

Mantelzorgwaardering

Gaat u in de zomervakantie nog een keer
zwemmen in één van de plassen?
Op een aantal plekken in Wijdemeren is
de waterkwaliteit minder dan normaal.
Op www.zwemwater.nl checkt u waar het
natuurwater schoon en veilig is.

Volg ons ook op:

Vanaf 1 september kunt u weer een
mantelzorgwaardering aanvragen via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Dit jaar
ontvangt u een waardebon. Heeft u vorig
jaar een waardering ontvangen? Dan krijgt u
of degene voor wie u zorgt een brief thuis.
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Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de
afgelopen 12 maanden slachtoffer
geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn
enkele van de vragen die in het kader
van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1376 willekeurig gekozen
inwoners van Wijdemeren.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per
post een uitnodiging om de vragenlijst van de
Veiligheidsmonitor in te vullen.

Veiligheidsbeleid

Belangrijk

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen,
en het optreden van gemeente en politie.
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk
onderzoek begint omstreeks 16 augustus; de
resultaten worden in maart 2020 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit
terugkerende onderzoek bij het vormgeven en
evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Freek Ossel benadrukt het
belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen
heel graag weten wat onze inwoners van de
veiligheid en leefbaarheid in Wijdemeren en
onze regio vinden. Daarmee kunnen we ons
beleid beter afstemmen op hun wensen en
ervaringen. Ik hoop dan ook dat veel mensen
de vragenlijst invullen. Alleen zo krijgen we een
goed beeld van de veiligheidssituatie in onze
gemeente.”

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Kromme Rade 2a t.h.v.: aanleggen 25 visplaatsen
(31.07.19)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (01.08.19)

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen brug (02.08.19)

- Eikenlaan 44: verplaatsen uitweg (06.08.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen tijdelijke woning
(07.08.19)
- Van Ostadelaan 12: plaatsen dakkapel (05.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

>

Loosdrecht

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

‘s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonark

- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning
(01.08.19)
- Wilgenlaan 6: plaatsen erfafscheiding (04.08.19)

Festiviteiten

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

Kortenhoef

- Stichting Blok, NK Palingroken 7 september 2019
(31.07.19)

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

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- NK Palingroken, 7 september 2019, Kortenhoefsedijk
in beide richtingen afgesloten van 6.00 - 23.00 uur.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Vreelandseweg,
Zuidereinde, Kerklaan.

Nederhorst den Berg
- In verband met de onthulling van het vliegtuigmonument op 13 september 2019 is de Randweg in Nederhorst den Berg van 13.00 – 17.00 uur afgesloten voor
doorgaand verkeer.

APV/Verleende vergunning

Kortenhoef

- Meenthof: kappen van vier bomen (25.07.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (01.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

- Historische Kring Nederhorst den Berg, onthulling
vliegtuigmonument 13 september 2019 (01.07.19)

- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (31.07.19)
- Platanenlaan 68: bouwen uitbouw (05.08.19)

- Piramide 4: plaatsen dakkapel (26.07.19)

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning (05.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 201: bouwen carport (07.08.19)
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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.

