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Doe mee met de
Nationale Sportweek!

Bekendmakingen

World Cleanup Day
Op 17 september is het World Cleanup Day!
Help ook mee en ruim je eigen straat op!

@gemeentewijdemeren
#commissarisvandekoning

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Fitheidstest 67+

Inwoners van Wijdemeren van 67 jaar en ouder
kunnen op 8 en 15 oktober een gratis fitheidstest
doen. Tijdens de test worden oefeningen gedaan
waarbij we de gezondheid meten, zoals metingen
van bloeddruk, lenigheid, balans en kracht. Daarmee kunnen deelnemers zien hoe het met hun
gezondheid gesteld is en persoonlijk advies krijgen
hoe gezond en prettig ouder te worden. Aanmelden kan via Biko Blommestein,06-3319 8510
of bblommestein@teamsportservice.nl.
>

Mentale gezondheid

Vanuit de Impuls Herstel Dichtbij gaan wij buurtinitiatieven steunen die zich willen richten op
mentale gezondheid. Wij willen dat iedereen
die daar behoefte aan heeft, dichtbij huis kan
werken aan zijn of haar mentale gezondheid en
buurtinitiatieven kunnen daar een grote rol in
spelen. Door het realiseren van ontmoetingsplekken en-activiteiten voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, kunnen we voorkomen
dat psychische problematiek en vereenzaming
erger worden. Wilt u ertoe doen voor mensen
met mentale klachten? Van 29 augustus tot 15
oktober kunnen buurtinitiatieven een financiële
bijdrage tot € 5.000 aanvragen via
www.oranjefonds.nl/impuls-herstel-dichtbij.
>

Jeugdconsulenten:
‘We willen weten dat het goed gaat’
De jeugdconsulenten van het
sociaal wijkteam krijgen veel verschillende vragen van ouders,
verzorgers of leerkrachten. Vragen
die gaan over opvoeding, school,
ontwikkeling en nog veel meer. “Wij
zijn de toegang tot jeugdhulp”, vertellen Tineke en Randy. De jeugdconsulenten pakken vragen op en
zorgen voor de juiste hulp. Voor alle
inwoners van Wijdemeren tot 18
jaar, én hun gezinnen.
Randy en Tineke: “Vragen bespreken wij altijd
eerst in het team. Natuurlijk blijft daarbij alles
vertrouwelijk. Daarna nodigen we jongere
of kind, en ouders of verzorgers, uit voor
een intake. Dat is altijd op een plek die zij fijn

vinden. Het mag op het gemeentehuis, maar
ook thuis of op school. Daarna maken we een
ondersteuningsplan en gaan we op zoek naar
een goede zorgaanbieder.”

Echt betrokken
De jeugdconsulenten geven een voorbeeld:
“Een kind met autisme en ADHD heeft thuis
en op school extra ondersteuning nodig.
Bijvoorbeeld bij plannen en organiseren, maar
ook met het maken van vriendjes en vriendinnetjes. Wij gaan dan in gesprek met kind, ouders en school. We willen eerst weten wat er
speelt en wat de oorzaak is. Daar nemen we
de tijd voor, zodat we de juiste hulp kunnen
organiseren. Hulp waar ouders en kind zich
prettig bij voelen.”

Het sociaal wijkteam is dan nog niet klaar. “We
krijgen vaak te horen dat we echt betrokken
zijn. Wij willen weten dat het goed gaat. We
hebben niet alleen een intakegesprek, maar
ook een start, midden- en eindgesprek.” Tineke en Randy benadrukken dat niets verplicht
is. “Alles is vrijwillig. Ouders, leerkrachten,
huisartsen maar ook jongeren kunnen ons altijd een vraag stellen. Of ze een vervolg willen,
is aan hen. Wij willen in ieder geval helpen.“

Contact
Mail naar sociaalwijkteam@wijdemeren.nl of
ga naar: https://formulieren.wijdemeren.nl/
Hulpvraag. Bellen mag ook: 14 035.

Wegafsluiting

Op zondag 18 september vindt de jaarlijkse Wielerronde van Kortenhoef plaats. In verband met
dat evenement zijn van 09:00 uur tot 18:00 uur
de volgende wegen in Kortenhoef afgesloten:
• Van 09.00 – 14.00 uur in verband met de
jeugdronde: Kerklaan – Parklaan – Elbert
Mooylaan – Egidius Blocklaan;
• Van 13.00 – 18.00 uur in verband met de
omloop volwassenen: Kerklaan – Kwakel –
Herenweg – Koninginneweg – Elbert Mooylaan – Egidius Blocklaan;
Meer informatie: kijk op www.nhbereikbaar.nl.
>

Inloopspreekuur veiligheid

Heeft u vragen over (brand)veiligheid en leefbaarheid in uw buurt? De wijkbrandweer, wijkagent, boa
en dorpscoördinator houden inloopspreekuren.
Kortenhoef en ’s-Graveland
Laatste dinsdag van de maand van 14.00-15.00 in
de brandweerkazerne, Eslaan 2A, ‘s-Graveland.
Nederhorst den Berg en Ankeveen
Laatste woensdag van de maand van 14.00-15.00
in Sociaal-cultureel centrum, Blijklaan 1, Nederhorst
den Berg.
Loosdrecht
Laatste donderdag van de maand van 14.00-15.00
in bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.
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Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek!
De negentiende Nationale Sportweek
vindt van vrijdag 16 tot en met zondag
25 september plaats. Sportorganisaties,
verenigingen, scholen en gemeenten
in het hele land vieren de start van het
sportseizoen en organiseren allerlei
sportieve activiteiten. Ook in Wijdemeren vinden leuke sportactiviteiten
plaats. Zo is er op zaterdag 17 september
in Kortenhoef een sportdag voor de
jeugd en op zondag 18 september een
bedrijvenvoetbaltoernooi.
In Wijdemeren staat er nog meer op het
programma.
Via www.teamsportservice.nl/nsw2022 vindt
u een totaaloverzicht. Doet u ook mee tijdens
de Nationale Sportweek?
Tijdens de Nationale Sportweek wil Team

Sportservice ‘t Gooi laten zien dat het niet
uitmaakt hoe je beweegt, als je maar beweegt! Iedere minuut die je beweegt doet
iets met je. Dat geldt voor iedereen, ongeacht
leeftijd, achtergrond of beperking.

#Elkeminuuttelt
Maak een wandeling tijdens de pauze of
plan een 10 minute workout of the day.
En vul jouw beweegminuten online in via
www.teamsportservice.nl/beweegminuten.
Ga jij samen met Team Sportservice ‘t Gooi
in jouw gemeente voor de meeste beweegminuten? Team Sportservice ‘t Gooi houdt
bij hoeveel beweegminuten de gemeente
maakt. Iedere (actieve) minuut maakt de
beweegwinst per gemeente groter!

Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Zuidereinde 21: plaatsen veranda,
zaaknummer Z.74250 (05.09.22)

Loosdrecht

Inzage

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 recreatieappartementsgebouwen,
zaaknummer Z.68909 (31.08.22)
- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.72502 (02.09.22)
- Meidoornlaan 13: plaatsen dakkapel voorzijde
en plaatsen dakkapel achterzijde,
zaaknummer Z.73903 (26.08.22)
- ’t Jagerspaadje 26: verplaatsen paviljoen en
bijgebouw, zaaknummer Z.74279 (07.09.22)

Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende
stukken ligt met ingang van 14 september 2022
gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.
U kunt het plan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Rading 198 te Loosdrecht of een afspraak te
maken voor inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is
NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-va01.

Loosdrecht
- ‘t Breukeleveense Meentje 12a: vernieuwen
beschoeiing, zaaknummer Z.74094 (29.08.22)
- ten noorden van de Muyeveldse-Wetering 8:
vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74087 (29.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen
beschoeiing, zaaknummer Z.74159 (31.08.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival 17 september 2022, zaaknummer Z.74205 (04.09.22)
- Rading 136: bouwen garage met carport,
zaaknummer Z.74114 (29.08.22)
- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en
plankier, zaaknummer Z.74091 (29.08.22)

Voor meer informatie: zie kader.
U kunt geen bezwaar maken tegen een
aanvraag omgevingsvergunning.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

>

Verlenging beslistermijn

Persoonsregistratie

Loosdrecht
- Rading 34: wijzigen gevels,
zaaknummer Z.73252 (26.08.22)
- Rading 36: wijzigen gevels,
zaaknummer Z.73253 (26.08.22)

>

Rectificatie

Op 17 augustus 2022 publiceerden wij een
aangevraagde omgevingsvergunning voor het
bouwen van een woning op de Moleneind 56
te Nederhorst den Berg. Het juiste adres moet
echter zijn Moleneind 56 te Kortenhoef.

> Vastgesteld wijzigingsplan
Rading 198

- Herenweg 47a: bouwen botenhuis,
zaaknummer Z.71118 (31.08.22)

Kortenhoef

Het plan

- Emmaweg 21a: plaatsen nokverhoging
(dakkaper) en dakkapel voorzijde,
zaaknummer Z.73345 (02.09.22)
- Zwanebloem 16: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.73552 (26.08.22)

Het plangebied voorziet in het omschakelen
van melkveehouderij naar volledig biologische
bedrijfsvoering. Dit is mogelijk door gebruik te
maken van de wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan.

COLOFON

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.

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

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op
6 september 2022 het wijzigingsplan Rading
198 te Loosdrecht hebben vastgesteld.

Breukeleveen

is per 06-09-2022uitgeschreven naar
Land Onbekend
- J.M van Erp, geboren 23-01-1991,
is per 06-09-2022uitgeschreven naar
Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via 14
035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Beroep
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7: brandveilig gebruik kinderopvang, zaaknummer Z.74260 (06.09.22)
- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74092 (29.08.22)
- Vreelandseweg 70b: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74249 (06.09.22)
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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

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
Personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van
de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun verhuizing door te geven
en inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij
geen aangifte van verhuizing ontvangen.
Op grond van artikel 2.22 van de wet BRP heeft
het college van burgemeester en wethouders
het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet
Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot “ambtshalve”
uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren
als de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- O.A. Prokopenko, geboren 28-05-1998,
is per 06-09-2022 uitgeschreven naar
Land Onbekend
- N.A. Jamskiy, geboren 24-03-2019,
is per 06-09-2022uitgeschreven naar
Land Onbekend
- N.A. Jamskiy, geboren 20-10-2016,

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.

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)

