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Eind 2019 waren de vijf dorpenavonden. We spraken met u over de toekomst: hoe zien de dorpen
eruit in 2030-2040?
Op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid vindt u
verslagen van de avonden en leest u meer over het
vervolg.
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Denk mee over verkeer en vervoer!

>

Snoeien bomen

Sinds maandag 13 januari voert de firma van
Oostrum snoeiwerkzaamheden uit aan de
bomen in Loosdrecht. Ze zijn gestart op het
’t Jagerpaadje en werken verder richting de
Nootweg. Tijdens de snoeiwerkzaamheden
kunt u enige hinder ondervinden, omdat
delen van de weg afgesloten zijn of omdat u
verzocht wordt om uw auto te verplaatsen.
Indien nodig ontvangt u voorafgaand aan de
werkzaamheden een brief van de aannemer.
> Herdenkingsmonument
Loosdrecht

Op woensdag 22 januari presenteren we in
het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht) het
herinrichtingsplan voor het parkje rond het
herdenkingsmonument aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk. U bent hierbij van harte welkom.
We starten om 19.30 uur. Uiteraard is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt
u suggesties doen.
>

We vinden het belangrijk dat u in
een veilige en prettige leefomgeving woont. Daarbij hoort een goed
netwerk voor verkeer en vervoer.
Daarom werken we aan een mobiliteitsplan. Denkt u met ons mee?
Wat zijn de grootste verkeersknelpunten in onze kernen? Welke
suggesties heeft u om de kernen
nog veiliger of beter bereikbaar te
maken? Laat het ons weten!

Op een digitale kaart kunt u tot en met maandag
3 februari uw ideeën over het verkeer invullen.
Dit kunnen suggesties of knelpunten zijn voor
fietsers, wandelaars of gemotoriseerd verkeer. Het
kan gaan over bestaande wegen, maar het kan
bijvoorbeeld ook een idee zijn voor een nieuwe
route of een aangepaste snelheid. De kaart is te
vinden via www.wijdemeren.nl/mobiliteit.

Knelpuntenkaart

we zelf nog niet aan gedacht hebben. Na afloop
kijken we welke suggesties de meeste kans van
slagen hebben en wat de grootste knelpunten
zijn. De suggesties en knelpunten voegen we toe
aan een knelpuntenkaart waarop ook de ideeën
van de verkeerskundigen staan. Het totaalbeeld
van de huidige verkeerssituatie én de verwachte
ontwikkelingen zijn het vertrekpunt voor het
maken van het mobiliteitsplan.

We hopen op veel nieuwe ideeën. Ideeën waar

Inloopmoment voor commissievergaderingen

>

De Wijdemeerse gemeenteraad
start vanaf januari met een inloopmoment voor inwoners.
Het spreekuur vindt plaats voorafgaand aan de commissievergaderingen van de gemeenteraad.
Afgelopen jaar is de raad gestart met een experiment om op een vernieuwende manier te vergaderen. Doel is om inhoudelijker met elkaar het
debat aan te gaan én om inwoners meer bij de
besluitvorming in de gemeenteraad te betrekken.

Meepraten
Vanaf januari wordt gestart met een inloopmoment voorafgaand aan de commissievergaderin-

gen. In deze commissievergaderingen wordt de
gemeenteraad voorbereid. Juist in deze fase wil
de raad inwoners uitnodigen om mee te praten.
De commissies starten daarom vanaf januari met
(maximaal) een halfuur waarin inwoners, maar
bijvoorbeeld ook bedrijven, informeel in gesprek
kunnen met raadsleden en fractieassistenten. Na
dit halfuur start de reguliere commissievergadering.

Commissies januari
We nodigen u van harte uit om van deze mogelijkheid gebruik te maken. U dient dan op de
betreffende commissieavond om 20.00 uur
aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Als er geen
belangstelling is, start de commissievergadering
eerder. U mag uiteraard ook in gesprek gaan over

onderwerpen die niet op de agenda staan.
We starten met het inloopmoment bij de volgende commissievergaderingen:
- Commissie Ruimte en Economie,
29 januari om 20:00 uur
- Commissie Bestuur en Middelen,
30 januari om 20:00 uur

Meer informatie
De agenda’s van de commissie vindt u op
wijdemeren.raadsinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie van
de gemeenteraad via griffier@wijdemeren.nl.
Hier kunt u zich ook aanmelden, maar dit is niet
noodzakelijk.

Enquête woningbouw

In december hebben we bijna 700 reacties
ontvangen op de enquête over mogelijke
woningbouwlocaties. Bedankt voor de tijd die
u hierin hebt gestoken! De meest kansrijke suggesties worden toegevoegd aan de
kansenkaart woningbouw. Hierbij wegen
we ook mee dat er plekken zijn waar u liever
geen woningbouw zou zien. Door de grote
hoeveelheid reacties is het helaas niet mogelijk
om met iedere opmerking rekening te houden.
Om speculatie op gronden of panden te
voorkomen, wordt de uiteindelijke kansenkaart
in een besloten vergadering aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vernieuwde gemeentegids

Uitgeverij Akse Media gaat een vernieuwde
versie van de gemeentegids uitbrengen
in Wijdemeren. Het wordt een informatief
en inspirerend magazine. Instellingen en
verenigingen die in de laatste gemeentegids
een redactionele vermelding hadden, worden
binnenkort benaderd om de juistheid van de
gegevens te controleren. Wilt u zelf een wijziging doorgeven of uw vereniging/organisatie
laten opnemen in het nieuwe magazine? Geef
dit dan door via redactie@aksemedia.nl
o.v.v. informatiemagazine Wijdemeren) of bel
(0223) 67 30 10. Het magazine wordt naar
verwachting in het tweede kwartaal van 2020
uitgebracht.
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Weekendafsluiting Oud-Loosdrechtsedijk
Afgelopen maandag zijn de werkzaamheden aan de Oud-Loosdrechtsedijk weer gestart. In de
komende periode staan er nog drie
weekendafsluitingen gepland.

zondag 2 februari wordt er gewerkt tussen huisnummer 18 en de rotonde met de Molenmeent
en medio maart wordt de gehele weg tussen de
rotondes afgesloten voor het aanbrengen van de
laatste laag asfalt en de belijning.

Deze week worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor fase 3 (tussen huisnummer 34 en
18). Vanaf vrijdagavond 17 januari t/m zondagavond 19 januari wordt tussen deze huisnummer
het oude asfalt opgebroken en nieuw asfalt aangebracht. Dit gedeelte van de Oud-Loosdrechtsedijk is dan geheel afgesloten voor auto’s en
fietsers. Bewoners die binnen het werkvak wonen
kunnen alleen te voet hun woning bereiken.

KWS app
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand
van zaken en belangrijk nieuws over deze
werkzaamheden? Download dan de KWS app in
de App Store of Play Store. Op kws.nl/app vindt u
meer informatie over de app.

Meer weekendafsluitingen
Na dit weekend volgen nog twee weekendafsluitingen. Het weekend van vrijdag 31 januari t/m

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

> Bestemmingsplannen
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
bestemminsplannen:
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 en
- ‘t Breukeleveensemeentje 7
onherroepelijk zijn geworden.

’s-Graveland
- Noordereinde 171: wijzigen bedrijfspand naar drie
woningen (30.12.19)
- Zuidereinde 126: wijzigen voorgevel (06.01.20)

Er is tegen de vaststellingsbesluiten door de gemeenteraad geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
De plannen kunnen worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kortenhoef
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Conform artikel 4:2, lid 9 en 10 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, worden de volgende voorschriften verbonden aan de collectieve festiviteiten voor
het kalenderjaar 2020: - Het geluidsniveau als bedoeld
in artikelen 2.17, 2.19A, lid 2 tot en met lid 4 en 2.20
van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, geldt voor het
bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de
buitenruimte van de inrichting.
- Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn
ramen en deuren gesloten, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
Op dit besluit is geen bezwaarprocedure van toepassing

- Reigerlaan 34: aanleg in- en uitrit (06.01.20)

Festiviteiten

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: vernieuwen beschoeiing
en golfbreker (08.01.19)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam van bijgebouw
(01.01.20)

Persoonsregistratie
Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

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

- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, carnavalsoptocht De Schuimlikkers, Start op bedrijventerrein
‘De Slenk”, d.d. 22 februari (07.01.20)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

>

- Stichting De Driedorpenloop, Drie dorpenloop,
start/finish Zuidsingel 54, d.d. 7 juni 2020 (30.12.19)

’s-Graveland
- Loodijk 12: uitbreiden keerwand (31.12.19)

Loosdrecht

Loosdrecht

- Melissen, kermis, terrein aan de Tjalk, van 25 t/m 29
maart (8.1.19)

- Larixlaan 21: vervangen bestaande dakkapel (06.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning (03.01.20)
- Middenweg 9: vervangen beschoeiing (31.12.19)
- Middenweg 138: verbouwen woning (31.12.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>
>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (24.12.19)

COLOFON

Collectieve festiviteiten 2020

Het college heeft op 21 november 2019 besloten de
volgende collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar
2020 aan te wijzen:
- 26 en 27 april 2020, Koningsnacht en Koningsdag;
- 5 mei, Bevrijdingsdag;

> Voornemen tot ambtshalve
uitschrijving

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun
verhuizing door te geven en op grond van artikel 2.47 van
de wet BRP verplicht inlichtingen te verstrekken.
Van onderstaande personen 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 ambtshalve het adres 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 belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- K. Lukaszonek, geboren 2 maart 1992 wordt per
6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- G.J. van Leen, geboren 27 maart 1977 wordt per
10 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend.

Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de 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
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(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande persoon definitief op te schorten.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- G. Danielczuk, geboren 7 november 1993 is per
28 november 2019 uitgeschreven naar Land Onbekend
- L. Worseling, geboren 14 april 1997 is per 28 november
2019 uitgeschreven naar Land Onbekend.

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
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.

