
Eind februari kunt u de gemeentelijke 
belastingaanslag voor 2023 op de
mat of in de inbox van MijnOverheid 
verwachten.

De aanslagen worden ook dit jaar verstuurd 

door de gemeente Hilversum. Zij voeren 

de belastingtaken voor onze gemeente uit. 

Wijdemeren stelt zelf de tarieven vast. Op de 

aanslag vindt u de WOZ-waarde, afvalstoffen-

heffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting 

en eventuele hondenbelasting.  

Belastingzaken online regelen
Via de Digitale Belastingbalie op

www.wijdemeren.nl/belastingen regelt u

eenvoudig online uw belastingzaken.

Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw

rekeningnummer, bezwaar maken of kwijtschel-

ding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog
Is de WOZ-waarde van uw woning volgens u 

te hoog? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van 

achterstallig onderhoud of heeft u nog een 

verouderde badkamer? Bekijk altijd eerst het 

taxatieverslag, daarin ziet u hoe de

WOZ-waarde van uw woning is bepaald.

U kunt het verslag downloaden via de Digitale 

Belastingbalie.

Vragen en bezwaar maken
Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u van 

maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 

17.00 uur en op donderdag en vrijdag van 8.30 

tot 13.30 terecht bij onze taxateurs via tele-

foonnummer (035) 6292695. Mailen kan ook 

naar woz-wijdemeren@hilversum.nl.

Wilt u daarna alsnog bezwaar maken? Dit kan 

tot 6 weken na de datum van uw aanslagbiljet.

U kunt bezwaar maken via de Digitale 

Belastingbalie of door een brief te sturen naar 

de gemeente. Bezwaar maken via een extern 

bureau raden we af, hier zijn hoge kosten aan 

verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd gratis. 

Kwijtschelding 
Als het niet lukt om binnen de termijn de be-

lasting te betalen, is het mogelijk om een be-

talingsregeling aan te vragen. Onder bepaalde 

voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor 

(gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeente-

lijke belastingen. Bijvoorbeeld wanneer u een 

inkomen heeft op bijstandsniveau of lager. 

Ook hiervoor kunt u terecht bij de Digitale 

Belastingbalie op

www.wijdemeren.nl/belastingen.
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Burgerzaken gesloten

De afdeling Burgerzaken is vrijdag 24 februari 

gesloten van 8.30 uur tot 12.30 uur in verband

met training en opleiding van medewerkers.

U kunt weer bij ons terecht op maandag

27 februari vanaf 8.30 uur. 

Bekendmakingen
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Stempassen in
aantocht

@melindahaselager
#mooiwijdemeren

>   Voorkom vakantie-inbraak

Het is bijna voorjaarsvakantie. Gaat u op reis?

Pas op voor woninginbraak. Vakanties zijn 

voor inbrekers de beste momenten om 

hun slag te slaan. Pas dus extra goed op en 

doe de deur goed op slot, de ramen dicht 

en gebruik een tijdschakelaar op een aantal 

lampen. Ruim niet te netjes op, zorg voor een 

bewoonde indruk. Zelf niet op vakantie?

Let een beetje extra op uw omgeving.

Ziet u een verdachte situatie, bel dan direct 112.

>   Onderhoud Vreelandbrug

De Vreelandbrug op de N201 (ter hoogte 

van Vreeland)krijgt groot onderhoud voor 

het nieuwe vaarseizoen van start gaat. Van 

maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 

maart wordt er aan de onderkant van de 

monumentale brug gewerkt. Er geldt dan

een snelheidsbeperking van 30 kilometer

per uur. Ook worden de opleggingen van

het brugdek vervangen. Dat zijn de steun-

punten waarop de constructie rust.

Daarvoor gaat de brug één nacht dicht en 

wordt het verkeer omgeleid. Deze stremming 

is van woensdag 15 maart 20.00 uur tot 

donderdagochtend 6.00 uur. 

>   Gezonde uitdaging

In maart kunt u weer meedoen aan de actie 

30 dagen gezonder. Doe bijvoorbeeld elke 

dag een ommetje, zet 10.000 stappen per 

dag, eet 30 dagen geen vlees of probeer 

30 dagen niet te snoepen. Meedoen kan 

individueel of in een groep. Door samen een 

gezonde uitdaging aan te gaan, houden we 

elkaar scherp. Doe inspiratie op op

www.30dagengezonder.nl en meld u aan. 

>   Vacatures

Kom werken voor Wijdemeren!

#WijvanWijdemeren hebben momenteel de 

onderstaande vacatures:

• Schipper / medewerker havenbeheer en 

  onderhoud (36 uur p/w) 

• HR-adviseur (36 uur p/w)

• Manager strategie en projecten (36 uur p/w)

• 3 Afdelingsmanagers (36 uur p/w) 

Kijk voor meer informatie op

www.wijdemeren.nl/vacature.

   Aanslag gemeentelijke belastingen komt eraan

Wethouder Alette Zandbergen-
Hanewald (De Lokale Partij) heeft met 
pijn in het hart haar functie neergelegd. 

Na 8 jaar raadslidmaatschap was zij sinds

19 juni 2022 wethouder in Wijdemeren.

“Ik keek er enorm naar uit om als wethouder 

aan de slag te gaan. Ik was vol ambitie en heb 

deze nog steeds, maar constateer dat het wet-

houderschap en ik nu geen goede match zijn. 

De werkomstandigheden trekken een te grote 

wissel op mijn gezondheid”, zo licht zij toe. 

Bevlogen en betrokken
Burgemeester Crys Larson reageert begripvol: 

“Natuurlijk hebben wij hier alle begrip en

respect voor. De omstandigheden zijn ook 

verre van ideaal.  Wij gaan een bevlogen en

betrokken collega missen.”

Het college beraadt zich over de waarneming 

van de portefeuille van mevrouw Zandbergen, 

met onder meer Ruimtelijke Ordening en de 

Omgevingswet.

Wethouder Zandbergen heeft functie neergelegd



Op woensdag 15 maart kunt u stemmen
voor de leden van de Provinciale Staten 
van Noord-Holland en voor het algemeen
bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Deze week worden de 
stempassen bezorgd! 

U ontvangt voor deze verkiezingen één of 

twee stempassen, afhankelijk van uw nationa-

liteit. U ontvangt de stempassen op het adres 

waar u op 30 januari 2023 ingeschreven stond. 

Bewaar de stempas(sen) goed. Zonder stem-

pas kunt u namelijk niet stemmen. De kandi-

datenlijsten ontvangt u eind februari. 

Wie mag stemmen?
Alle Nederlandse inwoners van 18 jaar of ouder 

mogen stemmen voor de Provinciale Staten. 

Voor het waterschap mag iedereen stemmen 

die 18 jaar of ouder is én die op 15 maart de 

Nederlandse nationaliteit heeft, EU-burger is 

of een geldige verblijfsvergunning heeft.  

In de week voor de verkiezingsdag staat er in 

deze krant een speciale uitgave met meer

informatie over de verkiezingen.
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Stempassen in aantocht! 

Energiecoöperatie Wijdemeren en de 
gemeente organiseren weer bijeen-
komsten voor de vier zogenaamde
verkenningsbuurten. Tijdens deze
bijeenkomsten presenteren we de
uitkomsten van het warmteonderzoek. 
Dit is een onderzoek per buurt naar 
individuele en collectieve (warmte)op-
lossingen voor aardgasvrij.

Per buurt zijn drie scenario’s uitgewerkt. 

Tijdens de bewonersavonden presenteren we 

deze scenario’s. En we gaan daarover met

elkaar in gesprek. Het gaat dan over zaken als:

• Wat zijn de voor- en nadelen van een warmte-

   pomp of een warmtenet?

• Welke warmteoplossing spreekt u als

   bewoner het meeste aan?

• Wat betekent een alternatief in plaats van 

   aardgas voor u als bewoner? 

• Is uw huis al voorbereid op de

   warmtetransitie?

Data en aanmelden
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur 

op:

• Dinsdag 21 februari: Nederhorst den Berg 

   (Blijkpolder) in de Warinschool

• Woensdag 22 februari: Loosdrecht 

   (Bomenbuurt/Schildersbuurt) in het

   gemeentehuis

• Donderdag 23 februari: Kortenhoef (Noord) 

   in de Regenboogschool

• Maandag 6 maart: Ankeveen (kern).

   De locatie volgt.

U kunt zich aanmelden via

www.ecwijdemeren.nl/buurtverkenningen.

Bijeenkomsten verkenningsbuurten aardgasvrij

Op maandag 13 februari is er gestart 
met grote onderhoudswerkzaamheden 
in het Bosje van Sprenger in Loosdrecht. 

De komende weken worden ruige struiken, 

zoals hulst en bramen verwijderd net als een 

aantal eerder geknotte esdoorns.

Tamme kastanje
Vervolgens verleggen we het pad dat onder 

de monumentale tamme kastanje doorloopt 

een paar meter. Hij ligt dan niet meer onder de 

kroon van de kastanje en dat is veiliger voor de 

wandelaars in het Bosje van Sprenger.

Zodra de paartijd van de vogels en eekhoorns 

begint, stoppen de werkzaamheden. In het 

najaar van 2023 verwijderen we nog enkele 

bomen en doen we groot onderhoud aan en 

rondom de tamme kastanje. 

Toegang 
Tijdens de werkzaamheden is er soms een pad

of toegang afgesloten, maar het Bosje van 

Sprenger blijft tijdens het werk te gebruiken 

door wandelaars (en hun honden).

Heeft u vragen over het werk dan kunt u deze 

stellen via bomen@wijdemeren.nl.

Werkzaamheden Bosje van Sprenger

Heeft u vragen over veiligheid en leef-
baarheid aan wijkbrandweer, wijkagent, 
boa en/of dorpscoördinator? Kom dan 
langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 

Laatste dinsdag van de maand van

14.00-15.00 uur

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van 

4.00-15.00 uur.

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1, 

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur



De aardbeving in Turkije en Syrië is een 
ongekende ramp. In onze gemeente
zien we inmiddels de eerste initiatieven 
ontstaan om de slachtoffers te helpen. 

Het is hartverwarmend om te zien dat zoveel 

inwoners in actie komen om de getroffenen

te helpen. Zo zamelt de Albert Heijn in 

Nederhorst den Berg de komende tijd de

emballage van de flessen in om te doneren 

aan het getroffen gebied.

Overzicht acties
Organiseert u ook een actie? Laat het ons we-

ten via deappelboom@wijdemeren.nl.

Op www.deappelboom.nl houden we een 

overzicht bij van de hulpacties. Geef uw actie 

aan ons door om deze (extra ) onder de aan-

dacht te brengen. Ook weten onze inwoners 

dan meteen waar ze hun hulp kunnen inzetten. 

>  Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 36: brandveilig gebruik maken 

   verpleeghuis, zaaknummer Z.76710 (27.01.23)

- Oude Meentweg 2: plaatsen stellage voor 

   PV-panelen, zaaknummer Z.76817 (03.02.23)

Kortenhoef
- C.Vreedenburghgaarde 19: plaatsen dakraam, 

   zaaknummer Z.76830 (05.02.23)

Loosdrecht
- naast Meidoornlaan 2: kappen twee bomen, 

   zaaknummer Z.76912 (08.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 222a: wijzigen achter-

   gevel loods, zaaknummer Z.76898 (08.02.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 255: bouwen twee 

   woningen, zaaknummer Z.76715 (27.01.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 141: plaatsen zonne-

   panelen, zaaknummer Z.76716 (30.01.23)

Nederhorst den Berg
- Meindert Hobbemastraat 2: vervangen

   kozijnen, zaaknummer Z.76770 (02.02.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

Kortenhoef
- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.75759 (02.02.23)

Loosdrecht
- Horndijk 9: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.76368 (02.02.23)

- ’t Laantje 3 en 4: kappen zeven bomen en 

   maken uitweg, zaaknummer Z.75563 (27.01.23)

- naast Muyeveldse-Wetering 4: vernieuwen 

   beschoeiing, zaaknummer Z.76117 (26.01.23)

- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken 2 appar-

   tementen in bestaande bouw en verplaatsen

   trainingsstudio, zaaknummer Z.75102 (03.02.23)

- nabij Trekpad 45: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.76350 (02.02.23)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Voorstraat 7: afwijken bestem-

   mingsplan Lentespektakel van 22 t/m 29 april 

   2023, zaaknummer Z.75891 (30.01.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 12: wijzigen gebruik twee gebouwen, 

   zaaknummer Z.75878 (27.01.23)

Loosdrecht
- Lindelaan 15: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaaknummer Z.75876 (27.01.23)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 42b: bouwen bedrijfsgebouw 

   en bedrijfswoning,

   zaaknummer Z.75987 (03.02.23)

- Veenderij 61: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.75981 (07.02.23)

>  Trailer Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

zijn van plan om op dinsdag 28 februari 2023 met 

toepassing van bestuursdwang van een trailer,

die geparkeerd staat op de openbare weg: 

Parkeerplaats Kortenhoefsedijk ter hoogte 
van huisnummer 199 te Kortenhoef

te verwijderen.

Tot en met dinsdag 28 februari 2023 zijn/is de 

rechthebbende(n) zelf nog in de gelegenheid 
zijn/haar eigendom te verwijderen.

De aankondiging dat deze trailer door middel 
van bestuursdwang verwijderd gaat worden is 
op donderdag 2 februari 2023 op de aanhang-
wagens aangeplakt.

>  Verkeersbesluiten 
Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voertuigen

op 5 locaties in Wijdemeren:

Ankeveen
- t.h.v. Mr. J.C. Buhrmannlaan 17 (14-2-2023)

Kortenhoef
- t.h.v. Bernard van Beeklaan 131 (14-2-2023)

Loosdrecht
- Dennenlaan t.h.v. 2 (14-2-2023)

- Rembrandtlaan t.h.v. 58 (14-2-2023)

Nederhorst den  Berg
- t.h.v. Nieuw Walden 65 (14-2-2023)

U kunt het verkeersbesluit inzien op www.

officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes 

weken na publicatiedatum in het Gemeente-

blad een bezwaarschrift indienen bij burge-

meester en wethouders. 

>  Gehandicaptenparkeerplaatsen 

Kortenhoef
- Ireneweg  t.h.v. 3 : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14-2-2023)

- Kerklaan t.h.v. 95 : aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14-2-2023)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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Ter inzage

Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u 

telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30 

uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035. 

Bij voorkeur stuurt u een mail aan info@wijdemeren.nl 

o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde 

informatie toe.

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 de inwerking-

treding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-

rechter 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 ontwerp-

besluit, 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 

Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziens-

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het

verzenden van een besluit een gemotiveerd beroep-

schrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken

(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Verkeer

Bouwen en wonen

Aanmelden hulpacties


