
Wist u dat... Wie mag stemmen?

Volgende week is het zover. Op woensdag 15 maart kunt 
u stemmen voor de Provinciale Staten Noord-Holland en 
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. 

Burgemeester Crys Larson: “Deze ver-

kiezingen zijn echt belangrijk! Zeker voor 

onze waterrijke en groene gemeente. 

De provincie gaat bijvoorbeeld over de 

wegen, openbaar vervoer, natuurgebie-

den en het wel/niet bouwen in en rond 

die gebieden. Het waterschap werkt in 

deze regio aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit, houdt zich bezig met het 

waterpeil en het onderhoud van sluizen, 

dammen, stuwen en gemalen. Wilt u 

hierop invloed hebben? Laat dan van u 

horen en ga stemmen!”

Stemhulpen
De provincie Noord-Holland en het wa-

terschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 

beide een stemhulp gemaakt. Weet u dus 

nog niet op wie u wilt stemmen? Doe dan 

de stemhulp. We hebben ze voor u ver-

zameld op www.wijdemeren.nl/stemhulp. 

Voor het eerst stemmen?
Mag jij volgende week voor het eerst 

stemmen? Dan heb je deze week post 

gekregen van de burgemeester. Neem 

deze kaart mee als je gaat stemmen 

en je krijgt van ons een set draadloze 

oordopjes. Zorg dat je er op tijd bij bent, 

want op=op! Zien we jou ook op één van 

de 13 stembureaus?

Provincial council and 
water authority elections 
On Wednesday 15 March elections for the provincial councils and water authorities will be held. By voting, you help determine who gets to 
decide on the plans for the province and water authority over the next four years. You already received one or two voting passes. 

Who can you vote for? 
On the websites of the province (www.noord-holland.nl) and water authority 

(www.agv.nl), you’ll fi nd information about the political parties and candidates 

participating in the elections. 

In the run-up to the elections a list of candidates will be sent to you at your home 

address. You can read about the candidates’ plans on their parties’ websites.

What do you need in order to vote? 
•  Your voting passes. You already have received your voting pass(es) in the post.

•  Proof of identity. The following are considered valid proof of ID: all passports, identity 

cards and driving licences from EU countries and from Iceland, Liechtenstein and 

Norway; a passport or identity card from Switzerland or a document proving your

residence permit issued by the Netherlands. If your identity document has expired, the 

expiry date must be less than fi ve years ago. 

If one of your voting passes is lost or damaged, please contact us and request a new 

one. This can be done in writing up to Friday 10 March or in person at our municipal 

offi  ce until Tuesday 14 March at 12.00 PM.

If you are unable to get to the polling station, you can authorise someone else to vote 

for you. You can do this by transferring your voting pass(es) to them. Therefore you fi ll 

in the back of your voting pass(es). Give your voting pass(es) to the person you would 

like to vote for you. You should also give this person a copy of your identity document. 

This can also be a photo taken on your mobile phone or tablet. Make sure that the 

information can be clearly read.

Kom stemmen 
op Fort Kijkuit! 

Kom stemmen 
in Fort Kijkuit! 

#laatvanjehoren

Provinciale Staten: 

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit.

Waterschap:

• U bent op 15 maart 2023 18 jaar of ouder.

• U hebt de Nederlandse nationaliteit, 
bent EU-burger of hebt een geldige 
verblijfsvergunning.

• Er 23 partijen meedoen aan de 
Provinciale Statenverkiezingen 
en 11 partijen aan de 
waterschapsverkiezingen?

• Er 142 vrijwilligers meehelpen op 
de stembureaus en bij het tellen. 

• Er 299 18-jarigen voor het 
eerst mogen stemmen bij 
deze verkiezingen?
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Nog geen idee op 
wie u gaat stemmen?

Doe de 
stemhulp via 
de QR-code!

Wijdemeren
informeren

Let op onze reeën

In het voorjaar, net na het winterseizoen,

verlaten reeën de groep waarin zij samenleven. 

Tijdens die zoektocht steken deze prachtige

dieren de wegen over. Vooral in het donker en

bij schemer, wees dus alert op overstekend wild. 

Bekendmakingen
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>   Onderzoek woningmarkt

Eind april valt bij 2500 inwoners een uitnodi-

ging op de mat voor het invullen van een 

woonbehoefteonderzoek. We vinden het 

belangrijk om te weten wat uw woonsituatie 

is, hoe u die ervaart of u verhuiswensen 

heeft en hoe die eruit zien. Het onderzoek 

wordt samen met dertig andere gemeenten 

gedaan. Doet u mee aan het onderzoek dan 

maakt u kans op een iPad.

>   Landelijke Opschoondag

Zaterdag 18 maart is het Landelijke Opschoon-

dag. Overal in het land gaan mensen op pad 

om samen hun straat of buurt schoon te 

houden. Want: zwerfafval hoort niet in de

natuur. En in een schone omgeving is het 

prettiger wonen. Dat vindt u toch ook?

Wilt u met uw buren, vrienden of vereniging 

een actie starten? Dan kunt u deze actie 

aanmelden op www.nederlandschoon.nl. 

Als gemeente ondersteunen we graag met 

vuilniszakken, hesjes en/of knijpers.

Neem hiervoor contact op met

J.Landwaart@wijdemeren.nl of bel met

telefoonnummer 14 035. 

>   Buurtsportcoach Wijdemeren

Bent u op zoek naar een leuke beweegactivi-

teit of sport in Wijdemeren? De buurtsport-

coaches van Team Sportservice ’t Gooi 

helpen u graag. In het zogenoemde Beweeg-

boekje Wijdemeren vindt u een overzicht van 

alle sportverenigingen/beweegactiviteiten die 

er zijn binnen de gemeente. De buurtsport-

coach van Wijdemeren, Eva Stam, geeft u, 

van jong tot oud, graag persoonlijk advies.

U kunt haar bereiken via

hetgooi@teamsportservice.nl. Meer informatie 

vindt u op www.teamsportservice.nl.

>   Bezwaar WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde 

van uw woning? Neem dan contact op met 

onze WOZ-taxateurs. Zij staan van maandag 

tot en met woensdag tussen 08.30 - 17.00 uur

en op donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.30 

uur klaar om vragen te beantwoorden.

Bellen kan naar (035) 62 92 695. Mailen kan 

ook naar woz-wijdemeren@hilversum.nl. 

Bezwaar maken via een extern bureau raden 

we af, hier zijn hoge kosten aan verbonden. 

Zelf bezwaar maken is altijd gratis.

Een scheiding is een heel ingrijpende 
gebeurtenis. Zeker als je samen kinderen 
hebt. Veel ouders hebben behoefte aan
praktische ondersteuning en tips over 
(gedeeld) ouderschap. Daarom organi-
seert Jeugd en Gezin de training 
ScheidingsATLAS. 

De training gaat in op wat een scheiding met 

alle gezinsleden kan doen; stress, spanning of 

conflicten tussen ouders en de gevolgen voor 

uw kind(eren) na scheiding. Hoe kunt u als 

ouder uw kind leren omgaan met de nieuwe 

situatie? Hoe zorgt u goed voor uzelf? Hoe blijft 

u samen met uw ex-partner betrokken ouders? 

Allemaal vragen en onzekerheden. De training 

ScheidingsATLAS biedt hierin concrete onder-

steuning. Ouders die deze cursus hebben

gevolgd ervaren meer grip en een positief

effect op het contact met de andere ouder.

Gratis
ScheidingsATLAS wordt vier keer per jaar 

op verschillende dagdelen aangeboden. 

Deelname is gratis. De eerstvolgende training 

vindt plaats op woensdagochtend 29 maart en 

12 april in Bussum. De training bestaat uit twee 

bijeenkomsten van elk drie uur. Meer informa-

tie en aanmelden kan via cursussen@jggv.nl of 

telefonisch via (035) 69 26 350. 

Training voor gescheiden ouders

Woensdag 15 maart zijn de verkiezing-
en voor Provinciale Staten en water-
schappen. Belangrijke verkiezingen 
voor onze gemeente met veel water 
en natuur. Ga dus zeker stemmen! Dit 
kan tot woensdag 15 maart, 21.00 uur. 

Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs 

(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te 

nemen naar het stembureau!

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de

gemeente stemmen. Er zijn 13 reguliere stem-

bureaus waar u uw stem uit kunt brengen. 

Deze zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Een overzicht van alle stembureaus vindt u op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Fort Kijkuit
Er is één bijzonder stembureau op Fort Kijkuit. 

U kunt hier niet alleen stemmen, maar er staat 

ook een fortengids klaar om u rond te leiden 

over dit culturele erfgoed. De rondleidingen 

worden gegeven van 10:00 tot 12:00 uur en 

van 14:00 tot 16:00 uur. Speciaal voor kinderen 

is er een fotobingo: een leuke manier om het 

fort beter te leren kennen. De stemlocatie op 

Fort Kijkuit is geopend van 9.30 tot 17.30 uur. 

Zelf niet stemmen?
Wilt of kunt u zelf niet stemmen? Vraag dan of 

iemand anders voor u stemt. Vul hiervoor de 

achterkant van uw stempas in en zet een hand-

tekening. Geef een kopie van uw identiteitsbe-

wijs aan hem of haar mee. Degene die voor u 

gaat stemmen moet zijn stem op hetzelfde

moment uitbrengen en mag maximaal voor 

twee andere personen stemmen. 



>  Aangevraagde omgevings- 
vergunningen 

Ankeveen
- Loodijk 27: vergoten verdieping, wijzigen

   van functie en brandscheidingen,

   zaaknummer Z.77275 (06.03.23)

Breukeleveen
- Herenweg 69: vervangen beschoeiing,

   zaaknummer Z.77250 (02.03.23)

’s-Graveland
- Noordereinde 36: brandveilig gebruik maken 

   van het verpleeghuis, zaaknummer Z.77240 

   (02.03.23

- Zuidereinde 28f: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.77270 (05.03.23)

Kortenhoef
- Kerklaan 8a: afwijken bestemmingsplan voor 

   de opvang van ontheemden,

   zaaknummer Z.77293 (07.03.23)

- Kortenhoefsedijk 122: veranderen uitweg, 

   zaaknummer Z.77305 (07.03.23)

- Kromme Rade 8: vernieuwen en vergroten 

   bestaande bebouwing,

   zaaknummer Z.77269 (03.03.23)

- van Nes van Meerkerklaan 18: plaatsen nok-

   verhoging, zaaknummer Z.77285 (06.03.22)

- Zuwe 21: bouwen woning,

   zaaknummer Z.77324 (08.03.23)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen noodunits 

   voor een periode van 5 jaar,

   zaaknummer Z.77226 (01.03.23)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 165: bouwen kelder, 

   zaaknummer Z.77245 (02.03.23)

- Nieuw-Loosdrechtsdijk 242: plaatsen poort, 

   zaaknummer Z.77262 (03.03.23)

- Oud-Loosdrechtsedijk 50a: vervangen dak 

   en plaatsen dakkapellen,

   zaaknummer Z.77318 (08.03.23)

- Rading 10: bouwen carport met schuur,

   zaaknummer Z.77165 (25.02.23)

- Veendijk 17b: dichtzetten loggia,

   zaaknummer Z.77155 (24.02.23)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. het Zomerspektakel 2023,

   zaaknummer Z.77341 (08.03.23)

- Legakker 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.77233 (02.03.23)

- Philips van Wassenaerln 2: uitbreiden woning, 

   zaaknummer Z.77186 (27.02.23)

Voor meer informatie: zie kader.

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure) 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36a: plaatsen zonnepanelen, 

   zaaknummer Z.76348 (23.02.23)

Loosdrecht
- Bleekveld 36: maken uitweg,

   zaaknummer Z.76964 (27.02.23)

- De Zodde 9: bouwen dakopbouw op bedrijfs-

   gebouw, zaaknummer Z.75382 (28.02.23)

- voor Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: kappen 

   twee bomen, zaaknummer Z.77087 (23.02.23)

Nederhorst den Berg
- voor Hinderdam 1: kappen boom,

   zaaknummer Z.77108 (01.03.23)

- Meindert Hobbemastraat 2: vervangen kozijn 

   zijgevel, zaaknummer Z.76770 (27.02.23)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen, 

   zaaknummer Z.76738 (23.02.23)

- Moleneind 65 aanleggen steiger en diverse 

   voorzieningen, zaaknummer Z.76739 

   (23.02.23)

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs-

   woning inclusief bedrijf,

   zaaknummer Z.76414 (07.03.23)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 257a: verbouwen recre-

   atiewoning, zaaknummer Z.76218 (26.02.23)

>  Koopverzoeken

Kortenhoef
- Dotterbloem 10 in Kortenhoef, B 6941

   ongeveer 5 vierkante meter.

Bent u ook geïnteresseerd in het zelfde stuk 
grond? Laat het ons uiterlijk woensdag 6 april 
weten. Zo kunnen we een afweging maken of 
u ook in aanmerking kan komen voor hetzelf-
de stuk grond. U kunt een email sturen naar 

snippergroen@wijdemeren.nl.

>  Verkeersbesluiten 
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het

opladen van elektrische voertuigen op vijf 

locaties in Wijdemeren

Ankeveen
- t.h.v van Breelaan 10: opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende  (14.03.23)

Kortenhoef
- t.h.v. Dopheigang 22 (14.03.23)

- t.h.v. Julianaweg 22 (14.03.23)

- Krabbescheer t.h.v. huisnummer 15:

   aanleggen gereserveerde gehandicapten-

   parkeerplaats in verband met handicap

   belanghebbende  (14.03.23)

Loosdrecht
- t.h.v. Heulakker 47  (14.03.23)

- t.h.v. Berkenlaan 1 (14.03.23)

- t.h.v. Oppad 24 (14.03.23)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende

zes weken na publicatiedatum een bezwaar-

schrift indienen bij burgemeester en wethouders. 
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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

De energiecoöperatie Wijdemeren is op 
zoek naar mensen die het leuk vinden 
om andere inwoners te helpen met het 
besparen van energie. Ervaring is niet 
nodig.

U gaat samen met een vertrouwenspersoon 

van de energiecoöperatie op bezoek bij

bewoners die energie willen besparen.

Samen wordt een plan van aanpak gemaakt. 

Als energiecoach kunt u gratis kleine energie-

besparende maatregelen leveren en plaatsen 

zoals radiatorfolie, tochtband en ledlampen. 

Het is divers en dankbaar werk.

Opleiding
Bent u tenminste één dag per week beschik-

baar? Vindt u het leuk om mensen te helpen? 

En heeft u geen problemen met het uitvoeren 

van lichte klusjes? Dan is de energiecoöperatie

op zoek naar u. De energiecoöperatie 

Wijdemeren biedt u een gezellig team; een 

opleiding tot energiecoach; workshops

energiebesparing en communicatie en een 

training in het werken met een warmtecamera.

Wilt u meer informatie of wilt u zich
aanmelden?
Neem contact op met Marjolijn Bezemer van 

de energiecoöperatie Wijdemeren via

telefoonnummer 06 48 54 52 27. 

Energiecoaches gezocht!


