
>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Beresteinseweg t.h.v Kininelaantje 6:

   vervangen brug (11.06.20)

- Naast J.H. Burgerlaantje 20: bouwen woning 

   (07.07.20)

- Noordereinde 50: verbouwen en uitbreiden 

   hoofdgebouw en bijgebouw (30.06.20)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: realiseren doek

   overkapping (15.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen 

   tijdelijke terp (06.07.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- achter Moleneind 45: baggeren watergang 

   (08.07.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 16: plaatsen dakopbouw (06.07.20)

- Eiland Robinson Crusoë: verbouwen bedrijfs-

   gebouw en toevoegen pergola (03.07.20)

- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Larixlaan 8: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (25.06.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (08.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning 

   (01.07.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   en plaatsen twee dakkapellen (01.07.20)

>  Rectificatie
 
Op 1 juli 2020 publiceerden wij een ontwerp-

beschikking voor het bouwen van drie appar-

tementen met centrumvoorziening en twee 

vrijstaande woningen op de Nieuw-Loos-

drechtsedijk 200 in Loosdrecht. Het juiste 

adres is echter Oud-Loosdrechtsedijk 200 in 

Loosdrecht.

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Verkeersbesluiten 

Ankeveen
- Van Breelaan t.h.v. huisnr. 10: gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende (06.07.20) 

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan t.h.v. huisnr. 76: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Emmaweg   t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gere-

   serveerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Jan Stadelaarstraat  t.h.v. huisnr. 9: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr 3: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Kastanjelaan t.h.v. huisnr. 14: opheffen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  

   wegens omstandigheden belanghebbende 

   (06.07.20) 

Nederhorst den Berg
- Veenderij t.h.v. huisnr. 67: aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in ver-

   band met handicap belanghebbende (06.07.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 1 juli een nieuwe Nood-

verordening vastgesteld. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Verkeer
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Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Bouwen en wonen

Jong of oud, veel mensen krijgen 
vroeg of laat te maken met de zorg 
voor een naaste. De gemeente ziet en 
waardeert de inspanningen van man-
telzorgers. Daarom kunt u ook dit 
jaar weer een mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Zorgt u minimaal acht uur per week en mini-

maal drie maanden achter elkaar voor familie, 

vrienden, kennissen of buren? Dan kunt u tot 

1 september 2020 een waardering aanvragen 

via www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Zorgont-

vangers krijgen hierover binnenkort een brief 

thuis gestuurd.

Cadeaukaart
De waardering bestaat dit jaar uit een VVV-

cadeaukaart. Een extraatje van de gemeente

die u naar eigen inzicht kunt uitgeven. 

Bijvoorbeeld aan een cadeautje voor uzelf of 

een avondje uit. U krijgt de waardering in het 

najaar via de post thuisbezorgd.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de consu-

lenten van het sociaal domein van de gemeente 

via telefoonnummer 14 035.

Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg leest u meer 

over de voorwaarden en hulp bij het aanvragen.

Vraag een mantelzorgwaardering aan

Steenbreektrofee 2020

Bent u betrokken bij een initiatief dat een 

positieve bijdrage levert aan vergroening 

en biodiversiteit? Meld u dan aan voor de 

Steenbreektrofee van Stichting Steenbreek.

Het thema: “Samen voor meer groen in de 

buurt”. Inschrijven kan tot en met 10 september 

via www.steenbreek.nl. De winnaar ontvangt 

een boom en vaste planten. 
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Houd rekening met
elkaar

Rondslingerend afval, hard varen of geluidsover-

last op het water… dat vinden we niet fijn.

Houd dus rekening met elkaar en neem afval

mee naar huis of gooi het in de vuilnisbak.

Er vaart u overlast? Dan kunt u een melding

doen via www.meldpunttoezicht.nl.

#mooiWijdemeren
@enorm185
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