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Burendag

Elektrisch varen

Op zaterdag 22 september is het weer
Burendag. Een dag waarop veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de
buurt. Heeft u al een activiteit gepland
voor de straat of buurt? Meld hem ook
op www.burendag.nl, zodat iedereen
kan aansluiten.

Zaterdag 25 augustus is de eerste dag
van het elektrisch varen. Van 11.0016.00 uur zijn er demonstraties in de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht.
Ook krijgt u er de laatste informatie
over elektrische sloepen, e-bikes en
elektrische scooters én is er een gratis
rondvaart op de plassen.
Info: www.sloepuitjeloosdrecht.nl

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Loosdrecht

Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 12: plaatsen dakopbouw en dakkapel
(31.07.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vervangen toegangsbrug (03.08.18)

’s-Graveland
- De Boomgaard: maken uitweg (04.08.18)
- Leeuwenlaan 12: revitaliseren en uitbreiden landhuis
(27.07.18)
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras
(07.08.18)
- Zuidereinde 112: plaatsen twee dakkapellen en wijzigen
gevelindeling (06.08.18)
- Zuidereinde 256: vergroten woning (07.08.18)

- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel (03.08.18)
- Horndijk 31: aanleggen inrit (01.08.18)
- Horndijk 31: aanleggen steiger (01.08.18)
- Horndijk 31: verbouwen woning (01.08.18)
- Horndijk 31: vervangen beschoeiing (01.08.18)
- Nootweg 74: plaatsen dakkapel (26.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 259: wijzigen gevel en plaatsen
twee dakkapellen (01.08.18)

Nederhorst den Berg
- Naast Dammerweg 4: plaatsen tijdelijk hekwerk t.b.v.
vleermuizen voor één jaar (03.08.18)
- Middenweg 54b: afwijken bestemmingsplan voor
caravan en botenstalling (08.08.18)
- Middenweg 115: vervangen agrarische bedrijfsgebouwen en dempen twee sloten (03.08.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Breukeleveen

Loosdrecht

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

- Achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: bouwen drie
woningen (02.08.18)
- Bloklaan 22a: graven watergang (07.08.18)
- Industrieweg 16: veranderen werking tankstation
(30.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen bijgebouw t.b.v.
bed & breakfast en berging (08.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: vervangen botenloods
(01.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en
plaatsen beschoeiing (26.07.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Loosdrecht
- JD Multiservice, Passantenhaven en Boegspriet, Dag van
het elektrisch varen op 25 augustus 2018
- C.E. Jansen-van den Berg, Laanfeest Van der Helstlaan
7-23, op 8 september 2018
- Wijninspiratie, Frans Halslaan 19, Jubileumactiviteit op 1
september 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 25: bouwen berging (31.07.18)
- Vreelandseweg 31a: bouwen carport 30.07.18)
- Vreelandseweg 33: bouwen woning (27.07.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kortenhoef
- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan (30.07.18)
- Kromme Rade 6: maken aanbouw (08.08.18)
- Parklaan 5: gedeeltelijk wijzigen van gebruik naar
horeca (07.08.18)

COLOFON

Verkeer

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage
>

Burgemeester en wethouders hebben een melding Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Loosdrecht
- OK Express Loosdrecht, Industrieweg 16 in Loosdrecht:
voor het veranderen van het bedrijf

’s-Graveland
- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24 in ’s-Graveland:
voor het veranderen van het bedrijf
Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088)
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

Tijdelijke verkeersmaatregel

Loosdrecht
In verband met de Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht zijn op
woensdag 29 augustus 2018, van 08.00 uur tot uiterlijk
24.00 uur, de volgende straten in het centrum van
Nieuw-Loosdrecht tijdelijk afgesloten voor alle verkeer:
- de Nootweg tussen de Luitgardeweg en de Prinses
Irenestraat;
- de Eikenlaan tussen de Nootweg en de Lindelaan;
- de parkeerplaats bij de Pinkenstal, hoek Eikenlaan/
Lindelaan.
De bussen van Connexxion worden die dag omgeleid via
de Lindelaan, Rading en Tjalk. Daarmee komt de halte
Prinses Margrietstraat voor het grootste gedeelte van die
dag te vervallen.
>

Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Nootweg, Eikenlaan, Lindeplein en
parkeerplaats Pinkenstal, Jaarmarkt op 29 augustus
2018 (10.08.18)
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gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (08.08.18)
- Lange Wetering t.h.v. huisnr. 17: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (08.08.18)

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

- Herenweg 26a: bouwen woning

>

www.wijdemeren.nl

>

Kortenhoef
- De Kwakel: bouwen woning (29.07.18)
- J.C. Ritsemalaan 13: bouwen schuur (03.08.18)
- Koninginneweg 64: wijzigen bedrijfsruimte naar acht
woningen (08.08.18)
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiding woonhuis (02.08.18)

@iristasseron
#mooiWijdemeren

- Esdoornlaan t.h.v. huisnr. 14: aanleggen gereserveerde

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
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

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 dit 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 MiddenNederland, 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 afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. 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).

