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Agenda raadsvergadering Reisadviezen aangescherpt
16 september
Sinds 4 september zijn een aantal belangrijke
maatregelen gewijzigd voor reizigers die vanuit het
buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse
landen zijn aangewezen als (zeer) hoog risicogebied. Gaat u nog op vakantie? Houd het reisadvies
voor terugkeer naar Nederland goed in de gaten via
www.nederlandwereldwijd.nl/reisadviezen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiWijdemeren
@koningsbrugg

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Energiecoach:
iets voor
u?

De energiecoöperatie Wijdemeren
krijgt steeds meer vragen van bewoners en ook het aantal projecten dat
zij uitvoeren groeit snel. Ze kunnen
dus nog wel wat extra handen gebruiken. Komt u het team van energiecoaches in uw dorp versterken?
Als energiecoach helpt u andere inwoners
om energie te besparen. U krijgt een gratis
basistraining van zes dagdelen over o.a. isolatie en installatie. U krijgt inzicht in energiebesparende maatregelen, de effecten daarvan,
de wensen van bewoners, de praktische toepasbaarheid en een oefening in gespreksvoering. Daarna wordt u lid van een leuk team
per dorp en gaat u samen met een ervaren

energiecoach op pad. De verwachting is dat
u ongeveer twee tot vier uur per week als
vrijwillige energiecoach bezig bent.

de gesprekken hoop ik mensen een beetje
bewust te maken van de urgentie om energie
te besparen.”

Kennis delen

Aanmelden

De energiecoaches van het eerste uur zijn
nog steeds enthousiast. Pieter is inmiddels
vier jaar energiecoach: “Ik heb veel kennis opgedaan toen ik mijn eigen huis ging
verbouwen. Als energiecoach kan ik deze
kennis delen met buren en andere bewoners
in Wijdemeren. Dat is ontzettend leuk om
te doen!” Ook Eric heeft als energiecoach
al de nodige gesprekken gevoerd: “Duurzaamheid is in mijn leven en werk altijd al
belangrijk geweest. En als architect ben ik
blij om mijn kennis te kunnen delen. Tijdens

Lijkt het u leuk om met een gezellige club
dorpsbewoners aan de slag te gaan? Om
nog meer inwoners van Wijdemeren bewust
te maken van hun energieverbruik en hen te
helpen om de stappen naar het verduurzamen van hun huis helder te krijgen? Laat het
dan weten via info@ecwijdemeren.nl.
Liever iets anders doen binnen de energiecoöperatie? Ze kunnen altijd nog mensen
gebruiken, dus neem vooral contact op!

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt
Wijdemeren is trots op haar ondernemers. Tegelijkertijd zien we dat
er uitdagingen liggen om ook in
de toekomst succesvol te blijven.
We nodigen u van harte uit om op
maandag 11 oktober hierover met
ons in gesprek te gaan tijdens het
Ondernemersontbijt.
Momenteel stellen we de Economische
Agenda 2030 op. In dit document komen

ambities te staan, waarmee er een duidelijke
stip aan de horizon wordt gezet. Wat gaan
we de komende jaren op economische vlak
doen en hoe onderscheiden wij ons van anderen? En niet te vergeten: welke specifieke
acties horen daarbij? En hoe gaan we regelen
dat die acties ook echt allemaal worden
uitgevoerd?

Aanmelden
Op maandag 11 oktober organiseren we
daarom het Ondernemersontbijt. We gaan
graag, samen met Ondernemend Wijdemeren,
Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW,
in gesprek met ondernemers over deze
Economische Agenda. Het ontbijt duurt van
8.00 tot 10.00 uur. U bent van harte welkom
om mee te praten en te doen. We hopen u te
zien! Aanmelden via
ondernemen@wijdemeren.nl.

Kort
>

Bewonersavond Lindeplein

We gaan het Lindeplein in Loosdrecht een
opknapbeurt geven! Samen met een aantal
betrokken bewoners hebben we hiervoor
plannen gemaakt. Het gaat om kleine ingrepen
met een groot effect, zoals het verwijderen van
het riet, het toevoegen van bloemrijke oevers
en het weghalen van de stalen constructie met
bruidssluier. Gelijktijdig willen we een aantal
bomen op het plein vervangen. Wilt u hierover
meepraten? Kom naar de bewonersavond op
dinsdag 14 of woensdag 15 september. Er is
beperkte capaciteit, dus graag aanmelden. Kunt
u niet aanwezig zijn of leest u deze uitnodiging
niet op tijd? U kunt uw reactie ook geven via
www.wijdemeren.nl/lindeplein.
>

18 september: World Cleanup day

Op zaterdag 18 september is het World Cleanup
day; de grootste wereldwijde opruimactie van
zwerfafval! Doe ook mee en maak er samen met
uw straat, vereniging of school een gezellige dag
van! Als gemeente ondersteunen we de actie
graag met vuilniszakken, hesjes en/of papierknijpers. Neem hiervoor contact op met
j.mur@wijdemeren.nl of j.landwaart@wijdemeren.nl.
Wees er snel bij, want op=op. En vergeet niet om
eventuele acties aan te melden via
www.worldcleanupday.nl. Veel succes!
>

Corona sociaal herstelfonds

De coronacrisis maakt het leven voor veel
Nederlanders die al in armoede en schulden
leven zwaarder. Daarnaast bereiken nieuwe
groepen door deze crisis de armoedegrens.
Het Oranje Fonds wil projecten ondersteunen
die deze mensen helpen. Heeft u een initiatief
voor uw buurt dat hierbij past met een focus op
eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken
van vrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen
op het Corona sociaal herstelfonds. U kunt uw
aanvraag tot en met 31 oktober indienen via
www.oranjefonds.nl.
>

Prikken zonder afspraak

Alle volwassenen en jongeren van 12 jaar en
ouder kunnen zich bij GGD Gooi en Vechtstreek
laten vaccineren tegen het coronavirus. U bent
zonder afspraak van harte welkom voor uw
eerste prik op de vaccinatielocatie in Hilversum,
Verlengde Zuiderloswal 16. Dit kan op maandag,
woensdag en zaterdag van 8.30 - 16.30 uur en
op dinsdag en donderdag van 18.00 - 21.30 uur.
Op vrijdag en zondag is de vaccinatielocatie in
Hilversum gesloten. Neem uw identiteitsbewijs
en een mondkapje mee. Info: www.ggdgv.nl.
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Bouwen en wonen

> Partiële herziening bestemmingsplan Rading 138 Loosdrecht
onherroepelijk

wijzigingsplan Herenweg 47A te Breukeleveen ter
inzage wordt gelegd.

Het plangebied voorziet in een kleinschalige oeververlegging op genoemd adres. Dit is mogelijk
door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan.

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n 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 het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Inzage

Het betreft de volgende personen:

Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de
Rading 1 te Loosdrecht. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken kan worden
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te
zoeken op Herenweg 47A te Breukeleveen.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.WP21Hrnwg47a2021-on00.

- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021
- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 17-08-2021
- Y.A. de Groot, geboren 01-01-1979 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021
- P.J.A. Langendijk, geboren 23-02-1971 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021
- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021
- P. Rautenberg, geboren 10-11-1978 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021
- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

Plan

- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen
golfbreker (26.08.21)
- Herenweg 67: maken uitweg (02.09.21)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat het op 10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde partiële herziening bestemmings
plan Rading 138 te Loosdrecht per 19 augustus
2021, tezamen met de gecoördineerde omgevingsvergunning, onherroepelijk is geworden.

Loosdrecht

Raadplegen bestemmingsplan

- Beukenlaan 28: vernieuwen dakopbouw (04.09.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen villa
(01.09.21)
- achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen
beschoeiing (27.08.21)

U kunt het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het
adres Rading 138, Loosdrecht.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing
(31.08.21)
- Googpad 20: vervangen damwand (31.08.21)
- Hinderdam 5: kappen boom (06.09.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
indienen of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

> Partiële herziening bestemmingsplan ‘West End’, Veendijk 21
Loosdrecht onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op
10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde
bestemmingsplan ‘West End’ op Veendijk 21 te
Loosdrecht onherroepelijk is geworden op
20 augustus 2021.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak
maken met de administratie van Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035.
> Ontwerpbestemmingsplan
Middenweg 77, Nederhorst den
Berg

Raadplegen bestemmingsplan
Kortenhoef
- Meenthof 19b: plaatsen gevelreclame en
wijzigen entree (01.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 89: uitbreiden woning
(30.08.21)
- De Kreek 8: uitbreiden woning (01.09.21)
- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (06.09.21)
- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (06.09.21)
- Achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen
beschoeiing (06.09.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger
(01.09.21)
- Rembrandtlaan 19: wijzigen constructie (30.08.21)

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op
Veendijk 21, Loosdrecht.
> Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening
Eilandseweg 14b Nederhorst den
Berg onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de door de gemeenteraad van Wijdemeren op 8 april 2021 gewijzigde vaststelling van ‘bestemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 14b’,
Nederhorst den Berg onherroepelijk is geworden.

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (06.09.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Ankeveen
- naast Herenweg 1: uitbreiden bestaande pilot
‘natte teelt’ (08.09.21)
Voor het indienen van beroep: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep
ingesteld bij de Raad van State.

Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt
verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van
een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied
van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

COLOFON

Het plan voorziet in de bouw van een bedrijfspand met fietsenwinkel.

> Ontwerp wijzigingsplan
Herenweg 47A, Breukeleveen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp

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 (BRP) besloten is de
bijhouding van de persoonslijst van onderstaande
persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 is per
17-08-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken kan worden
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te
zoeken op Middenweg 77, Nederhorst den Berg.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9700Midweg772021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak
maken met de administratie van Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de brp

Plan

Plan

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen uitweg (27.09.21)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Middenweg 77, Nederhorst den Berg
ter inzage wordt gelegd.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact
op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op
met de gemeente Wijdemeren via telefoonnummer
14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 kunt u
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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,
tel. 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)

