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Kerstbomen ophalen

#mooiwijdemeren
@natkaper

Op vrijdag 18 januari rijdt de GAD de
laatste ronde door de gemeente voor het
ophalen van kerstbomen.
Zet de kerstboom ’s ochtends voor
7.30 uur zonder versiering, pot of houten
kruis aan de weg, dan nemen zij hem voor
je mee.
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Kort
>

Makkelijk en snel
energie besparen

>

De komende jaren gaat er veel
veranderen. We gaan ‘samen op pad’
naar een duurzamere leefomgeving.
Het duurzaam inrichten van uw
woning door betere isolatie,
zonnepanelen en andere maatregelen is een eerste stap.
Energiebesparende maatregelen hoeven
niet meteen veel geld te kosten, aldus de
coaches van de Wijdemeerse energiecoöperatie. Zij kijken regelmatig met bewoners
hoe ze makkelijk én snel energie kunnen
besparen.

Vervang tochtstrips
Pieter Knijff is een van de coaches van de
energiecoöperatie: “Tijdens mijn gesprekken met bewoners begin ik meestal bij de
ouderwetse tochtstrips. Vaak zijn deze

strips uitgedroogd. De tocht is langs het
kozijn te voelen. Voor een paar euro kunt u
de strips vervangen of extra strips plaatsen.
Makkelijk zelf te doen en in één middag
resultaat.”

komen graag een keer bij u langs voor een
persoonlijk advies. Kijk op
www.energiecooperatiewijdemeren.nl voor
meer informatie.

Alternatief HR++

Duurzame huizenroute

Ook Rob Koedijker is energiecoach. Zijn tip:
betere isolatie van je ramen door raamfolie
aan te brengen. “Wilt of kunt u de ramen
van uw huis niet vervangen door HR++
glas of woont u in een monument? Dan is
raamfolie een goed alternatief. Het zorgt
voor een goede isolatie, is veel goedkoper
dan het vervangen van de ramen en u ziet
er niets van.”

Heeft u al een energiezuinig huis en bent
u trots op de maatregelen die u al
genomen heeft? Of heeft u goede
ervaringen met één energiemaatregel
en wilt u dit delen? Doe dan mee met de
Wijdemeerse editie van de Duurzame
huizenroute in de week van 30 maart tot
en met 7 april. Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute.
Geef hierbij ook aan op welke momenten
u beschikbaar bent.

Energiecoach op bezoek
Wilt u meer weten over het energiezuinig
maken van uw woning? De energiecoaches

Rookvrijchallenge in Gooi en Vechtstreek
Kent u een plek die rookvrij moet
worden? Bijvoorbeeld de sportclub,
de speeltuin, het verzorgingshuis of
het schoolterrein? Daag hen uit met
de rookvrijchallenge van de GGD en
Tergooi ziekenhuis.

stemlijst komt. Als uitdager kunt u mooie
prijzen winnen. Zoals activitytrackers,
spelletjes als Twister en buitendomino en
het boek De Verademing van psychiater
Bram Bakker.

Iedereen kan meehelpen om kinderen in de
regio Gooi en Vechtstreek rookvrij te laten
opgroeien.
Via www.rookvrijchallenge.nl kunt u
stemmen op uw plek. Staat uw plek er niet
bij? ‘Challenge’ deze dan zodat ze in de

Is uw organisatie uitgedaagd? Trommel de
achterban op en verzamel zoveel
mogelijk stemmen. U kunt een clinic naar
keuze winnen op de KNVB Campus in Zeist
voor 30 personen inclusief rondleiding en
vervoer. Denk aan clinics footcamp, fun

Stem en win

Toekomstplannen N201

Op dinsdag 8 januari hebben Gedeputeerde
Staten van Utrecht een besluit genomen
over de toekomstplannen voor het Utrechtse
gedeelte van de N201. Voorkeursvariant is
een weg met één keer twee rijbanen met een
maximumsnelheid van 80 km/u. Knelpunten
worden gericht opgelost. Een nieuwe
verbinding met de A27, ten zuiden van
Hilversum en Loosdrecht, maakt geen deel
uit van deze variant. Op woensdag 13 februari
ligt de keuze voor bij Provinciale Staten van
Utrecht.

Parkeren grote voertuigen

Campers, keetwagens, aanhangers,
boottrailers, caravans… regelmatig staan grote
voertuigen (hoger dan 2.4 meter of langer dan
6.00 meter) en aanhangers voor een langere
periode in de openbare ruimte geparkeerd.
In veel gevallen zorgt dit bij andere bewoners
voor parkeerproblemen. Grote voertuigen en
aanhangers mogen daarom maximaal drie
dagen op de openbare weg staan.
Onze handhavers gaan hier in de komende
periode strenger op controleren.

>

Energie-informatiepunt

Vragen over energiebesparing aan uw woning? Loop dan eens binnen bij energiecoach
Rob Koedijker aan de Overmeerseweg 85 in
Nederhorst den Berg. Iedere dinsdagochtend
heeft hij tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur en kunt u bij hem terecht met vragen over energiebesparingsmogelijkheden.
Er volgen nog inloopspreekuren in de andere
kernen van Wijdemeren.
Houd voor de laatste informatie
www.energiecooperatiewijdemeren.nl in de
gaten.

parcours, oranje pilates of een powerfood
lunch maken.
>

Circulair ondernemen

Op 28 januari organiseren Nederland Circulair!
en Regio Gooi en Vechtstreek een kick-off
bijeenkomst voor ondernemers en beleidsmakers over circulair ondernemen.
Een bijeenkomst om geïnspireerd te raken
door én met elkaar. Welke initiatieven zijn er?
En hoe geven we een krachtige impuls
richting een circulaire economie? Meer info:
www.wijdemeren.nl/kickoffcirculairondernemen.
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Denk mee over invulling ondernemersloket
Bent u ondernemer in Wijdemeren? En heeft u
ideeën over de invulling van het Wijdemeerse
ondernemersloket? Maak dan kennis met Pascal
Spijkerman.

sector en/of overige sectoren. Ook onderzoekt hij welke
ambities en prioriteiten er moeten worden gesteld en welke
taken de ondernemersfunctie krijgt.

De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen
komt uit het bestuursakkoord 2018-2022. Pascal Spijkerman,
senior projectmanager bij Stad&Co, is aangesteld om met
ondernemers uit Wijdemeren een plan op te stellen voor de
gewenste invulling van het ondernemersloket.

Uiteindelijk doel is om een samenwerkingspact te sluiten
tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarmee werken we de
komende jaren gezamenlijk toe naar een optimaal
vestigingsklimaat in Wijdemeren.

Beste samenwerking

Bent u ondernemer in Wijdemeren en heeft u ideeën over
de invulling van het ondernemersloket? Neem dan contact
op met Pascal Spijkerman.
Hij is te bereiken via p.spijkerman@wijdemeren.nl.

Spijkerman brengt onder andere in kaart hoe de samenwerking
tussen de gemeente en het bedrijfsleven het beste kan
plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken worden:
agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve

Optimaal vestigingsklimaat

Deel uw ideeën

De Appelboom: Crea Club Nederhorst
Deze creatieve club bestaat al 21 jaar in
Nederhorst den Berg. Het doel? Samen creatief
bezig zijn. Het is de ‘appel van de maand’.

neemt de ander mee en zo zijn we nu met tien dames
tussen de 60 en 80 jaar. De club is zo gezellig. Meer leden
zijn van harte welkom!”

Kaarten, sieraden, haken, vogelhuisjes, mozaïeken… de club
maakt echt van alles. “Je kunt zelf altijd leuke ideeën
inbrengen. We gaan ook dagjes weg of koken samen”,
vertelt vrijwilliger Trees Klaver.

Meedoen

Welkom

De club is elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg.
Meedoen? Neem contact op met Trees Klaver via
06 24 80 38 13 of kijk op www.deappelboom.nl voor
meer informatie.

Trees is één van de vrijwilligers die de groep leiden. “De één

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Middenweg achter 168: plaatsen twee mobiele
zonnepanelen (24.12.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (07.01.19)

Loosdrecht

- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Swingboei 7: aanleggen terras (09.01.19)

Verlenging beslistermijn

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het betreft de volgende persoon:

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

D.C. Arceo, geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven per
9 januari 2019 naar Land Onbekend.

Loosdrecht

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning realiseren
botenhuis.
> Bestemmingsplan De Zuwe
18m

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18
oktober 2018 het bestemmingsplan De Zuwe 18m
vastgesteld. Tegen de vaststelling is geen beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het bestemmingsplan is nu
onherroepelijk.

Nederhorst den Berg

- Middenweg 93: gedeeltelijk vervangen kozijnen en
dakgoten (09.01.19)
- Middenweg 115: uitbreiden loods (03.01.19)
- Wilgenlaan 34: bouwen woning (07.01.19)
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Persoonsregistratie

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
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
Het betreft de volgende persoon:
S. Wang, geboren 15 juni 1990 uit te schrijven per 30
november 2018 naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Overig

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning (04.01.19)
- Veendijk 21 a/g en 22 a/g: aanleggen bodemenergiesysteem (21.12.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (03.01.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en
vlonders (03.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (04.01.19)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

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 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
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

>

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

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).

Loosdrecht

Zienswijze indienen

>

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

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

- Heijmans Huizen B.V., Boegspriet, ontheffing bouwplaatsinrichting bouwplan Porseleinhaven (10.01.19)
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
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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, 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
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

