
>   Boosterbewijs toevoegen 
Ruim 60 procent van alle inwoners van de 

regio Gooi en Vechtstreek haalde een boos-

terprik. Heeft u een boosterprik gehaald? 

Nieuwe vaccinaties worden niet automa-

tisch in de app opgehaald. Om uw booster-

prik toe te voegen aan uw vaccinatiebewijs, 

logt u in bij de coronacheck-app met uw 

DigiD. Klik op het ‘+’teken rechtsboven in de 

app en voeg een vaccinatiebewijs toe. Liever 

op papier? Ga dan naar www.coronacheck.

nl/print en maak opnieuw een vaccinatiebe-

wijs. Uw boosterprik wordt dan ook in uw

papieren bewijs verwerkt.

>   Nieuw op het Steunpunt
Coronazorgen 
Op het Steunpunt Coronazorgen staan tips, 

hulp en informatie over hoe om te gaan met 

gevoelens en zorgen in de coronacrisis.

De website is aangevuld met tips en infor-

matie over het vragen en accepteren van 

hulp. Wat kan jou helpen om toch hulp te 

vragen? Ook staat er nieuwe informatie over 

het oppakken van uw werk nadat u besmet 

bent geweest met het coronavirus.

Kijk op www.steunpuntcoronazorgen.nl. 

>   Fris en fi t de lente in? 
Na het succes van eerdere jaren daagt

GGD Gooi en Vechtstreek u opnieuw uit 

om in maart mee te doen met de actie 

30dagengezonder. U kiest zelf een gezonde 

uitdaging om 30 dagen vol te houden. Denk 

aan elke dag een ommetje, 30 dagen groen-

te en fruit eten, alcoholvrij of elke dag uw 

smartphone een uurtje uit. 90 procent van 

de deelnemers van vorig jaar hield de uitda-

ging vol en heeft er positieve ervaringen aan 

overgehouden. Op www.30dagengezonder.nl

vindt u diverse ideeën voor uitdagingen en 

kunt u zich aanmelden.

>   Coöperatief Zonnestroomproject  
De Energiecoöperatie Wijdemeren start 

een coöperatief zonnestroomproject op 

het dak van Stal Hilverzicht in Loosdrecht. 

De verwachte opwek is 85.248 kWh per 

jaar. Doet u ook mee? Deelnemen kan al 

vanaf 200 euro. De looptijd bedraagt vijftien 

jaar en de terugverdientijd is 8,5 jaar. Meer 

weten? Kom naar het inloopspreekuur op 

19 februari tussen 13.00 en 15.30 uur bij de 

kantine van de rij-hal van Stal Hilverzicht. 

(Nieuw-Loosdrechtsedijk 42). Aanmelden 

kan via info@ecwijdemeren.nl.
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Boswandeling Gooi Vecht 
Inclusief
Op zondag 20 februari is er weer een boswande-

ling van Gooi en Vecht Inclusief. Iedereen die mee 

wil is welkom om aan te sluiten. De wandeling 

start om 10.30 uur vanaf het bezoekerscentrum 

van Natuurmonumenten in ’s-Graveland en duurt 

ongeveer 1,5 uur. Aanmelden is niet nodig. 

Bekendmakingen

Op maandag 14, dinsdag 15 en woens-
dag 16 maart zijn de verkiezingen voor 
de leden van de gemeenteraad. 
Uiterlijk woensdag 2 maart worden 
de stempassen bezorgd! 

U ontvangt een stempas als u op woensdag 

16 maart 18 jaar bent en de Nederlandse 

nationaliteit hebt. Ook als u afkomstig bent 

uit een ander EU-land of als u al minimaal

vijf jaar legaal in Nederland woont krijgt u een 

stempas thuis bezorgd. Bewaar de stempas 

goed. Zonder stempas kunt u namelijk niet 

stemmen. 

U ontvangt de stempas op het adres waar u 

op 31 januari 2022 stond ingeschreven. Bent 

u na 31 januari naar Wijdemeren verhuisd? Dan 

krijgt u de stempas van uw vorige gemeente.

U kunt dan niet stemmen in Wijdemeren. 

Op wie stemmen?
In Wijdemeren doen zeven partijen mee aan 

de verkiezingen. Maar hoe weet u nu welke 

partij het beste bij u past? In de komende tijd 

zijn er drie politieke cafés (zie het artikel elders

in deze krant) en is er een slotdebat. Zet 

de data alvast in uw agenda, zodat u straks 

precies weet waar onze politieke partijen 

voor staan.

Slotdebat
Op donderdag 10 maart organiseren bibli-

otheek Gooi en Meer en de gemeente een 

slotdebat met alle politieke partijen in het 

gemeentehuis van Wijdemeren. De zeven 

lijsttrekkers gaan met elkaar de strijd aan over 

onder andere woningbouw in Wijdemeren. 

Heeft u een stelling die u aan de verschillende

partijen wilt voorleggen? Geef het door via 

info@biblitoheekgooienmeer.nl of in de bibli-

otheekvestiging in Loosdrecht of Nederhorst 

den Berg. Het slotdebat begint om 20.00 uur 

en is ook te volgen via een livestream. Houd 

hiervoor de social media-

kanalen van de gemeente in de gaten.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

#mooiWijdemeren
@sou.besemer

Wijkspreekuur weer
van start

   Stempassen in aantocht! 

Bent u 18 jaar of ouder, wilt u graag 
sporten of meedoen met een culturele 
activiteit, maar blijft er geen geld over 
voor bijvoorbeeld fitness, zwemles, mu-
ziekles, theater- of dansles of voetbal? 
Misschien kan het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur iets voor u betekenen! 
Vanuit dit fonds worden lesgeld en/of 
materialen betaald voor volwassenen 
die leven rond het minimum inkomen.

Voor sport is een maximale bijdrage van 225 

euro per persoon per jaar beschikbaar. Voor

cultuur een maximaal bedrag van 400 euro. 

De vergoeding is bedoeld voor contributie, 

kleding of instrumenten.

Voor wie?
Deelname aan het Volwassenenfonds is be-

doeld voor inwoners uit Wijdemeren van 18 jaar 

of ouder die rond het minimum inkomen leven 

(120% van minimum). Voor jongeren (18-) is 

er het Jeugdfonds sport en cultuur. Meer 

informatie hierover vindt u op

www.wijdemeren.nl/jeugdfonds.

Aanmelden
Wilt u gebruikmaken van het Volwassenen-

fonds? Neem dan contact op met onze 

intermediair via www.wijdemeren.nl/

volwassenenfonds. Met deze intermediair 

kunt u bespreken wat u wilt gaan doen.

Zij regelen vervolgens de aanmelding bij het 

Volwassenenfonds. Nadat uw aanmelding 

rond is, kunt u beginnen bij de sportvereniging 

of organisatie waar de activiteit plaatsvindt.

U hoeft zich verder geen zorgen te maken 

over het betalen van uw bijdrage aan de 

vereniging of organisatie, dat wordt namelijk 

direct door het Volwassenenfonds geregeld.

Sporten of muziek maken, maar een laag inkomen?

Het Volwassenenfonds helpt!



Dorpenteam in 2021

Ruim twee jaar geleden startte ons eigen dorpenteam in Wijdemeren. Dit team 
zorgt ervoor dat het voor inwoners makkelijker is om initiatieven te realiseren 
om zo onze dorpen mooier te maken. 

Dit is in die twee jaar meer dan gelukt. Van initiatieven om onze dorpen in het licht te 
zetten tot een hondenuitrenveld, van een jongerenontmoetingsplek tot het realiseren van 
een duo-fiets. Wat zijn er veel mooie projecten voorbij gekomen. Daar ben ik ontzettend 
trots op! 

Ik ben ongelofelijk blij met de kracht in onze dorpen. Er zijn zoveel betrokken inwoners 
die zich willen inzetten voor al die initiatieven. Als gemeente proberen we de lijnen kort 
te houden en deze initiatieven zoveel als mogelijk te ondersteunen. Maar zonder u, onze 
betrokken inwoners, zijn we nergens. Dank u wel!

We hopen u dit jaar opnieuw te kunnen ondersteunen bij de plannen die u heeft. We 
staan te popelen om samen met u aan de slag te gaan. En als ik de aanvragen van 
het dorpenteam bekijk, beloof ik u dat er voor 2022 een aantal heel mooie projecten 
gerealiseerd gaan worden.

Ik wil alle initiatiefnemers, vrijwilligers en de buitendienst bedanken. Door jullie 
inspanningen van het afgelopen jaar zijn onze dorpen nog een stukje mooier geworden!

In deze special vindt u een greep uit de initiatieven van het afgelopen jaar.

Rosalie van Rijn, Wethouder dorpenbeleid

LOOSDRECHT

Clean Up Wastobbe 
 
Op de bodem van De 
‘Wastobbe’ in de Eerste plas 
ligt veel glas, puin en ander 
afval. Een groep duikers van 
Duikschool Loosdrecht heeft 
twee dagen lang gedoken 
om zo veel mogelijk scherpe 
voorwerpen (zoals kapotte 
flesjes) van de bodem te 
verwijderen. De opbrengst is 
enkele kubieke meters glas 
en ander afval.

AED-netwerk
 
AED’s – een draagbaar 
apparaat dat het hartritme 
kan herstellen bij een hart-
stilstand – zijn ontzettend 
belangrijk bij het redden 
van levens. In Breukeleveen 
zorgde initiatiefnemer Frits 
de Haan samen met andere 
buurtbewoners en met een 
bijdrage uit het dorpenfonds 
ervoor dat er sinds vorig jaar 
een dekkend netwerk van 
AED’s beschikbaar is. Zo is 
er in het hele dorp altijd een 
AED binnen bereik.

BREUKELEVEEN

Duofiets 
 
In mei kwam er in 
Loosdrecht een nieuwe 
Duofiets beschikbaar. De 
duofiets is beschikbaar 
voor mensen met een 
lichamelijke beperking 
en voor mensen met 
dementie en hun man-
telzorgers. Er zijn al 160 
fietsritjes gemaakte met 
de Duofiets!

NEDERHORST DEN BERG

Schone Spiegelplas 

Watersportvereniging De Spiegel zet zich 
in voor een schone Spiegelplas. De vereni-
ging organiseert onder andere een jaarlijk-
se clean-up-actie. Onderdeel van de actie 
is het plaatsen van borden bij de jachtha-
vens en het attenderen van bezoekers op 
het natuurschoon. Vanaf dit jaar krijgen 
de mensen die de plas via de Zanderijsluis 
betreden een stevige zak aangeboden om 
afval netjes in op te bergen. 

NEDERHORST DEN BERG



Wilt u in contact komen met het dorpenteam? Kijk dan op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid

‘Vroeger en Nu’-wandeling 
 
De Historische Kring Nederhorst den Berg heeft 
de ‘Vroeger en Nu’-wandeling uitgebreid met 
18 borden. De 52 borden met foto’s van vroeger 
brengen de historie van het dorp weer tot leven. 
De wandeling kan bij ieder bord worden begon-
nen, er is geen begin- of eindpunt. 

FOTO Ton Keizer

Hondenlosloopveld de Kwakel
 
Eén van de meest gestelde vragen aan de dorpscoördinatoren is de roep om 
losloopveldjes. Naast vele losse aanvragen ontvingen ze ook twee indrukwekken-
de handtekeningenlijsten om de noodzaak te benadrukken. Wat fijn dus dat het in 
2021 is gelukt om het eerste hondenlosloopveld te maken aan De Kwakel!

Bollenlint
 
Het bollenlint op het 
Noordeinde was het 
afgelopen jaar erg indruk-
wekkend! Veel mensen 
stopten even om te 
genieten  van de bloe-
menpracht. Dit jaar heeft 
de initiatiefnemer het lint 
aan bloemen een flink 
stuk uitgebreid. Dat wordt 
nóg meer genieten in het 
voorjaar!

Afvalstation 

Het afvalstation op het 
Vuntusplein kon volgens 
bewoners wel een opfris-
beurt gebruiken. Het dor-
penteam knapte samen 
met die bewoners het 
plantsoen op en plaatste 
de containers onder-
gronds. Het eindresultaat 
is een groot verschil met 
hoe het er eerder uit zag.

NEDERHORST DEN BERG

Toffe Peren 

In maart startte in Kortenhoef het kookproject Toffe Peren. Daarbij 
verzorgen twintig vrijwilligers van allerlei leeftijden iedere woensdag 
een heerlijke maaltijd voor dertig gasten, en die vrijwilligers brengen 
deze maaltijd ook rond. Afgelopen jaar zijn er al zo’n 1300 maaltijden 
bereid en rondgebracht.

KORTENHOEF

’S GRAVELAND

KORTENHOEF

OUD-LOOSDRECHT

2021 voor het dorpenteam

Het dorpenteam zorgde samen met alle bewoners 
voor de realisatie van veel mooie projecten en 
initiatieven. Hoe hebben zij zelf 2021 ervaren?

Dorpscoördinator Bas Immerzeel 
‘2021 was voor mij het jaar van de aanpak, veel inwoners met ideeën die 

snel en praktisch tot uitvoer gebracht konden worden. Concrete acties 

zoals de clean-up van SLOEP, WSV De Spiegel en de Wastobbe zijn vaak de 

leukste dagen om te ondersteunen én zelf mee te helpen. Je komt zo op 

de leukste plekken, leert enorm veel over de geschiedenis van het gebied 

en het zijn projecten waar iedereen plezier van heeft!’

Dorpscoördinator Saskia Hille 
‘Samen met je buren en de gemeente een saai plantsoen omtoveren 

tot een mooie buurttuin die gezamenlijk wordt onderhouden, wat een 

succesformule! Met ruim 200 projecten is De Appelboom inmiddels niet 

meer weg te denken uit onze gemeente. Ook dit jaar hebben we weer een 

heel aantal Appelboomprojecten met jullie mogen aanleggen. Wat een 

feestje! En de aanvragen blijven binnenkomen. Inmiddels is er een lange 

wachtlijst. We willen dit jaar weer zoveel mogelijk appelboomprojecten 

aanleggen, maar kunnen helaas niet alles oppakken.’

Sociaal makelaar Simone van der Sluijs 
‘Met open armen ben ik afgelopen juli ontvangen in de Gemeente 

Wijdemeren, ook door de vele vrijwilligers, organisaties en bewoners. Met 

veel plezier en enthousiasme heb ik kennis gemaakt met bewoners en 

activiteiten. Ik heb gewerkt aan het maken van goede koppelingen, het 

onderhouden van contacten en het bieden van ondersteuning.’

Beheerder website De Appelboom Titia Andreas-Watergeven
‘Het ‘watergeefproject’ was in 2021 weer een groot succes! Participanten 

kunnen een tegemoetkoming voor het waterverbruik en/of materialen 

aanvragen, zoals bijv. een waterslang of een sproeier. We vinden het 

fijn dat jullie zo betrokken zijn, en een succes willen maken van de 

Appelboomprojecten!’

Meer initiatieven zien? Kijk op www.deappelboom.nl



Waar mogelijk zijn er ook veel 

Appelboomprojecten onder-

steund en aangelegd. Natuurlijk 

weer samen met de mannen 

van de buitendienst. Zonder 

hen was dit niet  

mogelijk geweest! Fijn om zo 

met elkaar de leefomgeving 

mooier en beter te maken.

Dorpenteam in 2021

Kunstwerk VRIJHEID  
 
Wat een uniek, adembenemend en bijzonder mooi project! Samen 
met ruim 1500 kinderen van zeven bassischolen, vijf kunstenaars en 
een heleboel vrijwilligers, zorgde het dorpenteam voor het kunst-
werk VRIJHEID. Afgelopen december kon iedereen ervan genieten 
in De Porseleinhaven, als onderdeel van de Licht- en Kunstroute 
in Oud-Loosdrecht. Saskia Hille, dorpencoördinator, wil VRIJHEID 
eigenlijk langer laten schitteren en is op zoek naar geschikte locaties. 
Heeft u een mooie zichtlocatie, of weet u er één? Stuur dan een 
e-mail naar s.hille@wijdemeren.nl 

Dorpsavond 

Ankeveen is het enige dorp waar het dorpenteam 
samen met de inwoners een dorpsavond organiseerde 
om gezamenlijk het dorpsbudget uit te geven. Van de 
tien ingediende projecten, ontvingen zeven initiatieven 
het afgelopen jaar al een bijdrage en/of ondersteuning. 

ANKEVEEN

ANKEVEEN

KORTENHOEF

OUD-LOOSDRECHT



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 20: maken muurdoorbraak en

   plaatsen dakraam, zaakkenmerk Z.70326 

   (29.01.22)

- Zuidereinde 74d: bouwen steiger,

   zaakkenmerk Z.70496 (07.02.22)

Kortenhoef
- Kromme Rade 1: bouwen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.70359 (31.01.22)

- Moleneind 33: vervangen botenhuis en uitbreiden

   woning, zaakkenmerk Z.70313 (28.01.22)

- Wilhelminahof 1: plaatsen dakopbouw en 

   herisoleren woning, zaakkenmerk Z.70451 

   (06.02.22)

Loosdrecht
- Heulakker 5: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70429 (03.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: wijzigen

   clubhuis, zaakkenmerk Z.70506 (08.02.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 112a: verbouwen

   woning, zaakkenmerk Z.70358 (31.01.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 161 en 163: vernieuwen

   steiger, zaakkenmerk Z.70490 (07.02.22)

- Rading 52: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.70388 (01.02.22)

- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,

   zaakkenmerk Z.70479 (07.02.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 8: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.70322 (28.01.22)

- Hoepelbuigerslaan 3: maken uitbouw

   voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (27.01.22)

- Johannes Bosboomlaan 9 en 11: vervangen 

   dakkapel, zaakkenmerk Z.70497 (07.02.22)

- Overmeerseweg 131: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.70295 (27.01.22)

- Platanenlaan 60: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70303 (27.01.22)

- Vaartweg 24: plaatsen vlonder,

   zaakkenmerk Z.70437 (04.02.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar

maken tegen een aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 17: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.68277 (08.02.22)

Kortenhoef
- Oranjeweg 67: wijzigen constructie t.b.v

   vergunningvrije uitbouw,

   zaakkenmerk Z.69924 (01.02.22)

Loosdrecht
- Beukenlaan 61: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69562 (08.02.22)

- Berkenlaan 19: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.69776 (28.01.22)

- Bremlaan 3: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68391 (28.01.22)

- ’s-Gravelandsevaartweg 9a: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.69171 (08.02.22)

- Oud-Loosdrechsedijk 30a: maken uitweg, 

   zaakkenmerk Z.70068 (03.02.22)

- Taxuslaan 22: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69394 (27.01.22)

- Trekpad 25: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69361 (08.02.22)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 25: realiseren vlonder,

   zaakkenmerk Z.70122 (31.01.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 16 februari 2022

Contact met bewoners is voor onze 
politie, brandweer en boa’s van groot 
belang. Helaas gooide corona de afge-
lopen tijd roet in het eten, maar vanaf  
februari gaan de inloopspreekuren vei-
ligheid weer van start. 

Politie, brandweer en boa’s staan dan klaar 

om al uw vragen over (brand)veiligheid en 

leefbaarheid in de wijk te beantwoorden.

Zij kijken ernaar uit om weer fysiek en op

een laagdrempelige manier verbinding te 

vinden met u.

Tijden en locaties
Heeft u vragen over veiligheid en leefbaar-

heid aan wijkbrandweer, wijkagent, boa en/of 

dorpscoördinator? Kom dan langs op een van 

de onderstaande data en tijdstippen:

Kortenhoef en ’s-Graveland: 
Laatste dinsdag van de maand van 14.00-

15.00 uur. 

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 
Laatste woensdag van de maand van 14.00-

15.00 uur.

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 
Laatste donderdag van de maand van 14.00-

15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Wijkspreekuur weer van start!

Sinds begin deze maand staat de nieuwe
website voor de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen online. Net als voorheen te 
vinden via www.vechtplassen.nl. Heeft u 
nog mooie foto’s die we op de site kunnen 
gebruiken? Stuur ze in en maak kans op een 
cadeaubon. 

Op de nieuwe website heeft elk project een 

eigen pagina gekregen: met actuele info, 

achtergronden, een planning en contactge-

gevens van de betrokken projectleider.

Ook de nieuwsrubriek springt direct in ‘t oog. 

Zo bent u snel en direct op de hoogte van 

activiteiten, effecten en de resultaten van de 

aanpak.

Win een cadeaubon 
Het gebied rond de Loosdrechtse Plassen is 

prachtig. Dat willen we terug laten komen 

op onze website. Dus heeft u foto’s die goed 

passen bij de sfeer, logisch aansluiten bij een 

bepaald project of thema of anderszins de 

moeite van het publiceren waard zijn?

We ontvangen ze graag! De mooiste foto’s 

plaatsen we online. Als u naast locatie ook 

uw naam en e-mailadres vermeldt, dan 

maakt u kans op een cadeaubon!

Mail uw foto’s naar:

secretariaat_OVP@noord-holland.nl.

We zijn benieuwd!

Zeg nou zelf...
Heeft u opmerkingen, tips of suggesties over 

de nieuwe website? Mist u informatie, ziet u 

verbeterpunten of heeft u een interessante 

casus om te delen of gewoon een goed 

idee? Laat het ons weten via

secretariaat_OVP@noord-holland.nl.

In de Aanpak Oostelijke Vechtplassen werken 

21 partners samen aan ruim 25 projecten 

die samen de natuur, de waterkwaliteit en 

de recreatiesector in dit unieke beschermde 

natuurgebied verbeteren.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen: nieuw jaar, nieuwe site

Wijdemeren
informeren
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We moeten af van het aardgas, maar 
hoe? De gemeente heeft Ankeveen, 
Nieuw-Loosdrecht noord, Kortenhoef 
noord en de Blijkpolder in Nederhorst 
den Berg aangewezen als zogenaamde 
verkenningsbuurten. In deze buurten 
onderzoeken we wat de beste alterna-
tieven voor aardgas zijn. We zijn daar-
voor nog op zoek naar buurtverkenners 
die zich het komende jaar minimaal één 
dag in de week, tegen een redelijke ver-
goeding, willen inzetten. 

Als buurtverkenner legt u contacten met en 

tussen bewoners. U organiseert buurtavonden

om in gesprek te gaan over warmteoplossingen

samen met experts. U bent de schakel tussen 

bewoners, de gemeente, energiecoöperatie 

en andere betrokken partijen zoals Liander en 

Waternet. U kunt organiseren, netwerken en 

communiceren en wilt zich graag inzetten en 

zorgvuldig stappen zetten om Wijdemeren 

duurzamer te maken.  

Aanmelden
Denkt u dat u kunt bijdragen aan de uitdaging 

om van het aardgas af te stappen? Meld u 

dan aan bij de energiecoöperatie Wijdemeren 

via info@ecwijdemeren.nl of bel naar 06 12 

39 53 94 (Anne-Marie Poorthuis). 

Wilt u zich inzetten om uw buurt aardgasvrij te maken?
Word buurtverkenner 
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>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden 

   verpleeghuis de Beukenhof,

   zaakkenmerk Z.69305 (28.01.22)

>  Opschorten beslistermijn

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op 

   bestaande uitbouw, zaakkenmerk Z.67276 

   (30.01.22)

De termijn wordt tot 14 maart 2022 opgeschort.

Tegen een besluit tot het opschorten van de 

beslistermijn is in principe geen bezwaar of 

beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb).

>  Publicatie Vaststelling 
Omgevingsvisie Wijdemeren 2040

Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 
Burgemeester en wethouders maken bekend 

dat bij besluit van 16 september 2021 de ge-

meenteraad van Wijdemeren de Omgevings-

visie Wijdemeren 2040 heeft vastgesteld. 

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de 

Omgevingswet die naar verwachting in het 

najaar van 2022 in werking treedt.

Omdat de Omgevingswet nog niet in werking 

is getreden, moet deze omgevingsvisie worden 

opgevat als een structuurvisie als bedoeld in 

artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening.

Tot standkoming van de visie.
Over hoe de leefomgeving er in Wijdemeren 

2040 moet gaan uitzien is met inwoners, 

ondernemers, bedrijven, stakeholders en 

raadsleden van gedachten gewisseld over 

keuzes en dilemma’s. Onder andere tijdens 

dorpsavonden, interactieve ateliers, consul-

tatierondes, met behulp van ”Wijdemeren 

verrijkt “ een online platform. De opgehaalde 

ideeën en meningen vertaalden wij naar de 

‘Omgevingsvisie Wijdemeren 2040’.

Waar gaat de Omgevingvisie over?
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het 

nieuwe, integrale strategische beleidsdocument

voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende

jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappe-

lijke vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven

uit de samenleving of markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kern-

opgaven: het creëren van een ge¬zonde en 

vitale leefomgeving in de kernen, het bieden 

van ruimte voor ondernemerschap, versterken 

van de bereikbaarheid en niet in de laatste 

plaats het vormgeven van een waardevol

natuur- en buitengebied. Deze lijnen zijn in onze

omgevingsvisie verder uitgewerkt en vertaald 

in strategische keuzes en gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen

van democratie, lokale beleidsontwikkeling en 

samenwerking tussen overheden, samenleving,

maatschappelijke organisaties en markt. Zoals 

gezegd: samen maken we de omgeving en 

als gemeente zien we het als onze taak daarin 

zowel te faciliteren, regisseren, investeren als 

te initiëren.

Tegen de vastgestelde omgevingsvisie staat 

geen beroep open.

De Omgevingsvisie is te vinden op:

www.ruimtelijkeplannen.nl,

NL.IMRO.1696.SV0200OVWijdmn2020-va01. 

Ook zijn de stukken digitaal op te vragen via 

info@wijdemeren.nl. 

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
perceel Slotlaan 4 te Nederhorst 
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om een omgevingsvergunning te verlenen 

voor het verbouwen van het kasteel in 14 

woningen, het bijgebouw naar 3 woningen en 

bouwen van een brug en tuinhuis.

Het besluit betreft de volgende onderdelen:

• het bouwen van een bouwwerk

• het gebruiken van gronden of bouwwerken 

   in strijd met een bestemmingsplan

• het wijzigen van een rijksmonument

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft 

de gemeenteraad een ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor bovenge-

noemd plan op 16 december 2021. 

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 17 februari 

2022 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te 

zoeken op Slotlaan 4, Nederhorst den Berg. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696. OV34Slotlaan42021-on02 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring

van geen bedenkingen kunt u indienen bij de 

gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerp weigeringsbesluit
omgevingsvergunning en ont-
werp weigeringsbesluit verklaring 
van geen bedenkingen perceel 
Middenweg 100, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om de omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het bestemmingsplan voor het 

bouwen van twee woningen op Middenweg 

100 in Nederhorst den Berg te weigeren.

Het ontwerp weigeringsbesluit betreft de 

volgende onderdelen:

• het gebruiken van gronden of bouwwerken 

in strijd met een bestemmingsplan

Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft 

de gemeenteraad geweigerd een ontwerp-

verklaring van geen bedenkingen af te geven 

voor bovengenoemd plan op 10 juni 2021.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen 

vanaf 17 februari 2022 gedurende zes weken 

ter inzage. Eventueel kunt u een afspraak 

maken voor het inzien van de stukken op het 

gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp 

weigeringsbesluit omgevingsvergunning 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit

verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen

bij de gemeenteraad van Wijdemeren,

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Secundaire ontsluiting Châlet 
Parc De Vechtoever, Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan ‘Secundaire 

ontsluiting Châlet Parc De Vechtoever’ in 

Nederhorst den Berg ter inzage ligt.

Het plan
Met het bestemmingsplan wordt geregeld dat 

châlet parc De Vechtoever gebruik kan maken 

van een secundaire ontsluiting. De ontsluiting

is een al bestaande toegang die wordt gebruikt

ten behoeve van de aan- en afvoer van chalets,

grond en stelconplaten e.d., voor nooddiensten

en voor de aan- en afvoer van propaan. Ook 

de locatie van de propaantanks wordt met dit 

bestemmingsplan vastgelegd. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarbij 

behorende stukken, ligt vanaf 17 februari 2022 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het 

bestemmingsplan inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Eilandseweg 32.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696. BP9900Eilweg322021-on00. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het bestem-

mingsplan indienen bij de gemeenteraad van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035

. >  Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Anton Mauvelaan 18: aanleggen

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, 

   (bij GPP met aanvrager) (03.02.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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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 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 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 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) 

Verkeer


