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De kans dat u een overstekende ree tegenkomt,
is in deze periode groot. Helaas hebben onze
boa’s kort achter elkaar al twee dode reeën
aangetroffen langs de Herenweg net buiten
Ankeveen. Let daarom op de buitenwegen van de
gemeente extra op en houd u uiteraard aan
de maximumsnelheid.
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Kort
>

Verkiezingsavond gemeentehuis

Woensdagavond 16 maart bent u van harte
welkom bij de uitslagenavond in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf
22.00 uur maken we de voorlopige uitslagen
van de gemeenteraadsverkiezingen bekend
op partijniveau. Een spannende avond, waarin zal blijken hoe de kaarten voor de komende
jaren zijn geschud. Met de lijsttrekkers gaan
we in gesprek over de campagne en de
uitslag. Tot dan!

> Openbare zitting centraal
stembureau

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur
komt het hoofdstembureau bij elkaar. De
uitslag van de verkiezingen wordt dan vastgesteld, net als de zetelverdeling en de gekozen
kandidaten. De openbare zitting is ook digitaal
te volgen. De link hiervoor wordt nog bekendgemaakt. Wilt u liever live aanwezig zijn in het
gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)? Dan
bent u van harte welkom!

Zonnepanelen schoonmaken

Beste inwoners,

>

De hevigheid van de oorlog in Oekraïne neemt steeds meer toe. De beelden die ik elke dag zie in journaals,
kranten en op internet, grijpen me aan. Net als velen van u, heb ik het gevoel dat ik iets moet doen.

Wist u dat het voorjaar een goed moment is
om uw zonnepanelen schoon te maken?
Door vuil en vogelpoep vangen zonnepanelen
minder licht op, waardoor ze minder goed
presteren en de opbrengst omlaag gaat. Het
rendement stijgt circa twee tot drie procent
na een schoonmaakbeurt. Dit is niet heel veel,
maar elk procent extra rendement is mooi
meegenomen. Wilt u aan de slag om uw
zonnepanelen schoon te maken? Wees er
dan zeker van dat dit op een veilige manier kan.
Meer tips voor het schoonmaken:
www.duurzaambouwloket.nl.

Aan de vlaggenstok voor ons gemeentehuis wappert de vlag van Oekraïne. Met die vlag laten we als gemeente,
en als hele samenleving, niet alleen zien dat we achter Oekraïne staan, maar ook dat we klaar staan om ons
steentje bij te dragen.
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we in Wijdemeren ons hart laten spreken. De betrokkenheid,
barmhartigheid en de wil om iets te betekenen voor alle mensen die huis en haard moesten ontvluchten, vind ik
overweldigend. Onze inwoners tonen medeleven als het gaat om het lot van de Oekraïners. Ik ben daar ontzettend
trots op.
Ik voel, net als u, dat we in Wijdemeren de taak hebben om te helpen. Wij hebben al laten weten dat we Oekraïense
vluchtelingen gaan opvangen. Waar en hoe, daar kijken we op dit moment naar.
Voor inwoners van Wijdemeren die mensen uit de Oekraïne in huis hebben genomen, willen nemen, of weten dat
zij in onze gemeente verblijven, heb ik een oproep. Zorgt u er alstublieft voor dat zij zich inschrijven bij de gemeente.
Dat is ontzettend belangrijk voor als ze nu of later huisvesting, hulpverlening, zorg of een andere vorm van ondersteuning nodig hebben.
Laten we als inwoners van Wijdemeren ook de komende tijd zoveel mogelijk hulp bieden, hoe klein of groot deze
bijdrage ook is, zodat we aan deze vluchtende Oekraïners kunnen laten zien dat ze op ons kunnen rekenen.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

>

Energietoeslag

Het kabinet heeft aangekondigd dat er een
energietoeslag van 800 euro komt voor huishoudens met een lager inkomen (op of net
boven het sociaal minimum). De gemeente
krijgt hier veel vragen over. Het is helaas nog
niet mogelijk om een aanvraag te doen.
Zodra meer bekend is vanuit de Rijksoverheid
over de uitvoering van deze regeling, zullen
we deze informatie delen.
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Heeft u al gestemd?
De gemeenteraadsverkiezingen zijn
begonnen. Juist in deze tijd staan we er
nog eens extra bij stil dat wij in een vrij
land wonen waar democratie en eerlijke verkiezingen een vanzelfsprekendheid zijn. Heeft u nog niet gestemd? Ga
dit dan zeker doen! Want met uw stem
heeft u invloed op de partijen die de
komende jaren de koers in Wijdemeren
bepalen. U kunt stemmen tot woensdag 16 maart, 21.00 uur.
Vergeet niet om uw stempas en identiteitsbewijs
(paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee te
nemen naar het stembureau!

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de gemeente stemmen. Op 14 en 15 maart zijn drie stembureaus geopend. Op woensdag 16 maart zijn er
twaalf reguliere stembureaus waar u uw stem uit
kunt brengen. Deze zijn open van 7.30 tot 21.00
uur. Een overzicht van alle stembureaus vindt u
op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

Twee bijzondere stemlocaties
Daarnaast hebben we op woensdag 16 maart
twee bijzondere stemlocaties ingericht. Stembureaus met iets extra’s! Zo bent u van harte
welkom om te stemmen bij restaurant Brambergen in ’s-Graveland en daarna op stap te gaan
met de boswachter. De wandelingen starten om

10.30 uur, 11.30 uur, 13.30 uur en 15.30 uur.
En heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen
in Kasteel Nederhorst? Dit is uw kans. Tussen
9.30 en 12.00 uur en tussen 13.30 en 16.00 uur
kunt u de Grote Zaal, bibliotheek en torenkamers bezoeken. Het stemmen zelf vindt plaats in
één van de bijgebouwen op het terrein.
Deze bijzondere stemlocaties zijn alleen op
woensdag 16 maart geopend van 9.30 tot 17.30
uur.

Zelf niet stemmen?
Heeft u coronaklachten? Of kunt u om een
andere reden niet zelf stemmen? Vraag dan of
iemand anders voor u stemt. Vul hiervoor de

achterkant van uw stempas in en zet een handtekening. Geef een kopie van uw identiteitsbewijs aan hem of haar mee. Degene die voor
u gaat stemmen moet zijn stem op hetzelfde
moment uitbrengen en mag maximaal voor
twee andere personen stemmen.

Gezocht: vrijwilliger voor mensen met beginnende dementie!
Wilt u iets te betekenen voor de ouderen
in Wijdemeren? King Arthur Groep zoekt
vrijwilligers voor een project van de OntMoet-groep.

zich voor langere tijd aan een deelnemer van de
Ont-Moet-groep willen verbinden, bijvoorbeeld
als wandel-, (duo)fiets- of zwemmaatje, of om
samen naar de bibliotheek, film of markt te gaan.

De Ont-Moet-groep (OG) in de Emtinckhof
is een plek waar mensen met beginnende
vergeetachtigheid elkaar wekelijks ontmoeten,
dingen met elkaar delen en doen, hun vragen
en onzekerheden bespreken en waar soms
nieuwe vriendschappen ontstaan. Voor dit
project zoekt de King Arthur Groep mensen die

Hoe werkt het?
Na een eerste gesprek en kennismaking, bepalen u en de gesprekspartner met elkaar of dit
project iets voor u is. Voordat u vrijwilliger kunt
worden, volgt u drie trainingsbijeenkomsten
over beginnende dementie vanuit de opleiding
van de King Arthur Groep. Na deze training kun-

nen vrijwilligers en OG-deelnemers als maatjes
aan elkaar ‘gekoppeld’ worden. De data van
de eerstvolgende trainingsbijeenkomsten zijn:
donderdag 24 en 31 maart en donderdag 14
april van 12.00 tot 16.00 uur in de Grote Zaal van
de Emtinckhof, Eikenlaan 51 in Loosdrecht.

Aanmelden
Zou u zich als vrijwilliger willen inzetten? Neem
dan contact op met Claudia Perin (King Arthur
Groep) via telefoonnummer 06 12 16 66 84 of
via OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Registratie van Oekraïnse
vluchtelingen

Aanmelden hulpacties

We gaan alle vluchtelingen registeren om ervoor
te zorgen dat we ze kunnen helpen met zorg,
onderwijs, werk en inkomen.

Het is hartverwarmend om te zien hoe groot de bereidheid is onder inwoners, organisaties en bedrijven in de
gemeente om Oekraïense oorlogsvluchtelingen te
helpen.

Kent u vluchtelingen of biedt u vluchtelingen een dak
boven het hoofd? Laat hen weten dat ze zich moeten
inschrijven bij de gemeente.

Het aantal hulpacties en inzamelingen groeit snel.
Om inwoners te informeren en om initiatiefnemers met
elkaar te verbinden, houden we op onze site een overzicht
bij van hulpacties.

Ze kunnen zich melden door een e-mail te sturen naar
oekraine@wijdemeren.nl met daarin een contactpersoon met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het
aantal personen dat zich komt inschrijven. Zij ontvangen
vervolgens een uitnodiging van de gemeente.

Organiseert u ook een actie? Geef het aan ons door via
oekraine@wijdemeren.nl
Wij zetten het dan op onze website.

Vragen of zorgen?
De informatie op onze website wordt regelmatig
bijgewerkt. Heeft u een vraag over hulp of opvang van
Oekraïense vluchtelingen in Wijdemeren en vindt u het
antwoord hier niet? Mail uw vraag naar
oekraine@wijdemeren.nl.

Veilige particuliere
opvang
Om op een veilige manier gebruik
te kunnen maken van particuliere
opvang werken het Rode Kruis, VluchtelingenWerk
Nederland en het Leger des Heils samen aan het
werven, screenen en begeleiden van gastgezinnen
en/of woonruimte voor gemeenten.
De organisaties hebben een betrouwbaar netwerk van partnerorganisaties en voldoende personeel en vrijwilligers die de
taken op korte termijn kunnen uitvoeren. Voor meer informatie
over het opvangen van vluchtelingen (als particulier) verwijzen
we u graag naar www.vluchtelingenwerk.nl.

Vluchtelingen
in huis?
Laat het ons
weten
Heeft u op dit moment vluchtelingen uit
Oekraïne opgevangen of heeft u concrete
plannen om vluchtelingen op te gaan
vangen, dan kunt u dit bij de gemeente
melden.
Dat doen we om zicht te hebben op het aantal
vluchtelingen en opvangplekken in onze
gemeente. Stuur een e-mail naar
oekraine@wijdemeren.nl.
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Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 57: vervangen voorzetramen,
zaakkenmerk Z.71032 (06.03.22)
- Stichts End 59: plaatsen raamkozijn zijgevel,
zaakkenmerk Z.71121 (09.03.22)

- Rading 52: plaatsen dakkapel en nokverhoging, zaaknummer Z.70388 (07.03.22)
- Vuntuslaan 20: plaatsen dakopbouw
met nokverhoging, zaakkenmerk Z.69067
(24.02.22)

Beroep

Nederhorst den Berg

Tegen het besluit hogere grenswaarde kunt
u beroep indienen bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

- Anton Mauvelaan 12: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.70253 (04.03.22)
- Dammerweg 8: plaatsen zonnepanelen,
zaaknummer Z.70322 (09.03.22)
- Johannes Bosboomlaan 9 en 11: vervangen
dakkapel, zaakkenmerk Z.70497 (28.02.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47: bouwen botenhuis,
zaakkenmerk Z.71118 (09.03.22)

’s-Graveland

>

Verlenging beslistermijn

- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71023 (04.03.22)

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

Kortenhoef

Loosdrecht

- Moleneind 12: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.71106 (09.03.22)
- Oranjeweg 13: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.71031 (06.03.22)
- Oranjeweg 72: vervangen aanbouw en
verbreden dakkapel voorzijde,
zaakkenmerk Z.70911 (28.02.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
platformen en wijzigen steigers,
zaakkenmerk Z.69458 (24.02.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee
geschakelde woonboten, zaakkenmerk
Z.69248 (28.02.22)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70875 (28.02.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen
woning, zaakkenmerk Z.70910 (28.02.22)
- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.70867 (25.02.22)
- Veendijk 22h: maken opbouw op een bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (08.03.22)
- Vrijheid 84: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70983 (02.03.22)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen dakkapel achterzijde,
zaakkenmerk Z.70985 (02.03.22)
- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71002 (03.03.22)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

> Besluit omgevingsvergunning
en besluit hogere grenswaarde
Dammerweg 11-12, Nederhorst
den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), een omgevingsvergunning hebben
verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst den Berg’ voor
het bouwen van twee gestapelde energieneutrale woningen op het perceel
Dammerweg 11 en 12 in Nederhorst den Berg.
Het college heeft daarnaast voor deze woningen,
gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.
Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen
zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage
Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen
dakkapel, zaakkenmerk Z.70018 (28.02.22)
- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw
en plaatsen dakkapel, zaaknummer Z.68206
(04.03.22)
- Roerdomplaan 9: doorbreken draagmuur,
zaakkenmerk Z.70191 (02.03.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146 t.h.v. H5:
vervangen beschoeiing, zaakkenmerk
Z.68874 (08.03.22)
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De besluiten liggen vanaf 17 maart 2022
gedurende zes weken ter inzage op het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Op verzoek sturen wij u de stukken toe.
Hiervoor kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning
Oud-Loosdrechtsedijk 36a
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), het voornemen hebben om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het
afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrechtlandelijk gebied noordoost 2012’ voor het
oprichten van een minicamping aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 36a, Loosdrecht.
Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad
een verklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen vanaf 17 maart
gedurende 6 weken ter inzage. U kunt het
ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken
op Oud-Loosdrechtsedijk 36a Loosdrecht.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV03OLD36a2022-on01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

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

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
e 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.

Het betreft de volgende personen:
• H. Olivares Rider, geboren 17-09-1987,
per 11-02-2022 naar Spanje
• H. Atta, geboren 07-02-1973, per 17-02-2022
Land Onbekend
• C. Smith, geboren 05-10-2000,
per 17-02-2022 naar Zuid-Afrika			
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.

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
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit 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 zienswijzen ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Het besluit omgevingsvergunning, met
planidentificatienummer:
NL.IMRO.1696.OVDamwg11122021-va01, is
ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Dammerweg 11 of 12.

COLOFON 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.

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, tel. 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)

