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Op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag
1 januari 2021 is het gemeentehuis gesloten.
De werkdagen tussen kerst en nieuwjaarsdag
is het gemeentehuis geopend tussen 8.30 uur
en 12.30 uur.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Nederland is officieel in een lockdown. Scholen, winkels en openbare
gebouwen zijn de komende vijf weken
dicht. Ook uw inzet is hard nodig in
deze tijd om het coronavirus voor
eens en voor altijd te bedwingen.

Kort

Wij hebben elkaar in deze decembermaand
meer dan ooit nodig. Ik roep u daarom op de
verbinding te zoeken met elkaar op anderhalvemeter afstand. Stuur een kaartje of appje
aan iemand die dat goed kan gebruiken, zet
een kerstpakket of oliebollen bij iemand voor
de deur of zing samen kerstliedjes via Skype.

Door de coronamaatregelen kan onze
gebruikelijke nieuwjaarsbijeenkomst helaas
niet doorgaan. We hopen u op een later
moment in 2021 weer te kunnen treffen bij
de verschillende bijeenkomsten die we als
gemeente organiseren.

DecemberChallenge
In Wijdemeren zijn al veel prachtige maatschappelijke initiatieven om elkaar te steunen.
U bent van harte uitgenodigd om foto’s
hiervan te delen met elkaar en met mij. We
maken er een #DecemberChallengeWDM
van. U kunt hierover posten op sociale media
of de foto’s en filmpjes van uw
#DecemberChallengeWDM sturen naar
communicatie@wijdemeren.nl. We publiceren de mooiste op onze website en via onze
sociale media. Zo inspireren wij elkaar en
laten we ons van onze beste kant zien in deze
moeilijke tijd.

>

>

>

DecemberChallenge

Bijzondere feestdagen voor
de deur

Mondkapjes voor minima

Heeft u een kleine portemonnee en is dit
bij de gemeente bekend? Dan krijgt u per
huishouden twee wasbare mondkapjes
toegestuurd. Let op: de post kan vertraging
hebben vanwege de aankomende feestdagen. Heeft u in de week van 21 december
nog niets ontvangen? Heeft u kinderen van
13 jaar of ouder en meer mondkapjes
nodig? Neem dan contact op met de gemeente via 14 035 of info@wijdemeren.nl.

Kerstinkopen
Gaat u de komende dagen de kerstboodschappen nog in huis halen? Denk dan
alstublieft goed na over het moment waarop
u deze kerstinkopen gaat doen. Probeer te
kiezen voor lokale ondernemers. Wees goed
voorbereid, kom alleen en het liefst doordeweeks en in de ochtend. Onze anderhalvemeterhosts zijn in de komende weken weer
regelmatig te vinden in Wijdemeren om te
wijzen op de anderhalve meter afstand en,
waar nodig, mondkapjes uit te delen.

Geen nieuwjaarsbijeenkomst

Meld uw klus voor NLdoet

Ook op anderhalve meter afstand zijn er genoeg leuke en veilige activiteiten te bedenken
voor NLdoet op 12 en 13 maart 2021! Door
werkzaamheden aan het aanvraagsysteem
kunt u als maatschappelijke organisatie nog
tot 20 december 2020 een NLdoet-klus
aanmelden en een aanvraag doen voor een
financiële bijdrage. Vanaf 5 januari 2021 is
het nieuwe systeem in de lucht.
Doet u ook mee? Meld uw organisatie aan
op www.nldoet.nl.

Laten we oog hebben voor elkaar.
>

Strooiacties

Crys Larson, burgemeester

Een jaarwisseling zonder vuurwerk
Het kabinet heeft een vuurwerkverbod afgekondigd voor de aankomende jaarwisseling. Ook in Wijdemeren
is het daarom verboden vuurwerk te
verkopen of af te steken.

Wat mag wel?

Het kabinet hoopt met dit verbod de hulpdiensten tijdens de jaarwisselingen te ontlasten in

Niet al het vuurwerk wordt verboden. Het zogenoemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12
jaar) het hele jaar door gekocht en afgestoken

deze coronatijd. Het gaat dan om politie, boa’s en
brandweer, maar zeker ook om alle ziekenhuizen
die al enorme druk ervaren door het coronavirus.

worden, dus ook met oud en nieuw. Sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes mogen dus
wel. Loopt u toch met vuurwerk over straat of
steekt u vuurwerk af, dan kunt u hiervoor een
boete én een strafblad krijgen.

Het is koud! Onze mannen van de buitendienst staan daarom klaar om gladheid op
hoofd- en busroutes, bruggen en doorgaande fietspaden te bestrijden.
De afgelopen week kwamen ze al een
aantal keer in actie! Volg ons op Twitter via
@gemwijdemeren voor de laatste updates
over de strooiacties. Lees waar we strooien
en wat u zelf kunt doen op
www.wijdemeren.nl/strooien.
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Fijne feestdagen van het dorpenteam
Het dorpenteam wenst alle inwoners
van Wijdemeren een fijne en vrolijke
kerst toe en een intieme en warme
jaarwisseling.
Wij bedanken inwoners die zich het afgelopen
jaar hebben ingezet voor alle Appelboom-

projecten en inwoners die zich hard hebben
gemaakt voor anderen in de dorpen van
Wijdemeren. Wij bedanken inwoners die
initiatief hebben genomen, die vrijwilligerswerk doen en het zo mogelijk maken dat
activiteiten, projecten, clubs en stichtingen
kunnen blijven voortbestaan.

Uitkijken naar 2021
In moeilijke tijden zijn jullie de krachtige basis
die Wijdemeren maakt. Wat een voorrecht om
als dorpenteam in deze gemeente te werken
met zo veel betrokken inwoners. Wij kijken
dan ook uit naar 2021. Naar meer samenwerking, nieuwe initiatieven en mooie resultaten!

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 25: plaatsen dakkapel
(28.11.20)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: afwijken bestemmingsplan plaatsen woonschip (13.11.20)
- naast Boegspriet 7: bouwen steigers (15.11.20)
- Horndijk 9: verbouwen woning en plaatsen
botenhuis (30.11.20)
- Lindelaan 34: plaatsen dakkapel (06.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: herstellen
tuinmuur en toegangspoort (05.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren dak
(05.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen
beschoeiing en bouwen botenhuizen (08.12.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 110: bouwen steiger (30.11.20)
- Fazantelaan 18: kappen vijf bomen (01.12.20)
- Hinderdam 3: wijzigen situering woning
(04.12.20)
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen dakkapel
(26.11.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: verplaatsen uitweg
(07.12.20)
- Middenweg 87: verbouwen woning (30.11.20)
- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel
(27.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Schimmelpennickhof 8: vervangen kozijnen
(27.11.20)
- Wessel van Damstraat 4: plaatsen dakkapel
(27.11.20)

Breukeleveen

- nabij ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen
beschoeiing (27.11.20)
- Laan van Eikenrode 1: plaatsen twee
dakkapellen (27.11.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen
villa voor groepswoningen ouderen (01.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: plaatsen
steiger en damwand (07.12.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: bouwen
woning (01.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q7: vervangen
beschoeiing (27.11.20)
- Rading 10: plaatsen kapschuur (07.12.20)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 32: plaatsen dakkapel (27.11.20)
- achter Dammerweg 62: uitbreiden clubhuis
(08.12.20)
- Dammerweg 110: bouwen steiger (09.12.20)
- Eilandseweg 19c: vervangen beschoeiing
(07.12.20)
- Overmeerseweg 74: vervangen toegangshek
(27.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 151 recreatievilla’s 50m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 55m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 70m2 (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen groepsaccommodatie (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen vijf apparte
mentengebouwen en bedrijfsruimte (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatie
woning type A (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatiewoning type B (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen zeven trekkershutten (27.11.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen restaurant
(27.11.20)

- Herenweg 47a: bouwen woning (27.11.20)

Rectificatie

’s-Graveland

>

- naast J.H. Burgerlaan 20: bouwen woning
(08.12.20)
- Leeuwenlaan 26: realiseren kelder en
veranderen gevelopening (27.11.20)
- t.h.v. Noordereinde 149 t/m 243 en tegenover
Leeuwenlaan 40: kappen 28 bomen (27.11.20)

Op 2 december 2020 publiceerden wij een
aangevraagde omgevingsvergunning voor het
plaatsen van een dakopbouw met nokverhoging
op de Kortenhoefsedijk 9 in Kortenhoef. Het juiste
adres is echter Koninginneweg 9 in Kortenhoef.

COLOFON

> Wijziging bestemmingsplan
Buitengebied Nederhorst den
Berg/perceel Torenweg 12,
Nederhorst den Berg

> Kennisgeving anterieure
overeenkomst Torenlaan 12,
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat zij op 17 november
2020 het bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg gewijzigd hebben met
betrekking tot het perceel Torenweg 12 in
Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
bouw van een burgerwoning, in verband met
het beëindigen van het agrarisch bedrijf, op
het perceel Torenweg 12 in Nederhorst den
Berg een anterieure overeenkomst hebben
gesloten met de initiatiefnemers van dat plan.

Plan

Ter inzage

Het agrarische bedrijf ter plaatse is beëindigd.
De bestaande opstallen worden gesloopt,
waarna er één burgerwoning kan worden
gebouwd. Daartoe is het bestemmingsplan
Buitengebied Nederhorst den Berg gewijzigd.
In de regels van het bestemmingsplan
Buitengebied Neder¬horst den Berg is de bevoegdheid voor burgemeester en wethouders
opgenomen om, ingeval van bedrijfsbeëindiging, de bestemming Agrarisch te wijzigen in
Wonen-2, Tuin-1 en/of Agrarisch met waarden
– Natuur- en landschapswaarden. Van deze
bevoegdheid is gebruik gemaakt.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 17 december 2020 ter inzage.
Een exemplaar van de zakelijke beschrijving
kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl
met vermelding van zaaknummer Z.55261.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de
zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingebracht of bezwaar worden gemaakt.

Inzage
Het wijzigingsbesluit, met bijbehorende
stukken, ligt vanaf donderdag 17 december
2020 gedurende zes weken ter inzage. Het
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende
stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.WP20Torwg122019-va00).
De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het ontwerp wijzigingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende
de termijn van terinzagelig¬ging tegen het
besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voor¬zitter van genoemde afdeling.
Het besluit tot vaststelling en daarmee het
bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval
treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
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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 (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 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, 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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

