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Start onderhoud
Oud-Loosdrechtsedijk

Stichtse Kade afgesloten

#mooiWijdemeren
@jezaat

Officiële
bekendmakingen

In verband met snoeiwerkzaamheden is de Stichtse
Kade in Ankeveen van maandag 22 februari tot
en met vrijdag 26 februari dagelijks tussen 7.00
en 17.00 uur afgesloten voor fietsers. U wordt ter
plaatse omgeleid.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Bezorging stempassen

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede
Kamerverkiezingen. Om te kunnen stemmen
ontvangt u op vrijdag 26 of zaterdag 27
februari 2021 de stempassen. Deze worden
bezorgd op het adres waar u op maandag
1 februari 2021 ingeschreven stond in de
Basisregistratie Personen (BRP). De kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor de verkiezingen.
Om te mogen stemmen moet u de Nederlandse
nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn.

Aanslagen gemeentebelasting
binnenkort op de mat
Eind februari kunt u de gemeentelijke belastingaanslag voor 2021 op
de mat verwachten. Heeft u zich
aangemeld voor MijnOverheid? Dan
ontvangt u de aanslag online via uw
berichtenbox.
De aanslagen worden ook dit jaar verstuurd
door de gemeente Hilversum. Zij voeren
sinds januari 2020 de belastingtaken voor
onze gemeente uit. Wijdemeren stelt zelf
de tarieven vast. Op de aanslag vindt u de
WOZ-waarde, afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en eventuele
hondenbelasting.

Belastingzaken online regelen
Via de Digitale Belastingbalie op
www.wijdemeren.nl/belastingen regelt u

eenvoudig online uw belastingzaken. Denk
bijvoorbeeld aan het wijzigen van uw rekeningnummer, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen. Inloggen kan met uw DigiD.

WOZ-waarde te hoog
Is de WOZ-waarde van uw woning volgens
u te hoog? Bijvoorbeeld omdat er sprake
is van achterstallig onderhoud of heeft u
nog een verouderde badkamer? Bekijk altijd
eerst het taxatieverslag, daarin ziet u hoe de
WOZ-waarde van uw woning is bepaald. U
kunt het verslag downloaden via de Digitale
Belastingbalie.

Vragen en bezwaar maken
Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u van
maandag 1 maart tot en met vrijdag 26
maart terecht bij de taxateurs op werkdagen

Ondernemer in Wijdemeren?
Doe mee aan de ondernemerspeiling
Hoe tevreden bent u over het ondernemen in Wijdemeren? Wat kan er beter
en waarop moeten we als gemeente
de komende jaren focussen? Komt u
gemakkelijk aan gekwalificeerd personeel? En hoe beoordeelt u het aanbod
aan bedrijfsruimte? Vul vóór vrijdag 26
januari de ondernemerspeiling in en
denk mee over deze onderwerpen!
We willen het ondernemersklimaat in onze
gemeente versterken. Daarom gaan we aan
de slag met een economische agenda. Hier-

in staan de belangrijkste thema’s en doelen
voor de komende jaren. Door de ondernemerspeiling in te vullen, kunt u meedenken
over deze economische agenda. Welke
onderwerpen verdienen wat u betreft de aandacht? We zijn benieuwd naar uw mening.

Doe mee
Vul vóór vrijdag 26 januari de ondernemerspeiling in via
www.wijdemeren.nl/ondernemen en maak
kans op een restaurantbon ter waarde van
50 euro.

>

tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 14 035. Wilt u daarna alsnog bezwaar
maken? Dat kan ook via de Digitale Belastingbalie. Bezwaar maken via een extern
bureau raden we af, hier zijn hoge kosten
aan verbonden. Zelf bezwaar maken is altijd
gratis.

>

Kwijtschelding
Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Bijvoorbeeld wanneer u een inkomen heeft
op bijstandsniveau of lager. Ook hiervoor
kunt u terecht bij de Digitale Belastingbalie
op www.wijdemeren.nl/belastingen.

In actie voor uw gezondheid

GGD Gooi en Vechtstreek daagt ieder jaar
inwoners uit om in maart mee te doen met
de actie 30dagengezonder. Denk aan niet
snoepen, dagelijks 10.000 stappen zetten, op
tijd naar bed of elke dag uw smartphone een
uurtje uit. Vorig jaar deden in de regio bijna
1200 mensen mee, ook scholen en bedrijven.
Zo’n 90 procent van de deelnemers hield de
uitdaging vol en heeft er positieve ervaringen
aan overgehouden.
Zie www.30dagengezonder.nl.

Afsluiting brug ‘t Hemeltje

Sinds november 2020 vind er grootschalig
onderhoud plaats aan sluiscomplex
’t Hemeltje in Nederhorst den Berg. De sluis en
brug zijn daarom gesloten voor vaarverkeer.
In de periode van 22 februari tot en met
3 maart worden de nieuwe installaties tijdens
acht nachten getest. Daarom is de brug acht
nachten tussen 20:00 en 05:00 uur in beide
richtingen afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. U wordt omgeleid via de Herenweg
in Kortenhoef. Met nood- en hulpdiensten
zijn afwijkende afspraken gemaakt.
Kijk voor de precieze data op
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen.
>

AutoMaatje helpt bij vervoer

Heeft u, of een naaste, een oproep gehad
voor een coronavaccinatie bij de GGD in
Bussum en heeft u geen vervoer? ANWB
AutoMaatje helpt graag. Een rit aanvragen
kan twee dagen van tevoren op werkdagen
tussen 10.00 en 13.00 uur bij Versa Welzijn via
telefoonnummer (035) 69 47 555 of via
automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.
Inwoners in een rolstoel kunnen terecht bij
de Rollybus via www.rollybus.nl.
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Groot onderhoud Oud-Loosdrechtsedijk binnenkort van start
Het groot onderhoud aan de OudLoosdrechtsedijk tussen de rotonde
met de ’s-Gravelandsevaartweg en
Bleekveld gaat, als de weersomstandigheden gunstig zijn, binnenkort
van start. Om het werk zo efficiënt
en veilig mogelijk uit te voeren, is de
dijk vanaf 28 februari tot en met
4 maart dag en nacht gesloten voor
al het doorgaande verkeer.
Wethouder Joost Boermans: “Ik begrijp dat
een volledige afsluiting niet ideaal is. De dijk
is op dit traject echter te smal om eerst de
ene weghelft af te sluiten en vervolgens de
andere weghelft. Ook proberen we hiermee
de overlast voor de bedrijven aan de dijk

zo kort mogelijk te houden. Het wordt een
enorme uitdaging om het werk in zo’n korte
tijd af te ronden, maar alles is erop gericht
om dit te laten slagen!”

Planning
De werkzaamheden staan gepland vanaf
zondagavond 28 februari 18:00 uur tot en
met donderdag 4 maart 17:00 uur. Deze
planning is onder voorbehoud van gunstige
weersomstandigheden. Als het te koud is of
hard regent wordt het werk telkens met een
week opgeschoven.

121 rijdt tijdelijk over de N201. Hulp- en
nooddiensten kunnen, in geval van calamiteiten, altijd het werk passeren en de panden
binnen de afzetting bereiken. Voor mensen
die binnen de afzetting wonen die slecht ter
been zijn of dagelijkse zorg krijgen wordt
een pendeldienst ingezet.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven? Download
dan de app van aannemer KWS en volg het
project Oud-Loosdrechtsedijk (deel 2).

Omleidingsroute
Voor het doorgaande verkeer geldt een
omleidingsroute via de N201. Ook buslijn

Resultaten participatie omgevingsvisie
De participatie rond de omgevingsvisie
is afgerond. Inwoners en ondernemers
konden via Wijdemeren Verrijkt, een
online platform, en tijdens werkateliers
meedenken over de toekomst van
Wijdemeren.
Jan Klink, wethouder Omgevingswet is
enthousiast over de inbreng van inwoners
en ondernemers. “De gemeente is van ons
allemaal dus het is goed om te zien dat veel
mensen zich betrokken voelen bij de toekomst
van Wijdemeren. De bijdragen nemen we mee als advies
bij het opstellen van de omgevingsvisie.”
Enkele inzendingen
• In onze prachtige natuur moeten meer
wandel- en fietspaden komen.
• Geef forten en landgoederen een functie
zoals een museum, zorgappartementen een

hotel of horeca zodat meer mensen ervan
kunnen genieten.
• Bouw in de dorpen appartementen voor
jongeren en senioren.
• Maak winkelgebieden levendig, door meer
diversiteit aan winkels en de mogelijkheid om
te sporten of elkaar te ontmoeten.
Kijk voor alle resultaten op
www.wijdemerenverrijkt.nl.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een visie op de toekomst.
Deze toekomstvisie is nodig omdat natuur,
wonen, economie, bereikbaarheid en duurzaamheid de komende jaren allemaal om een
plek vragen in de schaarse ruimte. Dat betekent
dat we keuzes moeten maken omdat onze
leefruimte beperkt is. De omgevingsvisie is naar
verwachting half 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op uw huis geen zonnepanelen mogelijk?
Doe mee met een gezamenlijk dak
Kunt of wilt u geen zonnepanelen
op uw eigen dak? Investeer dan in de
zonnepanelen op openbare daken
zoals sporthal de Fuik en scouting
Klaas Toxopeus in Kortenhoef.
Iedereen die in Wijdemeren woont
kan meedoen!

zaamheid en in uw eigen portemonnee.
U ontvangt hierdoor namelijk jaarlijks een
korting op de energiebelasting. Kijk voor
meer informatie op
www.ecwijdemeren.nl/participeren-incollectieve-zonnedaken/
Wees er snel bij. U kunt nog meedoen tot
31 maart 2021.

Financieel participeren in zonnepanelen
is een aantrekkelijke investering in duur-

Heeft u een groot dak?
Heeft u zelf een groot dak (>250m2) en
wilt u bijdragen aan 100% groene lokale
energieopwekking in Wijdemeren? Neem
dan ook contact op met de energiecoöperatie. Wellicht is uw dak ook geschikt om
zonnepanelen op te plaatsen. De energiecoöperatie biedt een gratis dakscan en
projectverkenning aan.
Kijk ook op www.grotedaken.ecwijdemeren.nl.

Onderhoud aan onze bomen
In februari is aannemer Van Oostrum
Westbroek begonnen met het onderhoud aan de bomen in met name
’s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen.
Ook treffen we voorbereidingen voor
het kappen van een aantal bomen in
maart.
Woont u in een straat waar we aan het
werk gaan, dan krijgt u een brief van de
aannemer met het verzoek om op tijd
eventueel geparkeerde auto’s etc te verwijderen, zodat de aannemer vrij aan het
werk kan.
Op www.wijdemeren.nl/bomen ziet u waar

de werkzaamheden plaatsvinden.

Kap en herplant
Binnenkort wordt ook bekend welke bomen met en zonder kapvergunning gekapt
worden. Zoals gebruikelijk publiceren we
een overzicht op www.wijdemeren.nl/
bomen. In 75% van de gevallen plaatsen we
nieuwe bomen terug. Dit doen we het liefst
op dezelfde locatie of zo dicht mogelijk
in de buurt. Herplant op precies dezelfde
locatie is vaak niet mogelijk, omdat er ondergronds voor de bomen te weinig ruimte
is om minimaal 40 jaar te kunnen groeien.

Zelf een voorstel doen
Moeten er drie of meer bomen worden gekapt in een straat? Dan overleggen we met
omwonenden over de nieuwe bomen die
we willen planten. Hierbij is het uitgangspunt ‘de juiste boom op de juiste plaats’. U
kunt hiervoor ook zelf een voorstel doen.
Als deze bomen passen in het straatbeeld
en passen bij de technische mogelijkheden
(ondergronds) gaan we hier graag in mee.

Vragen
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met onze boombeheerders via bomen@wijdemeren.nl.
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Natuurijs
lijkt een zeldzaamheid te worden in Nederland.
Maar áls het dan eindelijk zo ver is, barst de
schaatskoorts los! Van
kinderen die de eerste slagen
op het ijs maakten tot aan doorgewinterde professionals: tienduizenden schaatsers stonden dagelijks op
de plassen, sloten en vaarten die de gemeente Wijdemeren
rijk is. Het zorgde voor flinke uitdagingen. Niet alleen voor
de gemeente, maar ook voor onze inwoners, ondernemers
en ijsverenigingen. We kijken ondanks deze uitdagingen
terug op een mooi weekend vol sneeuw, ijs en zon.
We hopen dat u er van genoten heeft!
Het leverde in ieder geval deze prachtige
Hollandse winterbeelden op.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

17 februari 2021
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Agenda’s commissievergaderingen maart
Commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken

Commissie Ruimte en Economie

Gecombineerde commissie Bestuur en
Middelen/Ruimte en Economie

Datum: 2 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

Datum: 3 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

Datum: 4 maart 2021
Tijd: 20.00 uur

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
7 Bestuurlijke Samenwerking
8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
aan de agenda

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
7 Bestuurlijke Samenwerking
8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
aan de agenda

1 Opening
2 Vaststelling agenda
3 Vaststelling concept-afsprakenlijst digitale commissie
Maatschappelijk en Sociale Zaken d.d. 26 januari 2021
4 Mededelingen
5 Toezeggingenlijst
6 Lange Termijn Agenda
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8 Mogelijkheid tot inspreken over onderwerpen vreemd
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Bespreekstukken

Bespreekstukken

Bespreekstukken

9 Verkenningen naar een financieel gezond sociaal
domein
10 Subsidiebeleid 2022-2025 & de subsidieverordening
2021
11 Begrotingswijziging 2020-17 regio G&V Voortzetting
regionaal leerhuis

9 Preventie en Handhavingsplan alcohol en
drugs 2021-2024
10 Onderzoek Porseleinhaven
11 Behandelverzoek CDA inzake MER-procedure
vaarverbinding Hilversums Kanaal -Loosdrechtse
Plassen

Overig

9 Verkeersmaatregelen leefbaarheid
10 Verklaring van geen bedenkingen Dammerweg achter
73 te Nederhorst den Berg
11 Kader notitie Transitievisie Warmte
12 Verklaring van geen bedenkingen plan Reeweg 2a/b
te Nederhorst den Berg
13 Mobiliteitsplan Wijdemeren 2020-2045, deel A 100%,
deel B 80%

12 Vragenhalfuur
13 Sluiting

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

12 Impuls recreatie en toerisme 2021
13 Aangepast normenkader 2020

14 Vaststellen bestemmingsplan Moleneind 46
(voorheen 45) te Kortenhoef

Overig

Overig

14 Vragenhalfuur
15 Sluiting

Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

15 Vragenhalfuur
16 Sluiting

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur
(03.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats, verplaatsen opslag en vervangen loods
(31.01.21)

Nederhorst den Berg
Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: bouwen bedrijfsloods
(04.02.21)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: verbouwen woning van zes
naar negen appartementen (03.02.21)
- Zuidereinde 74e: wijzigen gevels (03.02.21)

- Eilandseweg 9c: maken uitweg (28.01.21)
- Jan Josephsz v Goyenstr 2: plaatsen dakkapel
(29.01.21)
- Vaartweg 20-21: wijziging woning kavel 3
(project Vlindertuin) (28.01.21)

- ter hoogte van Boshoek 1: vernieuwen
beschoeiing (05.02.21)
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen berging (29.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: bouwen en
verplaatsen steigers (29.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c S2: vervangen
beschoeiing (05.02.21)
- Rading 146: plaatsen gevelreclame (10.02.21)
- Ruysdeallaan 33: plaatsen dakkapel en
doorbreken woning (29.01.21)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 27: wijzigen voorgevel (05.02.21)

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Acacialaan 17: plaatsen dakkapel (28.01.21)
- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan
voor Glamping gedurende drie jaar (03.02.21)
- Lieve Geelvincklaan 39: plaatsen dakkapel
(03.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: splitsen woning
(20.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: vervangen
woonboot (08.02.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen
voorgevel (03.02.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: wijzigen gevel
(05.02.21)

Loosdrecht
- Spinaker 1 t/m 37: bouwen zeven
appartementen en twaalf herenhuizen
(Porseleinhaven derde fase) (09.02.21)

Ontwerpbestemmingsplan
Veendijk 21, Loosdrecht
>

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
Veendijk 21 in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan

Kortenhoef

- Herenweg 24: plaatsen brug (02.02.21)

Het plangebied omvat de jachthaven behorende bij Veendijk 21 in Loosdrecht. Ten opzichte
van het vigerende bestemmingsplan wordt het
bunkerstation (tankstation voor vaartuigen) in
noordelijke richting verplaatst en de inhoud
van de toegestane woonschepen binnen het
plangebied gelijk aan de inhoud van de schepen
in het bestemmingsplan Loosdrecht Plassengebied 2013.

- Koninginneweg 64: plaatsen twee dakkapellen
(29.01.21)

Kortenhoef

Inzage

- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning (05.02.21)

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 17 februari 2021 gedurende

>
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen

Verlenging beslistermijn

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

- Stichts End 90: verbouwen woning (29.01.21)

Breukeleveen

Loosdrecht

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
zes weken ter inzage. U kunt het raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Veendijk 21, Loosdrecht.

Zienswijze
Vanaf 18 februari 2021 kunt u een schriftelijk
zienswijze indienen bij de gemeenteraad van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de
administratie van Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

drie woningen op de percelen Noordereinde
171/171a te ’s-Graveland. Deze vergunning is
verleend. Ten gevolge van het wegverkeer aan
het Noordereinde zullen de drie woningen (één
grondgebonden woning en twee appartementen) een hogere geluidsbelasting ondervinden
dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de
Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder voor deze woningen hogere
waarden vast gesteld.

Stukken ter inzage
Om te zijner tijd tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State dient op het ontwerpbestemmingsplan
een zienswijze te zijn ingediend.

> Bekendmaking omgevingsvergunning bouw van drie woningen
op het perceel Noordereinde 171
en 171a, ’s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van
drie woningen op de percelen Noordereinde 171
en 171a in ’s-Graveland.
De omgevingsvergunning en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 18 februari 2021 gedurende
zes weken ter inzage. De stukken kunnen worden
ngezien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(adres: Noordereinde 171, 1243 JP ‘s-Graveland).
De stukken kunnen tevens worden opgevraagd
via info@wijdmeren.nl.

Het besluit over de ontheffing op grond van
de Wet geluidhinder, en andere ter zake zijnde
stukken, liggen vanaf 18 februari 2021 gedurende
zes weken gezamenlijk met het besluit over de
Omgevingsvergunning ter inzage. U kunt de
stukken over het besluit Wet geluidhinder inzien
op de website van de gemeente:
www.wijdemeren.nl bij Ter inzage en het besluit
omgevingsvergunning kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Beroep
Er zijn over het voornemen om de vereiste
ontheffing op grond van de Wet geluidhinder te
verlenen geen zienswijzen ingediend.
Tegen het besluit over de ontheffing op grond
van de Wet geluidhinder kunnen daarom alleen
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
beroep instellen bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
’s-Gravenhage.

Bestemmingsplan herziening
Buitengebied Nederhorst den
Berg met betrekking tot het
perceel Torenweg 12, Nederhorst
den Berg is onherroepelijk
>

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij
het college van burgemeester en wethouders
over de ontwerp-omgevingsvergunning
kenbaar heeft gemaakt alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het
besluit tot vergunningverlening beroep instellen
bij de Rechtbank Midden Nederland, afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Het besluit blijft gelden in die tijd dat een beroepschrift is ingediend. Als dit onwenselijk wordt
gevonden, vanwege een spoedeisend belang of
omdat het besluit onomkeerbaar is, dan kan de
indiener van het beroepsschrift een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van genoemde Rechtbank.

Bekendmaking Wet Geluidhinder Noordereinde 171/171a
‘s-Graveland
>

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 hun college op 17
november 2020 vastgestelde herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg met betrekking tot het perceel Torenweg
12 onherroepelijk is geworden.

Plan
Het deels afbreken van een loods en met het
blijvende bouwvlak een kangoeroewoning
realiseren. Daarnaast wordt het bouwvlak van
een oude werkplaats op het perceel omgezet in
een woning.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 februari 2021 gedurende zes
weken ter inzage. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8400Nld205a2020-va00 of
via het adres). De stukken kunnen digitaal
worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl .

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om,
nadat de bestaande bebouwing is gesloopt, op
het perceel een burgerwoning te bouwen.

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

> Partiële herziening
Bestemmingsplan NieuwLoosdrechtsedijk 205a, Loosdrecht

In procedure is geweest een aanvraag om
Omgevingsvergunning voor de bouw van

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

- S.H. Wognum, geboren 14-01-1963
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- A. Juntasit, geboren 10-12-1982
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- R.P. Skikiewicz, geboren 20-02-1983
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M. Westland, geboren 30-06-1977
per 9 februari 2021 uit te schrijven
naar Land Onbekend
- M. Zagrodzki, geboren 07-10-1980
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend

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

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan 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

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

Persoonsregistratie
dit verzoek is beslist.

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Plan

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend.

COLOFON

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 4 februari 2021 het bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a, Loosdrecht,
heeft vastgesteld.

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.

Het betreft de volgende personen:
- M.K. Hadamek, geboren 10-11-1988
per 9 februari 2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend

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, 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.

