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Geen verkiezingsavond

In verband met de maatregelen rond het

coronavirus is er niet, zoals gebruikelijk, een

verkiezingsavond op het gemeentehuis.

De Wijdemeerse uitslag voor de Tweede Kamer-

verkiezingen maken we bekend via

www.wijdemeren.nl. 

>   NLdoet in mei

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is 

dit jaar verplaatst naar vrijdag 28 en zaterdag 

29 mei. Tijdens NLdoet wordt vrijwilligerswerk 

in de spotlights gezet en wordt iedereen 

uitgenodigd de handen uit de mouwen te 

steken. Coronaproof uiteraard! Doet u mee? 

Op de website vindt u vrijwilligerswerk bij u in 

de buurt. Als organisatie kunt u nog tot

23 april geld aanvragen bij het Oranje Fonds 

voor uw klus. Kijk voor meer informatie op 

www.nldoet.nl. 

>   GFT afval

Onze collega’s van de GAD treffen steeds 

vaker plastic en piepschuim zakjes en bakjes 

aan in de GFT containers. Daardoor kan van 

dit GFT geen compost of biogas gemaakt 

worden. Een volle GFT container, zonder

vervuiling, levert al gauw 20 kilo compost 

op en genoeg groen gas om 4 weken op te 

koken! Is de inhoud vervuild, dan wordt het gft 

waardeloos. Zonde toch!? Precies weten wat 

in welke container moet? Kijk op www.gad.nl. 

>   Tussenevaluatie gebiedsakkoord

Een kleine 70 deelnemers logden maandag

8 maart in bij een bijeenkomst voor de 

tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich 

kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als 

communicatie voor verbetering vatbaar zijn. 

De onlangs aangetreden programmamanager 

Nanette van Goor neemt de signalen serieus: 

“Er is een wereld te winnen.” Lees het hele 

verslag op

www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen. 

>   Ondersteuning woonkosten

Is uw inkomen erg gedaald door de corona-

crisis en kunt u noodzakelijke woonkosten 

niet meer betalen? De gemeente is bezig met 

het uitwerken van de voorwaarden en de 

aanvraagprocedure van de regeling Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Het is momenteel nog niet mogelijk om de 

regeling aan te vragen. Zodra de procedure 

bekend is, kunt u met terugwerkende kracht 

een aanvraag indienen vanaf januari 2021. 

Houd voor de voorwaarden en het aanvragen 

www.wijdemeren.nl in de gaten.

Offi  ciële
bekendmakingen

Woensdag 17 maart zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Heeft u al ge-
stemd? Ook in deze coronatijd is 
stemmen belangrijk. Uw stem heeft 
invloed op hoe alles de komende 
jaren in Nederland geregeld wordt. 
Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, 
wonen, werken of het klimaat. Elke 
stem telt!

Twijfelt u nog op wie u moet stemmen? Doe 

dan de stemwijzer op www.stemwijzer.nl. 

Naar het stembureau neemt u vervolgens 

uw stempas, identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs) én mondkapje 

mee. Vergeet ook niet de gezondheidscheck 

te doen die bij uw stempas zit. 

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de ge-

meente stemmen. Ze zijn open van 7.30 tot 

21.00 uur. Een overzicht van alle stembu-

reaus en afgiftepunten voor briefstemmers 

vindt u op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.  

Op uw stempas staat welk stembureau dicht 

bij uw huis is. Let op: locatie Veenstaete is 

vervangen door parochiezaal ’t Achterom 

in Kortenhoef. Omwonenden zijn hierover 

geïnformeerd. Alle stembureaus zijn toegan-

kelijk voor mindervaliden.

Zelf niet stemmen?
Heeft u coronaklachten of heeft u een 

andere reden waarom u niet kunt stemmen? 

Dan kunt u vragen of iemand anders voor u 

stemt. Om iemand te machtigen vult u de 

achterkant van uw stempas in en geeft u 

een kopie van uw identiteitsbewijs aan hem 

of haar mee.

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

’s-Graveland

• Hervormde Kerk, Noordereinde 14* 

Kortenhoef 

• Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

• Sporthal De Fuik, Zuidsingel 56

• Ottenhome, Zuwe 20

• Parochiezaal ’t Achterom, Kerklaan 26 

Ankeveen

• ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B 

Loosdrecht

• Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 

• De Emtinckhof, Eikenlaan 51

• Finley, Nieuw-Loosdrechtsedijk 242

• Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

• Basisschool De Catamaran, Bleekveld 1 

Nederhorst den Berg

• VV Nederhorst, Platanenlaan 1

• De Bergplaats, Kerkstraat 7

• Restaurant Steiger 1394, Dammerweg 84

• Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Stemlocaties 17 maart

Breukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

Ankeveen
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Geopend van 
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor 
mindervaliden

* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk voor mindervaliden.
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Meerdaagse stemlocaties 
(15, 16 en 17 maart)

Ankeveen

• ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B 

Loosdrecht

• Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 

Nederhorst den Berg

• Sporthal De Blijk, Blijklaan 3 

Kortenhoef

• Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5
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    Heeft u al gestemd? 

#mooiWijdemeren
@wijdemerenvanboven

Wat zijn bij u thuis de 
energievreters?

Op 9 maart heeft het college de 
gemeenteraad tijdens een beeld-
vormende sessie bijgepraat over de 
zienswijzen die zijn ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel 
fase 8. 

De raad had hierom verzocht omdat er 

op het plan ongeveer 375 zienswijzen zijn 

ingediend. Daarvan is ongeveer 60 procent 

afkomstig van bewoners van direct aanlig-

gende straten rond het plangebied. De rode 

draad van de zienswijzen van bewoner, de 

provincie en Natuurmonumenten kwam 

tijdens de sessie aan bod. 

Open houding en constructief gesprek
Wethouder De Kloet spreekt van een nuttige 

avond. “In verband met de provinciale om-

gevingsverordening die eraan zat te komen 

heeft de ontwikkelaar het plan versneld 

ingediend. Daarbij hebben zowel de ont-

wikkelaar als ik aangegeven dat de plannen 

niet in beton zijn gegoten. De stedenbouw-

kundige invulling is een creatief proces waar 

we over in gesprek willen blijven met alle 

partijen. De raad kan de stedenbouwkundige 

kaders aanscherpen. Dan kunt u denken aan 

de bouwhoogte en het aantal woningen. 

Ook met de provincie hebben we goede 

gesprekken over hun zienswijzen. 

Zuidsingel fase 8 is voor Wijdemeren een 

groots plan dat enorm leeft. De participatie 

tot nu toe heeft niet geleid tot een open 

gesprek met bewoners. Dat moeten we 

aanpassen. Slokker Timpaan gaat daarom op 

een andere manier invulling geven aan de 

participatie.” 

Zuidsingel fase 8, hoe kan het wel



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Ter hoogte van Herenweg 14: kappen één 

   boom (05.03.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Wonderfeel 16, 17 en 18 juli 2021 (08.03.21)

- Noordereinde 327: slopen woning (04.03.21)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen van zestien bomen 

   (05.03.21)

- Julianaweg 7: bouwen serre (07.03.21)

- Moleneind 46: wijzigen gevel en dak (09.03.21)

- Zuidsingel 68: plaatsen dakkapel (07.03.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 6: plaatsen twee dakkapellen 

   (04.03.21)

- Beukenlaan 48: plaatsen dakopbouw (08.03.21)

- Boegspriet 38: vervangen kozijnen (07.03.21)

- Industrieweg 16: oprichten tankstation (05.03.21)

- Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 204: 

   kappen één boom (05.03.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96a: verbouwen

   woning (25.02.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3: vervangen 

   damwand (02.03.21)

- Rading 12: uitbreiden woning (01.03.21)

- Rading 146: plaatsen billboard (26.02.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 32: afwijken bestemmingsplan 

   aanvoerweg chalets voor tien jaar (08.03.21)

- Hinderdam 20: verlengen steiger (09.02.21)

- Nieuw Walden 18 en 20: uitbreiden bedrijfs-

   pand (01.03.21)

- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen 

   (08.03.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (03.03.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 68: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

- Carll Heinrich Knorrlaan 97: bouwen overkap-

   ping en fietsenberging (02.03.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: herstellen tuin-

   muur en toegangspoort (02.03.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen garage 

   (05.03.21)

- Vuntuslaan 6: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

- Vuntuslaan 10: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

Nederhorst den Berg
- Achter Juliana-Bernhardplein 6: bouwen 

   twaalf woningen (03.03.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

’s-Graveland
- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-één 

   kapwoning (09.03.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw 

   (08.03.21)

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning realiseren woonboot 
Hinderdam 1a, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens 

zijn om met toepassing van de artikelen 2.10 en

2.12, eerste lid, onder a, sub 3o van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het 

afwijken van het bestemmingsplan voor een 

woonboot op Hinderdam 1a in Nederhorst den 

Berg 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

   strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 

   onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de 

gemeenteraad af te geven verklaring van geen 

bedenkingen. In de raadsvergadering van 30 juni 

2020 heeft de gemeenteraad bij amendement 

de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 

het ontwerp vvgb liggen vanaf 18 maart 2021 

gedurende zes weken ter inzage. De omge-

vingsvergunning met bijbehorende stukken is 

digitaal raadpleegbaar op

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging 

kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke 

zienswijze worden ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een monde-

linge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de het secretariaat Fysiek 

Domein op telefoonnummer 14 035.

Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerp-

besluit verklaring van geen bedenkingen kunt te 

richten aan de gemeenteraad van Wijdemeren 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen 

tegen de omgevingsvergunning dient u een 

zienswijze te hebben ingediend tegen het 

ontwerpbesluit.

>  Ontwerpbestemmingsplan
’t Laantje 3 en 4, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan ’t Laantje 3 en 4, Loosdrecht ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan behelst de realisatie van een apparte-

mentencomplex in (gedeeltelijk) vier bouwlagen 

met 49 appartementen en een parkeergarage. 

Het perceel ligt ten zuiden van het Bosje van 

Sprengen, ten noorden van de woningen in de 

wijk Hallinckveld en aan de oostzijde loopt de 

Luitgardeweg. De twee bestaande vrijstaande 

woningen worden gesloopt. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande donderdag

18  maart 2021 gedurende een termijn van zes 

weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende

stukken kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7800tLntje342020-on00 of 

via het adres). 

U kunt de stukken digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan contact op worden genomen 

met de administratie van het Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestem-

mingsplan beroep te kunnen instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State dient over het ontwerp-bestemmingsplan 

een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeen-

teraad.

>  Bekendmaking wet geluidhinder 
’t Laantje 3 en 4 (ontwerpbesluit)

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:

Er loopt een procedure voor het in ontwerp vast-

stellen van het bestemmingsplan ‘Laantje 3 en 4 

te Loosdrecht. Het betreft de realisatie van een 

appartementengebouw met 49 appartementen 

aan ’t Laantje 3 en 4 in Nieuw-Loosdrecht. Ten 

gevolge van het wegverkeer op de Luitgardeweg 

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen
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Een Nederlands huishouden verbruikt 
jaarlijks gemiddeld 2.765 kilowattuur (kWh) 
elektriciteit. Is uw jaarlijkse verbruik meer 
dan dit gemiddelde? Waar komt dat dan 
door? Misschien heeft u energievreters in 
huis; zoals een oude koelkast, elektrische 
boiler, of aquarium. Gebruik de energie-
gebruiksmeter en kom erachter! 

De energiegebruiksmeter plaatst u tussen 

het stopcontact en het betreffende apparaat. 

Vervolgens kunt u op het apparaat aflezen 

hoeveel energie het verbruikt. Zo wordt u zich 

bewust van het energieverbruik. Misschien wilt 

u sommige apparaten zelfs wel vervangen.

120 euro elektriciteitskosten
Veel inwoners van Wijdemeren hebben hun 

energieverbruik thuis al onderzocht. Zo 

kwam Erik erachter dat zijn aquarium een 

echte energievreter is en dat hij hiervoor 120 

euro per jaar aan elektriciteitskosten kwijt is. 

Ook Cedric is enthousiast over de energie-

gebruiksmeter: “Mooi stukje bewustwor-

ding, mede dankzij de koppeling tussen het 

energieverbruik en de kosten.” 

Doe ook mee!
Wilt u ook meedoen? Stuur een mail naar 

energie@ecwijdemeren.nl. Een energie-

coach komt de energiegebruiksmeter bij u 

langsbrengen. We hopen dat u na twee tot 

drie weken uw ervaringen met ons deelt. 

Doet u er ook een foto bij? Geef de 

energiegebruiksmeter daarna door 

aan buren of vrienden zodat zij hun 

energievreters ook kunnen vinden. 

Wat zijn bij u in huis de energievreters?
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zullen de woningen aan de oostkant van het ap-

partementencomplex een hogere geluidsbelas-

ting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester 

en wethouders hebben overeenkomstig artikel 

83 en 110a Wet geluidhinder voor dit apparte-

mentengebouw in ontwerp hogere waarden 

vastgesteld.

Inzage  
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde 

stukken, liggen vanaf 18 maart 2021 geduren-

de zes weken ter inzage, gezamenlijk met de 

ontwerp bestemmingsplan ’t Laantje 3 en 4. De 

stukken over de ontheffing op grond van de Wet 

geluidhinder kunnen worden ingezien op

www.wijdemeren.nl/terinzage. Desgewenst kan 

een mondelinge toelichting worden gegeven 

op het ontwerp-besluit. Hiertoe kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de afdeling 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. De 

stukken over het ontwerpbestemmingsplan 

en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

>  Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Horstermeer 
(Middenweg 29-33), Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het 

bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 

29-33) in Nederhorst den Berg gewijzigd heeft 

vastgesteld. 

Plan
Het perceel Middenweg 33 was op grond 

van het voorheen voor dit perceel geldende 

bestemmingsplan Horstermeer bestemd voor 

agrarisch met de aanduiding kas. Op dit perceel 

is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. Het 

perceel grenst aan de percelen Middenweg 29 

en 31 die op grond van het voorheen geldende 

bestemmingsplan bestemd waren voor bedrijf. 

Deze bestemming wordt in het nu vastgestelde 

bestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 is op grond van het 

nu vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer 

deels bestemd voor bedrijf en deels voor wonen. 

Het plan voorziet binnen de bestemming bedrijf 

in de bouw van een  bedrijfsloods en een test-

veld voor machines voor het beheer en onder-

houd van kunstgrasvelden. Deze bestemming 

voorziet tevens in een geluidscherm. 

De bestaande agrarische bedrijfswoning met 

bijbehorende grond is nu bestemd voor wonen. 

Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, 

voor burgerwoondoeleinden is toegestaan. Het 

bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld om-

dat in de regels van het ontwerp-bestemmings-

plan een foutieve maximale toegestane hoogte 

van het geluidscherm op het achterterrein is 

aangegeven. 2 meter in plaats van maximaal

3,5 meter. In de toelichting over het ontwerpbe-

stemmingsplan is deze maatvoering wel goed 

aangegeven.

Inzage 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, 

met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 maart 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.

nl (NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-va00 of 

op adres Middenweg 33, 1394 AC Nederhorst 

den Berg). U kunt de stukken ook digitaal

opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Over het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten dat hij dit niet heeft

gedaan kan gedurende de termijn van ter 

inzageligging tegen het besluit tot vaststelling 

beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een 

belanghebbende gedurende genoemde termijn 

beroep instellen tegen de door de gemeente-

raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte 

wijziging.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de Voorzitter van genoemde 

afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt 

het bestemmingsplan niet in werking voordat op 

dit verzoek is beslist.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- T.h.v. J.H. Valkenburglaan 28:  aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

   (bij GPP met aanvrager) (03.03.21) 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Dobbelaan 3: opheffen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met

   aanvrager) (11.03.21) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeer-
plaatsen voor het opladen van elektrische 
voertuigen op twaalf locaties in Wijdemeren

1. Loosdrecht – parkeerterrein Laan van Eiken-

    rode hoek Eikenlaan (05.03.21)

2. ’s-Graveland – Zuidereinde tegenover

    huisnummer 140 (05.03.21)

3. Loosdrecht – naast Flits 1 (05.03.21)

4. Loosdrecht – naast Beukenlaan 28 (05-03-2021)

5. Loosdrecht – parkeervakken voor Frans 

    Halslaan 21 (05.03.21)

6. Loosdrecht – parkeerterrein Lindelaan hoek 

    Eikenlaan (05.03.21)

7. Kortenhoef – Egidius Blocklaan ter hoogte 

    van huisnummer 33 (08.03.21)

8. Kortenhoef – Elbert Mooijlaan tegenover 

    huisnummer 1 (08.03.21)

9. Kortenhoef – parkeerterrein Roerdomplaan 

    (08.03.21)

10. Ankeveen – Herenweg ter hoogte van

      huisnummer 50 (08.03.21)

11. Nederhorst den Berg – Platanenlaan –

      parkeerterrein sportcomplex (08.03.21)

12. Nederhorst den Berg – Uiterdijksehof naast 

      huisnummer 11 (08.03.21)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belangebbende – gedurende zes 

weken na publicatiedatum in de Staatscourant 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders. 

>  Beschikking ambtshalve uitschrij-
ving uit de brp

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 (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaan-

de persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:
- M.K. Hadamek, geboren 10-11-1988 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- A. Juntasit, geboren 10-12-1982 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- R.B. Loeff, geboren 14-07-1988 per

   28-01-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- R.P. Skikiewicz, geboren 20-02-1983 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- M. Westland, geboren 30-06-1977 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- S.H. Wognum, geboren 14-01-1963 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend

- M. Zagrodzki, geboren 07-10-1980 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

>  Drank- en horecavergunning

Ankeveen 
- Bistro de Molen, Loodijk 30: drank- en

   horecavergunning (01.03.21) 

>  Ontheffing

Kortenhoef
- Sporthal De Fuik, dansstudio Van Harten:

   ontheffing geluid i.v.m. gebruiken van een 

   draagbare geluidspreker ten behoeve van het 

   geven van danslessen in de openbare buiten-

   ruimte bij sporthal De Fuik, van 16.00 uur tot 

   17.00 uur op donderdag van 1 maart 2021 tot 

   en met 1 mei 2021 (06.02.21)  

Nederhorst den Berg
- Sportlokaal, Reeweg 12-3: ontheffing voor het 

   plaatsen van twee containers op de openbare 

   weg (parkeerplaatsen en verder) achter het 

   sportlokaal. Plaatsing containers van 11 februari 

   tot en met 1 mei 2021 (26.02.21)

- Jozefschool, dansstudio Van Harten: onthef-

   fing geluid i.v.m. gebruiken van een draagbare 

   geluidspreker ten behoeve van het geven van 

   danslessen in de openbare buitenruimte bij 

   de Jozefschool, van 15.30 uur tot 18.15 uur op 

   maandag, van 1 maart 2021 tot en met

   1 mei 2021 (06.02.21) 

>  Melding

Loosdrecht
- TV de Rading: melding gebruik tennisbaan-

   verlichting (02.03.21) 
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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 (tussen 

haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter 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 wethou-

ders (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 verzen-

den 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.

Persoonsregistratie

Overig

Verkeer


