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Kleine
bespaarmaatregelen

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@fredvandrunen

Mondkapje = restafval
Gebruikt u bij het boodschappen doen of als
u met het openbaar vervoer reist weleens
een mondkapje of latex handschoenen?
Gooi ze na gebruik bij het restafval; dus niet
in de PMD-container en zeker niet op straat.
Bedankt!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren
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www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Testen op corona

Iedereen met milde klachten die mogelijk
duiden op het coronavirus kan sinds
1 juni een afspraak maken om zich te
laten testen bij de GGD. Heeft u klachten
zoals hoesten, verkoudheid of koorts?
Dan kunt u de landelijke afsprakenlijn
0800 1202 bellen om een afspraak te
maken voor een test. Het telefoonnummer is zeven dagen per week vanaf 8.00
tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak
te maken bij een testlocatie in de buurt.
>

Samen tegen ‘onzichtbare’ criminaliteit
Een hennepkwekerij midden in het
Loosdrechts Plassengebied, het witwassen van geld, een xtclab in een
leegstaand bedrijfspand.Voorbeelden
van ‘onzichtbare’ criminaliteit die in
uw omgeving helaas voorkomen. De
gemeente werkt samen met andere
gemeenten, de politie, de brandweer het Openbaar Ministerie en de
Belastingdienst om als één overheid
te strijden tegen deze ondermijnende
criminaliteit. Ook uw hulp is hierbij
nodig.
Wijdemeren heeft een enorm buitengebied.
Wat daar gebeurt is niet altijd even goed
zichtbaar. Dat maakt het een interessant
terrein voor de misdaad. Zo zien we on-

dermeer dat, door teruglopende landbouw,
boeren te goeder trouw hun percelen
verhuren. Criminelen kunnen hiervan
gebruikmaken. Ook zijn er veel recreatieparken waar mensen tijdelijk wonen en die
soms ook een toevluchtsoord zijn voor
criminelen.

Aanpak
Onze medewerkers zijn getraind op het
signaleren van criminele activiteiten, ze
houden toezicht en treden op als zaken
niet in de haak zijn. Ook zijn er regelmatig
integrale controles waarbij gemeenten
en politie samenwerken en verschillende
signalen bundelen. Ook u kunt helpen als u
een niet-pluis gevoel hebt. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke geur die hennep-

kwekerijen en drugslabs kunnen afgeven,
onbekende en verdachte voertuigen op
een erf, het laden en lossen door wagens
die opvallend dicht tegen een schuur aan
geparkeerd zijn en activiteiten die voornamelijk in de avond of nacht plaatsvinden.

Meld Misdaad Anoniem
Zaken die niet kloppen kunt u geheel anoniem
melden bij Meld Misdaad Anoniem op
0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke, landelijke organisatie. Het is dus geen
onderdeel van de politie. Natuurlijk kunt u
zaken ook melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via
www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Veilig sporten volgens de richtlijnen
Zoekt u een veilige sportactiviteit
voor u of uw kind? Er worden langzamerhand weer sportactiviteiten
opgestart waarbij rekening wordt
gehouden met de huidige RIVMrichtlijnen.

Wijdemeren. Het aanbod op dit platform
groeit nog dagelijks. Bent u geen lid van
een vereniging? Ook dan is dit een kans om
weer in beweging te komen en kennis te
maken met een nieuwe tak van sport.

Zo bieden verenigingen nieuwe of gratis
activiteiten aan, of hebben ze activiteiten
naar buiten verplaatst zodat ze kunnen
voldoen aan alle coronarichtlijnen.

Team Sportservice ‘t Gooi en gemeente
Wijdemeren spannen zich gezamenlijk in
om de opstart van sportactiviteiten zo goed
en veilig mogelijk te laten verlopen. Heeft
u vragen? Neem dan contact op met Robin
van der Vliet via
rvandervliet@teamsportservice.nl of kijk op
www.teamsportservice.nl/gooi voor alle
sportaanbieders in de gemeente Wijdemeren.

Veiligsporten.nu
Het platform www.veiligsporten.nu geeft
een overzicht van die sport- en beweegactiviteiten voor onder andere de gemeente

Team Sportservice

Wie verdient een kaart?

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen, maakt u zich misschien
nog steeds zorgen over familie, vrienden
en anderen in uw directe omgeving. Wie
kan er een hart onder de riem gebruiken?
De burgemeester en wethouders sturen
graag een persoonlijke kaart! Wat uw
verhaal ook is: laat ons weten waarom hij,
zij of u een kaartje verdient en mail naam,
adres, postcode en woonplaats naar
communicatie@wijdemeren.nl.
We gaan zorgvuldig om met de adresgegevens en gebruiken deze niet voor
andere doeleinden.
>

Meldpunt discriminatie

Bent u gediscrimineerd of bent u er getuige van? Meld het dan bij het Meldpunt
Discriminatie Gooi en Vechttreek. Zij
nemen uw melding in behandeling en
zoeken samen met u naar een oplossing.
Melden is altijd zinvol. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen waar, hoe vaak
en in welke vorm discriminatie voorkomt
in de regio. Melden kan via
discriminatie@versawelzijn.nl of via
telefoonnummer (035) 68 30 154. Zie ook
www.meldpuntdiscriminatiegv.nl.
>

#hiermoetjezijn

Laat uw paspoort maar thuis! Waarom zou
u ver weg gaan als we álles in huis hebben
voor een onvergetelijke en onverwachte
ontdekkingstocht in eigen land. Wilt u
helpen ons prachtige gebied op de kaart
te zetten bij toeristen in Nederland? Deel
de mooiste plekken in onze gemeente op
social media en gebruik #hiermoetjezijn
en #mooiWijdemeren. Zelf op zoek naar
een mooie recreatieplek in Nederland?
Zoek dan eens op #hiermoetjezijn voor
verrassende ideeën in eigen land.
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Toch op reis naar het buitenland? Dit moet u weten
Sinds maandag 15 juni is het weer
mogelijk om op vakantie te gaan
naar andere landen binnen de EU/
Schengenzone. Wat moet u weten
als u buiten Nederland op vakantie
wilt?

land van bestemming. Download daarnaast
de reisapp van buitenlandse zaken en zet
de pushberichten aan. Houd tijdens uw vakantie het reisadvies in de gaten. En bekijk,
voor u vertrekt, of u verzekerd bent voor
repatriëring.

Het reisadvies voor veel landen binnen
de EU/Schengenzone is aangepast van
oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel
(vakantiereizen mogelijk, let op risico’s).
Het reisadvies blijft oranje als een land het
coronavirus nog niet voldoende onder
controle heeft, nog geen Nederlandse
toeristen verwelkomt of quarantaine oplegt
bij aankomst.

Veranderende situatie
De situatie rond het coronavirus kan elk
moment veranderen. Bij een nieuwe uitbraak kunnen landen strenge maatregelen
nemen, zoals het afsluiten van gebieden
en het sluiten van grenzen. Dat kan heel
snel gaan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid of u dit risico wil nemen.

Reisadvies
Bent u van plan om op reis te gaan, informeer vooraf naar de maatregelen in het

Kleine bespaarmaatregelen cadeau bij een energiecoachgesprek
Een douchebespaarkop, tochtstrips,
LEDlampen of een standbykiller;
allemaal kleine energiebesparende
maatregelen die gezamenlijk een
groot verschil kunnen maken. Doe
ook mee met de actie van de energiecoöperatie Wijdemeren en ontvang een cadeaubon van 35 euro.
Op 1 juni is de energiecoöperatie Wijdemeren gestart met de actie kleine bespaarmaatregelen. Doet u een aanvraag voor
een (gratis) energiecoachgesprek, dan ontvangt u een cadeaubon van 35 euro voor
kleine bespaarmaatregelen naar keuze. Ook
krijgt u een handig overzicht met tips voor
energiebesparende maatregelen.

Onderzoek energieverbruik
Wilt u nog een stap extra zetten? Dan is het
inregelen van de verwarming of het onderzoeken van uw energieverbruik interessant.
Via de energiecoach kunt u een inregelkit
voor de centrale verwarming lenen of een
energieverbruiksmeter.

Coronamaatregelen
Maak dus een afspraak met een energiecoach en bespreek de mogelijkheden
van kleine bespaarmaatregelen tot een
energiebesparingsplan voor uw hele huis;
alles is mogelijk. Ook adviseren de coaches
u graag over de beschikbare en verhoogde
subsidies voor woningisolatie. Uiteraard
worden bij de energiecoachgesprekken
de coronamaatregelen in acht genomen.
Ook is het mogelijk om telefonisch advies
te krijgen. Kijk voor meer informatie en het
aanmelden op www.ecwijdemeren.nl.

Regeling Reductie Energiegebruik
De gemeente heeft vanuit de Regeling
Reductie Energiegebruik (RRE) een subsidie
van 90.000 euro gekregen om energiebesparingsacties op te zetten en daarmee de
energiekosten van huiseigenaren te verlagen. Deze actie is hier onderdeel van. De
energiecoöperatie Wijdemeren organiseert
de verschillende acties. De energiecoöperatie werkt met en voor bewoners via een
lidmaatschap van 12 euro per jaar. Het lidmaatschap krijgt u één jaar (2020) cadeau.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Kerklaan 70: maken uitbouw aan achtergevel
(05.06.20)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- De Boomgaard 28: plaatsen keerwanden en
gedeeltelijk overkappen stortvakken (03.06.20)
- Kininelaantje 1: kappen elf bomen (29.05.20)
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (RM)
(09.06.20)
- Zuidereinde 43: aanbrengen isolatie zoldervloer en onderhuis (RM) (28.05.20)

Kortenhoef
- Kalkakker 8: vervangen voordeur en bijhorend
kozijn (04.06.20)

- Beukenlaan 16: plaatsen dakopbouw (09.06.20)
- Golfslag 5, 7, 15, 17, 19, 23 en 26: plaatsen
zonwering (03.06.20)
- Larixlaan 8: plaatsen dakkapel (03.06.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: bouwen
botenhuis (05.06.20)
- Tjalk 68: uitbreiden woning (08.06.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfsgebouw (10.06.20)

Breukeleveen
Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (05.06.20)
- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw
(29.05.20)
- naast Slotlaan 21 en 22: maken toegangsweg
(28.05.20)
- Voorstraat 33: kappen boom (01.06.20)
- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (05.06.20)

- Herenweg 42: bouwen tijdelijke woning
(29.05.20)

’s-Graveland
- Ankeveensepad 1: maken uitweg (05.06.20)
- tegenover Noordereinde 203 en 231: kappen
twee bomen (29.05.20)

Kortenhoef
- C. Vreedenburghgaarde 24: plaatsen kozijn
(29.05.20)
- Emmaweg 27: uitbreiden woning (29.05.20)
- Hoflaan 16: plaatsen dakopbouw (08.06.20)
- Huijbert van Schadijkckln 19: plaatsen dakkapel (08.06.20)
- Lepelaarlaan 28: plaatsen dakkaper (08.06.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 73: plaatsen
overkapping (29.05.20)
- Eikenlaan 34: plaatsen dakkapel en erker
(29.05.20)
- Lindelaan 38: plaatsen erker en dakkappellen
en vervangen vloer (08.06.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 230a: plaatsen
berging (05.06.20)
- Oude Molenmeent 10: legaliseren meterkast
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Officiële bekendmakingen
(cvz-kast) (05.06.20)
- St. Annepad 19: plaatsen dakkapel (10.06.20)

Nederhorst den Berg
- Kooikerboog 4: uitbreiden woning (29.05.20)
- Machineweg 23a: bouwen bedrijfswoning en
maken uitrit (05.06.20)
- Middenweg 35a: bouwen woning (29.05.20)
- voorzijde Voorstraat 33: kappen boom
(03.06.20)
- Wilgenlaan 2: plaatsen schuur (29.05.20)

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State dient over het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij
de gemeenteraad.

Verkeer
>

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Breukeleveen
- Herenweg 91: bouwen woning (29.05.20)

>

Ontwerpbeschikking

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruiken
lagere school en kinderdagverblijf (05.06.20)
Voor het indienen van een zienswijze: zie kader
> Ontwerpbestemmingsplan
Eilandseweg 2 in Nederhorst
den Berg

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 Eilandseweg 2 in
Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Verkeersbesluiten

Wijdemeren
Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op elf locaties in Wijdemeren
1. Ankeveen
2 langsparkeervakken Herenweg
2. ’s-Graveland
Noordereinde tegenover huisnr. 45
3. ’s-Graveland
Zuidereinde tegenover huisnr. 190
4. Kortenhoef
Dodaarslaan (parkeerterrein Dodaarslaan/
Hoflaan)
5. Kortenhoef
Hazenest (parkeerterrein sporthal De Fuik)
6. Loosdrecht
Dirk Smorenberglaan hoek appartementencomplex
7. Loosdrecht
Rading tegenover Rading 162
8. Loosdrecht
Rembrandtlaan t.h.v. plantsoen Van Ostadelaan
9. Nederhorst den Berg
parkeerterrein Blijklaan
10.Nederhorst den Berg – G. Hendrik
Breitnerlaan naast huisnr. 23
11.Nederhorst den Berg – parkeerterrein
Voorstraat hoek Brilhoek;

Het plan
Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg
2 in Nederhorst den Berg wordt gevraagd om
de bestemming van zijn woning te wijzigen
van bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 juni 2020 gedurende een termijn van zes weken ter inzage.
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-on00).
In verband met de maatregelen rond het
coronavirus kan het bestemmingsplan niet
worden ingezien op het gemeentehuis.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen 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 eveneens contact
op worden genomen met de administratie van
het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

U kunt het verkeersbesluit inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen gedurende zes
weken na publicatiedatum in de Staatscourant
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders.

Loosdrecht
- Cafetaria de Schakel, Nieuw- Loosdrechtsedijk 26, uitbreiding terras zolang de landelijk
beperkende maatregelen gelden (12.06.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, Vreelandseweg 42, uitbreiding
terras zolang de landelijk beperkende maatregelen gelden (05.06.20)
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang de
landelijk beperkende maatregelen gelden
(05.06.20)
- Wits Amsterdam B.V., Ankeveensepad 1,
plaatsen van een bouwkeet, hoogwerker en
een toiletunit ivm schilderwerkzaamheden,
8 juni t/m 10 juli 2020 (05.06.20)
- SportLokaal Nederhorst B.V., ontheffing
geluidhinder in de openlucht, zaterdag
20 juni 2020 van 11.00 tot 14.00 uur (12.06.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de
verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht
(Team Juridische zaken en Veiligheid).
Belanghebbenden kunnen binnen deze
termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- parkeerterrein naast de RK kerk, Drive-inbioscoop, 12 september 2020 (05.06.20)

Kortenhoef
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in de
openlucht, donderdagmiddag 17.00 uur
tot 19.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (05.06.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Dodaarslaan
t.h.v. 57, plaatsen toilet tijdens schilderwerkzaamheden, 8 t/m 26 juni 2020 (05.06.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee
weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het
gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht
(Team Juridische zaken en Veiligheid).
Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat
tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.
> Intrekkingsbesluit markten
Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek

Op dinsdag 9 juni heeft de voorzitter van de
veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het intrekkingsbesluit markten vastgesteld.
Het intrekkingsbesluit is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

>

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

- Restaurant de Molen, uitbreiding terras
zolang de landelijk beperkende maatregelen
gelden is nog niet verleend

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 14 juni een nieuwe
Noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Rectificatie verleende vergunningen/ontheffingen APV en
Bijzondere Wetten

>

Intrekking

Intrekking gedoogbesluit tijdelijke verruiming
terras restaurant Argentinos (11.06.20)
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Wapen van Ankeveen, Stichts End tegenover 41, uitbreiding terras zolang de landelijk
beperkende maatregelen gelden (26.05.20)

Kortenhoef

Overig

regelen gelden (20.05.20)
- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover
Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang
de landelijk beperkende maatregelen gelden
(02.06.20)
- SportLokaal Nederhorst B.V., ontheffing
geluidhinder in de openlucht, zaterdag
20 juni 2020 van 11.00 tot 14.00 uur (09.06.20)

- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein
Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in
de openlucht, donderdagmiddag 17.00 uur
tot 19.00 uur zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (29.05.20)
- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan
t.h.v. 12, plaatsen toiletunit tijdens schilderwerkzaamheden, van 28 t/m 13 juli 2020
(05.06.20)
- Wapen van Kortenhoef, Kerklaan 3, uitbreiding terras zolang de landelijk beperkende
maatregelen gelden (08.06.20)

Loosdrecht
- Cafetaria de Schakel, Nieuw-Loosdrechtsedijk 26, uitbreiding terras zolang de landelijk
beperkende maatregelen gelden (29.05.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, Vreelandseweg 42, uitbreiding
terras zolang de landelijk beperkende maat-
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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.

