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Officiële
bekendmakingen

De redactie van Wijdemeren Informeren wenst
u een fijne zomer! Op woensdag 28 augustus
verschijnt er weer een volledige editie.
Tot die tijd publiceren wij alleen de officiële
bekendmakingen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Geen reisdocumenten

Op donderdag 1 augustus 2019 wordt de
reisdocumentenserver vervangen. Hierdoor is
het op deze dag niet mogelijk om paspoorten
en identiteitskaarten aan te vragen of op te
halen. Voor overige lokethandelingen kunt u
wel terecht bij burgerzaken.

>

Te weinig geld voor sportclub of
creatieve les?
Wil uw kind na de zomervakantie
graag naar scouting, zwemles,
muziekles, turnen, judoën of toneelspelen, maar is er thuis weinig geld?
Dan kunt u onder andere via de
gemeente een bijdrage aanvragen.
De bijdrage krijgt u dan van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur. Voor kinderen en jongeren
uit gezinnen met weinig geld betaalt het

Jeugdfonds namelijk de contributie of het
lesgeld. Soms ook spullen zoals sportkleding,
dansschoenen of de huur van een instrument.

Bijdrage aanvragen
Een bijdrage kunt u aanvragen via een tussenpersoon. Dat kan iemand van de gemeente
Wijdemeren zijn: de buurtsportcoach, sociaal
makelaar, consulent of iemand van het sociaal
wijkteam. Maar ook een leraar op de basisschool
van uw kind, een schuldhulpverlener, jeugdver-

lener of vrijwilliger van de Stichting Leergeld.

Binnen drie weken les
Als de aanvraag ingediend is, kan uw kind vaak
al binnen drie weken sporten of op les. De
contributie of het lesgeld wordt direct betaald
aan de club of instelling waar uw kind op les
gaat. Kijk voor meer informatie en alle tussenpersonen in de gemeente op
www.wijdemeren.nl/jeugdfonds.

Fotowedstrijd: zomer in Wijdemeren
Van de Loosdrechtse Plassen, tot
de landgoederen in ’s-Graveland
en de natuur rond de Ankeveense
Plassen… Wij zijn op zoek naar
de mooiste zomerfoto’s van
Wijdemeren!

Heeft u een mooie zomerfoto gemaakt?
Deel hem op Instagram of Twitter met
#mooiWijdemeren of plaats hem onder ons
Facebook-bericht en wie weet siert uw foto de
komende periode al onze social mediakanalen
én wint u een echte Wijdemeren Dopper in
een kleur naar keuze.

Gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus 2019 mag u geen gezichtsbedekkende kleding, zoals een integraalhelm,
masker, boerka of bivakmuts, meer dragen
in en rondom gebouwen van het onderwijs,
de zorg en de overheid en in het openbaar
vervoer. Op deze plekken is het belangrijk dat
mensen elkaar kunnen aankijken en herkennen, om een verantwoorde dienstverlening
mogelijk te maken en/of de sociale veiligheid
te waarborgen. Een hoofddoek, geschminkt
gezicht en een pet vallen niet onder het verbod. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

>

Kunst- en cultuurweek

Pssst… in de laatste week van september
organiseert de gemeente een kunst- en cultuurweek in Wijdemeren. Een week vol
muziek, dans, DJ’s, kunst en poëzie.
Waar u kunt kijken en meedoen. Na de zomer
maken we de invulling van de week bekend.
Zet het alvast in uw agenda!

Doe snel mee, de deadline is woensdag 31 juli!
>

U vindt ons op:
Twitter: gemwijdemeren
Instagram: gemeentewijdemeren
Facebook: GemeenteWijdemeren

Burendag

Buurten worden leuker, socialer en veiliger als
mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn.
Op 28 september is het weer Burendag: dé
dag om gezellig samen te komen of iets goeds
te doen voor de buurt. Het is weer mogelijk
om via www.burendag.nl een financiële aanvraag te doen van maximaal 350 euro om uw
plannen te kunnen uitvoeren. Het hele jaar iets
goeds doen voor de buurt? Kijk dan eens op
vrijwilligersplatform www.deappelboom.nl.
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Perken in de Ritsemalaan Kortenhoef
De zes perken in de J.C. Ritsemalaan
zien er gezellig groen uit. Ze worden
onderhouden door een groep buren
uit de straat. Het is de ‘appel van de
maand’!
Eens per maand gaan de buren zo’n anderhalf
uur met elkaar aan de slag om de perken te
schoffelen. Via de ‘schoffel app’ op whats app
houden ze contact.

Tijd en contact
Er is meer contact met de buren ontstaan.
Dat leidt eerder tot een praatje of een andere
activiteit, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke
deelname aan de Driedorpenloop.
Meer weten en ook een buurtinitiatief starten?
Check www.deappelboom.nl.

Koffie met lekkers
De buren schoffelen samen de zes perken in
de straat. Om de beurt regelt een buur koffie
met een lekkernij. In de app delen zij ook
andere leuke weetjes met elkaar.

Voorzichtig met identiteitsgegevens op vakantie
Ook in de vakantieperiode is het
belangrijk om zorgvuldig om te gaan
met de identiteitsgegevens op uw
paspoort of identiteitsbewijs.
Hotels, campings en vakantieparken zijn wettelijk verplicht hun gasten bij het inchecken te
identificeren en te registreren. Dit geldt zowel
in Nederland als in het buitenland. Welke
gegevens zij mogen registreren, verschilt per
land. Meestal zijn dit naam, woonplaats, type
en nummer van het identiteitsbewijs en aankomst- en vertrekdag.

Identiteitsbewijs kort afgeven

titeitsbewijs, zodat de persoonsgegevens
kunnen worden overgenomen. Vraag wel of
zij het burgerservicenummer (BSN) niet willen
overnemen. Dat is niet nodig voor registratie
en dit nummer is, in combinatie met uw pasfoto, fraudegevoelig.

Eigen kopie
Heeft een camping of hotel een kopie van
uw reisdocument nodig? Geef een (vooraf
gemaakte) eigen kopie, waarop het BSNnummer is doorgehaald en de foto is doorgekruist. Vermeld daarop voor wie de kopie
bedoeld is en zet de datum erop. U moet het
originele identiteitsbewijs wel laten zien.

Kopie ID-app
Wil een receptionist zelf een kopie maken?
Gebruik dan een hoesje om fraudegevoelige
gegevens af te schermen of gebruik de Kopie
ID app van de overheid. Dit is een app waarbij
u met een smartphone gemakkelijk en veilig
een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken. U kunt het BSN doorstrepen en er kan
een watermerk overheen gezet worden met
datum en doel van de kopie. Deze scan kan
per mail direct naar de accommodatieverstrekker worden gestuurd.
Vraag bij vertrek altijd de kopie van uw
paspoort terug.

In principe kunt u voor de registratie volstaan
met het tonen of kort afgeven van uw iden-
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Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: vervangen brug (03.07.19)
- Noordereinde 68: vernieuwen gevelbekleding (30.06.19)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk naast 12: plaatsen tijdelijke
woning (08.07.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatiewoningen (09.07.19)

- Huijbert van Schadijcklaan 20: plaatsen dakkapel
(28.06.19)
- Julianaweg 2: maken opbouw op aanbouw (28.06.19)
- Koninginneweg 67: plaatsen dakkapel (28.06.19)
- Wilhelminahof 1: verplaatsen uitweg (10.07.19)

Loosdrecht
- Bloklaan achter 5: renoveren twee pompgebouwen
(09.07.19)
- Dennenlaan 20: plaatsen dakkapel (09.07.19)
- Nootweg 65: plaatsen dakkapel (28.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: herbouw bijgebouw
(09.07.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Nederhorst den Berg
- Machineweg 32b: aanpassen gevel (04.07.19)
- Meerlaan 23: bouwen kapschuur (08.07.19)
- Middenweg 143: verhogen nok (10.07.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Frans Fennishof 32: vervangen dakkapel (27.06.19)

Verlenging beslistermijn

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning
(01.07.19)
> Voorwerpen op- of aan de
weg

Aanvraag Hinderlaan 15 Nederhorst den Berg, plaatsen
van een steiger van 8 juli 2019 tot 16 september 2019
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk t.h.v. huisnr. 66: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (09.07.19)

Loosdrecht
- Acacialaan t.h.v. huisnr. 24: opheffen van gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandigheden belanghebbende (01.07.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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, 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

Overig
> Vaststelling Verordening
leerlingenvervoer 2019

Op 6 juni 2019 heeft de raad de Verordening leerlingenvervoer 2019 vastgesteld. De verordening treedt per 1
augustus 2019 in werking. De verordening is, met ingang
van 1 augustus 2019, in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen.

’s-Graveland
- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw (08.07.19)
- Moleneind 2a: inrichten tijdelijk terras tot 1 januari 2021
(05.07.19)

COLOFON

Ter inzage

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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.

