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Bekendmakingen

>

Bouwen en wonen

Loosdrecht

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Nederhorst den Berg

Breukeleveen
- Herenweg 12a: vergroten haven en bouwen
steigers, zaakkenmerk Z.73665 (01.08.22)
- Herenweg 29: plaatsen kelder naar hoofdvolume, zaakkenmerk Z.73723 (04.08.22)

Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 9: wijzigen gevel,
zaakkenmerk Z.73732 (05.08.22)

- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitweg,
zaakkenmerk Z.72616 (29.07.22)

- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (04.08.22)
- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (04.08.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Bestemmingsplan Dammerweg
61 te Nederhorst den Berg
onherroepelijk

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: maken aanlegsteigers,
zaakkenmerk Z.73725 (05.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen
stretchtent van 14 september tot 2 oktober
2022, zaakkenmerk Z.73767 (08.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen
uitweg, zaakkenmerk Z.73631 (30.07.22)
- Van Mierislaan 11: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.73739 (05.08.22)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
het op 21 april 2022 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Dammerweg 61
te Nederhorst den Berg per 23 juni 2022
onherroepelijk is geworden.

Nederhorst den Berg

Raadplegen

- Middenweg 159: bouwen ozon-installatie,
zaakkenmerk Z.73628 (29.07.22)
- Moleneind 56: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.73660 (01.08.22)

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het
adres Dammerweg 61, te Nederhorst den Berg.
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Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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 onderstaande personen 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.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om
het voornemen tot “ambtshalve” uitschrijving
uit de Basisregistratie te publiceren als de
bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen
een aanvraag omgevingsvergunning.

Verkeer

- Jansen, C., geboren 03-05-1964, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
- Rozendaal, J.C., geboren 04-05-1965, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via
14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren,
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage
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, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Verkeersbesluiten

>

Ankeveen
- Herenweg 87: dichtzetten balkon,
zaakkenmerk Z.73083 (02.08.22)

Loosdrecht
- Vuntuslaan 28, achter op de parkeerplaats bij
de AH in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager)
(augustus 2022 )

Breukeleveen
- Herenweg 32: vervangen schuur,
zaakkenmerk Z.72635 (02.08.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v. realiseren 9 appartementen,
zaakkenmerk Z.72164 (29.07.22)
- Noordereinde 14: onderhoud orgel,
zaakkenmerk Z.72783 (28.07.22)
- Noordereinde 70: plaatsen zonnepanelen
binnen beschermd dorpsgezicht,
zaakkenmerk Z.73321 (28.07.22)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw
voorzijde woning en plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72305 (10.08.22)

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
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, tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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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)

