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Vogelgriep

Officiële
bekendmakingen

Er waart een uitbraak van de vogelgriep onder
wilde watervogels door het land. Pak zieke of
gewonde vogels nooit zelf op, maar bel altijd
de dierenambulance. Spot je dode vogels?
Bel dan ook de dierenambulance.
Zo voorkomen we verspreiding van het virus.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Sinterklaas in Wijdemeren

Ook dit jaar is Sinterklaas weer aangekomen
in het land. Door alle coronamaatregelen
wel op een andere manier dan gebruikelijk.
Zijn aankomst van zondag 15 november in
Wijdemeren met burgemeester Crys Larson
kijkt u terug via www.stichtingsloep.nl of
GooiTV. Sinterklaas ontvangt graag nog
alle vragen, tekeningen, liedjes en dansjes
via info@stichtingsloep.nl of de Facebookpagina ‘Sloepy Loosdrecht’. Zondag 29
november volgt er weer een uitzending van
Sinterklaas en zijn pieten op GooiTV.

Sportakkoord Wijdemeren:
iedereen in beweging

>

In januari startte de gemeente met het
samenstellen van een sportakkoord.
Een actieplan dat de toekomst van
bewegend Wijdemeren mooier maakt.
Sportformateur Ine Klosters ging hiermee aan de slag; nu ligt er een plan.

ders is een werkgroep gevormd. Deze groep
is aan de slag gegaan met alle opgehaalde
informatie. Zo is dit sportakkoord tot stand
gekomen”, vertelt Ine.

doen om de faciliteiten uit te breiden, zodat
meer mensen kunnen deelnemen. Uiteraard
is dit wel allemaal afhankelijk van de op dat
moment geldende coronamaatregelen.”

Activiteiten

Initiatief aanmelden

“Het doel van het sportakkoord is inwoners
die op dit moment niet of nauwelijks bewegen op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met sporten en bewegen.
Tijdens een bijeenkomst met Wijdemeerse
sportverenigingen, stichtingen, commerciële
sport- en beweegaanbieders en zorgaanbie-

“Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat een
sportschool een speciaal aanbod doet voor
mensen die laagdrempelig willen starten met
fitnessen. Een volleybalvereniging kan het
initiatief ‘start-to-volley’ introduceren. Hierbij
maken niet-sporters kennis met de basisvaardigheden van volleybal. Ook kan een aanbieder van stoelgym voor ouderen een aanvraag

Sport-, beweeg-, en zorgaanbieders in Wijdemeren kunnen hun initiatief aanmelden bij Ine
Klosters via info@sportakkoordwijdemeren.nl.
Per aanbieder is 500 euro beschikbaar mits
dit bijdraagt aan het doel en voldoet aan de
voorwaarden. Het actieplan is binnenkort
online in te zien, houd daarvoor onze sociale
mediakanalen in de gaten.

Gloeilamp eruit, LEDlamp erin
Uw huis duurzamer maken zit soms
in kleine dingen. Heeft u bijvoorbeeld
alle lampen in uw huis al vervangen
door LEDlampen? Dus ook de peertjes op zolder en in de kelder. Nee?
Doe dan mee met de actie Gloeilamp
eruit, LEDlamp erin.

en u verder te informeren over eenvoudige
energiebesparende maatregelen die bijdragen
aan CO2 reductie. Door uw gloeilampen en
spaarlampen in te leveren bij een energiecoach voorkomt u dat ze bij het restafval
terechtkomen.

Lever uw gloeilampen in en ontvang een
voucher van 50 euro voor LEDlampen. Zorg
dat u er snel bij bent! Stuur voor 5 december
2020 een e-mail met uw naam en adres naar
LEDactie@ECWijdemeren.nl. De energiecoach komt dan bij u langs om de oude
gloeilampen en spaarlampen op te halen

Deze actie wordt gefinancierd uit de regeling
reductie energiegebruik (RRE). Een regeling
die in het leven is geroepen om woningeigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Neem voor vragen
of informatie contact op met de energiecoöperatie via www.ECWijdemeren.nl.

Regeling reductie energiegebruik

Beweegboekje 60+

Wilt u weten welke sport- en beweegactiviteiten er bij u in de buurt zijn? Team
Sportservice heeft een nieuw beweegboekje
voor 60 plussers uitgebracht. Hierin vindt
u een overzicht van alle activiteiten in
Wijdemeren. Het beweegboekje vindt u op
www.teamsportservice.nl/gooi of kunt u
opvragen via 60+ beweegcoach Beppie van
de Bunt via telefoonnummer 06 31 59 58 47
of b.vandebunt@inovum.nl. Zij kijkt ook graag
met u mee naar de mogelijkheden om in
coronatijd veilig te kunnen blijven bewegen.
>

Kunstenaars gezocht

De gemeente Gooise Meren is op zoek naar
een nieuw kunstwerk voor de wisselsokkel
op het Veerplein in het centrum van Bussum. Kunstenaars die wonen en/of werken
in de regio Gooi en Vechtstreek zijn van
harte welkom om te reageren. Het nieuwe
kunstwerk symboliseert verandering en
moet kleur geven aan het Veerplein; kleur in
deze tijden van verandering. Kijk voor meer
informatie over de criteria,
selectieprocedure en vergoeding op
www.gooisemeren.nl.
>

BeterDichtbij-app Tergooi

Ziekenhuis Tergooi maakt steeds meer gebruik van de app BeterDichtbij voor online
contact tussen patiënt en zorgverlener.
BeterDichtbij maakt het mogelijk videoconsults en online consults via de mobiele
telefoon en tablet te voeren. Het is een
gebruiksvriendelijke en veilige manier voor
online contact. Daardoor hoeven patiënten
minder vaak naar het ziekenhuis te komen.
U kunt de app gebruiken als u hiervoor
wordt uitgenodigd door uw arts.
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Maak het inbrekers niet te makkelijk
Het is ’s avonds op tijd donker. Een
goed moment om te kijken naar de
veiligheid van uw woning. Is uw huis
goed beveiligd tegen inbraken?
Zorg altijd voor goede buitenverlichting en
laat heggen niet te hoog worden, zeker bij
hoekwoningen en vrijstaande huizen is dit
belangrijk. Spreek eventueel met de buren af

dat zij een oogje in het zeil houden.

Goed hang- en sluitwerk
Inbrekers slaan veelvuldig hun slag door het
openbreken van het cilinderslot of door een gat
te boren in het raamkozijn, waarna de hefboom
van het raam geopend kan worden. Doe de
hefboom dus altijd op slot en haal de sleutel
eruit. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Aangifte doen
Ziet u iets verdachts? Bel dan 112. Noteer
altijd het kenteken als u verdachte personen
ziet met een auto. Neem nooit onnodig risico. Doe ook altijd aangifte bij een (poging tot)
inbraak. Bel daarvoor met de politie via 0900
8844. Meer tips om inbraak te voorkomen?
Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Project Doortrappen: fietsfit blijven
Mede door fietsen blijven ouderen
langer gezond, zelfredzaam en sociaal actief. ‘Fietsfitoefeningen’ en de
keuze voor het soort fiets zijn hierbij
heel belangrijk.

“Wim fietst in de snelle tourgroep en ik in de
e-bikegroep. Ik ben hartpatiënt en kan niet
meer met het niveau mee van Wim. Samen
fietsen doen we nu op onze tandem”, vertelt
Dymph.

Dymph fietst al jaren met haar man bij de
recreatieve fietstourclub CTC Ankeveen.

Fiets Fit Folder
Bent u soms wat stijf als u begint met fietsen?

Gaat het op- en afstappen niet vanzelf? Fietsfitoefeningen helpen met het reactievermogen,
de balans en spierkracht.
Download de Fiets Fit Folder met oefeningen,
op www.teamsportservice.nl/gooi of vraag het
op bij Rosanne Hartman via
rhartman@sportservice.nl. De fietsfitfolder is
onderdeel van het project Doortrappen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Schimmelpenninckhof 8: vervangen kozijnen
(08.11.20)

Breukeleveen
- Herenweg 101a: uitbreiden woning en
plaatsen botenhuis (02.11.20)

recreatiewoonschip naar wonen (30.10.20)
- Dammerweg 108 en 109: afwijken bestemmingsplan bouwen vijftien woningen (29.10.20)
- De Kooi 1: plaatsen overkapping (31.10.20)
- Lange Wetering 3: plaatsen uitweg (05.11.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

- Beresteinseweg 1 t/m 3: bouwen drie
woningen aaneen (29.10.20)
- Loodijk 12f: afwijken bestemmingsplan
huisvesting arbeidsmigranten (02.11.20)
- Noordereinde 149 t/m 243 en tegenover
Leeuwenlaan: kappen 20 bomen (29.10.20)

Kortenhoef
- Dodaarslaan 1: maken uitweg (09.11.20)
- Kortenhoefsedijk 117a: afwijken bestemmingsplan bedrijf naar wonen (29.10.20)

Loosdrecht
- ter hoogte van Boegspriet 10: plaatsen
voetgangersbrug (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: plaatsen
steiger en damwand (29.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 1 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 2 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: afwijken
bestemmingsplan herontwikkeling jachthaven variant 3 (30.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 224: afwijken
bestemmingsplan jachthaven naar wonen
(31.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 65: afwijken
bestemmingsplan voor gebruik hooiberg
naar wonen (05.11.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 61: afwijken bestemmingsplan

Verlenging beslistermijn

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

- Zuidereinde 169: vervangen en verhogen dak
(03.11.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 39: bouwen keerwanden (03.11.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: bouwen
woning (03.11.20)

Zienswijzen

Breukeleveen
- Herenweg 47a: bouwen woning (03.11.20)

- Naast J.H.Burgerlaan 20: bouwen woning
(03.11.20)

> Bekendmaking Wet geluidhinder Noordereinde 171/171A,
‘s-Graveland (ontwerpbesluit)

Loosdrecht
- De Kreek 6: vervangen beschoeiing (29.10.20)
- De Kreek 25: vervangen beschoeiing (29.10.20)
- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (06.11.20)
- Moerbeilaan 17: uitbreiden woning (11.11.20)

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:

Nederhorst den Berg

In procedure is een aanvraag Omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen
op de percelen Noordereinde 171/171a te
’s-Graveland.

- Hinderdam 3: bouwen woning (11.11.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

bedenkingen, ter inzage.
U kunt de stukken over het ontwerpbesluit Wet
geluidhinder inzien op www.wijdemeren.nl bij
ter inzage. Het ontwerp-besluit omgevingsvergunnig en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen kan ingezien worden op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een
mondelinge toelichting worden gegeven op
de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact
opnemen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

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

’s-Graveland

’s-Graveland
’s-Graveland

>

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen over
het ontwerpbesluit Wet geluidhinder schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, die
haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers
van de gemeente. U kunt daartoe contact
opnemen met de hierboven genoemde
administratie.

Beroep

> Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

Ten gevolge van het wegverkeer op 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 in ontwerp
hogere waarden vast gesteld. Door de gemeenteraad is in zijn vergadering van 9 oktober 2020
een ontwerp verklaring van geen bedenkingen
afgegeven ten behoeve van het plan.

Nederhorst den Berg

Ter inzage

- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en
beschoeiing (11.11.20)

Het ontwerpbesluit Wet geluidhinder en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 19
november 2020 gedurende zes weken, gezamenlijk met het ontwerp-besluit Omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
>

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanleg terreinverharding
parkeerplaatsen (29.10.20)

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van
het definitieve besluit tot het verlenen van de
hogere waarden beroep kunnen instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

> Bekendmaking ontwerpverklaring van geen bedenkingen
en ontwerp-omgevingsvergunning bouw van drie woningen
op het perceel Noordereinde
171 en 171A, ’s-Graveland

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend voornemens te zijn om met
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18 november 2020

informeren

Officiële bekendmakingen
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder
a, sub c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 3
woningen op de percelen Noordereinde 171
en 171a in ’s-Graveland.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en landgoederen. Het perceel is bestemd voor
Bedrijf, alsmede voor Waarde-Archeologie-3
en Waarde-Cultuurhistorie.
Op 9 oktober 2020 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
voor het afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Ter inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de
daarbij behorende stukken alsmede de
ontwerpverklaring van geen bedenkingen
liggen vanaf 19 november 2020 gedurende
zes weken ter inzage. De stukken kunnen
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (imrocode NL.IMRO.1696.OVNorend171a2020-on00). De stukken kunnen tevens
worden opgevraagd via info@wijdmeren.nl.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning
moeten worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Een schriftelijke
zienswijze tegen de ontwerpverklaring van
geen bedenkingen moet worden ingediend bij
de gemeenteraad van 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 beroep in te kunnen stellen
moet een zienswijze over het genomen besluit
zijn ingediend.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1,
Kortenhoef
>

de toelichting. De wijzigingen hebben onder
andere betrekking op het parkeren.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, en de daarbij behorende stukken, ligt vanaf 19 november 2020
gedurende een termijn van zes weken ter
inzage. U kunt de stukken inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-va01).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt gesloopt. Het plan voorziet in
de bouw van een woongebouw met vijftien
appartementen met bijbehorende infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet
in de bouw van vijf sociale appartementen en
tien vrije sector appartementen. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de regels en

COLOFON

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 door de
gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 10 september 2020 vastgestelde,

Het betreft de volgende personen:
- F. Sabri, geboren 26-02-1983 per 02-102020 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

Verkeer

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar
heeft gemaakt bij de gemeenteraad 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 vaststelling
beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts kan
een belanghebbende gedurende genoemde
termijn beroep instellen tegen de door de raad
bij de vaststelling van het plan aangebrachte
wijzigingen.
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.

Kennisgeving anterieure overeenkomst Elbert Mooijlaan 1,
Kortenhoef
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de
bouw van vijftien appartementen met bijbehorende infrastructuur aan de Elbert Mooijlaan
1 in Kortenhoef een anterieure overeenkomst
hebben gesloten met de initiatiefnemer van
dat plan.

Ter inzage
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 de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn
vergadering van 8 oktober 2020 het bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef
gewijzigd heeft vastgesteld.

> Bestemmingsplan Partiële
Herziening Bestemmingsplan
Spiegel- en Blijkpolder WSV De
Spiegel, achter Dammerweg 62,
Nederhorst den Berg

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf 19 november 2020 ter inzage.
Een exemplaar van de zakelijke beschrijving
kan worden opgevraagd via
info@wijdemeren.nl met vermelding van
zaaknummer Z.46045.
De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de
zakelijke weergave van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen worden
ingebracht of bezwaar worden gemaakt. De
gesloten overeenkomst zal nog worden gewijzigd in verband met de gewijzigde vaststelling
van het bestemmingsplan Elbert Mooylaan 1,
Kortenhoef.

Bestemmingsplan Partiële Herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV De
Spiegel, achter Dammerweg 62 in Nederhorst
den Berg, onherroepelijk is geworden.

>

Ontheffing parkeren

Het plan

Loosdrecht

Op basis van het nu geldende bestemmingsplan mag het clubgebouw in de richting
van de Spiegel- en Blijkpolderplas worden
uitgebreid.

- Ontheffing parkeren bedrijfsbus Vuntusplein
(10-11-20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

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
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:
			
- H.M.C. van der Laan, geboren 12-06-1969
per 06-11-2020 uit te schrijven naar Land
Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem
dan contact op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (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 onderstaande persoon definitief op te schorten.
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Overig

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi
en Vechtstreek heeft op 6 november 2020
een nieuwe noodverordening vastgesteld. De
noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

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.

