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#mooiWijdemeren

#mijnkerstbootjewijdemeren

@kindengezincoach

Bekendmakingen

In deze krant stond vlak voor de kerstvakantie
een kleurplaat die gevouwen kon worden tot
bootje. Door een foto van het bootje te posten
met #mijnkerstbootjewijdemeren kon er een
prijs gewonnen worden. De winnaars zijn Jinthe
Jedema en Esra Bentvelsen uit Kortenhoef.
Zij ontvangen een mooi knutselpakket.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Meedenken over babbelbankjes

Het dorpenteam zoekt enthousiaste inwoners
die mee willen denken over “babbelbankjes”.
Babbelbankjes kunnen zorgen voor een
gesprek, ontmoeting en verbinding in een
buurt. Hoe deze bankjes er precies uit gaan
zien en waar ze worden geplaatst? Daar
hebben we uw hulp bij nodig! Meedenken
over dit inwonersinitiatief? Meld u aan bij
sociaal makelaar Simone van der Sluijs via
06 52 51 32 24 of s.vandersluijs@wijdemeren.nl.
> Wmo-vervoer naar vaccinatielocatie gratis

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Wil uw kind graag sporten of muziek
maken, maar is er thuis weinig geld?
Misschien kan het Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie of het lesgeld voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar
weinig geld is voor sport, dans, muziek of
iets anders creatiefs.

Bijdrage aanvragen

Meer informatie

Een bijdrage kunt u aanvragen via een
tussenpersoon. Dat kan iemand van de
gemeente Wijdemeren zijn, zoals een consulent van het sociaal domein, het sociaal
wijkteam of de buurtsportcoach. Maar ook
de juffen en meesters, een schuldhulpverlener of jeugdhulpverlener. Uw kind kan
na aanvraag vaak al binnen drie weken
beginnen!

Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/
noordholland vindt u meer informatie over
het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u
vragen of hulp nodig bij het kiezen van een
sport- of muziekles? Neem dan contact op
met Eva Stam van Team Sportservice via
06 27 55 24 20 of
estam@teamsportservice.nl.

Wordt u één van de nieuwe buurtverkenners?
In de Wijdemeerse transitievisie warmte
zijn vier zogenaamde verkenningsbuurten benoemd. In deze buurten is een
overgang naar een duurzaam alternatief
voor aardgas kansrijk. Dit gaan we in de
komende jaren verder verkennen. De
energiecoöperatie Wijdemeren is daarom op zoek naar vier buurtverkenners
die komend jaar minimaal één dag in de
week, samen met bewoners, de nieuwe
warmtemogelijkheden voor de buurt
gaan onderzoeken.
Als buurtverkenner legt u contacten met en
tussen bewoners, mobiliseert u betrokkenheid en kennis en organiseert u buurtavonden
over de warmteoplossingen en de wensen
van de buurt. U werkt, samen met een

buurtgroep van bewoners, nauw samen
met de gemeente, de energiecoöperatie
en andere betrokken organisaties zoals
bijvoorbeeld netbeheerder Liander en
Waternet.

Aanmelden
Woont u in een van de dorpen van Wijdemeren,
bent u minimaal één dag in de week beschikbaar en legt u graag contacten met bewoners?
Wilt u samen de warmtemogelijkheden onderzoeken en bouwen aan een duurzame buurt?
Word dan, tegen een redelijke vergoeding,
buurtverkenner!
We zijn op zoek naar iemand die deze klus als
zelfstandige (ZZP) kan oppakken. Aanmelden
kan via info@ecwijdemeren.nl of bel met
06 12 39 53 94 (Anne-Marie Poorthuis).

Heeft u een Wmo-pas en maakt u gebruik
van het Wmo-vervoer? Dan hoeft u geen
eigen bijdrage te betalen voor de rit naar de
coronavaccinatielocatie. Ook de rit van de
locatie terug naar huis is voor pashouders
gratis. Voorwaarde is dat de vaccinatielocatie
binnen 25 kilometer van uw woonadres
ligt, de gebruikelijke maximale afstand voor
Wmo-vervoer. Op de vaccinatielocatie in
Hilversum kunnen Wmo-pashouders direct
na de vaccinatie in de ‘rustruimte’ vragen
naar de dagcoördinator om de terugrit te
boeken.
>

E-mailservice bekendmakingen

Wist u dat wij sinds 1 juli 2021 alle bekendmakingen van de gemeente zoals omgevingsvergunningen, verordeningen, beleidsregels,
verkeersregels, bestemmingsplannen enzovoort publiceren op www.overheid.nl en
www.officielebekendmakingen.nl.
Wilt u berichten over uw buurt in uw mail
ontvangen? Meld u dan aan bij de
e-mailservice van www.overheid.nl.
>

Zitting centraal stembureau

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 komt het centraal
stembureau op vrijdag 4 februari 2022 om
10.00 uur bij elkaar. Zij beslissen tijdens een
openbare zitting over de geldigheid van de
kandidatenlijsten en de nummering. Deze
zitting is ook digitaal te volgen. De link
hiervoor wordt nog bekend gemaakt. Wilt u
in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)
aanwezig zijn tijdens de openbare zitting?
Meldt u zich dan vooraf aan via verkiezingen@wijdemeren.nl. In het gemeentehuis
zijn de geldende coronamaatregelen van de
Rijksoverheid van kracht.
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Agenda raadsvergadering
Agenda’s
beeldvormende sessie
Datum: 12 mei 2021
Beeldvormende
sessie Omgevingswet
Aanvang: 20.00 uur
Datum: dinsdag 25 januari 2022
Vaste Agendapunten*
Aanvang:
20.00 uur, digitaal
1.Hamerstukken
Opening
Geheim
2.1.Omgevingswet
Actualisatie grondexploitaties 2021
3.2.Sluiting

Bespreekpunten
Beeldvormende
sessie Nota reserves en
3. Evaluatie woonvisie
2016-2020
voorzieningen,
inzicht
en bekostiging
4. Coronaherstelplan
ondernemers
sociaal
domein
5. Zienswijze voorstel transitiecommissie

Datum: donderdag 27 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

1. Opening
2. Presentatie nota reserves en voorzieningen
3. Presentatie inzicht in bekostiging sociaal
domein
4. Sluiting

1. Opening
2. Gesprek met de burgemeesters Mol en
Broertjes
3 Presentatie over de outsourcing ICT
4. Sluiting

Bekendmakingen
en wonen
> Bouwen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
Ankeveen

Aangevraagde
omgevings->Cannenburgerweg
59d:
uitbreiden bedrijfshal
vergunningen
(25.04.21)
Ankeveen
’s-Graveland
Herenweg 14:2:vervangen
dakkapel,
-- Kininelaantje
plaatsen 3bestaande
padelbanen
(02.05.21)
zaakkenmerk Z.69847
(30.12.22)
- Noordereinde
32: realiseren
schuur (28.04.21)
- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef

- Bernard van Beeklaan 101: plaatsen dakkapel,
Kortenhoef
zaakkenmerk
Z.70018voorgevel
(11.01.22) (22.04.21)
- Kerklaan
10: wijzigen
Hoflaan 64:
-- Kerklaan
22:plaatsen
plaatsendakkapel,
schuur (30.04.21)
zaakkenmerk Z.69968
(08.01.22)
- Kortenhoefsedijk
82: plaatsen
dakkapel (21.04.21)
Oranjeweg 67: maken
-- Kortenhoefsedijk
104a:uitbouw,
afwijken bestemmingszaakkenmerk
Z.69924
(05.01.22)naar wonen
plan
voormalige
ijsclubkantine
(26.04.21)

Nederhorst den Berg

- Johannes Bosboomlaan 13: verbreden dakkapel
Loosdrecht

en nokverhoging
en aanpassen
gevelopening,
- Industrieweg
32: vergroten
hoofdgebouw
zaakkenmerk Z.69989 (10.01.22)
(21.04.21)
T.h.v. Voorstraat 7: afwijken240a:
bestemmingsplan
-- Nieuw-Loosdrechtsedijk
aanleggen
t.b.v. Lentespektakel
2022,
platformen
(22.04.21)
zaakkenmerk
Z.69860 (01.01.22)
- Rading
46a: vernieuwen
dakopbouw en gevels

(23.04.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer
035. U kunt geen bezwaar
Nederhorst
den14Berg
tegen een
-maken
Dammerweg
71:aanvraag
plaatsenomgevingsvergunning.
dakkapel (27.04.21)
- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
> Verleende omgevingsvergun(03.05.21)
ningen
(reguliere
procedure)
- Overmeerseweg
74: verbouwen
schuur (20.04.21)

Loosdrecht

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: vervangen
foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
boothuis, zaakkenmerk Z.69044 (03.01.22)
bezwaar maken tegen een aanvraag.
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa,
zaakkenmerk Z.65289 (03.01.22)
-> Trekpad 19: aanleggen natuurvriendelijke
Verleende omgevingsvergunoevers, beschoeiing, steigers en vlonders,
ningen
(reguliere procedure)
zaakkenmerk Z.69175 (11.01.22)

’Breukeleveen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland

Verlenging
beslistermijn
- Noordereinde
327:
slopen woning met
bijgebouw (03.05.21)
>

Nederhorst den Berg

- Dammerweg 40: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.69184 (10.01.22)
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)
- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met
Burgemeester en wethouders hebben de
overkapping (04.05.21)
beslistermijn van de volgende aanvragen met
Loosdrecht
zes weken verlengd:
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

Kortenhoef

8. Sluiting

Metropoolregio
Datum:
woensdagAmsterdam
26 januari 2022
Aanvang: 20.00 uur, digitaal

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

Overig
Beeldvormende
sessie gesprek met de
6. Vragenhalfuur
burgemeesters
Mol en Broertjes over de go7. Moties van
Vreemd
aan de
vernance
de regio
enagenda
outsourcing ICT

villa’s (50m2) (04.05.21)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
(55m2) (04.05.21)
Melding
-> Bloklaan
22a Activiteitenbesluit
BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s
milieubeheer
(70m2) (04.05.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)
‘s-Graveland
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets- Franse
Kampweg
2: veranderen
bedrijf,(28.04.21)
huis voor
groepswoningen
ouderen
Z.49825
- zaakkenmerk
naast Nieuw-Loosdrechtsedijk
203 en naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
Informatie
bomen (29.04.21)
Tegen
een melding kan geen
worden
- Oud-Loosdrechtsedijk
113cbezwaar
B3 en O8:
gemaakt.
Informatie
kan(22.04.21)
worden verkregen bij
vervangen
damwand
de
Omgevingsdienst
Flevoland
& Gooi (22.04.21)
en
- Ruysdaellaan
28: plaatsen
dakkapel
Vechtstreek
(088)
63 33 000.
- Taxuslaan telefoonnummer
8: plaatsen dakkapel
(22.04.21)

Burgermeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.30 van
de Wet ruimtelijke ordening
> Verleende
omgevingsvergunen
Afdeling (uitgebreide
3.4 van de Algemene
wet bestuursningen
procedure)
recht bekend dat de gemeenteraad in zijn
vergadering
van 18 november 2021 het “bestemLoosdrecht
mingsplan
Het
Achtererf”,9:
heeft
vastgesteld.
- Oud-Loosdrechtsedijk
restaureren
(van de

deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

Plan
- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

Op
het perceel
worden
36 wooneenheden
interieur,
achteren linker
zijgevel en
met
bijbehorende
infrastructuur
gebouwd.
toevoegen
dakramen
(28.04.21)
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan
Kernen Ankeveen,
Kortenhoef
Voor het indienen
van beroep:
zie kader.en
Nieuw-Loosdrecht.

Inzage
> Bestemmingsplan Eilandseweg
Het
met bijbehorende
10 bestemmingsplan,
ws 02 – woonschip,
Nederstukken,
vanaf
19 januari
2022 gedurende
horst ligt
den
Berg
is onherroepelijk
zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken kan worden ingezien op
Burgemeester en wethouders maken overeenwww.ruimtelijkeplannen.nl
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde(NL.IMRO.1696.BP8100Aerf2020-on00).
ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet beIn verband met de maatregelen rond het
stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad
coronavirus kan het bestem¬mingsplan niet
van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde
worden ingezien op het gemeentehuis.
herziening van het “Bestemmingsplan EilandDesgewenst kunt u de stukken ook digitaal
seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den
opvragen via info@wijdemeren.nl.
Berg, onherroepelijk is geworden.

Beroep

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
Een belanghebbende die tijdig zijn/haar zienswijze
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft
beroep ingesteld bij de Raad van State.
gemaakt bij de gemeenteraad, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten
Plan
kan worden dat hij/zij dit niet heeft gedaan, kan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om
gedurende de termijn van terinzagelegging tegen
het op dit perceel afgemeerde woonschip te
het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
vervangen en daarbij een nieuwe groter woonAfdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
schip af te meren.
State, postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende
Het plangebied is gelegen in het buitengebied

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen
op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

19 januari 2022

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

op dit perceel bestaande recreatieappartementen naast het recreatief gebruik permanent bewoond kan worden. Het plangebied is gelegen
genoemde
staande
verblijven, neem
dan
contact
aan de personen
Oud-Loosdrechtsedijk
243,
Loosdrecht.
Inzage termijn beroep instellen tegen de
wijzigingen
die door de met
raadbijbehorende
zijn aangebracht
bij
op
dedeze
gemeente
telefoonnummer
Op
locatieWijdemeren
bevindt zichviahet
Najade Resort,
Het bestemmingsplan,
stukken,
de
van hetop
plan.
035
of mail
dat
bestaat
uitnaar
tienburgerzaken@wijdemeren.nl.
recreatieverblijven.
kanvaststelling
worden ingezien
www.ruimtelijkeplannen.nl. 14

Voorlopige voorziening

> Bestemmingsplan
Degene
die beroep heeft ingesteld,
kan tevens
Eilandseweg
een
om voorlopigeNederhorst
voorziening indienen
4averzoek
– woonschip,
den
Berg
is onherroepelijk
bij
de voor¬zitter
van genoemde afdeling. Het
besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan
treden
afloop van de
beroepstermijn
Burgemeester
ennawethouders
maken
overeenin
werking,
tenzij3.8
binnen
deWet
beroep-stermijn
komstig
artikel
van de
ruimtelijke een
verzoek
om
voorziening
wordt ingeordening
envoorlopige
Afdeling 3.4.
van de Algemene
wet
In dat geval
treedtdat
hetde
bestemmingsplan
- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21) diend.
bestuursrecht
bekend
door gemeenteniet
werking
voordat op
op 4
ditfebruari
verzoek2021
is beslist.
raadinvan
Wijdemeren
vast-

> Bekendmaking van het beNederhorst
den Berg
stemmingsplan
Achte- (22.04.21)
- Wilgenlaan 2: plaatsenHet
twee dakkapellen
rerf op het perceel achter de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
73-87
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Debeeldvormende
raadsvergadering
wordtkunt
digitaal
uitgezonDe
sessies
u live
den en kunt via:
u volgen via de website:
meeluisteren
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad‘live’).
‘live’)
(tabblad

gestelde herziening van het “Bestemmingsplan
Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den
Berg onherroepelijk is geworden.

Verkeer

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
> Verkeersbesluiten
beroep ingesteld bij de Raad van State.

Kortenhoef
Plan

-Het
T.h.v.
Meenthof 59: opheffen
bestemmingsplan
maakt gereserveerde
het mogelijk om
gehandicapten
parkeerplaats
GPP met te
het op dit perceel afgemeerde(bij
woonschip
aanvrager)en
(06.01.22)
vervangen
daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren.
Het plangebied is gelegen in het buitengebied
Persoonsregistratie
van
de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen
Nederhorst den Berg en Nigtevecht.
>Inzage
Voornemen ambtshalve uitHet bestemmingsplan,
bijbehorende stukken,
schrijving
uit demet
Basisregistratie
kan
worden
ingezien
op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
personen (BRP)

Op
grond van herziening
artikel 2.38 t/m Bestemmings2.43 en 2.47 van de
> Partiële
wet
Basisregistratie
PersonenLoosdrecht
(BRP) zijn inwoners
plan
Plassengebied
verplicht
hun verhuizing door te geven en
2013 Oud-Loosdrechtsedijk
243 is
inlichtingen
te verstrekken. Van onderstaand(e)
onherroepelijk
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
Burgemeester en wethouders maken overeenverhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
van de wet BRP heeft het college van burgemeester
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
en wethouders het voornemen het adres ambtsbestuursrecht bekend dat de door gemeentehalve te wijzigen in de Basisregistratie.
raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde herziening van het Partiële herziening
Het betreft de volgende personen:
Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht
- H. van den Broek, geboren 05 oktober 1942
onherroepelijk is geworden.
wordt per 10 januari 2022 uitgeschreven naar
Land Onbekend
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot
- M.G. Schouten, geboren 11 juli 1965 wordt per
vaststelling van het bestemmingsplan is geen
10 januari 2022 uitgeschreven naar Land
beroep ingesteld bij de Raad van State.
Onbekend

Plan

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenHet bestemmingsplan maakt het mogelijk dat
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Inzage

Beschikking
ambtshalve
uitHet
bestemmingsplan,
met bijbehorende
stukken,
schrijving
uit de
kan worden ingezien
opBasisregistratie
www.ruimtelijkeplannen.nl.
personen (BRP)
>

Het college van Burgemeester en Wethouders
vanOverig
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
> Gewijzigde
ontheffingsdatum
persoon definitief op te schorten.

Nederhorst den Berg
Het
betreft de
volgende
personen:
- Tegenover
Lijsterlaan
43: plaatsen
afvalcon-tainer
J.S. Koster,
geboren
julijuni
1978
uit te schrijven
van 30
april tot2 15
(03.05.21)
naar Land Onbekend per 10 december 2021
- P.J.A. Langendijk, geboren 23 februari 1971 uit
te schrijven naar Land Onbekend per
9Ter
september
inzage 2021

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
Staat
uw naam hierboven
bovenontwerpbesluiten
momenteelof
nietweet
inzienuinwaar
het gemeentestaande
persoon
verblijft,via
neem
dan contact
huis, maar
digitaal opvragen
info@wijdemeren.nl.
opVoor
metinformatie
de gemeente
Wijdemeren
kunt u contact
opnemenvia
met de administratie
van het Fysiek Domein,
telefoonnummer
14 035.
telefoonnummer
14035
of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
Disclaimer

Vanaf
1 julikunt
2021uiseen
de Wet
elektronische
publicaties
van kracht.
haakjes)
bezwaarschrift
indienen
bij burgemeesDat
in dat alle officiële
digitaal
terhoudt
en wethouders
(postbusbekendmakingen
190, 1230 AD Loosdrecht).
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Aanvragen
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voorziening
blijven
we publiceren
in Wijdemeren Informeren,
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Een besluit
treedtrechtsgeldig.
een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
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Bezwaar
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit kunt u
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Zienswijze indienen
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
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kunt u een zienswijze
indienen bijvoorziening
burgemeester en wethouEen
besluit
treedt
een1230
dag na
ders
(postbus
190,
ADbekendmaking
Loosdrecht). in werking. Het
indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking treden
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter op korte
hiervoor
een afspraak
met
deuadministratie
vanvoorziening
het Fysiek
termijn
noodzakelijk?
Dan
kunt
een voorlopige
aanvragen
de Voorzieningenrechter
vanindienen
de rechtbank
Domein, bij
telefoonnummer
14 035. Het
van een
Midden-Nederland,
Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige
zienswijze is vereistafdeling
om later
beroep te kunnen
instellen.
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Beroep indienen
Zienswijze
indienen

Binnen
zes weken nakunnen
het publiceren
ontwerpbesluit
Belanghebbenden
binnenvan
zeseen
weken
na het verzenkunt
eenhet
zienswijze
bij burgemeester
en wethouders
denuvan
besluit indienen
een gemotiveerd
beroepschrift
indienen
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
deuw
rechtbank
Midden-Nederland,
AfdelingMaak
Bestuursrecht,
Ubij
kunt
zienswijze
ook mondeling indienen.
hiervoor
o.v.v.
bodemzaken
(Postbus 16005,
3500
DA Utrecht)
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.
Hoger
beroep
indienen

Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na publicatie
Beroep
indienen
van het besluit een
gemotiveerd
beroepschrift
een
Belanghebbenden
kunnen
binnen zes
weken na heten/of
verzenden
van
het besluit
een gemotiveerd
beroepschrift
indienen
bij de
verzoek
om voorlopige
voorziening
indienen
bij de Raad
rechtbank
Afdeling Bestuursrecht,
van State,Midden-Nederland,
afdeling Bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
2500 EA ’s-Gravenhage.

