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Verwijderen JOP

De open zeecontainer die dienst doet als
jeugdontmoetingsplaats (JOP) op de Kwakel
in Kortenhoef wordt op maandag 8 juli verwijderd door Bakker Metaal BV. Door regelmatige brandstichting is de plek niet meer veilig.
Jongeren die hier gebruik van maken worden
door jongerenorganisatie Jeugd-Punt aangesproken en gestimuleerd om met nieuwe
ideeën te komen. Hiervoor kunnen zij contact
opnemen met Willemijn van Jeugd-Punt via
ws@jeugd-punt.nl.
>

Ondernemersverkiezing gestart
De ondernemersverkiezing 2019 is
gestart! Deze tweede editie staat
in het teken van familiebedrijven.
Een belangrijke kracht achter onze
lokale economie. Dus bent of kent
u een vooruitstrevend en betrokken
familiebedrijf? Nomineer dit bedrijf
dan snel!
Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren heeft veel
familiebedrijven. Daar ben ik enorm trots op.
Deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en hebben vaak een grote lokale
betrokkenheid. Met deze verkiezing willen we
onze waardering laten blijken voor bedrijven
die vaak al tientallen jaren in onze gemeente
gevestigd zijn.”

Wie nomineert u?
Wilt u een bedrijf aandragen voor de ondernemersverkiezing? Dat kan tot en met zaterdag
6 juli via www.ondernemervanwijdemeren.nl.
Ondernemers kunnen zichzelf ook voordragen.

Selectie
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op ondernemerschap, innovatief en
onderscheidend vermogen, lokale betrokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij selecteren
drie kandidaten voor de finaleronde. Een
online verkiezing (vanaf dinsdag 1 oktober)
bepaalt vervolgens welk bedrijf zich de
Wijdemeerse onderneming van het jaar mag
noemen. De bekendmaking is op de Dag
van de Ondernemer op vrijdag 15 november

tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel
ondernemend Wijdemeren.

Prijzen
Het winnende bedrijf krijgt niet alleen extra
publiciteit en waardering van de gemeente en
Ondernemend Wijdemeren, maar krijgt ook
de Wijdemeerse Ondernemer van het jaar
-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training /
masterclass naar keuze ter waarde van 2500
euro.
Deze verkiezing is een initiatief van
Ondernemend Wijdemeren, gemeente
Wijdemeren en Rabobank Gooi en
Vechtstreek.

Mobiel scheidingsstation
Wist u dat er in de dorpen van
Wijdemeren een mobiel scheidingsstation is? Daarmee wordt het
makkelijker om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, zoals
defecte broodroosters en waterkokers, spaarlampen, piepschuim of
olie en vetten uit de keuken dichtbij huis in te leveren.
Het mobiele scheidingsstation staat iedere
week op een andere plek.

Locaties
Iedere eerste woensdag van de maand is
het scheidingsstation te vinden in winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef. De
woensdag erna staat het station op het
Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht, vervolgens
op de Vuntuslaan in Oud-Loosdrecht en als
laatste op de Voorstraat in Nederhorst den
Berg. Daarna begint de nieuwe maand weer
in Kortenhoef. Elke eerste zaterdag van de
maand is het mobiele scheidingsstation te
vinden in Ankeveen (op de parkeerplaats

>

Kringloopwinkel
Heeft u thuis apparaten staan die het nog
goed doen, maar die u niet meer gebruikt?
Breng ze dan naar de kringloopwinkel. De
apparaten worden nagekeken door medewerkers waarna ze een tweede leven krijgen.

Alzheimer Café Wijdemeren

Wist u dat er een Alzheimer Café is voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum? Het
is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Naast
de onderlinge contacten en gesprekken staat
er ook iedere keer een thema centraal. Voor
informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig. Het café is iedere tweede woensdag
van de maand open tussen 19.30-21.00 uur
in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/dementie.
>

naast de kerk, tijdens de markt). Vanaf maandag 17 juni tot en met zaterdag 13 juli krijgt u
een kleine attentie bij het inleveren van een
elektrisch apparaat op één van de mobiele
scheidingsstations.

Panna Knock Out Voetbal

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar? Kom dan gratis
meedoen met Panna Voetbal! Er zijn nog
twee voorrondes: zondag 23 juni van 13.0015.00 uur in Nederhorst den Berg aan de
Blijklaan en zondag 30 juni van 14.00-16.00
uur in sporthal de Fuik in Kortenhoef. Tijdens
de voorrondes kun je je plaatsen voor de
finaleronde op zondag 30 juni in Kortenhoef
van 16.00-16.30 uur (aansluitend op de
voorronde). Daar strijden de winnaars van alle
voorrondes tegen elkaar om de titel ‘Panna
King of Queen Wijdemeren 2019’. Meer info:
www.teamsportservice.nl/gooi.

Evenementen zichtbaar

Op acht verschillende plaatsen in de gemeente staan digitale borden. U kunt hierop uw
evenement plaatsen. Ook op vrijwilligersplatform De Appelboom kunt u uw evenement in
de agenda kwijt. Zo is het online én in de dorpen zichtbaar. Het gaat om evenementen die
betrekking hebben op cultuur, sport, recreatie
en/of educatie, zonder commerciële inslag en
voor inwoners in Wijdemeren. Voor de voorwaarden en aanmelden kijkt u op
www.wijdemeren.nl/informatieborden.
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Onderzoek vuurwerk tijdens jaarwisseling
De jaarwisseling is nauw verbonden
met vuurwerk. Het afsteken van consumentenvuurwerk ervaart iedereen
op een andere manier. Waar de één
enthousiast is, kan het voor de ander veel overlast veroorzaken. We
zijn benieuwd naar uw mening over
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Hoe heeft u de laatste jaarwisseling ervaren?
Vindt u dat er consumentenvuurwerk mag
worden afgestoken? En welke alternatieven
zouden er volgens u zijn: specifieke afsteekzones of het organiseren van professionele
vuurwerkshows? Dat zijn een aantal vragen
die centraal staan in de enquête. Wilt u uw
mening geven? Dat kan eenvoudig via onze

online enquête. Het invullen van de enquête
kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. De
enquête is te vinden via
www.wijdemeren.nl/vuurwerk.

Denk mee in het burgerpanel
Wilt u vaker deelnemen aan enquêtes van de
gemeente? Meld u dan aan voor het burgerpanel. U krijgt dan drie tot zes keer per jaar
een online vragenlijst toegestuurd. Per keer
kost het ongeveer vijf tot tien minuten om
de vragenlijst in te vullen. De belangrijkste
resultaten ontvangt u per e-mail. Onder
de nieuwe aanmeldingen verloten we vijf
Wijdemeren Doppers, dus doe mee aan de
enquête over vuurwerk en meld u aan!

Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
Leuk nieuws! Op de Loosdrechtse
Plassen gaat in de maanden juli en
augustus een fietsboot varen. Vanaf
zaterdag 29 juni kunt u vijf keer
per dag met De Fietsboot vanaf de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht,
via recreatie-eiland Markus Pos, naar
de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen.
Uiteraard kunt u de tocht ook in omgekeerde volgorde maken.
De Fietsboot is een mooie toevoeging aan
de bestaande recreatieve routes en geeft
fietsers en wandelaars vele extra mogelijkheden om het plassengebied op een comfortabele manier te ontdekken.
Het draagt dan ook bij aan de doelen van het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
het creëren van een aantrekkelijk en toegankelijk gebied.

Markus Pos
Ook geeft het iedereen de mogelijkheid om
een paar uur op recreatie-eiland Markus Pos
te verblijven. Dit eiland ligt midden op de
Loosdrechtse Plassen. Met een zandstrand,
speel- en ligweiden, een uitkijkpunt en sanitaire voorzieningen is het de perfecte plek
om een paar uur of een dag van de plassen
te genieten.

succes is, wordt de capaciteit vergroot.

Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwillige schippers en gastheren- en vrouwen die passagiers helpen op- en afstappen. Meer weten?
Kijk dan verder op deze gemeentepagina of
op www.deappelboom.nl onder vacatures.

Vrijwilligersplatform De Appelboom ondersteunt De Fietsboot door vrijwilligers te
koppelen aan dit project.
De pilot is een initiatief van de gemeente
Wijdemeren, stichting Veerdiensten op de
Vecht en het Plassenschap Loosdrecht.

Dienstregeling
De boot vaart vanaf zaterdag 29 juni zes dagen per week (dinsdag t/m zondag) tussen
10.00 en 16.35 uur. De precieze dienstregeling is te vinden op www.defietsboot.nl. De
overtocht kost 3 euro per persoon en
1 euro per fiets. De Fietsboot draait in juli en
augustus een pilot. In deze periode kunnen
er maximaal twaalf personen (met of zonder
fiets) mee op de boot. Wanneer het een

Doe mee met de cursus Politiek Actief
Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in de
gemeenteraad? Denkt u wel eens dat
u dat beter zou kunnen? Volg dan de
cursus Politiek Actief voor de
gemeente en ontdek het!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met
trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’,
en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld
met praktische opdrachten, interactieve
werkvormen, contacten met wethouders,
burgemeester en ambtenaren en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgt u
een goed beeld van de lokale politiek

Vrijwilligerswerk via De Appelboom
Zorgt u ervoor dat festival
Wonderfeel op rolletjes loopt?
Vertelt u straks de mooiste verhalen
over kasteel-museum Sypesteyn? Of
bent u dé schipper of opstapper voor
de nieuwe fietsboot?
Zomaar een greep uit het vrijwilligerswerk
dat op De Appelboom te vinden is. Er is
voor ieder wat wils: van ‘luisterend oor’ voor
de Luisterlijn tot elektricien, van marketeer
tot stalhulp en van taalcoach tot tuinman.
Geïnteresseerd?
Kijk op www.deappelboom.nl en solliciteer!

Wonderfeel

Fietsboot

Wonderfeel is een driedaags buitenfestival
voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer van een popfestival. De vrijwilligerstaken variëren van op- en afbouw tot
stagemanagement en van crewcatering tot
kaartcontrole.

Stichting Veerdiensten op de Vecht zoekt
voor juli en augustus schippers en opstappers (gastheren en -vrouwen) voor een
fietsboot in Loosdrecht. Deze pont vaart van
de Porseleinhaven via Markus Pos naar het
haventje de Fuut in Muyeveld.

Sypesteyn
De coördinator is verantwoordelijk voor de
planning en inroostering van de rondleiders die de verhalen over kasteel-museum
Sypesteyn aan bezoekers vertellen. Ook
coacht hij of zij nieuwe rondleiders en
bewaakt het overzicht.

Aanmelden
De cursus is bedoeld voor inwoners van
Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum
en start op donderdagavond 12 september
om 19.30 uur in het raadhuis van Hilversum.
Meedoen is gratis.
Aanmelden kan via griffier@wijdemeren.nl.

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos
– Huis voor democratie en rechtsstaat. Kijk
voor meer informatie over de cursus Politiek
Actief voor de gemeente op
www.prodemos.nl.
Bent u benieuwd naar de verschillende
cursusonderdelen? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/politiekactief.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Frans Fennishof 32: vervangen dakkapel (11.06.19)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonboot (11.06.19)
- Noordereinde 327: bouwen vier woningen (12.06.19)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 6: plaatsen dakkapel (05.06.19)
- Julianaweg 2: maken opbouw op aanbouw (03.06.19)

Loosdrecht
- Bloklaan achter 5: renoveren twee pompgebouwen
(11.06.19)
- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (29.05.19)
- van Ostadelaan 36: plaatsen dakkapel (04.06.19)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (05.06.19)
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (07.06.19)
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger
(12.06.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen vlonder (03.06.19)
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (05.06.19)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan tegenover 24a: kappen twee beuken
(noodkap) (05.06.19)
- Noordereinde 60 en omgeving: afwijken van bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel op 19, 20 en 21 juli 2019
(04.06.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden
(05.06.19)

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: plaatsen dakkapel (03.06.19)

Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (11.06.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (07.06.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (05.06.19)
- t.h.v Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (05.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken van bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival op 13 en 14 september 2019
(04.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)
>

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (29.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

> Besluit omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van een
landhuis op Leeuwenlaan 12 in
‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van
een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland. Voor
deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het
bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’.
De afwijking betreft het maken van een uitbouw buiten
het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het besluit omgevingsvergunning ligt vanaf 19 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl en te zoeken op Leeuwenlaan 12, (NL.IMRO.1696.
OVLeeuwenln122019-on00). Voor meer informatie over
deze aanvraag kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
> Bestemmingsplan
De Beukenhof in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemminsplan De Beukenhof onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan richt zich op het moderniseren
en herontwikkelen van het woon-zorgcentrum aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht.
Er is tegen het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad
geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl

Bestemmingsplan Rading 14
in Loosdrecht
>

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 maart
2018 bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van drie recreatiewoningen. Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
afdeling heeft het beroep afgewezen in de uitspraak van
29 mei 2019. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht
>

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 ’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

19 juni 2019
> Ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

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 ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef en de hierbij behorende
stukken ter inzage worden gelegd.

- Buurtfeest, van der Helstlaan te Loosdrecht op 29 juni
2019 (04.06.19)

Plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt
gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van een
woongebouw met 15 appartementen met bijbehorende
infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet in
de bouw van 6 sociale appartementen en 9 vrije sector
appartementen.

- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw

Kortenhoef
- Kromme Rade t.h.v. 2a: aanleggen 25 visplekken
- Wilhelminahof 1: verplaatsen uitweg
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing,
te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de
situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

Inzage
Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage
bij de administratie van het Fysiek Domein, Rading 1,
Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur). Het
ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-on00).

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088)
63 33 000.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het
mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt
u een afspraak maken via de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer: 14 035.

>

Verkeersbesluiten

‘s-Graveland

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein,
Rading 1, Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-on00).

- Noordereinde t.h.v. huisnr. 73: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u 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 kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer:
14 035.
> Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 in
Loosdrecht

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 Nieuw-Loosdrechtsedijk 264
in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 264. Het doel van het bestemmingsplan is om de
op de locatie gerealiseerde en vergunde beschoeiing en
oeverlijn op de juiste juridische wijze vast te leggen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage bij de administratie
van het Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht (geopend
van 08.30 tot 12.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6700Nld2642019-on00).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen richt u 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 kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

Festiviteiten
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Loosdrecht
- Brandweer Loosdrecht, evenementenvergunning Open
dag kazerne op 29 juni 2019, Oud Loosdrechtsedijk 4
Loosdrecht. (04.06.19)

Zienswijzen
- Reymerink BV, Stichtse Kade 47a te Ankeveen: wijzigen
opslag gevaarlijke stoffen

Verkeer

Inzage

Plan
’s-Graveland

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

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

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Kortenhoef
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 109: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Nederhorst den Berg
- Tijdelijke parkeerverbod Blijklaan in verband met het
Zomerspektakel Nederhorst den Berg vanaf vrijdag 21
juni 18.00 uur tot zondag 23 juni 20.00 uur (19-06-2019).
- Tijdelijke afsluiting Nieuwe Overmeerseweg en (Nieuwe) Dammerweg Nederhorst den Berg in verband met
de Sprint-triathlon op zondag 23 juni (19.06.19)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Overig
> Vaststelling Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
2019

Op 6 juni 2019 heeft de raad de Huisvestingsverordening
Gooi en Vechtstreek 2019 vastgesteld en de daarbij behorende toelichting. De uitvoering van de verordening is
door het college gemandateerd aan de woningbouwcorporaties en de regio Gooi en Vechtstreek. De verordening
treedt per 1 juli 2019 in werking en is in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen.

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, 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.

