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@geajensen

Burgernet
Werk samen met gemeente en politie aan een
veiligere buurt. Hoe? Door u aan te melden voor
de app- of sms-berichten van Burgernet. Hoe
meer mensen meedoen, hoe sneller mensen of
voertuigen gevonden kunnen worden. Kijk ook op
www.burgernet.nl.
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De inloopspreekuren veiligheid worden voorlopig digitaal voortgezet. Dat betekent dat u
uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in
uw dorp kunt mailen naar
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze
weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent,
wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator.
Uiteraard kunt u de politie, de brandweer of
de gemeente ook direct bereiken via hun
eigen (sociale media)kanalen. Kijk ook op
www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid.

Vaccineren in de
regio gestart!
Het vaccineren tegen het coronavirus is gestart. Het is een belangrijke troef om de verspreiding van
het coronavirus te stoppen, ook in
Wijdemeren.

>

Vaccinatie tegen corona
Wat is corona?

Het kabinet heeft ervoor gekozen eerst de
zorgmedewerkers te vaccineren en daarna
de meest kwetsbare inwoners.

Van het coronavirus kunt u ziek
worden. Klachten kunnen zijn:
een loopneus, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk kunnen
ademen, koorts of plotseling niet
meer kunnen ruiken of proeven.

Ik doe het graag!
De eerste zorgmedewerkers hebben
inmiddels de vaccinatie gehad: “We willen
en moeten corona onder controle krijgen.
Ik zie op mijn werk, maar ook privé, wat
corona doet met gezinnen, echtparen en
alleenstaanden. Het is soms verschrikkelijk
wat zij moeten doormaken. Als ik door deze
vaccinatie kan bijdragen om dit virus eronder te krijgen, dan doe ik dat graag!” Per dag
krijgen circa 300 zorgmedewerkers in onze
regio een prik.

Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast
milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of
benauwdheid. U kunt er ook aan overlijden.
Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al
een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte.

Iedereen krijgt een uitnodiging

De volgende groepen zijn als eerste
aan de beurt:
mensen met een medisch risico
mensen vanaf 60 jaar
zorgmedewerkers

•
•
•

Bent u zwanger? Dan is het advies
de vaccinatie uit te stellen tot na
de zwangerschap.

Vaccinatie beschermt
Bescherming

De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus.
Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder
ernstig ziek.

>

Twee keer prikken

U heeft twee vaccinaties nodig voor een goede
bescherming. De tweede prik krijgt u drie of vier weken
na de eerste prik. U krijgt beide prikken in uw bovenarm.

Vaccinatie is veilig
Uitgebreid getest

Vragen?

Uitnodiging voor vaccinatie

012553

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer
informatie? Bel naar 0800-1351 of
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Plannen Meenthof

Er is beweging in de plannen voor vernieuwing
van winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef.
De raad buigt zich binnenkort over het
stedenbouwkundig kader. Daarvoor zijn verschillende openbare raadsbijeenkomsten
gepland. Op dinsdag 19 januari is er een
beeldvormende avond. Op donderdag
28 januari is de raadscommissie Ruimte en
Economie (let op; voor deze commissievergadering is eerder een verkeerde datum
gecommuniceerd). Op donderdag 4 februari
neemt de gemeenteraad een besluit over de
stukken. Meeluisteren of terugluisteren kan via
wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Voor wie is de vaccinatie?

Net als bij andere vaccins, gelden er strenge
regels voor het coronavaccin. Ook voor
de bijwerkingen gelden strenge regels. De
coronavaccins zijn getest op tienduizenden
mensen. U kunt na de vaccinatie een paar
dagen last krijgen van spierpijn of koorts. Dat
gebeurt vaker bij vaccinaties.
Op www.coronavaccinatie.nl leest u meer
over het vaccin, over de volgorde van het
vaccineren en de veiligheid.

Het vaccinatieprogramma zal een groot deel
van dit jaar aan de gang zijn. Afhankelijk van
de groep waartoe u behoort, krijgt u in de
loop van 2021 een uitnodiging thuisgestuurd
van de GGD of uw huisarts.

Ernstige klachten

Verkeershinder Gele brug

Op dinsdag 26 januari worden er van
7.00 uur tot 16.00 uur herstelwerkzaamheden
uitgevoerd aan het straatwerk bij de Gele brug
op het Stichts End in Ankeveen. Reguliere
personenauto’s kunnen die dag passeren
over de naastgelegen fietsbrug. Voor verkeer
dat zwaarder is dan 3500 kg geldt een omleidingsroute via de Herenweg, Noordereinde,
N236 en het Hollands End. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig.
>

Veiligheid coronavaccin

Inloopspreekuren veiligheid

De vaccinatie is uitgebreid getest en
als veilig beoordeeld.

Bijwerkingen

Veel mensen krijgen bijwerkingen.
Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid
of een pijnlijke arm. Dit gaat na een
paar dagen weer over.

Wijdemeren Verrijkt

We werken aan een toekomstvisie voor onze
prachtige gemeente. Dit is nodig omdat
natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en
duurzaamheid de komende jaren allemaal
om een plek vragen in de schaarse ruimte.
Daarom moeten we keuzes maken. We
nodigen u uit om mee te denken. Deel wat u
van waarde vindt en welke kansen u ziet voor
de toekomst.
Ga naar www.wijdemerenverrijkt.nl.
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Beweegcoach Beppie: bedankt!
Beppie van de Bunt heeft zich vijf
jaar lang actief ingezet als 60+
beweegcoach. Zij kreeg veel ouderen
in Wijdemeren letterlijk in beweging.
Nu neemt zij afscheid.

Team Sportservice ging ik op zoek naar verbinding
in de wijken. Beweegactiviteiten promoten en
contacten leggen met clubs, verenigingen en ouderen waren een groot onderdeel van mijn werk.”

beweegcoach focus je op wat wél kan. Soms ging ik
letterlijk de drempel met hen over. Als zij dan uiteindelijk een leuke sport of beweegactiviteit vonden en
mij daarvoor bedankten was ik daar trots op!”

Focus op wat wél kan

Sport- en beweegaanbod

“Als beweegcoach ben je een verbinder en een
ondersteuner. Bij projecten van onder andere

“Mensen van 70 jaar en ouder hebben vaak het idee
dat ze niet meer kunnen sporten en bewegen. Als

Wilt u meer weten over het 60+ sport- en
beweegaanbod in Wijdemeren? Eens praten

over de (coronaproof) mogelijkheden?
Dan kunt u voortaan contact opnemen met
Rosanne Hartman van Team Sportservice
via rhartman@teamsportservice.nl of via
telefoonnummer 06 30 63 97 54.

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
deze tweede ronde van de actie
Gloeilamp eruit, LEDlamp erin!

Lever uw gloeilampen in, dan krijgt u via
ons 50 euro cadeau voor het bestellen van
LEDlampen. Hiervoor werken we samen
met 123LED.nl uit Nederhorst den Berg.
Deze tweede ronde van de actie duurt tot
vrijdag 12 februari 2021, dus bestel snel uw
LEDlampen via het webformulier op
www.ECWijdemeren.nl .

Inleveren lampen

Regeling reductie energiegebruik

De energiecoöperatie maakt vervolgens
een afspraak met u voor het inleveren van
uw oude gloeilampen of spaarlampen en
informeert u over andere eenvoudige energiebesparende maatregelen die bijdragen
aan CO2 reductie.

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.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (11.01.21)

Nederhorst den Berg

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke sloop
(13.01.21)

- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods
(12.01.21)
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen dakkapel
(05.01.21)
- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel (
05.01.21)
- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vier bomen
(12.01.21)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (04.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Acacialaan 18: maken uitbouw (07.01.21)
- Ter hoogte van Boshoek 1: vernieuwen
beschoeiing (07.01.21)
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen berging (04.01.21)
- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en
doortrekken aanbouw (05.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 en 89: splitsen
woonboerderij (11.01.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: afmaken
steigerwerk en verplaatsen bruggen (07.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c S2: vervangen
beschoeiing (06.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel
(12.01.21)
- Rading 66: wijzigen dakkapel (03.01.21)

>

Verlenging beslistermijn

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

- Herenweg 101a: uitbreiden woning en
plaatsen botenhuis (05.01.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen woning
(06.01.21)

>

Weigering

- Eilandseweg 1: plaatsen steiger (12.01.20)
- Rivièrahof 27: wijzigen voorgevel (07.01.21)

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland
- Tegenover Zuidereinde 43: kappen zes bomen
(12.01.21)

Loosdrecht
- Rading 146: kappen één boom (08.01.21)
- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (05.01.21)

COLOFON

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.

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

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herbouwen landhuis
met aanbouw, bouwen carport,
tuinkas en zwembad en gedeeltelijk revitaliseren tuin Noordereinde 50, ’s-Graveland

Breukeleveen

Nederhorst den Berg

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het plan

- De Kooi 1: plaatsen overkapping (08.01.21)

> Bestemmingsplan Elbert
Mooylaan 1 in Kortenhoef is
onherroepelijk

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
8 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1, Kortenhoef onherroepelijk is
geworden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens
zijn om met toepassing van de artikelen 2.10
en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning te verlenen voor het
herbouwen van een landhuis met aanbouw en
het bouwen van een carport, tuinkas en zwembad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin
op het perceel Noordereinde 50 in ’s-Graveland.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,
lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de
gemeenteraad afgegeven besluit verklaring van
geen bedenkingen (vvgb).

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de
vvgb liggen vanaf 20 januari 2021 zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken
kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door
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te zoeken op Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

Zienswijzen
Vanaf 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021
kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijze
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Tevens kunt u een zienswijze tegen de vvgb
indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen
de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te
hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

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.

