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Gemeentehuis gesloten

Op maandag 1 juni, tweede pinksterdag,

is het gemeentehuis gesloten.

Vanaf dinsdag 2 juni zijn wij weer geopend

van 8.30 – 12.30 uur.

>   Overbruggingsregeling
ondernemers

Bent u ZZP’er en heeft u in maart of april 

een tijdelijke overbruggingsregeling zelf-

standig ondernemers (TOZO) aangevraagd? 

Dan heeft u een voorschot van 1000 euro 

ontvangen. Om het voorschot om te zetten 

in een definitieve uitkering, en zo ook de 

komende maand uitbetaald te krijgen, dient 

u uw daadwerkelijke inkomsten door te 

geven. U kunt dit doorgeven via:

www.hilversum.nl/ondernemers.

>   Aanvraagtermijn subsidie

Het aanvragen van subsidie voor een 

activiteit of project in Wijdemeren voor 2021 

is verlengd tot 1 juni 2020. Dat betekent 

dat u langer de tijd hebt om een begro-

ting, werkplan en planning te maken. Deze 

welzijnssubsidie is bedoeld voor activiteiten 

die met sport, gezondheid, muziek, kunst, 

historie of cultuur te maken hebben en die 

inwoners met elkaar in contact brengen. Zie 

voor meer informatie: www.wijdemeren.nl/

welzijnssubsidie of bel 14 035. 

>   Bediening bruggen en sluizen

Vanaf donderdag 21 mei worden de brug-

gen en sluizen in het plassengebied weer 

bediend volgens het zomerschema.

De tijden zijn te vinden op

www.vaarweginformatie.nl. Blijf ook in en 

voor de sluizen afstand houden en ga niet 

uit uw boot. De openbare toiletvoorzieningen 

op de recreatieterreinen en –eilanden blijven 

voorlopig nog gesloten.

>   Achtererf: denk mee!

Ontwikkelaar JeeGee vastgoed is bezig met 

een plan voor woningbouw aan het Ach-

tererf in Loosdrecht. U vindt de plannen op

www.hetachtererf.nl. Op deze website kunt 

u ook reageren met vragen en opmerkingen 

over de woningbouw en suggesties voor 

de inrichting van de openbare ruimte. Met 

uw suggesties maken de architect en land-

schapsontwerper het plan verder af. U kunt 

reageren tot en met zondag 31 mei.

Officiële
bekendmakingen

U woont in een prachtig gebied 
met veel ruimte en water. Met de 
mooie dagen die voor ons liggen 
wilt u hier, samen met de recrean-
ten die naar ons gebied komen,
natuurlijk van genieten. 
Begrijpelijk, maar dit kan alleen als 
iedereen zich aan de gedragsregels 
blijft houden. We moeten het
namelijk samen doen. 

In de afgelopen periode zien we de drukte, 

vooral op het water, maar ook in de recrea-

tiegebieden en winkelcentra toenemen. We 

begrijpen natuurlijk dat u graag naar buiten 

wilt nu de maatregelen iets versoepeld 

zijn. Het betekent echter niet dat we met 

grote getalen dezelfde plekken moeten 

bezoeken.

Eigen verantwoordelijkheid
Toezichthouders van de gemeente, politie, 

Recreatie Midden-Nederland, Natuurmo-

numenten en Waternet zijn iedere dag 

actief in de dorpen, op de plassen en op 

andere plekken waar mensen recreëren. 

Maar het gebied is groot en dit houdt in 

dat zij niet overal tegelijk kunnen zijn. 

Buitengewoon opsporingsambtenaar Alex 

Buitenhuis: “Als toezichthouders proberen 

we ons zo goed mogelijk te verdelen over 

het gebied. We spreken mensen aan en 

ondernemen actie als we klachten binnen 

krijgen over samenkomsten. Maar mensen 

hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. 

Iedereen kent de gedragsmaatregelen en 

weet dat het niet de bedoeling is om met 

drie of meer personen in een boot te zitten 

of een feestje te vieren op het water. Doe 

dit dan ook niet.” Blijf dus anderhalve meter 

afstand houden, ook in een boot en op het 

water. En ziet u dat het ergens druk is of 

wordt? Zoek dan een andere plek om te 

recreëren. 

Snelvaren en zwerfafval
De toezichthouders krijgen ook dit vaar-

seizoen regelmatig meldingen binnen over 

snelvaren, zwerfafval en  geluidsoverlast. 

“Net als andere jaren gelden de normale 

regels op het water en op de stranden. En 

ook hiervoor geldt als iedereen z’n steentje 

bijdraagt, blijft het Wijdemeerse water voor 

iedereen aantrekkelijk. Bovendien riskeer 

je door afval te dumpen of te hard te varen 

een behoorlijke boete. Zonde!”
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Kort

  We moeten het samen doen! 

#mooiWijdemeren
@chantelf

Problemen met geld worden vaak 
groter als u langer wacht. U kunt nu 
ook online om hulp vragen via de 
website van Schulden de Baas. 

Bij online schuldhulpverlening krijgt u de-

zelfde dienstverlening als aan het loket in het 

gemeentehuis. Een professionele schuld-

hulpverlener van de gemeente begeleidt u 

bij het gehele traject. Het voordeel is dat u 

op een laagdrempelige manier contact kunt 

zoeken wanneer het u uitkomt. Kijk voor 

informatie op www.schuldendebaas.nl. 

PING-loket
Heeft u algemene vragen over geld en 

budget? Dan kunt u ook terecht bij het 

PING-loket. Het loket in het gemeentehuis is 

gesloten, maar medewerkers zijn bereikbaar 

via wijdemeren@ping.nl. U kunt aan hen ook 

uw telefoonnummer doorgeven als u liever 

telefonisch contact hebt. 

Online schuldhulpverlening 



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Herenweg 76: plaatsen garage (11.05.20)

’s-Graveland
- Ankeveensepad 1: maken uitweg (30.04.20)

- Zuidereinde 254b: realiseren vijf apparte-

   menten (08.05.20)

Kortenhoef
- Hoflaan 16: plaatsen dakopbouw (10.05.20)

- Huijbert van Schadijckln: plaatsen dakkapel 

   (06.05.20)

Loosdrecht
- Acacialaan 8: plaatsen veranda (30.04.20)

- Eikenlaan 34: plaatsen dakkapel en erker 

   (01.05.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   (11.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 9: wijzigen gevels (RM) 

   (30.04.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 232: kappen boom 

   (12.05.20)

- Naast Rading 56: bouwen zestien tijdelijke 

   appartementen (06.05.20)

- Rading 138: afwijken van bestemmingsplan 

   t.b.v. parkeerterrein (12.05.20)

- St. Annepad 19: plaatsen dakkapel (11.05.20)

- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkapellen 

   (12.05.20)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (06.05.20)

- Middenweg 51: vervangen brug (01.05.20)

- Overmeerseweg 109: plaatsen dakkapel 

   (11.05.20)

- Voorstraat 34: kappen twee bomen (07.05.20)

- Wilgenlaan 8: graven sloot (30.04.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Achter Horndijk 36 en A. Lambertskade: 

   bouwen twee kanosteigers (06.05.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a: wijziging op 

   verleende vergunning voor bouwen woning 

   (12.05.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: vervangen 

   beschoeiing (01.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 85: uitbreiden woning 

   (06.05.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: bouwen techni-

   sche ruimte voor supermarkt (14.05.20)

- Rading 2a: afwijken van bestemmingsplan 

   voor 39 recreatiewoningen (01.05.20)

- Veendijk 15: wijzigen en vernieuwen

   beschoeiing en steiger (RM) (01.05.20)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 2 t/m 16: kappen 58 bomen (06.05.20)

- Middenweg 41: wijzigen achtergevel (01.05.20)

- Philips van Wassenaerln 4: plaatsen dakkapel 

   (11.05.20)

- Overeemseweg 86: verbouwen van woning 

   (06.05.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping 

(14.05.20)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
 
Kortenhoef
-Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan 

  t.h.v. 12, plaatsen toiletunit tijdens schilder

  werkzaamheden, van 18 mei t/m 28 juni 

  2020 (13.05.20)

Loosdrecht
- Interbuild Management B.V., Oud-Loos-

   drechtsedijk 182, Ontheffing geluidshinder, 

   vrijdag 17 of zaterdag 18 juli (30.04.20)

Nederhorst den Berg
- Splint Media B.V., tegenover Voorstraat 38, 

   standplaats verkoop boeken, elke 3e zater-

   dag van de maand, (11.05.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na 

de verzenddatum (tussen haakjes) digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl (Team Juri-

dische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden 

kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij dege-

ne die het besluit genomen heeft. 

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- De Uitlaat Service voor Honden, Vuntusplein, 

standplaatsvergunning De Zoete Zondaar, elke 

donderdag en zaterdag (04.05.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee 

weken vanaf vandaag digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl (Team Juridische zaken en 

Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventu-

ele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer 

u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 10 mei een nieuwe 

Noodverordening vastgesteld. Dit naar aanlei-

ding van de versoepeling van de maatregelen 

die het kabinet op woensdag 6 mei 2020 

bekendgemaakt heeft. De noodverordening is 

te raadplegen op www.wijdemeren.nl.
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Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Seringen, fruitbomen, magnolia’s 
en populieren... In het afgelopen 
jaar hebben we in totaal 178 bomen 
aangeplant. 

Er werden bijvoorbeeld bomen aangeplant 

bij afgeronde projecten en op locaties waar 

eerder bomen zijn weggehaald.

50 soorten
We hebben in totaal 50 verschillende 

boomsoorten geplaatst, waarvan 22 nieuwe 

soorten. Hoe gevarieerder de beplanting, 

hoe kleiner het risico op ziekten en plagen. 

De diversiteit zorgt bovendien voor een 

prettige leefomgeving voor tal van schim-

mels, insecten, vogels en andere zoog-

dieren. Daarnaast is er rekening gehouden 

met het veranderende klimaat. De bomen 

zijn, na de eerste jaren, goed bestand tegen 

langere perioden van droogte. 

Helpt u mee?
Nu de bomen nog jong zijn, wordt er één 

keer per week water gegeven. Maar in deze 

droge periode kunnen ze wel wat extra 

vocht gebruiken. Helpt u ons een handje 

door nieuwe bomen ook af en toe een em-

mer schoon water te geven? Zo verminde-

ren we de uitval van verder gezonde bomen. 

Na één of twee jaar hebben de wortels van 

de bomen het grondwater bereikt en is het 

bewateren niet meer nodig.

Aanplant bomen voltooid

Bouwen en wonen


