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DIT GAAN WE DOEN

Begroting: wat gaan
we doen in 2020?

DUURZAAMHEID

DIENSTVERLENING

We starten een proef met “groene
leges”. Extra duurzaamheidsmaatregelen bij uw verbouwing?
Dan krijgt u korting op de leges!

2020 is het jaar van de dienstEen goede en veilige bereikbaarverlening. We willen:OMGEVINGSVISIE
heid per fiets, openbaar vervoer
• Meer zaken online regelen.
en auto is belangrijk, nu en in
• Informatie beter vindbaar
de toekomst. Samen met u
en leesbaar maken.
maken we het Mobiliteitsplan
• Ingewikkelde procedures
Wijdemeren 2045.
eenvoudiger maken.

VERVOER

Officiële
bekendmakingen

Ondernemer van
het jaar

ANDERS WERKEN

We willen vaker samen met inwoners, bedrijven en instellingen
werken aan initiatieven en plannen. Vanaf het eerste moment
dat een idee ontstaat.

Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht mag
zich een jaar lang Ondernemer van Wijdemeren
noemen. Zij wonnen de Wijdemeerse ondernemersverkiezing 2019.
Van harte gefeliciteerd!

WONINGBOUW

GEBIEDSAKKOORD

TOEKOMST DORPEN

VERGRIJZING

Nog dit jaar brengen we de
meest kansrijke woningbouwlocaties in beeld. En volgend
jaar pakken we door.
In Loosdrecht werken we de
plannen voor Het Achtererf
en de vrijkomende terreinen
Lindeschool/Terpstraschool uit.

• Besluit over aanleg van vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen/ Hilversums Kanaal.
• Uitwerken: vaarverbinding
‘s-Gravelandse Vaart en ontwikkeling Nieuwe Polderplas.
• Start verwijderen bagger plassen.

In 2019 hadden we leuke en
inspirerende gesprekken met
inwoners over de toekomst van
hun dorp. De wensen en ideeën
komen in Dorpen OntwikkelingsPlannen (DOP).

Wijdemeren vergrijst. Dit beïnvloedt zorg, voorzieningen en
woningmarkt. Diverse proeven:
• Wooncoach voor mensen met
eigen woning/particuliere huurwoning.
• Ouderen ontvangen een premie
als zij een eengezinswoning
achterlaten.
• Compensatie (woon)lasten
mantelzorgers.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Kort

OMGEVINGSWET

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe
Integrale KindCentrum (IKC) in
Loosdrecht. Ontwikkeling van
een tweede IKC is gestart.

We bereiden ons voor op de
Omgevingswet die vanaf 1 januari
2021 26 bestaande wetten voor
o.a. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur vervangt.
Er komt meer ruimte voor ideeën
van inwoners, bedrijven en instellingen. In de Omgevingsvisie
leggen we gezamenlijk vast hoe
Wijdemeren er in de toekomst uit
moet gaan zien.

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

BEDRIJVENTERREINEN
Met ondernemers en de provincie
maken we een plan om bedrijventerreinen te verbeteren.
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Balies gesloten

Vrijdag 22 november gaan wij verbouwen.
Hierdoor zijn de balies van burgerzaken die dag
gesloten. Het ophalen van uw paspoort en
identiteitskaart is wel mogelijk.

18-11-19 10:36
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‘De dorpen
en inwoners
maken Wijdemeren’
Burgemeester Crys Larson
Op dinsdagavond 19 november is
mevrouw Crys Larson geïnstalleerd
door de commissaris van de Koning,
de heer A. Th. H. van Dijk. Tijdens haar
installatiespeech prees zij de schoonheid, de eigenheid en de eigenwijsheid van de dorpen van Wijdemeren.

belang dat wij allemaal datgene wat ons bijzonder
maakt in elkaar leren kennen, zien en waarderen.
De dorpen en de inwoners maken de gemeente.
Vanuit dat besef wil ik graag, samen met inwoners,
werken aan het in stand houden en versterken
van deze prachtige gemeenschappen.”

“Als u mij vraagt wat voor mij echt doorslaggevend was in mijn keuze voor Wijdemeren, waren
dat de dorpen en de inwoners. De behoefte
die leeft om de authenticiteit van de dorpen, de
saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel
te borgen en te verzekeren. Voor mij is het van

“De komende maanden ga ik verder kennismaken. Daar heb ik veel zin in: gesprekken met
inwoners, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen
en instellingen. Hoe kijken zij naar hun dorp, naar
hun gemeente. Wat vinden ze leuk? Wat zijn hun
favoriete plekken? En waar kan het misschien

Ontmoetingen

Vrijwilligersdag Wijdemeren

Op donderdag 28 november zijn alle Wijdemeerse vrijwilligers tussen 17.30 en 21.00 uur
welkom in het clubhuis van S.V. ’s-Graveland
voor winterse hapjes, drankjes, muziek en
meer. Neemt een van de raadsleden uw jas
aan? Of krijgt u een drankje van een van de
wethouders? Het zou zomaar kunnen. De
rollen zijn deze avond namelijk omgedraaid.
Op deze manier willen we alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet. Aanmelden vóór
zondag 24 november via
www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag.

nog ietsje beter worden? Ik kijk uit naar deze
ontmoetingen!”

Over Crys Larson
Mevrouw Larson was tot haar benoeming als
burgemeester van Wijdemeren statenlid van de
provincie Noord-Holland. Daarnaast vervulde
zij diverse leidinggevende ambtelijke functies bij
gemeenten. Eerder was zij wethouder van de
gemeente Ouder-Amstel (2010-2014). Mevrouw
Larson is getrouwd, heeft twee volwassen dochters en twee kleindochters.

Zorgt u voor familie,
vrienden of buren?

Vraag dan snel
een mantelzorgwaardering aan!
www.wijdemeren.nl/mantelzorg

>

WhatsApp stopt

Vanaf maandag 2 december kunt u ons niet
langer bereiken via WhatsApp. WhatsApp wil
niet meer dat hun app, die bedoeld is voor de
uitwisseling van privéberichten, gebruikt wordt
voor zakelijke communicatie. Als gemeente
mogen we WhatsApp alleen gebruiken via
een zakelijk account. Dit account is nog niet
beschikbaar. We bekijken in de komende
periode hoe we WhatsApp gaan vervangen.
Tot die tijd zijn we bereikbaar via 14 035, info@
wijdemeren.nl en de gemeentelijke sociale
mediakanalen. Meldingen over de openbare
ruimte kunt u doen via de fixi app of via www.
fixi.nl/wijdemeren.

>

Prijsvraag energiebesparing

Veel bewoners zijn al hard aan het werk om
energie te besparen. Ze zetten de kachel een
graadje lager, werken aan een betere isolatie
van hun woning of nemen een inductiekookplaat. Maar er zijn nog veel stappen te
zetten, dus zijn we op zoek naar innovatieve
ideeën. Heeft u een idee om in uw dorp zo
veel mogelijk energie te besparen? Gaat u de
uitdaging aan met uw straat, met de school of
uw sportvereniging? Of heeft u bijvoorbeeld
het ultieme plan om voor alle huizen in uw
straat de isolatie te organiseren? Doe dan mee!
Er zijn mooie prijzen te winnen.
Kijk op www.duurzamedorpeninactie.nl.

BEGROTING 2020

We hebben de komende jaren een stabiel
evenwicht tussen de uitgaven en inkomsten,
die grotendeels afkomstig zijn van het Rijk.
De onroerendzaakbelasting neemt, behalve met
de inflatie, niet toe. Op deze pagina’s ziet u wat
onze inkomsten en uitgaven zijn en welke plannen
we in 2020 realiseren.

UITGAVEN
BESTUUR EN BURGER
Bestuur

Jan Klink, wethouder financiën

2.036.000

Burgerzaken

853.000

Communicatie

113.000

HOEVEEL BETAAL IK IN 2020?

VEILIGHEID

Voor een woning van € 384.300 (prijspeil 1 jan 2018)

Handhaving en toezicht

Brandweer en rampenbestrijding

2.322.000
594.000

2019

2020

OPENBARE RUIMTE

OZB

€ 469

€ 478

Riolering en afval

4.664.000

Afvalstoffenheffing

€ 271

€ 285

Wegen, bruggen, openbare verlichting

3.546.000

Openbaar groen en afwatering

1.593.000

Rioolheffing

€ 270

€ 270

€ 1.010

€ 1.033

INKOMSTEN

Begraafplaatsen
ECONOMISCHE ZAKEN,
RECREATIE EN TOERISME
Recreatie, toerisme en waterbeleid, Plassenschap
en openbare recreatievoorzieningen

712.000

Economisch beleid

287.000

VAN HET RIJK

26.273.000

SOCIAAL DOMEIN

LOKALE HEFFINGEN O.A.

15.044.000

WMO (hulp bij huishouden, begeleiding
en voorzieningen) en jeugdzorg

Onroerende zaakbelasting (OZB)
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing

324.000

10.557.000

Inkomensregelingen

4.960.000

Onderwijs

1.740.000

Sport, cultuur, musea

1.547.000

Hondenbelasting
NATUUR EN MILIEU

Toeristenbelasting
Forensensbelasting
Lijkbezorgingsrechten

Milieutaken

513.000

Duurzaamheid

313.000

Leges omgevingsvergunning

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Overige lokale heffingen

Grondexploitaties

1.890.000

Wonen en bouwen

1.269.000

ANDERE INKOMSTEN

7.287.000

Ruimtelijke ordening

Verkoop gronden

891.000

Bijdragen leerlingenvervoer en inkomensregelingen etc.

ALGEMENE LASTEN

Verhuur gebouwen en accommodaties

Organisatiekosten

7.284.000

Overige lasten

1.459.000

ONTTROKKEN AAN RESERVES

Totaal inkomsten

933.000

€ 49.537.000

Totaal uitgaven

€ 49.467.000

DIT GAAN WE DOEN

DUURZAAMHEID

DIENSTVERLENING

VERVOER

We starten een proef met “groene
leges”. Extra duurzaamheidsmaatregelen bij uw verbouwing?
Dan krijgt u korting op de leges!

2020 is het jaar van de dienstEen goede en veilige bereikbaarverlening. We willen:OMGEVINGSVISIE
heid per fiets, openbaar vervoer
• Meer zaken online regelen.
en auto is belangrijk, nu en in
• Informatie beter vindbaar
de toekomst. Samen met u
en leesbaar maken.
maken we het Mobiliteitsplan
• Ingewikkelde procedures
Wijdemeren 2045.
eenvoudiger maken.

We willen vaker samen met inwoners, bedrijven en instellingen
werken aan initiatieven en plannen. Vanaf het eerste moment
dat een idee ontstaat.

WONINGBOUW

GEBIEDSAKKOORD

TOEKOMST DORPEN

VERGRIJZING

Nog dit jaar brengen we de
meest kansrijke woningbouwlocaties in beeld. En volgend
jaar pakken we door.
In Loosdrecht werken we de
plannen voor Het Achtererf
en de vrijkomende terreinen
Lindeschool/Terpstraschool uit.

• Besluit over aanleg van vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen/ Hilversums Kanaal.
• Uitwerken: vaarverbinding
‘s-Gravelandse Vaart en ontwikkeling Nieuwe Polderplas.
• Start verwijderen bagger plassen.

In 2019 hadden we leuke en
inspirerende gesprekken met
inwoners over de toekomst van
hun dorp. De wensen en ideeën
komen in Dorpen OntwikkelingsPlannen (DOP).

Wijdemeren vergrijst. Dit beïnvloedt zorg, voorzieningen en
woningmarkt. Diverse proeven:
• Wooncoach voor mensen met
eigen woning/particuliere huurwoning.
• Ouderen ontvangen een premie
als zij een eengezinswoning
achterlaten.
• Compensatie (woon)lasten
mantelzorgers.

OMGEVINGSWET

INTEGRAAL
KINDCENTRUM
In december opent het nieuwe
Integrale KindCentrum (IKC) in
Loosdrecht. Ontwikkeling van
een tweede IKC is gestart.

We bereiden ons voor op de
Omgevingswet die vanaf 1 januari
2021 26 bestaande wetten voor
o.a. bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur vervangt.
Er komt meer ruimte voor ideeën
van inwoners, bedrijven en instellingen. In de Omgevingsvisie
leggen we gezamenlijk vast hoe
Wijdemeren er in de toekomst uit
moet gaan zien.

BEDRIJVENTERREINEN
Met ondernemers en de provincie
maken we een plan om bedrijventerreinen te verbeteren.

ANDERS WERKEN

Wijdemeren

20 november 2019

informeren

Werk Oud-Loosdrechtsedijk gestart
Op maandag 18 november zijn
werkzaamheden aan de OudLoosdrechtsedijk gestart. De dijk
is daarom tot en met medio april
2020 afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Om overlast zo veel mogelijk te beperken wordt
het werk in fases uitgevoerd. Zo zorgen we
ervoor dat de dijk toegankelijk blijft voor de hulpdiensten en bestemmingsverkeer. Ook fietsers
kunnen het werk passeren. Het overige verkeer
kan omrijden via de N201. Dit geeft circa acht
minuten extra reistijd.

Weekendafsluiting
Tijdens enkele weekenden is een gedeelte van
de weg helemaal afgesloten. In deze weekenden
verwijderen we het bestaande asfalt en brengen

we nieuw asfalt aan. Om dit werk veilig en zo
snel mogelijk te kunnen uitvoeren, is er in deze
weekenden geen verkeer mogelijk langs het
werkvak. Ook fietsers moeten dan omrijden.
Aanwonenden kunnen uiteraard wel tot (vlak) bij
hun woning komen. De eerste weekendafsluitingen staan gepland van 29 november tot en met
1 december en van 13 december tot en met 15
december. Ook in het nieuwe jaar volgen nog
enkele weekendafsluitingen. Rond de feestdagen
is de dijk tijdelijk geopend voor al het verkeer.

Inloopspreekuur
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan
kunt u terecht bij het inloopspreekuur van omgevingsmanager Isra van Velzen. Het inloopspreekuur is op woensdagochtend tussen 8.00 en 9.00
uur in het tijdelijke kantoor van aannemer KWS op
de Oud-Loosdrechtsedijk 1b.

KWS app
Voor dit project is een app beschikbaar. Daarmee
houdt de aannemer u op de hoogte van de laatste stand van zaken en belangrijk nieuws. U kunt
de KWS app downloaden in de App Store en
Play Store. Download de app en kies in de app

voor het project ‘Oud-Loosdrechtsedijk’. Klik op
‘toevoegen aan favorieten’ dan ontvangt u altijd
een melding als er nieuwe berichten zijn. Ook
kunt u de planning bekijken en vragen stellen. Op
kws.nl/app vindt u meer informatie over de app.

de regio Noord-Holland Zuid, subregio Gooi en
Vechtstreek. Alle 30 regio’s stellen een energiestrategie op.

energieopwekking in onze gemeente. Op welke
plekken zouden wij zon- en windenergie willen
en wat zijn dan de voorwaarden? Ook zijn we benieuwd naar de specifieke kansen of knelpunten
die u ziet in onze gemeente. Het resultaat nemen
we mee naar de regio als input voor het opstellen
van de RES.

De regionale energiestrategie
Het is u vast niet ontgaan: in 2050
is er in Nederland geen aardgas
meer beschikbaar. Daarom zijn
er voor het verwarmen van onze
huizen, voor koken en douchen
duurzame bronnen nodig. Denk
bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie. Om dit te realiseren werken we in de Gooi en Vechtstreek,
met verschillende partners, aan een
regionale energiestrategie (RES).
Denkt u ook mee?
Niet alleen in de Gooi en Vechtstreek werken we
aan een regionale energiestrategie. In de voorbereiding op het klimaatakkoord is Nederland in
30 regio’s verdeeld. Wijdemeren is onderdeel van

Bijdrage Gooi en Vechtstreek
In de energiestrategie geven we aan hoe we als
regio Gooi en Vechtstreek kunnen bijdragen aan
de zoektocht naar alternatieve duurzame energiebronnen. Waar is plek om zon- en windenergie op te wekken? En hoeveel energie kunnen we
opwekken?

Mogelijkheden in Wijdemeren

Aanmelden
Wilt u met ons meedenken? Meld u vóór vrijdag 7
december aan via www.wijdemeren.nl/res. Meer
informatie over de regionale energiestrategie is te
vinden op www.energieregionhz.nl.

Als inwoner willen we u van harte uitnodigen om
op woensdag 11 december van 19.00 tot 22.00
uur in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)
mee te denken over de mogelijkheden voor

Vriendenkiezen.nl voor iedereen in Wijdemeren
Carin en Karin uit Ankeveen zijn
Vriendenkiezen.nl gestart met als
doel mensen te verbinden. “Via de
website kun je met anderen in contact komen en leuke activiteiten
met elkaar ondernemen.” Het is de
‘appel van de maand’.
De dames constateerden dat veel mensen zich
alleen voelen en niet altijd weten wat ze moeten
doen. “Een club of vereniging is niet voor iedereen
weggelegd. De website is laagdrempelig en kan
net dat steuntje in de rug zijn om weer een actief
sociaal leven te krijgen.”

Koffieochtend Robberse Eiland

“Op zondag 24 november van 11.00-12.30 uur
organiseren we een koffieochtend bij Restaurant
Robberse Eiland in Loosdrecht. Woon je net in
Wijdemeren en heb je een voucher ontvangen in
het welkomstpakket? Neem deze dan mee voor
een gratis kop koffie. Tip: ze hebben er overheerlijke apfelstrüdel!”

In contact met anderen komen
Zoek je een wandelmaatje of iemand die mee wil
naar een concert of koffie wil drinken?
Op www.vriendenkiezen.nl kun je zelf een gratis
oproep plaatsen om met anderen in contact te
komen. De website is voor iedereen boven de 21
jaar. Het is geen datingsite.

Overzetten belastinggegevens
In de periode van 21 november tot
15 december worden de belastinggegevens van BSWW overgezet.
Hierdoor zijn de belastingsystemen
tijdelijk niet raadpleegbaar. In deze
periode kunt u wijzigingen het beste doorgeven via het e-mailadres
info@belastingensww.nl.
Vanaf volgend jaar verzorgt gemeente Hilversum
namens Wijdemeren de heffing en inning van
de gemeentelijke belastingen. Belastingen SWW
(BSWW), de organisatie die nu deze gemeentelijke
belastingtaken uitvoert, stopt per 1 januari 2020.

Bereikbaarheid
Tot 1 januari kunt u voor informatie over de
gemeentelijke belastingen terecht bij de medewerkers van BSWW. Telefonisch bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00
uur via (035) 62 92 695 of via
info@belastingensww.nl. In het nieuwe jaar zal er
via www.wijdemeren.nl/belastingen een digitaal
belastingloket beschikbaar zijn.
Meer weten? Kijk op:
www.wijdemeren.nl/samenwerkinghilversum.

Wijdemeren
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Warmtescans tegen energielekken
Het is herfst, dus gaat de verwarming vaker aan. Een goed moment
om nog eens extra te controleren
of uw huis goed geïsoleerd is.
Vraag daarom voor 25 euro een
warmtescan aan bij de Energiecoöperatie Wijdemeren.
Met een infraroodcamera maken energiecoaches
warmtefoto’s van uw gevel of dak. Zo brengen ze
in beeld of en waar er eventueel warmte weglekt

uit uw huis. Dat geeft een eerste indruk van onnodig energieverlies.

En daarna?
In een gesprek met de energiecoach kunt u
vervolgens kijken wat eraan gedaan kan worden,
zoals kieren dichten, isolatie aanbrengen of
ramen vervangen. De energiecoach maakt een
kort verslag. U kunt de warmtescan eventueel
ook combineren met een uitgebreid energiecoachgesprek.

Aanvragen
De kosten voor het laten maken van een warmtescan zijn 25 euro. De energiecoachgesprekken
zijn gratis. Warmtescans kunnen vanwege de
temperatuur alleen gemaakt worden tussen
november en begin maart. Dus plan meteen een
afspraak in via www.ecwijdemeren.nl en zit er
nog deze winter warm bij!

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (12.11.2019)

’s-Graveland
Breukeleveen

- Noordereinde 327: bouwen vier woningen (12.11.2019)

- Herenweg 49: kappen vijf bomen (13.11.2019)
- Herenweg 103: vergroten haven (07.11.2019)

Kortenhoef

’s-Graveland
- Loodijk 12: uitbreiden keerwand (01.11.2019)
- Noordereinde 75-81 en 193-203: vervangen beschoeiing (05.11.2019)

Kortenhoef
- Oranjeweg 59: plaatsen kapschuur in achtertuin
(04.11.2019)

Loosdrecht
- Hallincklaan 8: plaatsen dakkapellen (08.11.2019)
- Nabij Muyeveldse-Wetering 12: aanbrengen beschoeiing
(07.11.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 201-199, 194,
190 en nabij 183: kappen tien bomen (13.11.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 202: kappen tien bomen
(13.11.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee bomen
(13.11.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsdedijk tegenover 261: kappen één
boom (13.11.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk tegenover 295: kappen twee
bomen (13.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 41: kappen acht bomen (11.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 171: bouwen woonark (13.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203d: plaatsen zonwering
(08.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 221: kappen één
boom (13.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk tegenover 232: kappen één
boom (13.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen botenhuis,
beschoeiing en aanbouw terras (06.11.2019)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7: verbouwen bijgebouw (31.10.2019)
- Middenweg 9: vervangen beschoeiing (05.11.2019)
- Middenweg 40:aanleggen brug (08.11.2019)
- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg voor bouwverkeer
(04.11.2019)
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en
achtergevel woning (13.11.2019)
- Wilgenlaan 35: plaatsen dakkapel (07.11.2019)
- Wilgenlaan 37: plaatsen dakkapel (01.11.2019)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

- Emmaweg 12: plaatsen dakkapel en maken uitweg
(08.11.2019)
- Meenthof 24: wijzigen van gebruik detailhandel naar
horeca (08.11.2019)
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U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Juridische zaken en Veiligheid). Belanghebbenden
kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit
genomen heeft.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Stichting Bruisend Ankeveen, lichtjes-/ kerstmarkt, parkeerterrein Stichts End, d.d. 20 december 2019 (13.11.19)

Loosdrecht

Loosdrecht

- Beukenlaan 50: realiseren dakkaper en dakkapel (08.11.2019)
- Golfslag 3: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)
- Golfslag 9: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)
- Golfslag 11: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)
- Golfslag 20: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)
- Golfslag 21: realiseren doekoverkapping (08.11.2019)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen zestien zonnepanelen (05.11.2019)
- Prinses Margrietstraat 15: plaatsen twee dakkapellen
(05.11.2019)
- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (31.10.2019)

- Stichting Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers
in Evenementen en Promotie, Lindeplein, Kerstviering,
d.d. 24 december 2019 (31.10.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne installatie (13.11.2019)

Nederhorst den Berg
- Splint Media B.V., vaste standplaats voor verkoop boeken
op de derde zaterdag van de maand, (06.11.19)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Verkeer

Verlenging beslistermijn

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

>

Loosdrecht

‘s-Graveland

- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen

- Zuidereinde ter hoogte van huisnummer 192: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (04.11.19)

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Dodaarslaan ter hoogte van huisnummer 67: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (04.11.19)

Overig

Ankeveen
- Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen, Sinterklaasintocht, nabij Stichts End, d.d. 23 november 2019 (05.11.19)

Beleidsregel sluiting van voor
het publiek openstaande gebouwen 2019
>

Kortenhoef
- Stichting Comité Sint Nicolaas Intocht, Sinterklaasintocht, ’s-Gravelandsevaart, ‘s-Graveland en Meenthof,
Kortenhoef, d.d. 23 november 2019, (05.11.19)

>

Kap linde Oude Molenmeent

In het kader van de invulling groenstrook Oude Molenmeent wordt er één linde gekapt. Er is geen kapvergunning nodig voor deze boom. Hierna richten we de
gehele strook opnieuw in. We doen dit in overleg met de
buurtbewoners.
Locatie: Oude Molenmeent, Loosdrecht, groenstrook
naast Erve KNORR.

Ter inzage

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

gel Sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen
2019’ vastgesteld.
Met deze beleidsregel kan de burgemeester op basis
van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:80)
een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat
gebouw behorend erf, of voor het publiek openstaande
gebouwen en/of de daarbij behorende erven in een
bepaald gebied, in het belang van de openbare orde,
veiligheid, gezondheid of zedelijkheid of als er naar zijn
oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden voor
een bepaalde duur geheel of gedeeltelijk sluiten. Een voor
het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf mag
in ieder geval worden gesloten wanneer er sprake is van:
• criminele activiteiten die de openbare orde, veiligheid,
gezondheid of zedelijkheid aantasten;
• bijzondere omstandigheden.

De burgemeester heeft op 21 oktober 2019 de ‘Beleidsre-
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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.

