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Corona sociaal
herstelfonds

Zorgt u minimaal acht uur per week en drie
maanden achter elkaar voor familie of vrienden?
Vraag tot 1 september 2021 een mantelzorgwaardering aan via www.wijdemeren.nl/mantelzorg.
Vragen? Neem contact op met de consulenten
van het sociaal domein via telefoonnummer 14 035.

Door de coronacrisis belanden steeds meer
Nederlanders in eenzaamheid of armoede.
Daarom stelt het Oranje Fonds ruim 4 miljoen euro
ter beschikking in het Corona sociaal herstelfonds.
Bent u betrokken bij een project tegen eenzaamheid?
Dien dan uw aanvraag in via www.oranjefonds.nl.

Volg ons ook op:

Mantelzorgwaardering

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Op vakantie? Voorkom inbraak!
Gaat u binnenkort op vakantie of
dagjes weg? Heerlijk! Het is helaas
ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze zien dat bewoners
van huis zijn.
Een goed beveiligde afgesloten woning én
oplettend gedrag van uzelf en uw buren,
zorgt voor maximaal 90 procent minder kans
op een inbraak.

Welke maatregelen kunt u nemen?
- Vertel uw buren dat u op vakantie gaat of
een dagje weg bent.
- Zorg voor goede buitenverlichting.
- Doe de deuren op slot en sluit de ramen.
- Zorg dat het hang- en sluitwerk voldoet aan
het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Leg kostbare spullen uit het zicht.
- Zorg ervoor dat heggen en struiken kort
gesnoeid zijn, zodat uw buren en voorbijgangers een oogje in het zeil kunnen houden.

Ziet u iets verdachts?
Bel dan 112 om dit te melden bij de politie.
Neem nooit onnodig risico. Noteer het
kenteken als u verdachte personen ziet
met een auto. Doe ook altijd aangifte bij
een (poging tot) inbraak. Bel daarvoor met
de politie via 0900 8844.
Kijk voor meer tips op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing
(05.07.21)
- Loodijk 15: plaatsen erker (01.07.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: het plaatsen van een beschoeiing (13.07.21)
- Platanenlaan 40: het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde (13.07.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnumer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen uitweg (01.07.21)
- Meenthof 19b: vervangen bestaande gevelreclame (06.07.21)
- Lepelaarlaan 29: plaatsen dakkapel voorzijde
(11.07.21)

Loosdrecht
- Golfslag 7: plaatsen dakkapel (07.07.21)
- Lindelaan 90: plaatsen erker (04.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: plaatsen tuinhuis
(04.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen
woning en plaatsen bijgebouw (12.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival 18 september 2021 (08.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats, verplaatsen opslag en vervangen loods
(06.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 256f: vervangen
beschoeiing en steiger (30.06.21)
- Pampus 19: uitbreiden woning (05.07.21)
- Rembrandtlaan 19: wijzigen constructie (06.07.21)
- Spinaker 4: realiseren golfkering (01.07.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 32: realiseren schuur (06.07.21)
- Noordereinde 60 en 60a: afwijken bestemmingsplan kantoor naar detailhandel/opleidingscentrum voor 10 jaar (08.07.21)
- Zuidereinde 109: bouwen vier woningen
(Le Reve Weids) (07.07.21)

Kortenhoef

(08.07.21)
- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel
(08.07.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Kortenhoef

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 220a: Terras aan de
Plas (07.07.21)

Disclaimer

Loosdrecht

Ter inzage

Nederhorst den Berg

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.

- Hinderdam 17: wijzigen voorgevel (02.07.21)

Bezwaar indienen

- Kalverstraat (ong): bouwen slipway en vlonder
(09.07.21)

Rectificatie

Op 7 juli 2021 publiceerde de gemeente een aangevraagde omgevingsvergunning voor het vergroten van
de uitbouw op ’t Jagerspaadje 9 in Loosdrecht. Het
juiste adres is echter ’t Jagerspaadje 19a in Loosdrecht.
> Weigering omgevingsvergunning

Loosdrecht
- Industrieweg 22: reviseren milieuvergunning
(08.07.21)

Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 29: plaatsen twee dakkapellen

Drank- en horecavergunning

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

>

- De Kreek 4: uitbreiden woning (14.07.21)
- Dirk Smorenberglaan 47: plaatsen dakkapel
(14.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen gevel
(01.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verplaatsen brug
(01.07.21)
- Spinaker 4: uitbreiden terras en bouwen
golfkering (09.07.21)
- Trekpad 25: vervangen recreatieark (14.07.21)

>

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsplan voormalige ijsclubkantine naar wonen
(09.07.21)

- Kerklaan 22: bouwen garage (07.07.21)

Loosdrecht

Overig

Voor het indienen van beroep: zie kader.
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Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 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, tel.
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)

