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Wist u dat de gemeente financiële ondersteuning
kan bieden als u een laag inkomen heeft?
Zoals voor schoolboeken, computers of huisraad.
Ook bestaat er een bijdrage voor de kosten die
een beperking met zich mee kan brengen.
We kijken naar uw inkomen en vermogen. Meer
informatie www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren
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Kort
>

Loketten niet bereikbaar

Door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan onze ICT systemen zijn de (online)
loketten van burgerzaken niet beschikbaar
van donderdag 24 september 17:00 uur tot
en met maandag 28 september 12.30 uur.
Ook worden er in deze periode geen rijbewijzen en reisdocumenten uitgereikt. Uiteraard
blijven wij wel bereikbaar via telefoonnummer
14 035. Onze excuses voor het ongemak.
>

Is uw huis inbraakproof?
Vraag ook een Veilig Wonen Scan aan

De herfst is begonnen. Dat betekent
dat het eerder donker wordt en dat
ook de kans op inbraken toeneemt.
Vanaf maandag 5 oktober kunt u
daarom weer een gratis Veilig Wonen
Scan aanvragen.
De Veilig Wonen Scan is bedoeld om de
kans op een woninginbraak in uw huis te
verkleinen en om ervoor te zorgen dat u zich
veiliger voelt, thuis en in uw omgeving. In de
herfst- en wintermaanden slaan inbrekers
vaker toe, omdat het eerder donker is en
zij zich zo eenvoudiger ongezien kunnen
bewegen. Het is daarom extra belangrijk om

de ramen en deuren goed af te sluiten als u
niet thuis bent.

Veilig wonen scan
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hangen sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende
inbraakmethoden worden uitgelegd en u
krijgt praktische tips over wat u zelf kunt
doen om een woninginbraak te voorkomen.
Vaak kan dit al op eenvoudige wijze worden
gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten aan
verbonden zijn. De scan wordt uitgevoerd
door een onafhankelijke, niet-commerciële
adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Aanmelden
Benieuwd hoe inbraakproof uw woning is?
Meld u dan aan voor een van de vijftig gratis
Veilig Wonen Scans. Dat kan door tussen
5 oktober en 1 november een mail te sturen
naar info@wijdemeren.nl met daarin uw
naam, adresgegevens, telefoonnummer,
e-mailadres, gewenste dag (dinsdag t/m
vrijdag) en gewenste dagdeel (ochtend of
middag). Na aanmelding ontvangt u een
bericht van het CCV om een afspraak in te
plannen.

Fietsles voor ouderen
Als u een dagje ouder wordt kan het
spannend zijn om aan het verkeer
deel te nemen. Vanuit het project
Doortrappen worden daarom gratis
fietslessen georganiseerd.
Gerda, 70 jaar uit Loosdrecht, kreeg les van
fietsvereniging de Adelaar: “Mijn dochter
verraste me met een e-bike, maar deze stond
een jaar ongebruikt in de schuur. Ik vond het
te spannend, balans houden vond ik moeilijk.
Na de les had ik meer vertrouwen, het was
leuk en leerzaam!”

Gratis ﬁetsles
Op dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur

organiseren Team Sportservice en Veilig Verkeer Wijdemeren een gratis fietsles. Iedereen
die een fiets heeft (e-bike, driewieler, lage
instapfiets) kan meedoen. Meerdere vervolglessen zijn mogelijk op afspraak. Startpunt is
de bibliotheek in Loosdrecht.

Aanmelden
Aanmelden kan via Rosanne Hartman via
rhartman@teamsportservice.nl of telefoonnummer 06 30 63 97 54. Kunt u niet of
woont u niet in de buurt, maar wilt u toch
een keer meedoen? Meld u zich toch aan.
Bij voldoende aanmeldingen kijken we naar
alternatieven.

Gezondheidsmonitor

Eens per vier jaar onderzoekt de GGD de
gezondheid van inwoners via de Gezondheidsmonitor. In de hele regio Gooi en
Vechtstreek krijgen 25.000 willekeurig
uitgekozen inwoners een uitnodiging. Door
mee te doen kunnen de GGD en de gemeente hun inwoners (beter) ondersteunen
om gezond te blijven. Doet u ook mee? Kijk
op www.ggdgv.nl. Direct na het invullen
ontvangt u een digitaal gezondheidsadvies.
Als dank krijgt elke twintigste deelnemer
een VVV-bon van 20 euro.
>

Vlootschouw strooiwagens

Ziet u op vrijdag 2 oktober een strooiwagen
of veegmachine rijden? Dat kan kloppen.
De buitendienst heeft dan de jaarlijkse
vlootschouw van alle materieel dat zij
gebruiken in de wintermaanden.
Als de winter zich aandient, moet er snel
gehandeld worden en mogen strooiwagens
en sneeuwploegen geen mankementen
vertonen. We rijden daarom ruim op tijd
een proefronde door de gemeente om de
machines en de route te controleren.
>

Gooische Rainbow Award

Dit jaar wordt voor het eerst de Gooische
Rainbow Award uitgereikt aan regionale
Gooise initiatieven die zich belangeloos
inzetten voor de LHBTI+ community en
deze vooruit helpen. De award is onderdeel
van de Rainbow Week Hilversum van 9-16
oktober. Inzenden kan tot en met 25 september, stemmen kan tot en met 8 oktober.
De winnaar wordt op 16 oktober bekendgemaakt tijdens het Hillywood Rainbow Ball
in poppodium De Vorstin. Meer informatie
over inzendingen, stemmen en activiteiten:
www.livehilversum.nl/rainbowweek.
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Nationale Valpreventieweek: blijf fit en mobiel
Iedereen wil actief en zelfredzaam
blijven, maar aan veroudering van
het lichaam ontkomt niemand.
Valongevallen vormen een toenemend probleem onder ouderen.
Gemiddeld komt hierdoor elke vijf
minuten iemand op de eerste hulp
terecht.

Ondersteuning en advies
In Wijdemeren kunt u op verschillende locaties
terecht voor ondersteuning en advies op het
gebied van bijvoorbeeld (problemen met) balans, lopen, spierkracht of valangst. Een aantal
verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan bijvoorbeeld bij:

Thuiszorg Oefentherapie:
In deze coronatijd zit u waarschijnlijk meer
thuis. Minder beweging kan het risico op
vallen vergroten. Het is dus belangrijk om fit
en mobiel te blijven. Van maandag 28 september tot en met zondag 4 oktober 2020
organiseert VeiligheidNL weer de jaarlijkse
Nationale Valpreventieweek in samenwerking
met partners en lokale (zorg)professionals.

Anne Krijnen en Demi Klomp
Locatie: Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland
Contact: 06 11 31 22 52 of
info@thuiszorgoefentherapie.nl

Fysio Inovum:
Johanna Schuurman
Locatie: Kortenhoef, Loosdrecht, ‘s-Graveland

Contact: 035 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Fysiotherapie Practicum Nederhorst:
Martie Hansen
Locatie: Nederhorst den Berg
Contact: 0294 25 38 38 of
salus.fysiocare@gmail.com
Meer informatie over de professionals vindt u
hier: jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/
nationale-valpreventieweek

60+ Beweegcoach
Wilt u in het algemeen graag meer in beweging komen? Bij beweegcoach Beppie van
de Bunt kunt u terecht voor een persoonlijk
advies. U kunt contact met haar opnemen via

telefoonnummer 06 31 59 58 47 of
b.vandebunt@inovum.nl.

Stoken? Denk ook aan de buren!
Veel mensen hebben in de herfst en
winter de open haard of houtkachel
aan. Heerlijk om voor te zitten, maar
niet erg goed voor het milieu en
voor uw eigen gezondheid.
Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en
kan stankoverlast geven. Wilt u toch stoken?
Dan geven we graag een paar tips.
1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout
brandt niet goed en dat geeft extra rook
en fijnstof. Wilt u eigen hout gebruiken?
Zorg dan dat het minstens twee jaar
heeft gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd
hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de
verbranding van deze materialen komen
chemische stoffen vrij. Niet fijn voor uw
eigen gezondheid en voor de gezondheid van uw buren.
3. Zet de open haard of houtkachel niet
aan bij windstil of mistig weer. De rook
blijft dan hangen en veroorzaakt meer
luchtvervuiling.
4. Ventileer het huis goed tijdens het stoken. Houd altijd de ventilatieroosters
open. Het vuur kan dan zuurstof aan
trekken en de rook kan via de schoorsteen afgevoerd worden. Wordt het als-

nog erg warm? Doe de luchttoevoer niet
dichter, maar zet een raam open.
5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van
vuur door de zuurstoftoevoer te beperken
zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt.
Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.
6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal
open, net als de klep in de schoorsteen.
Dat zorgt voor betere verbranding en dus
minder schadelijke stoffen.
7. Controleer of u goed stookt. Een goed
vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er
komt bijna geen rook uit de schoorsteen.
Bekijk dit regelmatig door even naar
buiten te lopen.

8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer
dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden
met de buurt.

In gesprek
Omwonenden kunnen veel last hebben van
houtstook. Bij overlast is een goed gesprek
altijd het beste startpunt. Bespreek met de
buren wat u waarneemt. Verandering van
stookgedrag of omstandigheden, zoals
andere brandstof of stooktijden, kan de
problemen helpen oplossen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht

Ankeveen

- tussen Molenmeent 1 en ’t Jagerspaadje 27:
kappen acht bomen (15.09.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: aanpassen
uitweg (07.09.20)

- Naast Stichts End 23: plaatsen koffietent
(09.09.20)

Nederhorst den Berg

>

- Herenweg 26a: bouwen woning (04.09.20)

- Middenweg 87: verbreden brug (09.09.20)
- Middenweg 159: aanvraag pilot onderzoek en
slib AGV verwerken (31.08.20)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- Zuidereinde 21: plaatsen plantenkas (15.09.20)
- Zuidereinde 169: vervangen en verhogen dak (
(04.09.20)

>

Breukeleveen

Ontwerpbeschikking

’s-Graveland
Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (08.09.20)

- Leeuwenlaan 40: aanleg terreinverharding met
parkeerplaatsen (10.09.20)

Loosdrecht

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (09.09.20)
- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met
zonnepanelen (16.09.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen overbouw op bestaande overloop (15.09.20)
- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en
bouwen veranda (16.09.20)

> Bestemmingsplan Partiële
herziening Bestemmingsplan
Spiegel- en Blijkpolder WSV De
Spiegel, achter Dammerweg 62,
Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark
(09.09.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14
035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken
tegen een aanvraag.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in
zijn vergadering van 10 september 2020 het
bestemmingsplan Partiële herziening Bestemmingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV de
Spiegel, achter Dammerweg 62 in Nederhorst
den Berg, heeft vastgesteld.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de
Spiegel is voornemens om het bestaande
clubgebouw op de begane grond, richting de
Spiegel- en Blijkpolderplas, uit te breiden.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 gedurende
zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan
met bijbehorende stukken kan worden ingezien
op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.
BP7900Adam612020-va00).
De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd
via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen
zienswijzen ingediend. Een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de
termijn van terinzagelig¬ging tegen het besluit
tot vaststelling beroep instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de voor¬zitter van genoemde
afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee
het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroep-stermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat
op dit verzoek is beslist.

> Bestemmingsplan Moleneind
46 (voorheen 45), Kortenhoef

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 inzake het perceel Moleneind 46
(voorheen 45) in Kortenhoef ter inzage wordt
gelegd.

Plan
De bestaande woning en het bijgebouw worden
gesloopt. Op een andere plaats op het perceel
wordt de bouw van een woning mogelijk
gemaakt. Een deel van het perceel Moleneind
46, dat op grond van het bestemmingsplan het
Wijde Blik 2004 bestemd is voor woondoeleinden, wordt bestemd voor natuur.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 september 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-on01).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht 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 kan contact worden
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opgenomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State moet
over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de Partiële herziening
Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 in Loosdrecht ter
inzage wordt gelegd.

> Bekendmaking wet geluidhinder Moleneind 46 (voorheen 45),
Kortenhoef (ontwerpbesluit)

Plan

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
Er loopt een procedure voor het in ontwerp
vaststellen van het bestemmingsplan Moleneind
46 (voorheen 45) Kortenhoef. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van één woning
mogelijk gemaakt. De bestaande woning wordt
gesloopt. Ten gevolge van het wegverkeer
op Moleneind zal de te bouwen woning een
hogere geluidsbelasting ondervinden dan de
voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet
geluidhinder voor deze woning in ontwerp
hogere waarden vast gesteld.

Het plan voorziet in de bouw van één gebouw
voor de opslag van materiaal voor het restaurant
‘Argentinos’. Tevens voorziet het plan in een
onderkomen voor een aantal hobbymatig te
houden dieren (drie pony’s en vijf geiten). Tevens
voorziet het plan in de bouw van een hooiberg.
Het voorgestelde bijgebouw en hooiberg zijn in
strijd met genoemd bestemmingsplan omdat
de grond daar is bedoeld voor natuur. Het plan
kan pas worden gerealiseerd als de bestaande
bebouwing is gesloopt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 september 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6900Nld2112019-on00). U
kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 24 september 2020
gedurende zes weken, gezamenlijk met het
ontwerpbestemmingsplan, ter inzage. U kunt de
stukken over het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien op www.wijdemeren.nl bij ‘Ter inzage’.
De stukken over het ontwerpbestemmingsplan
zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een
mondelinge toelichting worden gegeven op
de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact
opnemen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene,
die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een
gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers van
de gemeente. U kunt daartoe contact opnemen
met de hierboven genoemde administratie.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het
definitieve besluit tot het verlenen van de hogere
waarden beroep kunnen instellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bestemmingsplan Partiële herziening Nieuw-Loosdrechtsedijk
211, Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken over-

Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 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 kan eveneens contact worden
opgenomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State moet
over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

Bestemmingsplan Horstermeer
(Middenweg 29-33), Nederhorst
den Berg
>

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 inzake het bestemmingsplan
Horstermeer (Middenweg 29-33) in Nederhorst
den Berg ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het perceel Middenweg 33 is op grond van
het geldende bestemmingsplan Horstermeer
bestemd voor agrarisch met de aanduiding kas.
Op dit perceel is een agrarische bedrijfswoning
aanwezig. Het perceel grenst aan de percelen
Middenweg 29 en 31 die op grond van het geldende bestemmingsplan Horstermeer bestemd
zijn voor bedrijf. Deze bestemming wordt in het
ontwerpbestemmingsplan gehandhaafd.
Het perceel Middenweg 33 wordt deels bestemd voor bedrijf en deels voor wonen. Het
plan voorziet binnen de bestemming bedrijf in
de bouw van een bedrijfsloods en een testveld
voor machines voor het beheer en onderhoud
van kunstgrasvelden. Deze bestemming voorziet

tevens in een geluidscherm.
De bestaande agrarische bedrijfswoning met bijbehorende grond wordt bestemd voor wonen.
Gebruik van de grond, bestemd voor wonen,
voor burgerwoondoeleinden is dan toegestaan.
Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Horstermeer.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 24 september 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State moet
over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.
> Bestemmingsplan Industrieweg 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat het bestemmingsplan
Industrieweg 2 te Loosdrecht onherroepelijk
is geworden. Tegen het bestemmingsplan is
geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan kan
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 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 kan eveneens contact op worden
genomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State moet
over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

Overig
> Archiefverordening gemeente
Wijdemeren 2020

Op 10 september 2020 heeft de raad de
“Archiefverordening gemeente Wijdemeren
2020” vastgesteld. De verordening treedt in
werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot
13 augustus 2020.
U kunt de archiefverordening gemeente
Wijdemeren 2020 vinden op: www.overheid.nl.

> Noodverordening COVID-19
Bestemmingsplan Dammerweg Veiligheidsregio Gooi en Vecht3 en 4, Nederhorst den Berg
streek
>

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 inzake de Partiële herziening
Dammerweg 3 en 4 in Nederhorst den Berg ter
inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van twee
twee-onder-een-kapwoningen, twee vrijstaande woningen aan het Ankeveense pad en
drie appartementen bovenop het bestaande
Spiegelhuys. Het parkeren gaat geheel op eigen
terrein plaatsvinden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 23 september 2020 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO. BP5300Ankpad2018-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 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 kan eveneens contact op worden
genomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
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De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek heeft op 17 september een nieuwe
noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

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.

