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Beste inwoners,

Vorige week stuurde ik u een dringende brief, omdat ik mij ernstige zorgen maak. Het aantal coronabesmettingen in het land, in de regio en ook in onze 
gemeente stijgt enorm. Ik begrijp dat het lastig is om altijd 1,5 meter afstand te houden en fysiek contact te moeten missen met familie en vrienden.
Maar juist die contactmomenten met vrienden en familie buiten uw huishouden zijn een belangrijke oorzaak van de virusverspreiding. Blijf dus alert op de 1,5 
meter, was vaker uw handen, gebruik een mondkapje in publieke binnenruimtes, laat u testen bij klachten en blijf zo veel mogelijk thuis! Een groot offer, maar 
de vooruitzichten zijn groot: een leven waarin wij ons weer vrij voelen en dichter bij elkaar kunnen  zijn. In deze editie van Wijdemeren Informeren leest u hoe 
u kunt helpen om het virus verder in te dammen en hoe we samen door deze moeilijke periode komen. 

Met vriendelijke groet,
Crys Larson
Burgemeester van Wijdemeren

P.s. Heeft u de brief niet ontvangen? Hij is terug te vinden op www.wijdemeren.nl. 

>   Inloopspreekuren veiligheid

Vanwege de huidige coronamaatregelen

gaan de inloopspreekuren veiligheid vanaf 

oktober tijdelijk digitaal verder. Dat betekent 

dat u uw vragen over veiligheid en leefbaar-

heid 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. Indien mogelijk 

worden de spreekuren in december weer 

fysiek opgepakt.

>   Mondkapje = restafval

We zien dat ze steeds meer gebruikt worden: 

mondkapjes. Hartstikke goed natuurlijk! 

Gebruikt u ook regelmatig een wegwerp-

mondkapje of latex handschoenen? Gooi 

ze na gebruik bij het restafval; dus niet in 

de PMD-container en zeker niet op straat. 

Bedankt!

>   Blijf gezond! 

Gezond blijven is belangrijk. Juist nu. Dat 

is nog best lastig nu we weer vaker binnen 

moeten blijven. Hoe doet u dat? Op maandag 

9 november start de campagne ‘Blijf gezond!’ 

in de regio Gooi en Vechtstreek. Via de 

website www.blijfgezondgv.nl vindt u vanaf 

dat moment praktische tips en informatie om 

juist in deze coronatijd aandacht te besteden 

aan uw gezondheid. Kom dus in beweging, 

eet gezond en blijf vooral ook contact houden 

met anderen. Zo bent u beter bestand tegen 

de (eventuele) lichamelijke en geestelijke ge-

volgen van het virus en deze bijzondere tijd.

>   Coronadashboard

Het coronadashboard van de GGD geeft u 

een overzicht van actuele cijfers in de regio 

Gooi en Vechtstreek. Bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers aan de teststraat, de bevestigde

besmettingen, ziekenhuisopnames en 

gemelde overledenen. Het dashboard wordt 

twee keer per dag ververst. Bekijk het dash-

board op www.ggdgv.nl/coronadashboard.

Met het toenemende aantal corona-
besmettingen is het belangrijk om 
juist nu alert te blijven. De Corona 
Melder-app helpt daarbij. Heeft u 
hem al gedownload?

De CoronaMelder-ap geeft een waarschu-

wing op het moment dat u in de buurt bent 

geweest van iemand met corona. Zo komt 

u er eerder achter dat u mogelijk een risico 

loopt op besmetting. De app stuurt u een 

melding als u minimaal vijftien minuten in de 

buurt bent geweest van iemand die corona 

blijkt te hebben. Uiteraard moet de andere 

persoon de app ook gebruiken. 

Een halt toeroepen
Burgemeester Crys Larson: “Het coronavirus 

grijpt om zich heen. Alleen samen kunnen 

we het virus een halt toeroepen. Naast 

het opvolgen van de basisregels kan deze 

CoronaMelder ook helpen. Maar het werkt 

alleen als zo veel mogelijk mensen de app 

downloaden. Ik heb hem daarom al op mijn 

telefoon staan. Download u hem ook?” 

Positief getest?
Bent u getest en blijkt u besmet te zijn met 

het coronavirus? Ook dan helpt de Coro-

naMelder. Zoals bekend doet de GGD een 

bron- en contactonderzoek. Maar waar-

schijnlijk kent u niet altijd iedereen bij wie u 

in de buurt bent geweest. U heeft misschien 

met het openbaar vervoer gereisd of in de 

buurt van iemand gezeten in de bioscoop. 

Samen met de GGD kunt u dan uw besmet-

ting melden in de app. De CoronaMelder 

waarschuwt vervolgens in één keer alle 

mensen die langer dan vijftien minuten bij u 

in de buurt zijn geweest. Bekenden en on-

bekenden. Uiteraard worden uw gegevens 

hierbij niet bekend gemaakt. 

Privacy
De app ziet via bluetooth of u dicht bij 

iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het 

bluetoothsignaal. De app weet niet wie u 

bent. Ook volgt de app nooit waar u bent en 

gebruikt hij geen gps – en locatiegegevens. 

Uw naam, emailadres of telefoonnummer 

worden niet gebruikt of bewaard.

De app is gratis en vrijwillig te downloaden 

via de appstore of playstore. 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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  Heeft u de CoronaMelder-app al? 
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Aandacht voor elkaar in Wijdemeren

Sociaal contact is lastig nu we weer vaker binnen blijven. Heeft u behoefte aan een luisterend oor, 
wilt u uw verhaal delen of zoekt u praktische hulp? De Appelboom biedt een overzicht van alle 
initiatieven in Wijdemeren.

Wethouder Rosalie van Rijn: “Het vooruitzicht van donkere winterse dagen die we vooral binnen moeten doorbrengen stemt niet vrolijk. 

Kijk wat vaker naar elkaar om. Bel de ander, schrijf een kaartje of doe een boodschap. Heb begrip voor elkaars situatie. Kunt u wel wat hulp 

gebruiken? Kijk op www.deappelboom.nl/coronahulp. Twijfel niet om contact op te nemen. Dit kan zomaar het verschil maken!”

Coronahulp 
Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt u per dorp alle initiatieven, u kunt zelf met de initiatiefnemers contact opnemen. Komt u er niet 

uit? Sociaal makelaar Hetty Kastelein of dorpscoördinator Bas Immerzeel koppelen u graag aan een initiatief of helpen u op weg met een 

nieuw idee. U kunt Hetty bereiken via 06 54 34 53 33 of h.kastelein@wijdemeren.nl en Bas via 06 52 58 09 22 of b.immerzeel@wijdemeren.nl.

Help de horeca!

Kent u WijdemerenThuis al? Nu de deuren van de

horeca weer gesloten zijn, ziet u op dit platform in

één oogopslag bij welke Wijdemeerse restaurants u 

een maaltijd kunt afhalen en welke restaurants 

maaltijden bezorgen. Mooi initiatief toch? Zo helpen 

we onze horecaondernemers door deze moeilijke tijd. 

Bekijk het aanbod op www.wijdemerenthuis.nl

Bent u horecaondernemer in Wijdemeren en wilt u 

graag toegevoegd worden aan WijdemerenThuis? 

Meld u dan aan via bit.ly/restaurant-toevoegen.

Quarantainegids 

Nu er steeds meer mensen positief wor-

den getest op het coronavirus, gaan ook 

meer mensen in quarantaine. Het mi-

nisterie van volksgezondheid, welzijn en 

sport heeft een handige ‘quarantainegids’ 

gemaakt. Hierin ziet u in één oogopslag 

welke hulp en steun er beschikbaar is als u een positieve testuitslag hebt of 

in thuisquarantaine gaat. Het gaat dan om praktische dingen als de hond 

uitlaten, boodschappen doen en kinderen halen of brengen, maar ook hoe 

u hierover met uw omgeving in gesprek gaat. De gids is te vinden op

www.rijksoverheid.nl. 

Vermijd de huisarts niet

Veel zorgverleners zagen dit voorjaar 

dat mensen met klachten, waarmee ze 

normaal gesproken naar de huisarts of 

specialist zouden gaan, thuisbleven.

Een veel gehoorde reden was dat

mensen de zorg, die toch al zo druk

was, niet wilden belasten of bang waren voor een coronabesmetting.

Dat is zeker niet nodig. Alle zorgverleners zorgen ervoor dat u veilig en 

volgens de laatste richtlijnen langs kunt komen. Ook kunt u natuurlijk 

telefonisch contact opnemen. Blijf niet rondlopen met lichamelijke en/of 

geestelijke klachten.

Coronavirus in begrijpelijke taal

In Nederland  zijn 2,5 miljoen volwassenen 

die moeite hebben met lezen, schrijven

en/of rekenen. De informatie over het 

coronavirus is voor hen vaak veel en 

moeilijk. Er zijn daarom een aantal websites 

waar de informatie over het coronavirus in 

eenvoudige taal staat uitgelegd of wordt 

voorgelezen. Kijk bijvoorbeeld eens op 

www.lezenenschrijven.nl of op

www.steffie.nl/corona.

Coronatesten

De teststraat van de GGD Gooi en Vechtstreek 

aan de Zandzee in Bussum is uitgebreid van 

550 naar 700 testen per dag. Ook is er een 

fietslijn geopend, omdat veel inwoners op de 

fiets naar de teststraat komen. De GGD kijkt uit 

naar een tweede en mogelijk derde testlocatie. 

De GGD’en zijn ook met het kabinet en het 

RIVM in gesprek over de plaats die commerciële 

sneltest(straten) in de huidige teststraten krijgt. 

Heeft u (milde) klachten? Maak dan een afspraak 

voor een test via telefoonnummer 0800 1202

of maak online een afspraak via www.coronatest.nl.

Heeft u vragen aan de GGD? Dan kunt het 

callcenter dagelijks bellen via telefoonnummer 

(035) 69 26 400 of mailen via corona@ggdgv.nl.

Steunpakket ondernemers 

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt, 

gaan veel bedrijven een moeilijke tijd tegemoet. De 

overheid heeft daarom het financiële steunpakket  

voor ondernemers verlengd. Bent u ondernemer en 

financieel getroffen door de coronamaatregelen? 

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor één of 

meerdere steunmaatregelen. Voor het doorbetalen 

van de vaste lasten (zoals huur en verzekeringen) 

kunnen getroffen sectoren een Tegemoetkoming 

Vaste Lasten (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor 

Ondernemen: www.rvo.nl. Voor een tegemoet-

koming in personeelskosten is de NOW regeling 

verlengd: www.uwv.nl.

Bij de gemeente kunnen zelfstandigen een TOZO- 

uitkering aanvragen om te voorzien in het levens-

onderhoud. Ondernemers uit Wijdemeren kunnen 

hiervoor terecht in Hilversum: www.hilversum.nl. 

Daarnaast zijn er gratis mogelijkheden voor 

coaching en bedrijfsadvies via www.ondernemers-

klankbord.nl en www.economicboardutrecht.nl/

corona. Voor een actueel overzicht van de

steunmaatregelen kunt u ook kijken op

‘steunmaatregelen ondernemers’ via

www.wijdemeren.nl.  

Tips voor binnenblijvers

Mocht de verveling toeslaan, dan geven we u graag een 

paar tips om u binnenshuis te vermaken:

- Organiseer een thuisbioscoop.

- Probeer nu alvast de recepten uit voor het kerstdiner.

- Hol een pompoen uit en maak de mooiste creaties.

- Schrijf een kaart aan iemand die een steuntje in de rug

   kan gebruiken.

- Zoek een nieuwe hobby, of pak juist een oude op.

Steunpunt Coronazorgen

De maatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen grote 

gevolgen hebben in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het 

verlies van een baan of langdurig herstel van de ziekte zelf. Maakt u 

zich zorgen over of door de coronacrisis? Op www.steunpuntco-

ronazorgen.nl is informatie te vinden over hoe met gevoelens en 

zorgen om te gaan. Ook zijn er tips te vinden voor zorgprofessionals 

en crisisteams om mentaal gezond te blijven. Waar nodig krijgt u 

een doorverwijzing voor hulp.

Maakt u zich zorgen om een naaste? Omdat hij of zij eenzaam is, last heeft van angst of depressie?

Dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 0800 1205 of een melding doen op

www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl. 



> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Wessel ten Damstraat 4: plaatsen dakkapel 

   (09.10.20)

Breukeleveen
- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan 

   bouwen woning (06.10.20)

’s-Graveland
- Boomgaard 32: bouwen loods (09.10.20)

- Leeuwenlaan 28: realiseren veranda (06.10.20)

Kortenhoef
- achter Emmaweg 36a: afwijken bestemmings-

   plan realiseren woonwijk (05.10.20)

Loosdrecht
- Berkenlaan 10: plaatsen carport (04.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 151 recreatievilla’s 

   (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatievilla 

   (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen vijf appartemen-

   tengebouwen en bedrijfsruimte (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatie-

   woning type A (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatie-

   woning type B (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatie-

   woning type C (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen zeven trekkers-

   hutten (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen restaurant

    (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen entreegebouw, 

   receptie, kantoor en supermarkt (02.10.20)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen havengebouw 

   (02.10.20)

- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (09.10.20)

- Horndijk 17: bouwen garage (10.10.20)

- Laan van Eikenrode 1: plaatsen 2 dakkapellen 

   (12.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 131: afwijken bestem-

   mingsplan voor herontwikkelen jachthaven 

   (09.10.20)

- Paulus Potterlaan 8: plaatsen dakkapel (05.10.20)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 32: plaatsen dakkapel (11.10.20)

- Meerhoekweg 12: uitbreiden woning (08.10.20)

- Middenweg 100: realiseren woning (03.10.20)

- Overmeerseweg 74: het vervangen van de 

   toegangshek (12.10.20)

- Reeweg 16 en 18: uitbreiden bedrijfsgebouwen 

   (04.10.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: bouwen woonschip 

   (02.10.20)

- Leeuwenlaan 36b: realiseren kelder (13.10.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 27: verplaatsen uitweg (12.10.20)

- Hoflaan 20: plaatsen dakkapel (07.10.20)

- Kerklaan 119: plaatsen dakkapel (12.10.20)

- Moleneind 2a: gedeeltelijk vergroten terras 

   d.m.v. een steiger (07.10.20)

Loosdrecht
- Acacialaan 17: maken uitweg (12.10.20)

- Horndijk 10: tijdelijke plaatsen mantelzorg-

   woning (12.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 98: vernieuwen

   begane grond vloer (12.10.20)

- Rembrandtlaan 44: plaatsen dakkapel (02.10.20)

Nederhorst den Berg
- achter Ankeveensepad 4: vervangen recrea-

   tiesteiger (12.10.20)

- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (12.10.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 3: verbreden uitweg (13.10.20)

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (13.10.20)

> Rectificatie 

Op 7 oktober 2020 publiceerden wij een aan-

vraag omgevingsvergunning voor het aanleg-

gen van een 9 holes golfbaan nabij Rading 10a 

in Loosdrecht. Het juiste adres is echter nabij 

Rading 2a in Loosdrecht.

Op 7 oktober 2020 publiceerden wij een aan-

vraag omgevingsvergunning voor het vervangen 

van een recreatiesteiger achter Ankeveensepad 

4 in ’s-Graveland. Het juiste adres is echter ach-

ter Ankeveensepad 4 in Nederhorst den Berg.

> Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van 

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn in-

woners verplicht hun verhuizing door te geven 

en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van 

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen 

het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisre-

gistratie.

Het betreft de volgende personen:
- A. van Ommen, geboren 19-06-1968, uit te 

   schrijven naar: Land Onbekend per 08-09-2020

- F. Sabri, geboren 26-02-1983, uit te schrijven 

   naar: Land Onbekend per 02-10-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 14035 

of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

> Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaan-

de persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Be-

stuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid 

om het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit 

de Basisregistratie te publiceren als de bekend-

making niet kan geschieden door toezending 

aan belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:
- A. van Ommen, geboren 19-06-1968, uit te 

  schrijven naar: Land Onbekend per 08-09-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 14 oktober een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodverorde-

ning is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Offi  ciële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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.

Bouwen en wonen

Overig

Persoonsregistratie
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Beweging is essentieel voor de ontwik-
keling van jonge kinderen. Een behen-
dig kind kan makkelijker meedoen met 
spelletjes buiten. Ook helpt het uw kind 
makkelijker te leren op school. Team 
Sportservice hoort graag uw mening 
over sport en beweging voor kinderen 
van 4 tot 7 jaar.

Gelukkig kunnen kinderen op veel plekken 

bewegen. Thuis, in de speeltuin, op straat, op 

school of de sportclub. Maar wat kan er beter, 

of anders? Waar heeft u als ouder/verzorger 

behoefte aan? 

Vragenlijst
Via surveymonkey.com/r/sportvoorkind kunt u een 

vragenlijst invullen. Dit kost u maar 6 minuten. Hiermee 

helpt u Team Sportservice én de kinderen uit Wijde-

meren het sport- en beweegaanbod te verbeteren.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk sport- of 

beweegadvies voor uw kind? Neem contact op 

met Robin van der Vliet via

rvandervliet@teamsportservice.nl

of 06 30 63 97 54. Zij helpt u graag.

Onderzoek sportaanbod kinderen: doet u mee?


