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Ondernemersverkiezing
Mats Smit van Smit’s Delicious uit
Nederhorst den Berg is startend ondernemer van het jaar! Hij ontving de
Wijdemeerse Ondernemer van het
jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training/masterclass naar keuze ter waarde
van 2500 euro. Van harte gefeliciteerd!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

#mooiwijdemeren
@franck_yogaddicted
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een minimuminkomen? Wist u
dat u via de gemeente mee kan doen
aan de Collectieve Zorgverzekering voor
Minima (CZM) van Zilveren Kruis Achmea?
Bij deelname is een aanvullende verzekering verplicht. De gemeente betaalt
mee aan uw aanvullende verzekering
waardoor de premie per persoon lager
wordt. Kijk op www.wijdemeren.nl/zorgverzekering of bel met 14 035 voor meer
informatie.

Denk en praat mee:
word lid van het burgerpanel
Bent u een kritische inwoner
en vindt u het belangrijk om uw
stem te laten horen? Word dan
lid van het digitale burgerpanel
Wijdemeren. U ontvangt dan een
paar keer per jaar een korte
enquête met vragen over actuele
thema’s of onderwerpen.
Als gemeente betrekken we onze inwoners
graag bij het maken en uitvoeren van
plannen. Uw mening is een belangrijke

bron van informatie voor ons waar we rekening mee kunnen houden.

Verschillende onderwerpen
De onderwerpen zijn heel verschillend.
Momenteel onderzoeken we bijvoorbeeld
de mogelijkheden voor het uitbreiden van
de dienstverlening met een bezorgservice en in 2019 zijn er peilingen over de
gemeentelijke communicatiemiddelen en
over het ontwikkelen van het dorpenbeleid.

Aanmelden?
Inwoners van 18 jaar en ouder kunnen
zich aanmelden voor het burgerpanel. Zij
krijgen drie tot zes keer per jaar een online
vragenlijst toegestuurd. Per keer kost het
ongeveer tien minuten om de vragenlijst in
te vullen. De belangrijkste resultaten
ontvangt u per e-mail. Door mee te werken
aan deze peilingen, geeft u de uitkomst en
onze adviezen kleur. Aanmelden kan via:
www.burgerpanelwijdemeren.nl.

>

>

Bedank hem of haar
met een mantelzorgwaardering!
Aanvragen kan nog tot 30 november:
www.wijdemeren.nl/mantelzorgwaardering

Verzilverlening

Bent u met pensioen en denkt u na over
later? En heeft u een eigen woning?
Dan is de verzilverlening misschien iets
voor u. Met de lening van minimaal 2500
en maximaal 30.000 euro, kunt u
bijvoorbeeld aanpassingen in uw huis
doen om langer thuis te blijven wonen.
U lost tijdens de looptijd niet af en
betaalt geen rente. Zie voor aanvragen:
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.
>

Krijgt u zorg van familie,
vrienden of buren?

Project Nedervecht

Maandag 26 november verwijdert aannemer Reimert Bouw en Infra de
onderbegroeiing en bomen die
vergunningsvrij gekapt mogen worden
rondom het tenniscomplex aan de
Platanenlaan in Nederhorst den Berg.
Het complex maakt plaats voor
nieuwbouw en is onderdeel van project
Nedervecht. Omwonenden zijn hierover
geïnformeerd.

Eén gemeente Gooi en Vecht

De gemeente heeft adviesbureau
BuitenhekPlus ingehuurd om de wens
van Wijdemeren om te komen tot één
krachtige gemeente Gooi en Vecht te
ondersteunen. Begin juni liet de provincie weten de herindelingsprocedures in
de regio te verlengen. Dit in afwachting
van het landelijk beleidskader over de
rol van provincies bij gemeentelijke
herindeling. Plan van de provincie is
om eerst Hilversum-Wijdemeren en
Huizen-Blaricum-Laren te laten
fuseren en later een grote fusie van alle
gemeenten in de regio. De gemeente
Wijdemeren is tegen de fusie met alleen
Hilversum.
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Buro Sport in Kortenhoef
Stichting Buro Sport is een informatiebureau en
ontmoetingsruimte in Kortenhoef waar je kunt
sporten. Het is de ‘appel van de maand’.

We geven je advies en verwijzen eventueel naar
verenigingen in de buurt. Ook geven we voorlichting over
o.a. voeding, lichaamsverzorging en trainingsopbouw.”

Raimon Knip, initiatiefnemer: “Bij ons kun je op een rustige
laagdrempelige manier sporten. Ook kunnen verenigingen
gebruikmaken van onze ruimte. ODIS en de 5Dorpen doen
dat bijvoorbeeld.”

Iedere dag sporten

Informatiebureau
“Weet je nog niet precies wat je voor sport wilt doen?

Er kan iedere dag gesport worden. Doe bijvoorbeeld mee
aan proeflessen aerobics, pilates, kracht- of conditietraining.
Buro Sport zit aan de achterkant van Sporthal De Fuik.
Meer weten? Kijk op www.stichtingburosport.nl.
Op www.deappelboom.nl vind je meer informatie over
initiatieven en vrijwiliigerswerk in jouw buurt.

Boomonderhoud
Sinds oktober is de gemeente bezig met snoeien onderhoudswerkzaamheden aan bomen
in de gemeente. Het meeste onderhoud is in
Nederhorst den Berg en Oud-Loosdrecht.
Ieder jaar checken boominspecteurs of de bomen in de
gemeente nog gezond zijn en veilig staan. Uit deze
controle bleek dat ongeveer 1750 bomen gesnoeid of
geknot moeten worden. Ongeveer 265 bomen moeten
verwijderd worden omdat zij afsterven of al dood zijn,
aangetast zijn door boomziekten als de essentaksterfte en
heel soms door buitengewone overlast.

Herplanten en meedenken
De kapwerkzaamheden starten in januari, hiervoor lopen nu
vergunningsprocedures. In 75% van de gevallen komen er
weer bomen voor terug, als het kan meer. Omwonenden
worden per brief geïnformeerd. Er zijn inloopbijeenkomsten
op locaties waar meer bomen worden gekapt. Ook kan er
meegedacht worden over de soort en locatie van nieuwe
bomen.

Werkzaamheden volgen
Volg wanneer en waar er bomen gekapt worden via
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of onze social
mediakanalen. Voor vragen kunt u terecht bij
bomen@wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(09.11.18)

- De Kreek 19: plaatsen hekwerk (05.11.18)
- De Kreek 21: bouwen garage en botenloods (14.11.2018)
- Eiland De Meent: vernieuwen steigers (13.11.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (07.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c W7: vervangen damwand
(14.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten twee eilanden
(06.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 234: plaatsen damwand (08.11.18)
- Rading 194: kappen 50 bomen (05.11.18)

- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (08.11.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
Breukeleveen
’s-Graveland

- Noordereinde 271: plaatsen beschoeiing (02.11.18)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (07.11.18)
- Oranjeweg 74: wijzigen constructie (01.11.18)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning
(09.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (08.11.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: tijdelijk plaatsen
stacaravan (01.11.18)
- Oude Meentweg 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(13.11.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Van rechtswege verleende
omgevingsvergunning

Loosdrecht
- Beukenlaan 59: maken uitweg (07.11.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland

Breukeleveen
- Cannenburgerweg 12-14: wijzigen brandcompartiment
(08.11.2018)
- Herenweg 47a: plaatsen erfafscheiding (07.11.18)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 12: verbouwen landhuis (08.11.18)

Kortenhoef

- Kortenhoefsedijk 71: realiseren bed & breakfast (13.11.18)
- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing (08.11.18)

veranderen van bedrijfsvoering.

Informatie
Voor meer informatie neemt u contact op met de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via
telefoonnummer (088) 63 33 000. U kunt nog geen
bezwaar maken tegen een melding

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
ontheffing schenktijden 24 november 2018 (07.11.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen

Kortenhoef

- Meenthof 17a: plaatsen logo en led strips

Loosdrecht
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
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- Nieuw-Loosdrechtsedijk 209: maken inrit

Nederhorst den Berg

- Kerkstraat 22: maken overkapping
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning
- Overmeerseweg 29: bouwen dakkapel

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Kennisgeving Incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1A, 24, 25 en 26 december
2018
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32,
24 november 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

’s-Graveland
- Maatschappij Kemp-Portengen, Franse Kampweg 2:

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- Stichting Evenementen BRC, start en finish ter hoogte
van Overmeerseweg 39, Spiegelplasloop 17 maart
2019
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.

Ter inzage

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

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
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

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) .

