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Gemeentehuis gesloten

Op maandag 27 april (Koningsdag) en op

dinsdag 5 mei (bevrijdingsdag) is het

gemeentehuis gesloten. Houd voor de

actuele openingstijden www.wijdemeren.nl

in de gaten.

>   Bergse Pad en Googpad
Om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen hebben we, in overleg met 

Natuurmonumenten, besloten om tot

28 april alleen wandelaars toe te laten op 

het Bergse Pad in Ankeveen en Googpad in 

Nederhorst den Berg. Op deze twee smalle 

paden is het moeilijk om voldoende afstand 

te houden, zeker als er naast wandelaars 

ook fietsers gebruikmaken van het pad.

Na 28 april wordt er gekeken of de maatre-

gelen moeten worden verlengd.

>   Koningsdag
Maandag 27 april is het Koningsdag. We 

vieren dat dit jaar thuis. Vanaf 10.10 uur 

kunt u op televisie een terugblik bekijken 

op voorgaande Koningsdagen. Daarnaast 

kunnen kinderen onder de 12 jaar een brief 

of tekening naar de koning sturen, met

felicitaties en/of een verhaal waarin ze

vertellen wat de coronacrisis met hen

doet. Stuur de inzending naar:

secretariaat@oranjebond.nl. De brieven

en tekeningen worden ’s middags aan de 

koning aangeboden. U kunt de dag om 

16.00 uur afsluiten met een toost.

Hef thuis het glas op de 53e verjaardag van 

de koning. 

>   Vaccinatie meningokokken
In de periode van 28 april tot en met 25 mei 

nodigt Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek 

14-jarigen uit om de prik tegen meningo-

kokkenziekte te halen. Deze jongeren

waren al eerder uitgenodigd, maar de vacci-

natieweek die eind maart was gepland, ging 

op advies van het RIVM niet door.

De betreffende jongeren krijgen deze keer 

een persoonlijke afspraak. Zo kunnen ze op 

een veilige manier de vaccinatie halen. 

>   Veilig Thuis
We blijven deze periode zo veel mogelijk 

thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, 

maar in sommige gezinnen lopen de span-

ningen thuis op. Een paar tips: zorg voor 

regelmaat door samen de dag in te delen, 

uit uw gevoelens, bespreek spanningen of 

ruzies en maak afspraken met elkaar. Komt 

u er niet uit? Zoek dan hulp bij vrienden of 

familie, uw huisarts of een hulpverlener. In 

noodgevallen kunt u Veilig Thuis bereiken 

via telefoonnummer 0800 2000 of kijk op 

www.veiligthuis.nl. 

Officiële
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Deze week bereikte ons het ver-
drietige bericht dat er een inwoner 
van Wijdemeren is overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. Mijn 
medeleven gaat uit naar de familie en 
andere naasten. 

De impact van het virus dringt na dit verdrie-

tige bericht nog weer eens extra tot mij door. 

Veel inwoners hebben momenteel grote 

zorgen over familie, vrienden of anderen in 

hun directe omgeving. Laten we daarom juist 

nu naar elkaar omkijken en elkaar steunen. 

Ook als college denken we natuurlijk aan de 

mensen die het momenteel moeilijk hebben. 

Mensen die zich zorgen maken over een opa 

in het verzorgingshuis, een alleenstaande zus 

in quarantaine of een hardwerkende tante in 

het ziekenhuis. Deze mensen willen we een 

hart onder de riem steken door ze een per-

soonlijke kaart te sturen. Want het coronavirus 

raakt ons allemaal. Op wat voor manier dan 

ook. Dus wat uw verhaal ook is: laat het ons 

weten.

Kent u iemand of bent u iemand die een hart 

onder de riem kan gebruiken? Mail dan zijn 

of haar naam, adres, postcode en woon-

plaats naar communicatie@wijdemeren.nl. 

Vertel daarbij kort waarom hij of zij een kaart 

verdient.

Ondertussen houdt u zich allemaal erg goed 

aan de geldende maatregelen. Zo is het 

paasweekend in Wijdemeren en in de regio 

goed verlopen. Hiervoor mijn complimenten! 

Blijf dit volhouden. Ook in de aankomende 

weken.

Houd moed, blijf gezond en steun elkaar.

Jan-Jaap de Kloet

Locoburgemeester Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

We denken 
aan u

#mooiWijdemeren
@fonsdekeijzer

We herdenken en vieren 4 en 5 mei 
dit jaar thuis. In een bijzonder jaar, 
waarin velen voelen hoe kwetsbaar 
vrijheid is,  staan we stil bij het einde 
van de Tweede Wereldoorlog, nu 75 
jaar geleden. 

Op 4 mei leggen de burgemeester en wet-

houders namens alle inwoners een krans bij 

de verschillende herdenkingsplekken in de 

dorpen in Wijdemeren. Ook thuis kunt u stil-

staan bij onze vrijheid. Hang de vlag halfstok, 

kijk naar de nationale herdenking op televisie, 

wees twee minuten stil, speel thuis de Taptoe 

als u een blaasinstrument heeft, zing het 

Wilhelmus en voer gesprekken over vrijheid. 

Doet u mee?

Tekeningen of gedichten
Kinderen van 4 tot en met 16 jaar kunnen 

nog tot 6 mei een tekening of gedicht mailen 

naar communicatie@wijdemeren.nl over wat 

vrij zijn voor hen betekent. De inzendingen 

worden op een later moment tentoongesteld 

in het gemeentehuis, waarbij alle kinderen die 

iets hebben gemaakt worden uitgenodigd.

Kijk ook op www.wijdemeren.nl/vrijzijn. 

75 jaar vrijheid: herdenken en vieren
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Kinderopvang Kidswereld in 
Nederhorst den Berg biedt sinds 
6 april 24-uurs noodopvang in 
Wijdemeren voor kinderen van ou-
ders in vitale beroepen. Kidswereld is 
voor hen zeven dagen per week, 24 
uur per dag open.

Het uitgangspunt is dat de ouders eerst 

proberen zelf opvang te regelen. Lukt dat niet, 

dan kan noodopvang aangevraagd worden. 

De 24-uurs noodopvang is een extra dienst, 

bovenop de dagopvang voor kinderen met 

ouders in vitale beroepen, zoals de zorg, het 

openbaar vervoer of de hulpdiensten.

Zie voor een overzicht van de beroepen: 

www.rijksoverheid.nl.

Meer informatie en aanmelden
Alle kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders in 

vitale beroepen in Wijdemeren zijn welkom 

bij Kidswereld, ook als zij hier nog niet eerder 

kwamen. Er zijn geen extra kosten aan ver-

bonden. Voor meer informatie en aanmelden: 

www.kinderopvangkidswereld.nl.

24-uurs kinderopvang 

Het coronavirus kan het dagelijks 
leven lastig maken. Heeft u hulp 
nodig of wilt u juist helpen? De 
Appelboom biedt een overzicht van 
alle initiatieven in Wijdemeren, zoals 
bijvoorbeeld Versa Welzijn ANWB 
AutoMaatje. 

“Normaal gesproken rijden onze vrijwillige 

chauffeurs met u naar de kapper, een familie-

bezoek of winkel in de buurt. Nu helpen we 

graag door een boodschap of praktisch klusje 

te doen, ook bieden we een luisterend oor. 

Mantelzorgers die niet aan deze taken toe 

komen, kunnen ook aan ons denken. Laat u 

het weten als u hulp kunt gebruiken? Bel dan 

met 035 694 74 55 (werkdagen 10.00-12.00 

uur) of mail naar 

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl”, 

vertelt Iris Klarenbeek van Versa Welzijn.

Veel helpende handen
Er zijn veel helpende handen in Wijdemeren 

die graag voor u klaar staan. Schroom niet om 

gebruik te maken van deze hulp.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt 

u een overzicht. Wilt u zelf hulp aanbieden of 

heeft u hulp nodig bij een ondersteunings-

vraag? Bel dan met dorpscoördinator

Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of mail 

naar b.immerzeel@wijdemeren.nl. Hij helpt u 

graag op weg.

ANWB AutoMaatje helpt. Ook nu!

De scheidingsstations in Bussum, 
Hilversum, Huizen en Weesp gaan in 
ieder geval tot en met 25 mei extra 
open op de maandagen van 12.00 
tot 19.30 uur.  Op feestdagen zijn de 
scheidingstations gesloten. 

Het scheidingsstation in Hilversum is al open 

op maandag tot 16.30 uur, hier wordt de 

openingstijd op maandag verlengd tot 19.30 

uur. De openingstijden op de overige dagen 

blijven ongewijzigd. De GAD voert de ruimere 

openingstijden door om de drukte meer te 

kunnen spreiden over de dagen en daarmee 

filevorming en lange wachttijden voor bezoe-

kers te voorkomen. 

Noodzakelijk?
De oproep blijft om alleen naar het schei-

dingsstation te komen als het echt noodzake-

lijk is. Houd op het scheidingsstation de extra 

maatregelen in acht. Er geldt bijvoorbeeld een 

maximum aantal bezoekers op het station. 

Ook zijn er maximaal twee personen per 

auto toegestaan (niet jonger dan 18 jaar) en 

sluit het scheidingsstation op de aangegeven 

tijdstippen de hekken, ongeacht de rij die er 

dan nog staat. 

Gesloten rond feestdagen
Tijdens de aankomende feestdagen is het 

scheidingsstation gesloten. Het gaat om de 

volgende dagen: 

- Koningsdag maandag 27 april

- Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei

- Hemelvaartsdag donderdag 21 mei

- Tweede Pinksterdag maandag 1 juni

Scheidingsstations open op maandag

Heeft u een monumentale Gooise 
villa of arbeiderswoning die u wilt 
gaan verduurzamen? Dan kunt u 
zich aanmelden voor een gratis ad-
viesgesprek op maat. Speciaal voor 
monumenteigenaren worden in Gooi 
en Vechtstreek zeven gratis adviezen 
beschikbaar gesteld om energiebe-
sparing te stimuleren.

Het gratis advies bestaat uit een intakege-

sprek en een adviesrapport. Een adviseur 

van Groene Grachten (gespecialiseerd in het 

verduurzamen van historische gebouwen) 

brengt de technische, juridische en financi-

ele mogelijkheden om te verduurzamen en 

energie te besparen in kaart en maakt een 

adviesrapport. 

Aanmelden
Wilt u kans maken op een gratis advies? Vul 

dan uiterlijk vrijdag 22 mei het aanmeldfor-

mulier in via www.wijdemeren.nl/monumen-

teigenaren. De gekozen woningeigenaren 

krijgen persoonlijk bericht op uiterlijk 5 juni. 

De gesprekken vinden plaats als de huidige 

maatregelen tegen verspreiding van het 

coronavirus niet meer van kracht zijn.

Groene menukaart’
De kennis die we verkrijgen over de gescande 

woningen wordt verwerkt in een zogehe-

ten ‘groene menukaart’ op de website van 

Groene Grachten. 

Zo kunnen ook 

andere huiseigena-

ren toegang krijgen 

tot informatie over 

energiebesparende 

maatregelen en 

bijbehorende juri-

dische en financiële 

aspecten.

Kijk voor meer informatie op

www.degroenegrachten.nl of

www.degroenemenukaart.nl.

Gratis energieadvies voor monumenteigenaren



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Frans Fennishof 15: plaatsen dakkapel (06.04.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 27: uitbreiden woning (05.04.20)

- Moleneind 65: realiseren kleinschalige dagrecreatieve 

   voorzieningen (15.04.20)

- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (15.04.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen overkapping (06.04.20)

- Golfslag 19: plaatsen steiger (06.04.20)

- Golfslag 26: plaatsen zonwering (09.04.20)

- Jasmijnlaan 60: plaatsen overkapping (12.04.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 51: wijzigen gevel (14.04.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 230a: plaatsen berging (09.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen drijvend en verplaatsbare 

   boothuis (13.04.20)

- Hinderdam 3: plaatsen steiger (15.04.20)

- Middenweg 35a: bouwen woning (16.04.20)

- Overmeerseweg 8: bouwen woning (03.04.20)

- Philips van Wassenaerlaan 4: plaatsen dakkapel (05.04.20)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan 

   t.b.v. standplaats (01.04.20) 

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 66: wijzigen gevel en dak materialen (09.04.20)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 30: vervangen beschoeiing (06.04.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (09.04.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 25: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie, 

   toegangsdeur en reclame (06.04.20)

- Prinses Margrietstraat 10: maken uitweg (09.04.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: verhogen voorste deel dak (09.04.20)

- Juliana-Bernhardplein 6: wijzigen constructie en 

   plaatsen tijdelijke woonunit (06.04.20)

- Slotlaan 21: maken tijdelijke uitweg (09.04.20)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken van bestemmingsplan 

   voor tijdelijke standplaats (15.04.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Wijdemeren
- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, in 

de gemeente Wijdemeren, collecteren, 27 september t/m 

3 oktober 2020 (02.04.20)

- Stichting Koningin Wilhelmina Fonds voor de Neder-

landse Kankerbestrijding, in de gemeente Wijdemeren, 

collecte KWF Kankerbestrijdind, van 30 augustus t/m 5 

september (14.04.20)

 Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Hein Heun B.V., parkeerplaats t.h.v. Oud-Loosdrechtse-

dijk 182, plaatsen containers, bouwkeet en toiletvoor-

ziening voor verbouwing van 10 juli t/m 21 juli 2020 

(15.04.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis 

aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken 

en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele be-

denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 

besluitvorming.
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Officiële bekendmakingen

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.

OverigBouwen en wonen

Dit jaar is er geen traditionele lintjes-
regen in het gemeentehuis. Uiteraard 
zetten we de decorandi op een an-
dere manier in het zonnetje. Wie ver-
dient er volgens u volgend jaar een 
Koninklijke Onderscheiding? Draag 
hem of haar tot 1 juni 2020 voor! 

In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten 

mensen zich belangeloos in voor bijvoor-

beeld verenigingen, de kerk of hun naasten. 

Mensen die een uitzonderlijke bijdrage 

hebben geleverd aan de samenleving kunnen 

in aanmerking komen voor een Koninklijke 

Onderscheiding. 

Aanvragen lintje 
De behandeling van een aanvraag kost veel 

tijd. Ook van de aanvrager wordt de nodige 

inspanning verwacht. Daarom is het belangrijk 

uw aanvraag op tijd in te dienen. 

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de lintjes-

regen 2021, vlak voor Koningsdag, uitgereikt 

wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2020 

in. Gaat het om een uitreiking tijdens een 

andere gelegenheid, dan is het noodzakelijk 

de aanvraag tenminste zes maanden van 

tevoren in te dienen. Meer informatie over de 

procedure is te vinden op

www.lintjes.nl/voordragen. 

Hoe voordragen? 
Wilt u meer informatie over het voordragen 

van een persoon? Neem dan contact op met 

het bestuurssecretariaat van Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035.

Wie verdient een lintje? 

Het is lekker weer geweest en het 
heeft in de afgelopen tijd weinig 
geregend. Dat betekent dat het erg 
droog is in de natuur en dat de kans 
op een natuurbrand toeneemt. Wees 
daarom extra voorzichtig als u een 
luchtje gaat scheppen in een natuur-
gebied

Het risico dat er een natuurbrand ontstaat is 

niet alleen groter, de brand kan zich in deze 

droge periode ook snel ontwikkelen, zeker als 

het ook nog eens hard waait.

Fase 2
De brandweer heeft inmiddels fase 2 inge-

steld. Dit betekent dat je niet mag roken in 

bossen, op de heide of op een kleine afstand 

hiervan. Laat ook geen brandende of smeu-

lende voorwerpen achter in de natuur of op 

een kleine afstand van natuurgebieden.

Droogte in de natuur


