Wijdemeren
informeren

22 juni 2022

#mooiWijdemeren
@franck_metck

Kijk je om of kijk je weg? Check zwemwaterkwaliteit

Bekendmakingen

Met het mooie weer is het lekker om naar
één van de Wijdemeerse strandjes te gaan.
U kunt de kwaliteit van het water bekijken via
www.zwemwater.nl.
Veel zwemplezier deze zomer!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Aanvragen mantelzorgwaardering

Mantelzorgers kunnen vanaf nu de mantelzorgwaardering aanvragen. Dit is een blijk
van waardering in de vorm van een VVVcadeaukaart van 50 euro die de gemeente
uitreikt aan mantelzorgers. Inwoners die in
2022 minimaal 3 maanden aaneengesloten
en minimaal 8 uur per week voor iemand in
de gemeente Wijdemeren zorgen kunnen
de waardering aanvragen.
Ga naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg
om de waardering aan te vragen. Doe dit
wel voor 1 september. Heeft u hulp nodig bij
het invullen? Bel dan de consulenten sociaal
domein van de gemeente via tel. 14 035.

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht
Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder
op elke etage van uw woning wettelijk verplicht. Deze verplichting
houdt in dat op iedere etage waar
zich een verblijfsruimte of afgesloten ruimte bevindt, minstens
één rookmelder (bij voorkeur in de
vluchtweg) geplaatst moet worden.
De brandweer heeft geen voorkeur voor merk
en/of type, maar de melder moet wel voldoen
aan het Europese keurmerk EN 14604.

De beste plek voor je rookmelder

de hal en op de overloop. Dit is meestal de
vluchtroute als er brand uitbreekt. Nog beter
is het om ook melders op te hangen in alle
slaapkamers en de woonkamer. En wilt u
maximale beveiliging, hang dan melders op in
alle ruimten waar brand kan ontstaan.
In ieder geval een rookmelder:
• op elke verdieping tegen het plafond
• minimaal 50 cm van een muur of hoek en
niet op de tocht of bij mechanische ventilatie
in de buurt
• in de ruimte waar de slaapkamers op uit
komen (vluchtroute)

Maar waar kunt u de rookmelders het beste
hangen? Hang ten minste rookmelders in

Voor nog meer veiligheid:
• in iedere slaapkamer
• in de woonkamer of andere verblijfsruimte
• in de ruimte waar de wasmachine en was
droger staan (als dit niet de doucheruimte is)
• in iedere ruimte waar elektrische apparaten
worden opgeladen (zoals telefoons, tablets,
fietsen, hoverboards)
Check, koop en plak rookmelders
Weten hoeveel rookmelders u in huis nodig
heeft en waar ze moeten hangen?
Kijk op rookmelders.nl. Binnen een paar
minuten weet u dan precies hoeveel u er
nodig heeft in uw thuissituatie.

Maatregelen Porseleinhaven
Op zomerse dagen is het druk in de
Porseleinhaven in Loosdrecht. Veel
inwoners en recreanten gebruiken
de haven als opstaplocatie voor een
dagje varen op de plassen. Helaas
hebben omwonenden, ondernemers
en bezoekers hierdoor vorig jaar de
nodige overlast ervaren. Net als in
2021 nemen we daarom een aantal
maatregelen.
De belangrijkste maatregel is het opnieuw
instellen van het alcoholverbod in én rondom
de haven (zie plattegrond). Dit alcoholverbod
geldt vanaf bekendmaking op 11 juni 2022
tot 1 november 2022. Ook besteden de

gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) en handhavingspartners
extra aandacht aan eventuele overlast op het
water en in en rondom de Porseleinhaven en
de Bibian Mentel Pier.

Extra parkeerruimte
Om de parkeerdruk te verlichten wordt de
bouwplaats aan de Spinaker die als parkeerplaats gebruikt wordt, efficiënter ingericht
zodat meer auto’s kunnen parkeren. Ook de
toiletvoorziening op het plein is herplaatst.
Zo zorgen we er samen voor dat het een
mooie zomer wordt met een prettige sfeer
voor iedereen

>

Update Oekraïne

De opvanglocaties binnen de gemeente
zitten allemaal nagenoeg vol. In het Drieluik
in Loosdrecht en de opvang aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg wonen inmiddels
Oekraïense vluchtelingen in de laatste
beschikbare kamers. De woningen aan de
Kastanjelaan in Nederhorst zijn met hulp van
de IJsclub opgeknapt en ingericht. Ook daar
zullen op korte termijn alle bedden gevuld
zijn. Op dit moment staan er 110 Oekraïense
vluchtelingen ingeschreven bij de gemeente.
>

29 juni: stijgende energielasten

Maakt u zich zorgen over de stijgende
energieprijzen, bent u in de problemen
gekomen of wilt u gewoon graag besparen
en verduurzamen? Dan bent u op 29 juni
van harte welkom tijdens de informatieavond van Energiecoöperatie Wijdemeren.
Medewerkers van de coöperatie presenteren
die avond verschillende mogelijkheden om
de stijgende energielasten aan te pakken. De
informatieavond is op 29 juni vanaf 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht. Inschrijven via
www.ecwijdemeren.nl/aanmelden
-eerste-hulp-bij-energielasten.
>

Varen Loosdrechtse Plassen

Bewoners van onder andere de Beukenhof
en medewerkers van de thuiszorg worden
van harte uitgenodigd om een rondje te
komen varen. Een ploeg van twaalf vrijwillige
schippers staat op dinsdag- en donderdagmiddag voor ze klaar. Er kunnen acht personen
per vaart mee. Stel zelf een team samen met
collega’s of neem uw cliënt(en) en eventueel
familie mee. Mail voor aanmelden of vragen
naar ron@ronvanaalst.nl.
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Kijk jij om of kijk jij weg? Herken verward gedrag
De gemeenten in Gooi- en
Vechtstreek vragen deze maand
aandacht voor verward gedrag.
Dit doen zij met de campagne ‘Kijk
jij om of kijk jij weg?’ Doel van de
campagne is dat meer mensen de
signalen van verward gedrag gaan
herkennen. En weten wat zij dan
kunnen doen om te helpen.

drag. Met deze campagne willen de gemeenten vooroordelen wegnemen. De meeste
mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk
en veroorzaken geen overlast. Omkijken naar
mensen met verward gedrag kan helpen om
opvang, zorg en ondersteuning voor hen te
krijgen. Zodat zij (weer) mee kunnen doen
aan het dagelijks leven.

Vooroordelen wegnemen

Op kijkjijom.nl vindt u meer informatie. Onder
meer over signalen van verward gedrag, zoals

Er zijn veel vooroordelen over verward ge-

Stappenplan

verwaarlozing en sociaal isolement.
En een stappenplan dat u kunt volgen als u
zich zorgen over iemand maakt.

Melden en advies
Wilt u verward gedrag melden? Of wilt u
advies? Ga naar www.wijdemeren.nl of bel
naar 14 035 en vraag naar het Meldpunt
Psychische Hulp van het sociaal wijkteam.
Bel bij gevaar altijd 112.

Bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Zwanebloem 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.70263 (07.06.22)

Loosdrecht

- Elisabeth de Walélaan 18: vervangen schuur,
zaakkenmerk Z.72642 (04.06.22)

- Graaf Wichmanlaan 6: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71895 (07.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen
centrumgebouw en twee woningen,
zaakkenmerk Z.69751 (02.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee
geschakelde woonboten,
zaakkenmerk Z.69248 (15.06.22)

Breukeleveen

Nederhorst den Berg

- Herenweg 32: vervangen schuur,
zaakkenmerk Z.72635 (03.06.22)

- Noordereinde 14: onderhoud orgel,
zaakkenmerk Z.72783 (14.06.22)
- Zuidereinde 109-111: vervangen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.72640 (03.06.22)

- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor
periode van 10 jaar, zaakkenmerk Z.71549
(08.06.22)
- Nieuw Walden 26: uitbreiden bedrijfsruimte
en verplaatsen laadkuil, zaakkenmerk Z.71823
(13.06.22)
- Vaartweg 20: bouwen buitenberging,
zaakkenmerk Z.72424 (15.06.22)

Kortenhoef

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen

’s-Graveland

22 juni 2022
inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door
te zoeken op Moleneind 2a te Kortenhoef.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV01Mlneind2A2022-va01.
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
Personen (BRP)

- Kerklaan 24 en 26: plaatsen antenne opstelpunt, zaakkenmerk Z.72639 (03.06.22)
- Oudergaarde 5: brandveilig gebruik kinderdagverblijf de Klimboom,
zaakkenmerk Z.72725 (10.06.22)
- Zuwe 21: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.72646 (07.06.22)

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

Loosdrecht

Kortenhoef

- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitwegen voor
bouwverkeer, zaakkenmerk Z.72616 (01.06.20)
- naast ’t Breukeleveense Meentje 8f: plaatsen
golfbreker, zaakkenmerk Z.72794 (15.06.22)
- Vuntuslaan 76: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.72770 (14.06.22)

- De Kwakel 10: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.71288 (03.06.22)

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen
een aanvraag omgevingsvergunning.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het afwijken van het bestemmingsplan
‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie
van zes recreatie-appartementen met kantoor
en opslag aan het Moleneind 2a te Kortenhoef.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend.

Kortenhoef

Inzage

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

- Koninginneweg 21: verbouwen woning
(entreeportaal), zaakkenmerk Z.71425 (08.06.22)

De besluiten liggen met ingang van 23 juni
2022 gedurende een termijn van 6 weken ter

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47

>

Verlenging beslistermijn

> Besluit omgevingsvergunning
Moleneind 2a te Kortenhoef

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 onderstaande persoon definitief op te schorten.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om
het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de
Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending aan
belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- Rivièrahof 16: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72651 (07.06.22)
- Voorstraat 18: verbouwen kantoor,
zaakkenmerk Z.72736 (13.06.22)

>

van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners 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 Basisregistratie.

- Birons, V., geboren 03-11-1978, is per
22-04-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend.
- de Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970, is per
21-04-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om
het voornemen tot “ambtshalve” uitschrijving
uit de Basisregistratie te publiceren als de
bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:
-Kocak, geboren 10-08-1980, is per 10-06-2022
uitgeschreven naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via
14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

Disclaimer

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.

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, tel. 14 035.

Bezwaar indienen

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
>

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.

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)
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