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Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 9 november 2019 is het de Dag van de
Mantelzorg in Wijdemeren. Tussen 10.00 en 16.30
uur zijn er weer verschillende gratis activiteiten om
u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet.
Komt u ook?
Kijk voor informatie over de activiteiten en
aanmelden op www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

De toekomst van uw
dorp bepaalt u!

>

>

Misschien heeft u er al iets over gehoord: komende weken organiseren
we dorpenavonden voor ieder dorp
in Wijdemeren. Volgende week dinsdag 29 oktober starten we met de
avond voor Kortenhoef/’s-Graveland
in Cultureel Centrum De Blinker.
Tijdens de bijeenkomsten horen wij
graag wat u belangrijk vindt voor de
toekomst van uw dorp!
Tijdens de dorpenavonden willen we met u in
gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor
u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid, leefklimaat,
gezondheid en het levendig houden van de
dorpen. Maar ook: hoe gaan we dat bereiken,
wat kunt u zelf doen, wat verwacht u van de
gemeente en hoe kunnen we hier samen in
optrekken?

Dorpsontwikkelplan

Aanmelden

De dorpenavonden zijn onderdeel van het
dorpenbeleid. Ieder dorp in Wijdemeren krijgt
vanaf volgend jaar een eigen dorpsbudget en
een dorpencoördinator. Samen met u gaan
we in een dorpsontwikkelplan (DOP) vastleggen wat er voor uw dorp nodig is. Uw toekomstwensen staan hierbij dus centraal.

We hopen u te zien en vooral te spreken
tijdens de avond in uw dorp! Aanmelden of
meer informatie:
www.wijdemeren.nl/dorpenavond.

Invloed op uw omgeving
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik vind het belangrijk dat u als inwoner invloed hebt op uw
eigen omgeving. Hoe zou uw dorp er over vijf
tot tien jaar uit moeten zien? Hoe houden we
de verenigingen levendig, hoe ziet de fysieke omgeving van het dorp eruit? Tijdens de
dorpenavonden kunt u hierover meedenken.
Wat vindt u belangrijk en hoe krijgen we dit
samen van de grond? Ik ben benieuwd naar
uw ideeën!”

Kort na de start van de werkzaamheden in 2018
moesten we het werk stoppen vanwege een

kwetsbare waterleiding onder de weg. De afgelopen periode hebben we dit nader onderzocht
en, samen met inwoners, het inrichtingsplan nog
eens goed bekeken.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de
Oud-Loosdrechtsedijk alleen toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Om overlast zo veel mogelijk te beperken is de dijk alleen in de weekenden
in zijn geheel afgesloten. Dit gaat om maximaal

Ondernemersverkiezing

Wie wordt hét familiebedrijf van Wijdemeren?
Nog tot en met donderdag 31 oktober kunt u
stemmen op een van de drie finalisten voor de
ondernemersverkiezing 2019. Gaat u voor
Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht,
Bonnema Watersport uit Loosdrecht of
Dunnebier Print & Marketing uit Nederhorst
den Berg? Breng snel u stem uit via
www.ondernemervanwijdemeren.nl.
Op deze website vindt u ook meer informatie
over de kandidaten.

Data ‘toekomst van uw dorp’
19.30 – 22.00 uur.
29 oktober – Kortenhoef/’ s-Graveland
De Blinker, Parklaan 4
4 november – Nederhorst den Berg
VV Nederhorst, Platanenlaan 1
13 november – Ankeveen
Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41
14 november – Nieuw-Loosdrecht,
Muyeveld, Boomhoek, Breukeleveen
Gemeentehuis, Rading 1
18 november – Oud-Loosdrecht
Gemeentehuis, Rading 1

Werkzaamheden Oud-Loosdrechtsedijk hervat
Op maandag 18 november worden
de werkzaamheden aan de OudLoosdrechtsedijk in Loosdrecht
hervat. In ongeveer vier maanden richten we de weg tussen de
rotonde met de ’s-Gravelandsevaartweg en de rotonde met de
Molenmeent helemaal opnieuw in.

Burgemeesterswissel

Crys Larson (52) is de nieuwe burgemeester van Wijdemeren. Ze volgt op dinsdag 19
november burgemeester Freek Ossel op. Haar
beëdiging vindt plaats om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent hierbij van
harte welkom. Het afscheid van burgemeester
Freek Ossel is een week eerder op dinsdag
12 november vanaf 21.30 uur op de avond van
de begrotingsraad.

zes weekenden. De bedrijven die aan de dijk
zitten, zijn tijdens het werk gewoon bereikbaar.

Inloopmoment
Hoe de planning eruitziet en wat de gevolgen
zijn voor de bereikbaarheid lichten we graag
toe tijdens een inloopmiddag en -avond op
donderdag 31 oktober tussen 16:30 en 18:30 uur
in het gemeentehuis. U bent van harte welkom
om te planning te komen bekijken en uw vragen
te stellen.

>

Sluiting Drecht

Waternet voert onderhoud uit aan de dijken
langs het Waterleidingkanaal. Hiervoor is het
noodzakelijk de Westelijke Drecht ter hoogte
van de Muyeveldse Wetering in Loosdrecht af
te sluiten van 1 november t/m 31 december
2019. In geval van vorst duurt de afsluiting
langer: tot uiterlijk 14 januari 2020. In overleg
met belanghebbenden is besloten de Drecht
op vier zondagen wel open te stellen, namelijk
op 10 november 2019, 24 november 2019, 8
december 2019 en 22 december 2019. Vragen
kunt u stellen via het e-mailadres:
waterleidingkanaal@waternet.nl.

>

Brexit Impact Scan

Bent u ondernemer? De Brexit kan gevolgen
hebben voor de positie van medewerkers uit
het Verenigd Koninkrijk of voor de handelsafspraken die u, of uw partners, hebben gemaakt
met leveranciers. Door de Brexit Impact Scan
in te vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze
gevolgen in beeld brengen.
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Groenstrook Bührmannlaan en Lokinlaan Ankeveen
De smalle groenstrook tussen
voetbalveld en voetpad bij de
Meester J.C. Bürhmannlaan en
de Joseph Lokinlaan in Ankeveen
wordt al sinds 2015 onderhouden
door de buurt. Het is een fraai stuk
groen én daarom de ‘appel van de
maand’!
Bij de start van dit Appelboom-project hebben
de buren in samenwerking met de buitendienst
van de gemeente de strook goed onder handen
genomen. Roel van Schaik, initiatiefnemer:
“Nu maken wij het regelmatig vrij van onkruid,
zwerfafval en hondenpoep. Daarnaast zorgen we
ervoor dat de grond goed geharkt blijft en zetten
we er af en toe nieuwe planten in.”

Extra hulp
“De afgelopen jaren zijn er veel verhuizingen
geweest en is de betrokkenheid wat minder.
Gelukkig zijn er een aantal buren die hun
schouders eronder zetten, maar het project kan
wel wat extra handjes gebruiken. Woont u in de
buurt, houdt u van tuinieren en wilt u de buurt
beter leren kennen? Kom dan helpen!”
Contact via www.deappelboom.nl/groenstrook.

Pareltje
Het project loopt al een poosje en mag echt één
van de pareltjes van De Appelboom genoemd
worden. Het is te hopen dat de bezoekende
voetbalploegen van ASV65 hier ook door worden
afgeleid, zodat er in Ankeveen nog meer te
juichen valt!
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>

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning
(15.10.2019)

- Stichts End nabij 98: vernieuwen brug (04.10.2019)

23 oktober 2019
> Ontwerpbestemmingsplan
Hinderdam 5 Nederhorst den
Berg

oktober 2019 tot 22 november 2019, afbouw van 5 januari 2020 tot 21 januari 2020. Evenementenvergunning
verleend op 1 oktober 2019.

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 Hinderdam 5 te Nederhorst
den Berg ter inzage wordt gelegd.

Overig
>

Breukeleveen
- Herenweg 20a: plaatsen nieuwe brug en verwijderen
oude brug (14.10.2019)

Omgevingsvergunning vervangen twee recreatiewoningen
perceel Oud-Loosdrechtsedijk
270 Oud-Loosdrecht.
>

Kortenhoef
- Meenthof 24: wijzigen gebruik van detailhandel naar
horeca (16.10.2019)

- Golfslag 25: realiseren overkapping (15.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: plaatsen tijdelijke woning
(08.10.2019)
- ’t Breukeleveense Meentje 3: realiseren garage (11.10.2019)
- Veendijk 11a: vernieuwen steigers (14.10.2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van twee bestaande recreatiewoningen door twee
nieuwe op het perceel grond Oud-Loosdrechtsedijk 270
in Oud-Loosdrecht. De nieuwe recreatiewoningen wijken
qua hoogte af van wat ter plaatse is toegestaan.
De omgevingsvergunning bestaat uit het onderdeel:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo)

Nederhorst den Berg

Verklaring van geen bedenkingen

- Eilandseweg 14: bouwen woning (04.10.2019)

Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In
de raadsvergadering van 22 september 2016 heeft de
gemeenteraad besloten om een algemene verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor een aantal met name
genoemde categorieën. De thans aan de orde zijnde
aanvraag valt hieronder.

Loosdrecht

Meer informatie: afdeling fysiek domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken
tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 20b: bouwen woning (15.10.2019)

Ter inzage
Het voornemen tot verlening van de omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 oktober 2019 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren,
Rading 1 in Loosdrecht.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: vervangen brug (15.10.2019)

Kortenhoef
- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (14.10.2019)
- Piramide 44: plaatsen dakkapel (04.10.2019)
- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (09.10.2019)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijziging raamopening voorgevel
(04.10.2019)
- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen zijgevel
(07.10.2019)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

COLOFON

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een
schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze
indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het
secretariaat fysiek domein op telefoonnummer (035) 65
59 557.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het voornemen om vergunning te
verlenen.

Vergunningvrije boomkap

Het plan

Kortenhoef

Het plan betreft een partiële herziening van het Bestemmingsplan Nederhorst den Berg en voorziet in een
kleinschalige functiewijziging voor het realiseren van een
kattenhotel in een bestaand gebouw.

- t.h.v. Zuidsingel 50, terrein tussen de St. Antoniusschool
- De Fuik: Twee bomenrijen van 26 berken worden
uitgedund met 12 berken, zodat de overgebleven 14
bomen de ruimte hebben om verder te groeien. Dit is
noodzakelijk boombeheer waar geen kapvergunning
voor nodig is.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen per 24 oktober 2019 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in
het gemeentehuis, afdeling fysiek domein, Rading 1
in Loosdrecht (geopend van 8.30 tot 12.30 uur). Het
ontwerpbestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7000Hidam52019-on00). U
kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.
nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over
het ontwerpbestemmingsplan indienen. 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 via telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan
beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerpbestemmingsplan eerst een zienswijze te zijn ingediend bij
de gemeenteraad.

Festiviteiten
>

APV/Verleende vergunning

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Nederhorst On Ice van
22 november 2019 t/m 5 januari 2020. Opbouw van 30
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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

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.

