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Openingstijden
gemeentehuis
Op vrijdag 25 december 2020 en vrijdag
1 januari 2021 is het gemeentehuis gesloten.
De werkdagen tussen kerst en nieuwjaarsdag
is het gemeentehuis geopend tussen 8.30 uur
en 12.30 uur.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren
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/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Noodopvang in de regio

Voor kinderen van ouders met cruciale
beroepen en kinderen in een kwetsbare
positie wordt in de regio Gooi en Vechtstreek noodopvang geregeld. Is er in een
gezin één ouder die een cruciaal beroep
uitvoert? Dan is het verzoek om zoveel
mogelijk zelf de kinderen op te vangen.
Kijk voor details van de regeling op
www.wijdemeren.nl/corona. Voor verdere
vragen kunt u contact opnemen met het
Meldpunt Kinder- en Schoolopvang via
(035) 69 26 202 of
kinderopvangcorona@regiogv.nl.
>

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.
>

Fijne feestdagen!
Voor u en uw naasten
We naderen het einde van een bijzonder en moeilijk jaar.
Gedurende deze periode hebben we in Wijdemeren laten zien
dat we oog hebben voor elkaar.
Namens het college bedankt voor de wijze waarop u
dat deed en doet.
Mijn wens is dat we tijdens de feestdagen troost kunnen
vinden bij familie en vrienden, ondanks de maatregelen die
ons zo zwaar treffen.
En dat we zicht kunnen houden op betere tijden.
Laten we blijven omkijken naar hen die het
moeilijk hebben in deze tijd.
Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Crys Larson, burgemeester
Namens het college van burgemeester en wethouders
Aankomende week wordt een kaart met deze tekst huis-aan-huis bezorgd bij alle huisadressen in Wijdemeren. We nemen de tekst ook op in
Wijdemeren Informeren voor als u de kaart om wat voor reden niet ontvangt.

Oplichters actief

Er zijn landelijk steeds meer gevallen
bekend waarbij oplichters zich voordoen
als GGD-medewerkers. Hun doel: het
bemachtigen van financiële en persoonlijke
gegevens. De GGD gaat uiterst voorzichtig
om met persoonlijke gegevens en zal hier
nooit zomaar om vragen.
Op ggdghor.nl/actueel-bericht/babbeltruc
vindt u meer informatie en tips.
>

Gewijzigde dienstregeling

In verband met de coronacrisis zijn de bussen minder vol dan gebruikelijk. De bussen
van Connexxion rijden daarom vanaf zondag
3 januari volgens een (tijdelijk) aangepaste
dienstregeling. De nieuwe dienstregeling
is te raadplegen op www.connexxion.nl.
Tevens gaat lijn 106 vanaf dat moment een
nieuwe route rijden. De bus rijdt niet meer
via de Kortenhoefsedijk en de N201, maar
via het Noordereinde in ’s-Graveland en de
Middenweg in Horstermeer. Er zijn twee
halteplaatsen aangelegd op de Middenweg.
Ter hoogte van Ankeveen komt er een halte
aan het Stichts End en er komt een halte bij
Ankeveen-Harinxmahof. Door de nieuwe
route wordt de bereikbaarheid van Ankeveen
en bedrijventerrein Nieuw-Walden verbeterd.
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Een jaarwisseling zonder vuurwerk
De jaarwisseling staat voor de deur.
Helaas geldt er voor dit jaar een
vuurwerkverbod. Ook in Wijdemeren
is het verboden om vuurwerk te
verkopen of af te steken.
Met dit verbod hopen we de hulpdiensten
te ontlasten in deze coronatijd. Het gaat dan
om politie, boa’s en brandweer, maar zeker
ook om alle ziekenhuizen die al enorme druk
ervaren door het coronavirus.

Wat mag wel
Niet al het vuurwerk is verboden. Het zogenoemde F1-kindervuurwerk mag (vanaf 12 jaar)
het gehele jaar gekocht en afgestoken worden.

Dus ook met oud en nieuw. Sterretjes,
knalerwtjes en trektouwtjes mogen dus wel.

Boetes
Loopt u toch met vuurwerk over straat, dan
riskeert u een boete van ten minste honderd
euro. Bij zo’n boete heeft u ook meteen een
strafblad. Steekt u consumentenvuurwerk af,
dan bedraagt de minimale boete tweehonderdvijftig euro. Wordt u gepakt met illegaal
vuurwerk dan begint de boete bij vierhonderd
euro.

weken een groot aantal prullenbakken af. Ook
de dispensers voor hondenpoepzakjes halen
we tijdelijk weg. Neem dus van huis een zakje
mee en gooi hem ook thuis weer weg. En
heeft u een grote container met bijvoorbeeld
bouwafval voor de deur staan? Laat deze
dan nog voor de jaarwisseling ophalen in
verband met brandgevaar. Bedankt voor uw
medewerking!

Verwijderen prullenbakken

Ondanks het vuurwerkverbod, zien en horen
we dat er regelmatig vuurwerk afgestoken
wordt. Daarom sluiten we in de komende

Extra functie identiteitskaart
Heeft u een nieuwe identiteitskaart
nodig? Identiteitskaarten die vanaf 4
januari uitgegeven worden, hebben
een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs,
de zorg of uw pensioenfonds.
Na het ophalen van uw identiteitskaart bij
de gemeentebalie, ontvangt u binnen vijf

werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt
u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer
informatie op www.digid.nl.

Geen aanvragen
Om de software op deze nieuwe functie aan
te passen, is het op woensdag 30 december
2020 vanaf 16.00 uur en op donderdag 31
december 2020 niet mogelijk om aanvragen

te doen voor identiteitskaarten en paspoorten. Spoedaanvragen voor reisdocumenten
zijn niet mogelijk vanaf 30 december 2020,
16.00 uur tot 4 januari 2021, 09.00 uur.
Heeft u toch een nooddocument nodig? De
Koninklijke Marechaussee geeft, onder strikte
voorwaarden, nooddocumenten uit.

Werk Oud-Loosdrechtsedijk en Kortenhoefsedijk
In het eerste kwartaal van 2021 starten
de werkzaamheden aan twee belangrijke wegen in Wijdemeren. We gaan
groot onderhoud uitvoeren aan een
gedeelte van de Oud-oosdrechtsedijk.
Ook de reconstructie van de
Kortenhoefsedijk komt in het eerste
kwartaal van 2021 tot uitvoering.

Onderhoud Oud-Loosdrechtsedijk
Op de Oud-Loosdrechtsedijk gaan we het
asfalt vernieuwen tussen de rotonde met

de ’s-Gravelandsevaartweg en Bleekveld.
Om het werk zo efficiënt en veilig mogelijk
uit te voeren, zijn de weg en de fietspaden
vanaf zondagavond 28 februari tot en met
donderdag 4 maart om 17.00 uur gesloten
voor al het verkeer. De omleidingsroute gaat
via de provinciale weg N201. Deze planning
is onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden. Wilt u op de hoogte blijven
van de werkzaamheden? Download dan de
app van aannemer KWS en volg het project
Oud-Loosdrechtsedijk.

60+ Beweegactiviteiten: TV De Rading
60+ Beweegcoach Beppie van de
Bunt bezocht de afgelopen anderhalf
jaar activiteiten om te laten zien
wat er mogelijk is in Wijdemeren. Zij
neemt nu afscheid als beweegcoach.
Haar laatste bezoek is aan tennisvereniging De Rading in Loosdrecht.
Iedere maandag, woensdag en vrijdagochtend staat een enthousiaste groep klaar om

te tossen. Dit kan het hele jaar door, want de
banen van TV De Rading zijn ook in de winter
open. Fijn, vindt ook Els. Zij tennist al jaren bij
TV De Rading: “Ik vind de sport uitdagend,
sociaal en lekker dat het buiten kan. De gemoedelijke sfeer is erg fijn.”

40-jarig jubileum
De tennisvereniging bestaat op dit moment
40 jaar. Zij hopen dit volgend jaar uitgebreid

te kunnen vieren. Wellicht dat het onderzoek van Nikkie, stagiaire bij TV De Rading,
bijdraagt aan de invulling van dit evenement.
Zij doet onderzoek naar de sportbehoeften
van senioren. Op basis hiervan wil de tennisvereniging passend aanbod creëren.
Meer weten of een proefles doen? Neem
dan contact op met Robin van Vliet van Team
Sportservice via rvanvliet@teamsportservice.nl.

Doe mee en verrijk de toekomst van Wijdemeren
We werken momenteel aan een
omgevingsvisie. Denk ook mee en
laat weten wat u belangrijk vindt
voor de toekomst van onze prachtige
gemeente.
Wijdemeren is een prachtige groene,- en
waterrijke oase omringd door grote steden.
Om de waarden van onze gemeente te
koesteren en kansen voor de toekomst te
benutten moeten we nu richting bepalen.
Dat is nodig omdat natuur, wonen, economie,

bereikbaarheid en duurzaamheid de komende
jaren allemaal om een plek vragen in de
schaarse ruimte. Daarom moeten we nu keuzes maken en daar kunt u mee helpen.
Ga naar www.wijdemerenverrijkt.nl en deel
uw visie op de toekomst.

Omgevingsvisie
Naar verwachting is de omgevingsvisie in de
eerste helft van 2021 klaar en wordt dan ter
besluit voorgelegd aan de gemeenteraad.

Reconstructie Kortenhoefsedijk
Ook op de Kortenhoefsedijk gaan we in het
eerste kwartaal van 2021 aan de slag. Inmiddels is bekend dat aannemer Van Oostrum
het project gaat uitvoeren. In het nieuwe jaar
gaan zij aan de slag met de precieze planning.
We brengen u hier uiteraard nog van op de
hoogte. Meer weten over dit project? Kijk dan
ook op www.wijdemeren.nl/Kortenhoefsedijk.
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Gewijzigd ophaalschema GAD
De feestdagen komen eraan, daarom
zijn er wijzigingen in het ophalen van
huishoudelijk afval en de openingstijden van de scheidingsstations. Ook
haalt de GAD in het begin van het
nieuwe jaar weer kerstbomen op in
onze gemeente.
De inzameling van vrijdag 25 december
schuift naar donderdag 24 december. De
inzameling van vrijdag 1 januari gaat naar 28,
29 en 30 december. Op die dagen haalt de
GAD bij meer woningen dan gebruikelijk het
huishoudelijk afval op. Hierdoor komen ze uw
container mogelijk later legen dan u gewend
bent. Dit kan uitlopen tot 21.00 uur. Op de
inzamelkalender staan de juiste data.

Scheidingsstations
Op donderdag 24 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Hilversum, Huizen
en Weesp vanaf 15.00 uur gesloten. Op
maandag 28 december zijn de scheidingsstations in Bussum, Huizen en Weesp extra
geopend van 8.30 tot 16.30 uur. In verband
met de coronamaatregelen kunnen er minder
mensen tegelijkertijd op het terrein aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de wachttijden
oplopen.

uur aan de weg ligt? Omdat de kerstbomen
worden verwerkt tot biomassa en compost
kunnen alleen kerstbomen zonder versiering en zonder pot of houten kruis worden
meegenomen.

Persoonlijke inzamelkalender
Download de GAD app op uw telefoon of
tablet. In de app vindt u uw persoonlijke inzamelkalender voor 2021. U kunt een melding
krijgen wanneer uw container aan huis wordt
geleegd.

Kerstbomeninzameling
Op vrijdag 8 en vrijdag 15 januari haalt de
GAD de kerstbomen op in Wijdemeren.
Zorgt u ervoor dat uw kerstboom voor 7.30

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Loosdrecht
- Alewijnenlaan 24: plaatsen dakkapel (11.12.20)

Nederhorst den Berg
- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vijf
bomen (14.12.20)
- Meerhoekweg 12: uitbreiden woning (10.12.20)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden
bedrijfshal (10.12.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Breukeleveen

> Vaststelling herziening bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 87, Loosdrecht

- Herenweg 24: plaatsen brug (09.12.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen zes bomen (09.12.20)

Loosdrecht
- Eikenlaan 33: plaatsen twee dakkapellen
(15.12.20)
- Horndijk 20: bouwen woning (10.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: plaatsen dakramen
en herindeling interieur (08.12.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: plaatsen beschoeiing en bouwen botenhuizen (11.12.20)
- Rading 146: kappen boom (11.12.20)
- Van Mijndenlaan 31: plaatsen dakkapel
(15.12.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Van Blarcumlaan 25: plaatsen dakkapel
(11.12.20)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaaan 76: plaatsen dakkapel
(11.12.20)
- Dodaarslaan 1: maken uitweg (10.12.20)
- Koninginneweg 9: plaatsen dakopbouw met
nokverhoging (11.12.20)
- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods voor
een periode van vijf jaar (11.12.20)

COLOFON

Het betreft hier een zogenaamd reparatieplan
(tussenuitspraak) naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 26 augustus
2020. Het is op basis van deze uitspraak nodig
een wijziging van de regels vast te stellen.
De gemeenteraad heeft daartoe besloten op
10 december 2020.

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.
BP9600Nld872020-va00. U kunt de stukken
ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende
de termijn van terinzagelegging tegen het
besluit tot vaststelling beroep instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling en de daarmee
het bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit
verzoek is beslist.
Zowel voor het instellen van beroep als het
verzoeken om een voorlopige voorziening is
griffiegeld verschuldigd.

• Artikel 3, lid 3.4.2, onder g, wordt vervangen
door:
er wordt voorzien op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomst de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld, waarbij
één verhuurbare ruimte gelijk wordt gesteld
met een “recreatieverblijf, niet op park”.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
24 december 2020 gedurende zes weken ter

> Algemene Plaatselijke
Verordening

De raad heeft op 10 december 2020 de
wijziging van artikel 2:73b van de Algemene
Plaatselijke Verordening Wijdemeren 2018
vastgesteld. Deze verordening kunt u raadplegen via www.overheid.nl.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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

De navolgende artikelleden van het besluit
tot vaststelling het bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 in Loosdrecht van
6 juni 2019 worden als volgt vervangen:
• Artikel 3, lid 3.3.2. onder e, wordt vervangen
door:
de activiteit voorziet op eigen terrein in
voldoende parkeergelegenheid één en ander
overeenkomstig de “Beleidsregel parkeernormen gemeente Wijdemeren” die het college
op 31 maart 2015 heeft vastgesteld;

Overig

Persoonsregistratie
Beschikking ambtshalve uitschrijving 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 onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970 per
17 november 2020 naar Land Onbekend
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.
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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.

