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Besparen op
stookkosten

Dag van de Mantelzorg

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Officiële
bekendmakingen

Op zaterdag 10 november vieren we de
Dag van de Mantelzorg. De gemeente, Versa
Welzijn en het Kursusprojekt hebben een
mooi gratis programma samengesteld.
Komt u ook? Meld u aan voor 3 november via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Op wie stemt u?

>

De verkiezing is geopend!
Uit 60 aanmeldingen voor 32
ondernemingen zijn drie startende
ondernemers genomineerd: Mats
Smit, Roald Wentink en Vincent
van Heijst. Nu is het uw beurt om
te bepalen wie zich de Startende
Ondernemer van het Jaar mag
noemen. Op wie stemt u?

Mats Smit – Smit’s Delicious
Met Smit’s Delicious (Nederhorst den Berg)
brengt Mats Smit de aloude ambachtelijke
bonbons op de markt in een nieuw, creatief
en fris jasje. In plaats van de standaard
alcohol en praline vulling verwerkt Mats
vooral nieuwe smaken in zijn chocolade.
In combinatie met het gebruik van mooie
kleuren leidt dit tot prachtige culinaire
creaties. In de toekomst hoopt hij zijn

bonbons in veel restaurants door heel
Nederland te kunnen leveren en zijn
chocoladefabriek verder te kunnen uitbreiden.

Roald Wentink –
Steigerverlichting.nl
Vanuit Wijdemeren verlicht Roald Wentink
met zijn webshop Steigerverlichting.nl
(Loosdrecht) aanlegsteigers in heel
Nederland. Daarbij heeft Roald bolders en
lampen tot één multifunctioneel product
gecombineerd. In de toekomst wil hij het
assortiment verder uitbreiden om zijn
klanten nog beter te kunnen bedienen, ook
wil hij uitbreiden in Europa en daarbuiten.

Vincent van Heijst - Thermgroep
Duurzaamheid staat bij Vincent van Heijst
van de Thermgroep (Nederhorst den Berg)
hoog in het vaandel. Met zijn onderneming

bundelt Vincent kennis en kunde van zijn
netwerk om zo tot duurzame oplossingen te
komen. De Thermgroep adviseert en implementeert verschillende energiebesparende
warmtepomp-oplossingen voor woningen
en industriële bedrijven. In de toekomst wil
de onderneming ook in andere sectoren
bijdragen aan verduurzaming.

Stem ook!
Stemmen kan tot en met zondag 11
november via
www.wijdemeren.nl/ondernemersverkiezing.
Op vrijdag 16 november, tijdens de Dag van
de Ondernemer, wordt de winnaar bekend
gemaakt. Meer weten over de kandidaten?
Houd ons Facebook-account in de gaten:
www.facebook.com/gemeentewijdemeren.

Digi&Taalhuis Loosdrecht
Bibliotheek Gooi en Meer
zocht een vrijwilliger om een
Digi&Taalhuis in Loosdrecht te
starten. Via De Appelboom ging
Kitty Meussen voor hen aan de slag.
Het is de ‘appel van de maand’.
“Toen de coördinator van De Appelboom
mij vertelde over dit initiatief wilde ik
graag helpen dit spreekuur op te starten.
Ontzettend leuk en belangrijk om mensen
te helpen met taal”, vertelt Kitty.

Inloopspreekuur
“Tijdens het inloopspreekuur helpen we

bijvoorbeeld mensen die moeite hebben
met het lezen van brieven, het voorlezen
van hun kleinkinderen, beter willen leren
schrijven of om willen leren gaan met een
computer. Dan koppelen we ze aan een
taalcoach, het Taalcafé of een geschikte
cursus.”

Zie www.bibliotheekgooienmeer.nl.
Op www.deappelboom.nl kunt u nog meer
vrijwilligerswerk vinden.

Starterslening

Kent u de starterslening al? Deze lening
maakt koopwoningen beter bereikbaar
voor iedereen tussen de 18 en 35 jaar die
voor het eerst in Wijdemeren een huis wil
kopen. Daarvoor moeten zij minimaal één
jaar in de gemeente
wonen óf minimaal 19 uur per week in
de gemeente werken óf binnen vijf jaar
na afronding van hun studie terug willen
keren in onze gemeente.
Meer weten? Vraag het online aan via
www.wijdemeren.nl/starterslening.
>

E
 xtra geld chronisch zieken

Leven met een chronische ziekte of
beperking brengt extra kosten met zich
mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of
hulpmiddelen. Wist u dat u een bedrag
van 250 of 400 euro per jaar kunt
terugkrijgen? De hoogte is afhankelijk
van uw inkomen en gezinssituatie.
Vergeet niet ieder jaar een nieuwe
aanvraag te doen.
Meer informatie en aanvragen
www.wijdemeren.nl/chronischziek
of bel met 14 035.
>

Vrijwilligers nodig
“We zoeken dringend mensen die een uurtje
per week aan de slag willen als taalcoach.
Bij mensen thuis of in de bieb, dat maakt
niet uit!” Het Digi&Taalhuis is gratis en elke
woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in de
bibliotheek in Loosdrecht.

Donkere dagen

De meeste woninginbraken vinden
plaats in de winterperiode. Mensen
gaan op familiebezoek of vakantie en
het is natuurlijk veel eerder donker.
Kortom: inbrekers hebben vrij spel.
Zorg daarom dat woning en ramen
zorgvuldig afgesloten zijn wanneer u
op pad gaat. Leg geen waardevolle
spullen in het zicht en zet binnen en
buiten verlichting aan. Want licht zet
inbrekers in het zicht!

Trouwen in Wijdemeren

Bent u onlangs ten huwelijk gevraagd?
Wist u dat Wijdemeren twaalf prachtige
trouwlocaties heeft? Van molen, tot
kasteel en van jachthaven tot boot.
Onlangs hebben we buitenplaats
Trompenburgh kunnen toevoegen als
trouwlocatie. Een bijzondere historische
buitenplaats, omringd door water en met
uitzicht op een geweldige tuin.
Benieuwd naar alle mogelijkheden?
Kijk dan eens op
www.wijdemeren.nl/trouwen.
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Drie tips: besparen op stookkosten
De temperatuur begint te dalen. Dat betekent
dat de verwarming weer aan gaat en u meer gas
gaat gebruiken. Benieuwd hoe u kunt besparen?

gauw 70 euro! Zet de thermostaat ’s nachts of als u niet
thuis bent nog eens twee á drie graden lager. Hiermee
bespaart u ongeveer 150 euro op jaarbasis.

Een gemiddeld huishouden betaalt jaarlijks meer dan 1.000
euro aan gas. Er is dus veel winst te behalen tijdens het
stookseizoen.

3. Plaats radiatorfolie

1. Waterzijdig inregelen
Waterzijdig inregelen is het in balans brengen van de
cv-installatie. Het zorgt ervoor dat het warme water op
een efficiënte manier over de radiatoren wordt verdeeld.
Veel cv-installaties zijn nog niet goed ingeregeld, met als
gevolg dat radiatoren soms traag of nauwelijks opgewarmd
worden. Hierdoor krijg je onnodig een hoog gasverbruik.
Het waterzijdig inregelen kunt u door een installateur laten
uitvoeren.

Een radiator straalt niet alleen warmte uit naar de kamer,
maar ook naar de muur achter de radiator. Dit zorgt
ervoor dat veel warmte via de muur naar buiten verdwijnt.
Radiatorfolie lost dit probleem op en zorgt ervoor dat de
warmte alleen naar binnen straalt.

Tips
Meer tips of informatie?
Kijk op www.duurzaambouwloket.nl.

2. Graadje lager
Zet de thermostaat een graadje lager, dat scheelt ongeveer
6% CO2- uitstoot per jaar. Op de energierekening is dat al

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen

- Rivièrahof 8: bouwen dakkapel (10.10.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Herenweg 48: bouwen dakkapel (15.10.18)

’s-Graveland
- Noordereinde 41: bouwen dakterras (11.10.18)

Kortenhoef

>

Breukeleveen
- Herenweg 67: bouwen villa

’s-Graveland
- Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras

Loosdrecht

Loosdrecht

- Overmeerseweg 80: verbreden bestaande dakkapel
(03.10.18)
- Sniplaan 6: bouwen woning (11.10.18)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (11.10.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiden woonhuis (10.10.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 271: plaatsen botenlift met
overkapping (17.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen golfbreker
(10.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 166: aanleggen insteekhaven en
plaatsen beschoeiing (11.10.18)
- ‘t Laantje 1a, 1b en 1c: bouwen twee kelders en
aanbouwen (17.10.18)

COLOFON

- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis

- de Kreek 21: bouwen garage en botenloods
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen van vlonders,
steigers en beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 89: bouwen van een dakkapel
> Ontwerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een
omgevingsvergunning te verlenen voor:
Omschrijving : veranderingsvergunning en ambtshalve
wijziging
Aanvrager : Stichting Waternet
Locatie
: Middenweg 159 in Nederhorst den Berg

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende
stukken zijn vanaf donderdag
25 oktober 2018 tot en met woensdag 6 december
2018 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. Hiervoor kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer: 14 035.

Zienswijzen
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
(OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het
secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33
000 een afspraak worden gemaakt.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit
worden ingediend door belanghebbenden die ook een

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52,
14 november 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Festiviteiten

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

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Verlenging beslistermijn

- Parklaan 3: brandveilig gebruik buitenschoolse opvang
(11.10.18)

- Industrieweg 22: reviseren milieuvergunning (10.10.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen bijgebouw
(17.10.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 228: herinrichten wee eilanden
(10.10.18)
- Rading 82: bouwen dakkapel (15.10.18)
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Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Overig

>

Alle kernen
- Stichting Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton,
extra collecte van 25 februari tot en met 2 maart 2019
(10.10.2018)

>

Vrije boomkap

In het kader van boombeheer worden onderstaande
bomen gekapt. Er is geen kapvergunning nodig:

Loosdrecht
- Eén wilg en één acacia op de Industrieweg bij huisnummer 18.

Kortenhoef
- P. Bakker, kruising Kortenhoefsedijk/Dode Eind,
plaatsen kerstboom van 1 december tot en met
5 januari 2019 (10.10.18)
- Protestantse Gemeente De Graankorrel,
winkelcentrum De Meenthof, ideële standplaats
Allerzielen op 3 november 2018 (16.10.18)
- Oogzorg Briljant BV, Meenthof 40, 24-uursopenstelling van 23 op 24 november 2018 (19.10.18)

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, vanaf sportzaal Eikenrode, Laan van
Eikenrode 49, Halloween (speurtocht) op 27 oktober
2018 (19.10.18)

Nederhorst den Berg
-Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg, plein
Voorstraat, ideële standplaats Allerzielen op
3 november 2018 (10.10.18)
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.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, 2 november 2018
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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)

