
>   Testen alleen op afspraak
Heeft u klachten? Maak een testafspraak via 

0800-1202 of via www.coronatest.nl. De GGD 

Gooi en Vechtstreek test alleen op afspraak. 

Komt u er niet doorheen bij het landelijke 

afsprakennummer? Probeer het dan later nog 

eens. Het landelijke callcenter is tot 20.00 uur 

geopend. Door de extreme drukte moeten 

mensen soms langer wachten of verder reizen 

om getest te worden. GGD Gooi en Vecht-

streek vraagt hiervoor uw begrip. 

>   Spreekuren veiligheid digitaal
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de 

spreekuren veiligheid in november niet op 

locatie plaatsvinden. Dat betekent dat u uw 

vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw 

dorp kunt mailen naar

dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze 

weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent, 

wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator. Als de 

maatregelen het toelaten, zijn de wijkspreek-

uren in december mogelijk weer op locatie.

>   Slotcasts
Sinds het coronavirus ziet de wereld er anders 

uit. De Regio Gooi en Vechtstreek geeft in een 

reeks podcasts een inkijkje in de gevolgen hier-

van voor hun uitvoerende diensten, zoals de 

GGD die een megaklus hebben aan het testen, 

bron- en contact onderzoek en vaccineren 

van inwoners. De GAD, die te maken kreeg met 

enorme drukte omdat mensen massaal aan 

het opruimen sloegen en de medewerkers van 

o.a.Veilig Thuis, Jeugd en Gezin en het Regio-

naal Bureau Leerlingzaken die hun werk totaal 

anders moesten organiseren. Benieuwd naar 

alle verhalen? Ze zijn vanaf dinsdag 23 november 

te beluisteren op Spotify en Soundcloud onder 

de naam ‘Slotcasts’. 

>   Denk mee over bedrijven-
terrein Ter Sype
Ondernemer in Wijdemeren? Denk dan 

mee over kansen en mogelijkheden voor de 

ontwikkeling van bedrijventerrein Ter Sype 

in Loosdrecht. We onderzoeken graag welk 

profiel hier past, wat voor type bedrijvigheid 

en werkgelegenheid we willen aantrekken en 

wat ondernemers nodig hebben om gezond 

en succesvol te ondernemen. Ook thema’s als 

duurzaamheid en bereikbaarheid komen aan 

bod tijdens de digitale bijeenkomst. We zien u 

graag op 30 november van 16.30 tot 18.30 uur. 

Aanmelden kan via a.bos@wijdemeren.nl. U ont-

vangt dan een link naar de MS Teams vergadering.  
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Coronateststraat verhuisd 

De coronateststraat van GGD Gooi en Vechtstreek 

in Hilversum is afgelopen week verhuisd naar de 

Verlengde Zuiderloswal 16 in Hilversum.

Dit is naast de vaccinatielocatie. De teststraat

vervangt de teststraat op het Arenapark, deze is

nu gesloten. 

Bekendmakingen

Beste inwoners van Wijdemeren,

De afgelopen weken hebben we drie keer een verdrietig bericht 
ontvangen dat er een inwoner van Wijdemeren is overleden aan de 
gevolgen van het coronavirus. Mijn medeleven gaat uit naar de families 
en andere naasten die dit is overkomen. 

De gevolgen van het virus dringen na deze berichten weer eens extra 
tot mij door. Het virus grijpt stevig om zich heen. Strengere maatrege-
len zijn helaas weer nodig om onszelf en anderen te beschermen. Want 
hoewel de vaccinatiegraad in Wijdemeren 86 procent is, is het aantal 
besmettingen ook groot. Het aantal positief geteste mensen is in onze 
gemeente sinds het begin van corona niet zo hoog geweest als nu. 

Niet alleen het virus, maar ook de maatregelen treffen ons hard. Met 
name de horeca, verenigingen en de ondernemers van Wijdemeren 
worden weer op de proef gesteld. Dit is een enorme tegenslag. Juist 
ook omdat verreweg de meesten hun uiterste best hebben gedaan om 
de maatregelen goed toe te passen. Ik kan me voorstellen dat dit voor 
hen nu extra zuur is. U kunt hen steunen door lokaal uw boodschap-
pen te doen en de horeca te bezoeken. U kunt hen ook steunen door 
begrip te tonen en vriendelijk mee te werken bij het controleren van de 
coronatoegangsbewijzen op de plekken waar dat verplicht is. 

Als burgemeester steek ik u graag een hart onder de riem. Ik deel uw 
zorgen en ik hoop dat u allen nog steeds de veerkracht hebt die ik 
eerder bij u heb gezien. In Wijdemeren doen we het voor elkaar, met 
elkaar. 
Steun elkaar en blijf gezond.

Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

24 november 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@franck_metck

Bankpasfraude:
wees alert! 

Ongeveer 8 op de 10 Nederlanders 
van 75 jaar en ouder ontvangen een 
NL-Alert op hun mobiele telefoon bij 
een noodsituatie. Wilt u geen NL-Alert 
missen? Zorg ervoor dat uw mobiele 
telefoon opgeladen is én aanstaat.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat 

u informeert over noodsituaties. Denk aan een 

grote brand, rookwolk met giftige stoffen of on-

verwacht noodweer. In de alert staat uitgelegd 

wat er aan de hand is en wat u moet doen.

Geen NL-Alert missen
Als uw mobiel uitstaat, omdat u bijvoorbeeld

bezoek ontvangt of gaat slapen, kunt u een 

NL-Alert missen. De alerts worden alleen 

tijdens de noodsituatie verstuurd. Ze komen 

niet binnen wanneer u uw mobiele telefoon 

op een later moment aanzet.

NL-Alert testbericht 
Voor het ontvangen van NL-Alerts hoeft u 

niets in te stellen op uw mobiel, het werkt 

automatisch. Het is gratis en anoniem. Op 

maandag 6 december rond 12.00 uur stuurt 

de overheid een NL-Alert testbericht.

Staat uw telefoon ook aan? Meer informatie 

vindt u op www.nl-alert.nl.

Informatie bij een noodsituatie?
Zet uw mobiele telefoon aan
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Heeft u plannen om uw vloer of 
gevel te isoleren? Denkt u na over 
HR++ glas, zonnepanelen of een 
groen dak? Doe dan mee met een 
collectieve inkoopactie van de 
Energiecoöperatie Wijdemeren. Zo 
weet u zeker dat u met een betrouw-
bare partij in zee gaat. Op woensdag 
24 november is er een digitale infor-
matieavond. 

Samen met de andere energiecoöperaties 

in het Gooi selecteerde de energiecoöpe-

ratie Wijdemeren een betrouwbaar aanbod 

tegen een redelijke prijs en een goede 

kwaliteit. Meedoen met een collectieve 

inkoopactie scheelt dan ook veel zoekwerk.

Aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.ecwijde-

meren.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden 

voor de online informatieavond. U ontvangt 

dan een zoomlink om de avond te kunnen 

volgen. 

Energiecoachgesprek
Weet u nog niet welke energiebesparen-

de maatregelen u wilt nemen? Als lid van 

de energiecoöperatie kunt u een gratis 

gesprek met een energiecoach aanvragen 

en de mogelijkheden van energiebesparen-

de maatregelen aan de woning verkennen. 

Laat u minimaal twee maatregelen uitvoe-

ren dan kunt u ook nog subsidie aanvragen.

24 november: online informatieavond collectieve inkoopacties

De afgelopen weken kreeg de politie 
verschillende aangiftes binnen van in-
woners die slachtoffer zijn geworden 
van zogeheten bankhelpdeskfraude. 
Woensdag 10 november kon de politie 
voor dit vergrijp twee mannen op heter-
daad betrappen. Wees alert en voorkom 
dat u slachtoffer wordt.

Een zogenaamde bankmedewerker 

vertelden een 66-jarige inwoonster van 

Hilversum in een telefoongesprek dat haar 

bankrekening was leeggehaald. Om meer 

fraude en schade te voorkomen werd haar 

bankpas om 16.00 uur dezelfde dag nog 

opgehaald. Tijdens het telefoongesprek 

wisten de verdachten haar adresgegevens 

en pincode te achterhalen. De vrouw 

kreeg echter wantrouwen en nam contact 

op met de politie. Nadat de verdachten 

bij de vrouw aanbelden en de bankpas in 

ontvangst namen, konden agenten hen 

aanhouden. 

Trap er niet in
Een bank vraagt nooit per e-mail of telefo-

nisch naar inloggegevens, uw saldo of om 

geld over te maken. 

• Twijfelt u of u een oplichter aan de tele-

   foon hebt? Verbreek de verbinding direct. 

   Zoek zelf het juiste telefoonnummer van 

   de bank en vraag hen of het klopt wat u is 

   verteld en wat u werd gevraagd te doen. 

   U kunt uw bankkantoor ook bezoeken en 

   uw ervaring delen.

• Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. 

   Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet 

   wanneer deze doormidden is geknipt. De 

   chip werkt dan nog waardoor oplichters 

   geld kunnen pinnen.

• Installeer geen software anders dan de 

   normale bankieren-app.

• Neem bij vermoedens contact op met de 

   politie via 0900-8844. 

Bankpasfraude: wees alert! 

Orange the World: geweld tegen vrouwen de wereld uit
Één op de drie vrouwen krijgt in haar 
leven te maken met fysiek of seksueel 
geweld, ook in de Gooi- en Vechtstreek. 
Dat moet stoppen. Wijdemeren sluit 
daarom aan bij de wereldwijde actie 
‘Orange the World’. 

Van de Nederlandse vrouwen is 1 op de 10 

ooit in haar leven verkracht, 1 op de 5 is 

weleens mishandeld door een (ex-)partner 

en meer dan 75 procent is slachtoffer van 

seksuele intimidatie of grensoverschrijdend 

gedrag. De meerderheid meldt dit niet uit 

schaamte of omdat zij bang zijn voor de 

reactie van anderen.

Hoe kunt u bijdragen?
U kunt helpen door meisjes en vrouwen te 

steunen die geweld melden. Doorbreek het 

taboe, maak het onderwerp bespreekbaar 

en spreek anderen aan op grensoverschrij-

dend gedrag. Op www.orangepaper.nu

kunt u ‘orange table talks’ beluisteren: 

gesprekken met vrouwen en mannen die 

ieder hun eigen rol hebben in het stoppen 

van geweld.

Hulp nodig?
Vrouwen en meisjes die te maken hebben 

met geweld kunnen contact opnemen met 

de politie via 0800-8844. Als het gaat om 

geweld in huiselijke kring kunt u (anoniem) 

contact opnemen met Veilig Thuis via 

0800-2000. Is er een crisis en direct hulp 

nodig? Bel dan altijd met 112.

Beeldvormende sessie Ruimtelijke plannen 
en Stand van Wijdemeren: op weg naar
klimaatneutraal in 2050

Datum: dinsdag 30 november 2021
Aanvang: 20:00 uur

Presentatie ruimtelijke plannen

a. Presentatie van diverse ruimtelijke plannen 

Presentatie stand van Wijdemeren: op weg naar

klimaatneutraal in 2050

a. Inleiding over het IPCC rapport door Ties Corten, adviseur 

duurzaamheid gemeente Wijdemeren

Beeldvormende sessie vergrijzing
Datum: donderdag 2 december 2021
Aanvang: 20:00 uur

Presentaties vergrijzing

De beeldvormende sessies worden digitaal uitgezonden 

en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’).

Agenda’s beeldvormende sessies
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen
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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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

De winterperiode staat voor de deur. 
Heerlijk om dan de  open haard of 
houtkachel aan te zetten, maar dit is 
niet erg goed voor het milieu en voor 
uw eigen gezondheid. Houd u hier 
ook rekening mee? 

Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en kan 

stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? We 

geven graag een paar tips:

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout brandt 

   niet goed en geeft extra rook en fijnstof. Wilt 

   u eigen hout gebruiken? Zorg dan dat het 

   minstens twee jaar heeft gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 

    hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de 

    verbranding van deze materialen komen 

    chemische stoffen vrij. 

3. Zet de open haard of houtkachel niet aan bij 

    windstil of mistig weer. De rook blijft dan 

    hangen en veroorzaakt meer luchtvervuiling.

4. Ventileer het huis goed tijdens het stoken. 

    Houd altijd de ventilatieroosters open. Het 

    vuur kan dan zuurstof aantrekken en de rook 

    kan via de schoorsteen afgevoerd worden. 

    Wordt het alsnog erg warm? Doe de lucht

    toevoer niet dichter, maar zet een raam open.

5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van 

    vuur door de zuurstoftoevoer te beperken 

    zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt. 

    Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen. 

6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal 

    open, net als de klep in de schoorsteen. Dat 

    zorgt voor betere verbranding en dus minder 

    schadelijke stoffen.

7. Controleer of u goed stookt. Een goed vuur 

    heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er komt 

    bijna geen rook uit de schoorsteen. Bekijk dit 

    regelmatig door even naar buiten te lopen.

8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer 

    dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden 

    met de buurt.

9. Laat één keer per jaar de schoorsteen vegen. 

    Hiermee voorkomt u schoorsteenbranden. 

In gesprek
Omwonenden kunnen veel last hebben van 

houtstook. Bij overlast is een goed gesprek altijd 

het beste startpunt. Bespreek met de buren wat 

u waarneemt. Verandering van stookgedrag 

of omstandigheden, zoals andere brandstof 

of stooktijden, kan de problemen helpen 

oplossen.

Kijk voor meer informatie op

www.milieucentraal.nl.

Stoken? Denk ook aan de buren!
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47a: wijzigen van de situering van 

   een woning, zaakkenmerk Z.69115 (16.11.21)

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: slopen gebouwen,

   zaakkenmerk Z.68850 (02.11.21)

- Zuidereinde 157 : legaliseren van de

   bebouwing, zaakkenmerk Z.69045 (14.11.21)

Kortenhoef
- Hoflaan 56: uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.69024 (11.11.21)

- Kortenhoefsedijk 106: afwijken van het 

   bestemmingsplan van recreatiewoning naar 

   wonen, zaakkenmerk Z.69117 (16.11.21)

- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen inrit,

   zaakkenmerk Z.69046 (14.11.21) 

- Kortenhoefsedijk 157: kappen boom,

   zaakkenmerk Z.69103 (16.11.21)

- Moleneind 23: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.69096 (16.11.21)

- Oranjeweg 72: vervangen bestaande dakkapel 

   en toevoegen 2e dakkapel (voorgevel) ,

   zaakkenmerk Z.69043 (12.11.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 4 appartementen-

   gebouwen, zaakkenmerk Z.68909 (04.11.21)

- Lindelaan 90: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68884 (04.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 88 en 88a:

   wijzigen gevels en vervangen dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.68960 (08.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: vervangen 

   boothuis, zaakkenmerk Z.69044 (12.11.21)

- Van Mierislaan 9: vergroten garage,

   zaakkenmerk Z.69019 (11.11.21)

- Vuntuslaan 20: plaatsen dakopbouw met

   nokverhoging, zaakkenmerk Z.69067 (15.11.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14a: vervangen woonboot,

   zaakkenmerk Z.69136 (17.11.21)

- Torenweg 12: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.68981 (09.11.21)

- Vreelandseweg 14: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69007 (10.11.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 27: vervangen beschoeiing,

   zaakkenmerk Z.68244 (08.11.21)

- Herenweg 59: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.66882 (08.11.21)

- Herenweg 70: renoveren uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.65693 (15.11.21)

’s-Graveland
- Zuidereinde 109: slopen gebouwen,

   zaakkenmerk Z.68850 (16.11.21)

Loosdrecht
- Berkenlaan 39: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.68370 (16.11.21)

- Beukenlaan 28: vernieuwen dakopbouw, 

   zaakkenmerk Z.67637 (16.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen 

   beschoeiing Z.68162 (15.11.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: vervangen 

   beschoeiing Z.68163 (15.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren 

   dakterras, zaakkenmerk Z.67168 (17.11.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 290: verbouwen

   bedrijfsgebouw tot woning met tuin,

   zaakkenmerk Z.60779 (11.11.21)

- Prinses Beatrixlaan 28: plaatsen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.68393 (16.11.21)

- ’t Jagerspaadje 19a: vergroten aanbouw,

   zaakkenmerk Z.66240 (11.11.21)

- Veendijk 17a: plaatsen balkon,

   zaakkenmerk Z.67204 (15.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen

   bestaande hoofdgebouw en plaatsen

   bijgebouw, zaakkenmerk Z.66540 (05.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg
- Dwarsweg 16: wijzigen gevels, zaakkenmerk 

   Z.67728 (04.11.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 117,Loosdrecht: 

   oprichten bakkerij, zaakkenmerk Z.69013

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Besluit gelijkwaardigheid
Activiteitenbesluit milieubeheer

Op 16 november 2021 hebben burgemeester en 

wethouders op grond van artikel 8.40a Wet milieu-

beheer in samenhang met artikel 1.8 van het Activi-

teitenbesluit milieubeheer een besluit gelijkwaardig-

heid Activiteitenbesluit milieubeheer genomen voor 

het als gelijkwaardige voorziening beschouwen van 

het bunkerstation in Westend Marina, gelegen aan 

Veendijk 21 in Loosdrecht (Z69041, 17.11.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
‘Herziening Dammerweg 61’ 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan ‘Herziening Dammerweg 61’ in 

Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied voorziet in het wijzigen van de 

bestemming van een woonschip waardoor 

permanente bewoning wordt toegestaan. Dit 

in overeenstemming met het bestaande en 

beoogde gebruik.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 25 november 2021 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het 

plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op Dammerweg 61 of een afspraak 

maken voor inzage op het gemeentehuis. Het 

planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.

BP9800Damweg612021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze indienen bij de 

gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook 

mondeling indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken door te bellen naar telefoon-

nummer 14 035.

>  Vastgesteld wijzigingsplan 
Herenweg 47A

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat zij op 9 november 

2021 het wijzigingsplan Herenweg 47A,

Breukeleveen hebben vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in een kleinschalige

oeververlegging op genoemd adres. Dit is

mogelijk door gebruik te maken van de

wijzigingsbevoegdheid in het wijzigingsplan.

Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan, met bijbehorende

stukken, ligt vanaf 25 november 2021 gedurende

zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Herenweg 47A, Breukeleveen of een afspraak 

maken voor inzage op het gemeentehuis.

Het planidentificatienummer is

NL.IMRO.1696.WP21Hrnwg47a2021-va00.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.

>  Vastgesteld bestemmingsplan 
Middenweg 77

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad 

op 18 november 2021 het bestemmingsplan 

Middenweg 77, Nederhorst den Berg heeft 

vastgesteld.

Het plan
Het plan voorziet in de bouw van een bedrijfs-

pand met fietsenwinkel aan de Middenweg 77.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met bijbe-

horende stukken, ligt vanaf 25 november 2021 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt het 

plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op Middenweg 77, Loosdrecht of een 

afspraak maken voor inzage op het gemeente-

huis. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP9700Midweg772021-va00.

 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.

>  Rectificatie

Op 29 september 2021 publiceerden wij een 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 

legaliseren bestaande brug naast de Korten-

hoefsedijk 32, Kortenhoef. Het juiste adres moet 

echter zijn Kortenhoefsedijk 45, Kortenhoef.

>  Verkeersbesluiten

Nederhorst den berg
- T.h.v. De Grienden 4: aanleggen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (08.11.21)

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 24 november 2021

Verkeer

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
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 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,
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) 


