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Moerasvogels:
doe de enquête

Behoefte aan een
praatje?

#mooiWijdemeren
@redpet67

Officiële
bekendmakingen

Mist u door het coronavirus uw visites en contacten
en vindt u het fijn om even met iemand te praten?
Dan kunt u bellen met het telefoonnummer van de
ouderenbonden (0348) 46 66 66 of met de hulplijn
van het Rode Kruis (070) 44 55 888. U kunt bij hen
terecht voor vragen, advies of een praatje.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Aangepaste dienstverlening

In verband met het coronavirus hebben wij
onze dienstverlening aangepast. We vragen
u om alleen naar het gemeentehuis te komen als dit spoed heeft, zoals bijvoorbeeld
bij een geboorteaangifte of de aanvraag van
een reisdocument of rijbewijs dat binnen
twee weken verloopt. U kunt hiervoor
een afspraak maken via telefoonnummer
14 035. Helaas kan de wachttijd aan de
telefoon momenteel langer zijn dan u van
ons gewend bent. Wij blijven uiteraard ook
bereikbaar via info@wijdemeren.nl.

Burgemeester Crys Larson:

>

“Blijf verstandig; volg de maatregelen op”
De wereld om ons heen verandert met een enorme snelheid.
Ingrijpende maatregelen zijn nodig
om Nederland zo goed mogelijk
door deze periode te begeleiden.
Hierdoor worden wij geconfronteerd
met een situatie die de meesten van
ons niet kennen: beperkt worden in
onze vrijheid. En dat is eng. Zeker als
je dit koppelt aan de angst om ziek te
worden.

Verstandig blijven
Onze natuurlijke reactie is dat we proberen
grip te krijgen op onze nieuwe werkelijkheid.
Daar is niets mis mee, integendeel, hieruit zijn
ontzettend veel mooie initiatieven ontstaan.

Zeker in Wijdemeren. Waar we voor moeten
waken is dat we verstandig blijven: de maatregelen nauw volgen, geen onbetrouwbare
informatie delen en vooral niet toegeven aan
struisvogelgedrag “mij overkomt het niet”.
Vooral dit laatste is een ernstige bedreiging
voor de volksgezondheid.

Uitdagingen
Onze nieuwe werkelijkheid brengt vele uitdagingen met zich mee. Wij zullen de komende
maanden moeten leren op een andere wijze
om te gaan met onze behoefte om contact
te hebben met elkaar. Hoe steunen we elkaar
en hoe geven we überhaupt invulling aan ons
dagelijkse leven dat nu grotendeels wordt
gekenmerkt door sociale isolatie? Deze uit-

dagingen kennen geen pasklare antwoorden,
daar zal ik eerlijk over zijn. Mijn overtuiging is
dat wij in Wijdemeren deze uitdagingen het
hoofd zullen bieden en nieuwe manieren
zullen vinden om dat wat ons kenmerkt te
laten voortbestaan: saamhorigheid, zorg voor
elkaar en gemeenschapsgevoel.
Ik wens u veel sterkte de komende tijd. Veel
beterschap gewenst aan wie ziek is, veel
sterkte aan inwoners en ondernemers die op
welke wijze dan ook getroffen zijn door dit
virus en vooral veel dank aan iedereen die ervoor zorgt dat onze samenleving blijft draaien.
Zorg goed voor uzelf en voor elkaar. Take care.
Crys Larson
Burgemeester Wijdemeren

Steunmaatregelen ondernemers
De maatregelen die genomen
worden tegen de verspreiding
van het coronavirus treffen onze
Wijdemeerse ondernemers hard. Het
kabinet maakte op 17 maart al een
pakket aan steunmaatregelen bekend. Ook op lokaal niveau kijken we
hoe we onze ondernemers kunnen
ondersteunen.
Het landelijke pakket met maatregelen wordt
momenteel verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.rvo.nl.

Lokale maatregelen
Voor Wijdemeren geldt dat er op dit moment
geen aanmaningen of dwangbevelen gestuurd worden voor de gemeentelijke belastingen. Ook de activiteiten van de deurwaarder zijn voorlopig stopgezet en er wordt geen
boeterente gerekend bij uitstel van betaling.

Zelfstandig ondernemers
Zelfstandigen kunnen voor een periode
van drie maanden inkomensondersteuning
krijgen voor levensonderhoud. De uitvoering
van deze regeling wordt gedaan door de
gemeente Hilversum. U kunt een aanvraag

indienen via zelfstandigenloket@hilversum.nl.

Contact
Heeft u zorgen, vragen of goede ideeën om
het Wijdemeerse bedrijfsleven een hart onder
de riem te steken? We horen het graag! U kunt
ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 035, rechtstreeks bij onze ondernemersmanager Natasja Zak via
n.zak@wijdemeren.nl of telefoonnummer
(035) 65 59 412 of bij de gebiedsloods voor de
recreatiesector Nanette Elfring via
n.elfring@wijdemeren.nl of telefoonnummer
06 37 32 42 61.

Noodopvang kinderen

Het Regionaal Meldpunt Kinder- en Schoolopvang Cruciale Beroepen inventariseert
alle vragen rondom de noodopvang in de
regio Gooi en Vechtstreek. Als in een gezin
één ouder een cruciaal beroep uitvoert,
wordt gevraagd om de kinderen zelf op te
vangen. Is dat niet mogelijk? Dan kan er
beroep worden gedaan op de noodopvang.
Het meldpunt is op werkdagen van 9.00 tot
17.00 uur bereikbaar via (035) 69 26 202 of
via kinderopvangcorona@regiogv.nl.
Zie ook www.wijdemeren.nl/onderwijs.
>

Bereikbaarheid huisartsen

Huisartsen in de Gooi en Vechtstreek
stoppen vanaf maandag 23 maart met hun
inloopspreekuur. Indien nodig kunt u nog
wel op afspraak naar de praktijk komen,
maar probeer dit zo veel mogelijk te beperken. Heeft u lichte luchtwegklachten?
Dan wordt u vriendelijk gevraagd niet meer
naar de praktijk te bellen. Bel de huisarts pas
wanneer de klachten verergeren, wanneer
u koorts heeft of tot de kwetsbare groep
behoort. Dit zijn 70-plussers en mensen
met een aandoening waardoor ze minder
weerstand hebben.
>

Drukte GAD

Ook aan het opruimen of tuinieren?
We zien het aan de grote drukte op de
afvalscheidingsstations. Er wordt maar een
beperkt aantal auto’s tegelijk toegelaten,
dus kom alleen als het echt noodzakelijk is.
(Her)bruikbare spullen zoals tafels, kasten
of kleinere spullen kunt u, in verband met
de sluiting van de kringloopwinkels, niet
meer kwijt op het scheidingsstation. Laatste
informatie: www.gad.nl.
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Tekeningen en gedichten voor de vrijheid
Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd. Om in deze
bijzondere tijd stil te staan bij het begrip ‘vrijheid’, vraagt burgemeester
Crys Larson alle kinderen en jongeren
van 4 t/m 16 jaar om een gedicht of
tekening te maken over vrij zijn.

op dit moment. Misschien wil je een tekening
of gedicht maken? Dat zou ik erg leuk vinden.
Als alles voorbij is, hangen we de tekeningen
en gedichten op in het gemeentehuis. Én laten
we iedereen die iets heeft gemaakt als eregasten de tentoonstelling openen.”

Alle kinderen krijgen een brief van de burgemeester in de brievenbus. Samen met
wethouder jeugd, Rosalie van Rijn, bedacht ze
dit initiatief. Beiden vinden het belangrijk dat
kinderen hun gevoelens kunnen uiten en willen
graag weten wat er bij hen leeft in deze tijden.

Een tekening of gedicht inzenden kan tot en
met 5 mei naar communicatie@wijdemeren.nl.
De tekening kan gescand worden of er kan een
foto van gemaakt worden. Vergeet u bij
het inzenden niet de naam, leeftijd, e-mailadres
en telefoonnummer van uw kind of uzelf?
Bewaar de tekeningen en gedichten goed,
zodat ze op een later moment tentoongesteld
kunnen worden in het gemeentehuis.

Tekening of gedicht
Burgemeester Crys Larson: “Als burgemeester
vraag ik me af hoe vrij zijn voor jou voelt, juist

Meedoen

Laatste afsluiting Oud-Loosdrechtsedijk
Ondanks alle maatregelen rond
het coronavirus werkt aannemer
KWS hard verder om de OudLoosdrechtsedijk op tijd af te krijgen.
Vanaf vrijdagochtend 3 april, 10.00
uur is de weg in zijn geheel afgesloten voor het autoverkeer.
De werkzaamheden tussen de rotondes aan
de Oud-Loosdrechtsedijk gaan gestaag door.
In het weekend van 3, 4 en 5 april wordt de
laatste laag asfalt aangebracht op de weg.
Daarom is de dijk nog één keer in zijn geheel
afgesloten voor al het autoverkeer. Alleen lopend of op de fiets kunt u het werk passeren.

pendeldienst in vanaf de beide rotondes.
Bij allebei de rotondes is ook parkeerruimte
ingericht, waar bewoners en bezoekers hun
auto kunnen parkeren. Vanaf deze parkeergelegenheid wordt u vervolgens met de pendeldienst naar uw bestemming gebracht.
De pendeldienst rijdt op vrijdag 3 april van
10.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 4 april en
zondag 5 april van 8.00 tot 20.00 uur.
We streven ernaar om de weg op maandagochtend 6 april weer open te stellen voor het
verkeer.

Pendeldienst
Om woningen en bedrijven zo goed mogelijk
bereikbaar te houden zet de aannemer een

Knelpunten verkeer en vervoer
Begin dit jaar hebben wij u gevraagd
om uw knelpunten en complimenten over het verkeer en vervoer in
Wijdemeren aan ons door te geven.
Hier is massaal gebruik van gemaakt.
Daar zijn we erg blij mee! Inmiddels
is de analyse van de reacties online te
vinden.
De knelpunten en complimenten worden
meegenomen bij het opstellen van het mobi-

liteitsplan Wijdemeren 2045. Dit plan schetst
onder andere de gewenste infrastructuur met
aandacht voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.

Snelheid, fietsers en veiligheid
De meeste reacties die we binnenkregen
gingen over snelheid, fietsers en verkeersveiligheid. Wethouder Joost Boermans: “Ik
ben erg blij met alle opmerkingen. Daardoor
hebben we een goed beeld gekregen van de

knelpunten in onze gemeente. We nemen
uw suggesties en opmerkingen mee bij het
opstellen van het mobiliteitsplan.”
Alle reacties zijn geanalyseerd en gebundeld
per thema te vinden op
www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

huidige verkeerssituatie in beeld, kijken we
naar het geldende beleid, trends en ontwikkelingen en de gewenste infrastructuur.

Vervolgproces
De knelpunteninventarisatie is een van de
onderdelen van het mobiliteitsplan. Om tot
een goed plan te komen brengen we ook de

Moerasvogels: doe mee aan de enquête
Hoe kunnen we het leefgebied voor
moerasvogels in het plassengebied
verbeteren? Welke mogelijkheden
hebben uw voorkeur? Geef uw mening en doe voor 6 april mee aan een
enquête via www.wijdemeren.nl/
moerasvogels.
Moerasvogels zoals de grote karekiet,
purperreiger, roerdomp, woudaapje en
porseleinhoen, hebben het moeilijk in het
plassengebied. Projectleider Renier Koenraadt: “De Oostelijke Vechtplassen zijn in 2013
door de bijzondere natuurwaarden aangewezen als Natura 2000-gebied. Daarom
hebben we de taak deze vogels in stand te
houden. Bijvoorbeeld door de groei van riet
langs de oevers van de plassen en vaarten te
stimuleren. Of door nieuwe moerassen aan

te leggen, graslanden te plaggen of het open
landschap te herstellen.

Mogelijkheden en locaties
Samen met vertegenwoordigers in het gebied
hebben Waternet, de gemeente en de provincie de mogelijkheden en locaties geïnventariseerd. We vragen nu aan u om uw voorkeuren
aan te geven. De resultaten nemen wij mee in
de beoordeling van de ideeën en mogelijkheden. Ik ben erg benieuwd naar de reacties.
Doet u mee?”
Dit project maakt deel uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen om een aantrekkelijk plassengebied te ontwikkelen waar
het prettig wonen en recreëren is, met ruimte
voor de natuur. Zie www.vechtplassen.nl.
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Dammerkade 4: plaatsen dakkapel (16.03.20)

’s-Graveland
- Loodijk-Noordereinde: herinrichten N236 (18.03.20)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen woning en bedrijfshal (05.03.20)

Loosdrecht
- Boegspriet 25: plaatsen luchtbehandelingsinstallatie en
toegangsdeur (09.03.20)
- Jazzfestival 2020 (08.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a: bouwen woning (11.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 85: ophogen en isoleren buitenzijde woning (05.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen van entreedeur en
plaatsen gevelreclame (09.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen van een schuur
(10.03.20)
- Prinses Margrietstraat 45a: wijzigen gebruik van kantoor
naar maatschappelijk (16.03.20)
- Schakel 3: plaatsen dakkapel (05.03.20)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 1a: bouwen tuinhuis (10.03.20)
- Reeweg 5: renoveren ligboxstal (09.03.20)
- Sniplaan 7: wijzigen gevelaanzicht (09.03.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor
het oprichten van een woonschip op het perceel Dammerweg 73a, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woonschip op het perceel Dammerweg 73a
in Nederhorst den Berg. Voor deze omgevingsvergunning
wordt afgeweken van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Nederhorst den Berg’. De afwijking betreft de
maatvoering van het woonschip.

NL.IMRO.1696.BP7300Indstrwg2019-on00).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzageligging kan een schriftelijk of mondelinge zienswijze worden ingediend. 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 kan contact op
worden genomen met de administratie van het Fysiek
Domein via telefoonnummer 14 035.

Festiviteiten
Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten
>

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad op 6 februari 2020 verleende ontwerpverklaring van
geen bedenkingen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 26 maart
2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. De stukken
zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OV28Dweg73a2020-on00.
Ook kunt u de stukken opvragen door een mail te sturen
aan info@wijdemeren.nl.

Kortenhoef
- Restaurant Docks Fish & Grill, 2e Kennisgeving Incidentele Festiviteit muziek, d.d. 26 september 2020
(11.03.20)

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
Ankeveen
- Nabij Stichtse End 98: vernieuwen gele brug (13.03.20)

Kortenhoef
- Dodaarslaaan 57: plaatsen dakkapel (09.03.20)
- Peppelhof 14: plaatsen dakkapel (05.03.20)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: bouwen bedrijfsverzamelgebouw
(17.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 16: bouwen schuur (12.03.20)
- Achter Oud-Loosdrechtsedijk 218a: bouwen drijfbalken
(05.03.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 39: realiseren dakterras
(13.03.20)
- Schakel 3: plaatsen dakkapel (18.03.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen
(17.03.20)
- Nabij Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan ten
behoeve van Zomerspektakel (05.03.20)
- Lijsterlaan 39: plaatsen dakkapel (13.03.20)
- Middenweg 40: bouwen brug (09.03.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een
schriftelijke zienswijze worden ingediend. De zienswijze
• op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning dient u te
richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 190,1230 AD Loosdrecht;
• op de ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen
dient u te richten aan de gemeenteraad van Wijdemeren,
postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administratie
Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

> Ontwerpbestemmingsplan
Industrieweg 2, Loosdrecht

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 Industrieweg 2, Loosdrecht
ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 2.
Het doel van het bestemmingsplan is om een geringe
uitbreiding van de aanwezige bedrijfsbebouwing
mogelijk te maken.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 26 maart 2020
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. De stukken zijn
digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer:

Overig
> Noodverordening veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
heeft op 17 maart 2020 besloten tot een Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen
die het kabinet op zondag 15 maart 2020 heeft bekend
gemaakt. De noodverordening is te raadplegen op
www.wijdemeren.nl.

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Loosdrechtse Volleybalclub Lovoc, melding meerjarenvergunning De Meidoorn Beachtoernooi (De Schakel
Beachtoernooi), parkeerterrein bij Laan van Eikenrode
49, d.d. 19 en 20 juni 2020 (10.03.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Zienswijzen
>

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken
en Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

> Geannuleerde activiteiten APV
en Bijzondere Wetten

Kortenhoef
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Kermis Kortenhoef,
parklaan, 15 t/m 19 april 2020 (18.03.20). Aanvrager
heeft besloten de activiteit te annuleren.
Op een geannuleerde vergunning is geen bezwaarprocedure van toepassing.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Avondvierdaagse Kortenhoef, van 9 t/m 12 juni 2020
(05.03.20)

Loosdrecht
- Stichting DAG MET EEN LACH, Te land en ter zee,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218, d.d. 20 juni 2020
(17.03.20)
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtsedijk 117, op 11 en 12 september
2020, (09.03.20)

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg; Avondvierdaagse
Nederhorst den Berg, 26 t/m 29 mei 2020 (11.03.20)
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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.

