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Volg ons ook op:

Opening Koningsdag

#mooiwijdemeren
@selma.van.dijk

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag.
Burgemeester Ossel trapt deze dag traditiegetrouw af in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur
ontvangen wij u graag met koffie, thee en een
oranjetraktatie.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

“Zo’n lange periode van droogte is vooral
een risico voor jonge planten, omdat het
wortelstelsel nog niet compleet is. Maar
ook oudere plantsoenen hebben vorig jaar
schade opgelopen. De voeding in de aarde
is na zo’n 20 jaar niet meer optimaal, waardoor deze planten kwetsbaar zijn bij extreme weersomstandigheden”, aldus Martin

Tijdgat, boom- en groenbeheerder van de
gemeente. In mei is er een inspectieronde,
in het najaar volgt nieuwe aanplant.

Herstel Appelboom-projecten
Er wordt al wel hard gewerkt aan het herstellen van zo’n 26 Appelboom-projecten,
waarbij inwoners het gemeentelijk groen
in hun buurt onderhouden. “Met deze inwoners stemmen we af welke planten we
terugzetten”, vertelt coördinator Saskia Hille.
“We kiezen natuurlijk planten die goed tegen
verschillende weersomstandigheden kunnen, zoals bijvoorbeeld een prairietuin. Dit is
een heel sterk bordermengsel.”

Kort
>

Alweer sproeien?
Ook nu is het alweer een langere periode
droog. Is het tijd om de tuin te gaan sproeien? Dat hoeft alleen bij nieuwe aanplant.
Oudere planten hebben geen water nodig.
Ze maken hun wortels juist sterker door op
zoek te gaan naar water dat dieper ligt. Zo
kunnen ze een warme zomer beter overleven.

Help ook mee
De gemeente geeft alle jonge bomen vrijwel
wekelijks water. Ziet u ergens jonge aanplant
die last heeft van de droogte? De bomen,
struiken en planten zijn u dankbaar als ze
een emmertje water krijgen!

De bomen worden gecontroleerd op levensvatbaarheid, gezondheid, gebreken en
onderhoudstoestand.

Onderhoudsprogramma
Met de gegevens van de boomcontrole
stelt de gemeente het onderhoudsprogramma voor de winter 2019/2020 op.
Direct na de zomervakantie is meer bekend
over de bomen die gesnoeid of eventueel verwijderd moeten worden. Zodra dit
bekend is, informeren we u hierover en
worden, indien nodig, kapvergunningen
aangevraagd.

Vragen
controleerd door adviesbureau
Cobra Boomadviseurs.

Bezwaarschriften niet
ontvangen

Door een technisch probleem heeft
Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart
2019 geen online bezwaarschriften ontvangen. Bezwaarmakers hebben wel een
ontvangstbevestiging gekregen, maar het
bezwaarschrift blijkt niet opgeslagen te zijn
op de server van Belastingen SWW. Heeft u in
deze periode online bezwaar ingediend tegen
uw belastingaanslag, dan verzoeken wij u het
bezwaar opnieuw in te dienen. Dat kan via
www.belastingensww.nl. Vermeld hierbij het
dossiernummer (7184……) van de ontvangstbevestiging die u ontving.

Boomcontroles in Loosdrecht en Breukeleveen

Vanaf mei worden alle gemeentelijke bomen in Nieuw-Loosdrecht,
Boomhoek en Breukeleveen ge-

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Schadeherstel in de
plantsoenen

Weet u de zomer van vorig jaar nog?
Hij was mooi en lang, maar ook heel
droog. De struiken en planten hebben het zwaar gehad. De gemeente
gaat daarom dit voor- en najaar aan
de slag met herstelwerkzaamheden
in de plantsoenen.

Officiële
bekendmakingen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Stuur dan een e-mail naar
bomen@wijdemeren.nl.

>

Stempassen in aantocht

Houd in de komende periode uw brievenbus in de gaten. Uiterlijk 9 mei ontvangt u
de stempas voor de verkiezingen van het
Europees Parlement. U ontvangt de stempas
op het adres waar u op 9 april ingeschreven
stond. De kandidatenlijsten ontvangt u iets
later. Geen stempas ontvangen? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen hoe u een
nieuwe stempas kunt aanvragen.

>

Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed
idee voor een activiteit of project in Wijdemeren? Dan kunt u misschien subsidie
krijgen. Het gaat om activiteiten die met sport,
gezondheid, muziek, kunst, historie of cultuur
te maken hebben. Die inwoners met elkaar
in contact brengen en bij elkaar betrekken.
Er zijn verschillende deadlines, de eerste is 1
mei. Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl/
welzijnssubsidie of bel 14 035.

>

Meldpunt verward gedrag

Misschien heeft u in uw omgeving borden
gezien met de tekst ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’.
De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met
deze campagne aandacht voor verward gedrag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat
kunt u doen als u iemand met verward gedrag
ziet? Kijk op www.wijdemeren.nl/swt of bel
naar 14 035 en vraag naar het ‘meldpunt verward gedrag’ van het sociaal wijkteam.
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Succesvolle Beweegweek en fitheidstesten
In de afgelopen periode vonden
de fitheidstesten en Beweegweek
plaats voor 60-plussers. Een succesvol en sportief begin van het
voorjaar.
Tijdens de GALM Fitheidstesten werd onder andere uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnelheid en
bloeddruk gemeten. In totaal waren er 80
deelnemers waarvan meer dan de helft geïnteresseerd is de beweeglessen die afgelopen week van start zijn gegaan. Er waren
vele positieve reacties: “Ik ben zo blij dat dit
georganiseerd is, het is voor mij de hoogste
tijd iets te gaan doen!”.

Positieve ervaringen
Gedurende de 60+ Beweegweek waren er
dankzij 22 sport- en beweegaanbieders, 87
gratis beweegmomenten.

De 60+ Beweegweek is een open lesweek
waarin 60-plussers kennis kunnen maken
met het sport- en beweegaanbod in de
gemeente. Vereniging De Gooiers deed
ook mee aan de beweegweek. De oudste
deelnemer van de Jeu de Boule groep is
96 jaar: “Het houdt mij fit en ik vind het erg
gezellig hier!”. Wandelgroep Loosdrecht
had ook nieuwe deelnemers: “Mijn vrouw is
onlangs overleden. Het is goed voor mij om
te gaan wandelen en dit lijkt me een gezellige groep”. De volgende 60+ Beweegweek
vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Beweegweek gemist?
Heeft u de 60+ Beweegweek gemist? Wilt
u op eigen niveau in beweging komen? Bel
of mail dan met de 60+ Beweegcoach van
gemeente Wijdemeren, Beppie van de Bunt.
Zij kan u helpen bij het vinden van een geschikte beweegactiviteit:

b.vandebunt@inovum.nl of (035) 58 88 218/
(06) 31 59 58 47.
De 60+ Beweegweek is een initiatief van de

60+ Beweegcoach, Team Sportservice
’t Gooi en gemeente Wijdemeren.
Kijk voor meer informatie op
www.teamsportservice.nl/gooi.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen
dakkapellen (08.04.19)

Festiviteiten

Ankeveen:

’s-Graveland

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

- Zuidereinde 45: plaatsen dubbelwandig rookkanaal aan
buitenzijde gevel (09.04.19)

Kortenhoef

Breukeleveen:
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (03.04.19)

Kortenhoef:
- Kromme Rade 2a: bouwen 30 vissteigers (09.04.19)
- Moleneind 2a: plaatsen tijdelijk terras (16.04.19)
- Vreelandseweg 15: plaatsen beschoeiing (11.04.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (11.04.19)
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing (17.04.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (05.04.19)
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (12.04.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: herstellen fundering (11.04.19)
- Middenweg 9: realiseren bijgebouw (08.04.19)
- Middenweg 106: afwijken van bestemmingsplan voor
parkeren en opslag (04.04.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Herenweg naast 1: pilot natte teelten voor maximaal
zes jaar (16.04.19)
- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor
kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)

Breukeleveen:
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (10.04.19)

’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (10.04.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (12.04.19)
- Koninginneweg 63: afwijken bestemmingsplan t.b.v.
sportschool (09.04.19)
- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (08.04.19)

Loosdrecht
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkaper en een dakkapel
(05.04.19)

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Arnoud Voetlaan 6: bouwen schuur (04.04.19)
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad (05.04.19)
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- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik),
Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjarenvergunning kermis april 2019-2023 (21.03.19)

Loosdrecht

- De Vries en Verburg Bouw BV, Veendijk 20-21, ontheffing geluidhinder voor werkzaamheden gedurende
één avond en aansluitende nacht in week 13 van 2019
(14.03.18)
- VOF Weijer, parkeerterrein ’t Jagerspaadje, ontheffing
plaatsen woon- en kermiswagens van 15 april tot en
met 1 mei (20.03.19)
- Melissen, terrein aan de Tjalk, Kermis van 3 tot en met 7
april 2019 (21.03.19)
- Stichting SLOEP, Feestweek van 26 april tot en met 5 mei
(12.04.19)

>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in
verband met de Kermis in Kortenhoef, de Hilversumse
kermis en de activiteiten rond Koningsdag en dodenherdenking:

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is
de Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15
april 2019 afgesloten voor het verkeer. Deze afsluiting
geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van
Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij
echter niet toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan.
Fietsen moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen
de daarvoor bestemde hekken.

Loosdrecht

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

- Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1
mei 2019 rekening met minder parkeerruimte op het
parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met
het plaatsen van woonwagens voor de exploitanten van
de kermis in Hilversum. In het paasweekend worden
extra tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband
met paastoernooien.
- Zaterdag 27 april is de Nieuws-Loosdrechtsedijk van
07.00 tot 18.00 uur afgesloten tussen de Molenmeent
en de laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk en Rading).
- Vrijdag 3 mei is de Nieuw-Loosdrechtsedijk/St Annepad
t/m Paulus Potterstraat/ Rembrandstraat/Jan Steenlaan
/Molenmeent (enkel fietspad) afgesloten van 18:00 –
20:30 uur (omleiding via de Frans Halslaan). Ook is er
een afsluiting van de rijbaan Nieuw-Loosdrechtsedijk
tussen Molenmeent en de Laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk en Rading).
- Zaterdag 4 mei van 19.40 tot 20.45 uur zijn de Ouden Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de
’s-Gravelandsevaartweg en het Sint Annepad. Ook de
Molenmeent, vanaf de rotonde bij de Frans Halslaan tot
aan de rotonde bij het oorlogsmonument, is afgesloten.

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Lentespektakel
van 26 april tot en met 5 mei (12.04.19)
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.
>

- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk
124A, bingo op 30 maart 2019
- Stichting HAMIN, Eikenlaan 17A, bingo op 30 maart 2019
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

- Zaterdag 27 april 2019 is vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur
de Kerkstraat, Brugstraat en gedeelte van de Voorstraat
vanaf nummer 1 t/m 9 afgesloten. Dit geldt ook voor de
Dammerweg ter hoogte van het Spiegelhuijs van 12:00
– 20:00 uur. Er geldt een omleidingsroute. Het is niet
toegestaan auto’s te parkeren op de Kerkstraat,
Brugstraat en een gedeelte van de Voorstraat.
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Overig
> Aanpassing beleidsregels
terugvordering en verhaal

Op 12 februari 2019 heeft het college van Wijdemeren
aangepaste beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2019
vastgesteld. Wijdemeren heeft op grond van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning een
verantwoordelijkheid om uitkeringen en voorzieningen
te verstrekken, en ook de bevoegdheid deze terug te
vorderen wanneer deze ten onrechte verstrekt zijn. Door
de wijziging van de formele grondslag van verschillende
terugvorderings- en verhaalsbepalingen was het nodig
om de beleidsregels aan te passen. Deze beleidsregels
vervangen de vorige beleidsregels Terugvordering en
Verhaal van Wijdemeren.

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.

