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Bekendmakingen

Gewijzigde openingstijden
Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het
gemeentehuis gesloten in verband met het
Hemelvaartsreces. Ook op maandag 6 juni zijn
we gesloten i.v.m. Pinksteren.

#mooiWijdemeren
@life_with_our_squad

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Mantelzorgondersteuning

Iedere tweede woensdag van de maand is
er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café
in Wijkcentrum de Koepel in Hilversum
(Kapittelweg 399a, bij winkelcentrum Kerkelanden). Elke bijeenkomst staat een thema
centraal. Op woensdag 8 juni is het thema
Mantelzorg. Veel mantelzorgers vinden het
lastig om hulp te aanvaarden, maar raken als
ze niet uitkijken in een te belastende situatie
en soms ook in een isolement terecht. Hoe
houdt u evenwicht tussen draagkracht en
draaglast? Entree is gratis. Meer informatie:
alzheimercafe.hilversum@gmail.com.
>

Meldpunt verward gedrag

De regio Gooi en Vechtstreek vraagt in juni
met de campagne ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’
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.
>

Anonieme tips in aanpak misstanden vastgoed
Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden.
Lege loodsen en andere panden
trekken namelijk criminelen aan die
het vastgoed inzetten voor drugs,
de opslag van illegale goederen,
illegale prostitutie of om crimineel
geld wit te wassen. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft
impact op de branche zelf. Daarom
start Meld Misdaad Anoniem (M.)
een campagne tegen misstanden in
de vastgoedbranche.
De aanwezigheid van criminelen in de buurt
creëert een onveilig gevoel. In ruil voor grote
geldbedragen raken kwetsbare mensen
betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld tot gevolg. Houd uw buurt
veilig en meld uw vermoedens anoniem.

Signalen van crimineel misbruik
Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal,
zoals:
– criminaliteit in panden (drugs, illegale
prostitutie, illegale goederen)
– contante / ongebruikelijke betalingen
– verrekenen van leningen
– scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
– onbekende (buitenlandse) tussenpersonen
en bureaus
– inconsistentie in dossierstukken
– de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies)
– fraude, vervalsing en oplichting
– dienstverleners die procedures niet naleven
– snelgroeiende portefeuilles of vermogen

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk
meldpunt (geen politie). Melden kan telefo-

nisch en online via een beveiligde omgeving.
Een klein team van medewerkers waarborgt
de anonimiteit en behandelt de melding met
zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000
meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken
worden opgelost.
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meldplicht ongebruikelijke
transacties
Heeft een melding betrekking op uw eigen
klant en bent u directe belanghebbende bij
een dossier, dan bent u als dienstverlener
verplicht om ongebruikelijke transacties te
melden bij FIU-Nederland. Bij niet-direct
belanghebbenden geldt deze meldplicht
niet.

Workshop Selfie & Spiegelbeeld

Gooi en Vecht Inclusief organiseert woensdag 15 juni de workshop Selfie & Spiegelbeeld, met als belangrijke vraag: ‘Hoe zie
jij jezelf?’ Deelnemers mogen voorafgaand
aan de workshop een eigen foto insturen
naar jokestapper@gmail.com. Dit hoeft niet.
De workshop is van 19.00 tot 22.00 uur in
bibliotheek Hilversum. Aanmelden kan door
een mail te sturen naar
info@gooienvechtinclusief.nl.
>

Nieuwe beplanting Lindeplein

Het Lindeplein in Loosdrecht begint steeds
meer vorm te krijgen. De nieuwe bomen
zijn geplant. Ook hebben omwonenden,
peuters van de Pinkenstal, de aannemer en
de gemeente samen het grote plantvak en
de boomspiegels beplant. De aannemer
maakt de komende weken het werk af. Zo
komt er nog bestrating langs de Eikenlaan,
een zitje aan de kant van het wijkgebouw en
waterplanten in plaats van riet in de vijver.
Dat laatste kan pas als het nest meerkoeten
in de vijver is uitgebroed.
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Informatieavond collectieve inkoopacties:

Samen naar een duurzaam Wijdemeren
Heeft u wel eens nagedacht over
een sedumdak, zonnepanelen en/
of het isoleren van uw huis? Via
Energiecoöperatie Wijdemeren
kunt u meedoen aan de diverse
collectieve inkoopacties voor isolatie,
zonnepanelen en groene daken.

al ontplooid waarin lokale mensen, bedrijven
en belangenorganisaties veelal op vrijwillige
basis samenwerken om energie te besparen en
over te schakelen naar fossielvrije energiebronnen. De collectieve inkoopactie duurzaamheidsmaatregelen is een voorbeeld van
zo’n initiatief.

Op dinsdag 31 mei organiseert deze energiecoöperatie een informatieavond over de
collectieve inkoopacties. Een aantal bedrijven
zal daarbij aanwezig zijn, informatie geven en
vragen beantwoorden. Daarnaast informeren
de mensen van de energiecoöperatie u over
beschikbare subsidies en energie-bespaarleningen.

31 mei: informatie-avond
Collectieve inkoopacties

De Energiecoöperatie werkt door, voor en
met bewoners met als doel om de energietransitie te bewerkstelligen.
Vele klein- en grootschalige initiatieven zijn

Wilt u bij de informatie-avond zijn?
U kunt zich opgeven via

De informatieavond over collectieve inkoopacties vindt plaats op dinsdag 31 mei op het
gemeentehuis van Wijdemeren, de Rading 1
in Loosdrecht.
Inloop is om 19.00 uur; de avond start om
19.30 uur en is om 21.30 uur afgelopen.

www.ecwijdemeren.nl/info-collectieve-inkoopacties/

Klein bedankje voor zorgpersoneel
De burgemeesters van Wijdemeren
en Blaricum bezorgden donderdag
19 mei bij TerGooi Blaricum een kleine attentie voor het zorgpersoneel.
Namens de Veiligheidsregio Gooi- en
Vechtstreek bedankten de burgemeesters de
zorgmedewerkers voor hun inzet en energie
tijdens de coronapandemie.
De druk op de zorg door het coronavirus is
gelukkig afgenomen. Toch wil de regio met
dit bedankje, in de vorm van een energiebar,
haar waardering uitspreken voor alle inzet.
Na de hectische coronatijd staan nu nog
steeds veel medewerkers aan de lat om de
uitgestelde zorg in te halen. Naast ziekenhuismedewerkers, ontvangen ook zorgmedewerkers van de GGD deze attentie.
#bedanktvoorjeinzetenenergie

Foto gemaakt door Studio Kasterman

Opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen
Nog steeds zijn we als gemeente
druk bezig met de zoektocht
naar opvangplekken. Samen met
woningcorporatie De Alliantie en
met hulp van IJsclub Nederhorst den
Berg zorgen we ervoor dat een aantal
Oekraïense vluchtelingen binnenkort
(tijdelijk) kan wonen in vier woningen
aan de Kastanjelaan. Vrijwilligers
van de IJsclub Nederhorst den Berg
zetten zich volop in om deze huizen
in te richten.
Wanneer de woningen aan de Kastanjelaan
gereed zijn, hebben we 96 opvangplekken
gerealiseerd. Op 21 mei waren dat er in de
regio Gooi en Vechtstreek in totaal 950.

In het Drieluik en ‘t Anker in Loosdrecht
zijn inmiddels alle bedden bezet. Ook in
de Dammerweg in Nederhorst den Berg
zijn een aantal Oekraïense vluchtelingen
opgevangen.
Komende periode blijven wij ons inzetten
om meer opvangplekken te realiseren. Omdat
onzeker is hoeveel Oekraïense mensen in de
toekomst nog moeten worden opgevangen,
vraagt de staatssecretaris aan gemeenten en
veiligheidsregio’s om extra opvangplekken
te realiseren.

Er zijn momenteel 96 Oekraïners
ingeschreven in onze gemeente.
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Buurtbemiddeling: ga in gesprek
Versa Welzijn Buurtbemiddeling helpt
buren om overlast en burenruzies op te
lossen. De bemiddelaars van Versa helpen buren om weer met elkaar te praten.
Dit doen zij zonder politie, gemeente of
woningbouwcorporaties. Ook inwoners
van de gemeente Wijdemeren kunnen
hulp krijgen van Buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling is effectief, zegt adviseur
buurtbemiddeling bij het CCV Frannie Herder.
“Burenruzies sluimeren vaak. Daarom is het
belangrijk om er snel wat aan te doen. Heeft
u last van uw buren, ga dan in gesprek. Lukt
dat niet, roep dan op tijd de hulp van Buurtbemiddeling in. Dat zorgt er meestal voor
dat u weer prettig kunt wonen”, zegt Herder.

In 2021 waren er landelijk meer meldingen
van burenoverlast. Dit is onderzocht door
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). De coronamaatregelen
lijken voor meer ergernissen en ruzie te
hebben gezorgd. Ook Versa Welzijn Buurtbemiddeling kreeg meer meldingen uit
de regio Gooi en Vechtstreek. De meeste
klachten gingen over geluidsoverlast,
pesterijen en de tuinafscheiding.

Wilt u naar aanleiding van dit bericht
contact opnemen met Buurtbemiddeling in
Wijdemeren? Mail dan naar
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl of bel
met 035-6231100. Of ga naar
www.versawelzijn.nl/buurtbemiddeling.

Bekendmakingen
>

Bouwen en wonen

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

’s-Graveland

- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v realiseren 9 appartementen,
zaakkenmerk Z.72164 (05.05.22)

- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan
t.b.v. Wonderfeel 3 dagen in de maand juli
voor 5 jaar, zaakkenmerk Z.71889 (13.05.22)
- Noordereinde 317: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71023 (09.05.22)
- Zuidereinde 43: kappen 7 bomen,
zaakkenmerk Z.71767 (17.05.22)

Kortenhoef

Loosdrecht

- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw
voorzijde woning en plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72305 (13.05.22)

- Alewijnlaan 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71548 (09.05.22)
- Lindelaan 24: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.71392 (17.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 32: plaatsen schuur,
zaakkenmerk Z.71518 (12.05.22)
- Veendijk 22h: bouwen opbouw op een
bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (18.05.22)

>

’s-Graveland

Loosdrecht
- Kastanjelaan 11: veranderen uitweg,
zaakkenmerk Z.72304 (13.05.22)
- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.72365 (17.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a: betrekken
bijgebouw bij hoofdgebouw,
zaakkenmerk Z.72348 (17.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: bouwen
opslagloods, zaakkenmerk Z.72161 (05.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 165: legaliseren aanmeersteiger, zaakkenmerk Z.72139 (03.05.22)
- ’s-Gravelandsevaartweg 11: verplaatsen stuw
en aanleggen insteekhaven,
zaakkenmerk Z.72181 (07.05.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 74: plaatsen berging,
zaakkenmerk Z.72195 (09.05.22)
- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (13.05.22)
- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (13.05.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan
t.b.v. het Zomerspektakel 2022,
zaakkenmerk Z.71192 (18.05.22)
- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker
voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (04.05.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen
woning, zaakkenmerk Z.70910 (06.05.22)
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> Ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en ontwerpbesluit weigering verklaring van
geen bedenkingen bouwplan voor
het realiseren van 150 woningen
aan de noordzijde van de kern
Nederhorst den Berg.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken mede namens de gemeenteraad van
Wijdemeren bekend dat zij het voornemen
hebben om, met toepassing van artikel 2.12, lid
1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag
omgevingsvergunning inzake het realiseren van
een nieuwe woonwijk nabij/achter Reeweg 2
te Nederhorst den Berg, betrekking hebbende
op de percelen, kadastraal bekend gemeente
Nederhorst den Berg, sectie A, nummers 1769
en 2345 te weigeren.
De gemeenteraad heeft in haar vergadering op
10 februari 2022 besloten de ontwerp verklaring
van geen bedenkingen te weigeren.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning
voor de activiteit ‘handelen in strijd met de
regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor het
realiseren van een nieuwe woonwijk aan de
noordzijde van de kern Nederhorst den Berg.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met
ingang van donderdag 26 mei 2022 gedurende
een termijn van 6 weken ter inzage. U kunt de
ontwerp weigeringsbesluiten met bijbehorende
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.
weigvvgbNdB2022-on00

Zienswijze
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken
tegen een aanvraag omgevingsvergunning.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
een schriftelijke zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning indienen bij
het college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit
verklaring van geen bedenkingen kunt u indienen
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bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus
190, 1230 AD Loosdrecht.
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
bellen naar telefoonnummer 14 035.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

‘s-Graveland
Noordereinde 335,‘s-Graveland :
aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager) (25 mei
2022 )
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

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, tel. 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)

