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De scholen zijn weer
begonnen!

Officiële
bekendmakingen

Vorige week zijn de scholen weer begonnen.
Let u ook een beetje extra op alle fietsende
en lopende jongeren die weer onderweg zijn?
Bedankt!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Nieuwe teststraat Bussum

In de herfst krijgen meer mensen
griepachtige klachten die passen bij het
coronavirus. De verwachting is dat het
aantal testafspraken dan toeneemt. GGD
Gooi en Vechtstreek opent daarom een
nieuwe grotere testlocatie op woensdag 2
september bij Sportcentrum De Zandzee,
Struikheiweg 14 in Bussum. Op dat moment sluit de locatie op de Brinklaan in
Bussum en komt de optie van een tweede
teststraat in Loosdrecht te vervallen.

>

Coronamaatregelen: we zijn er nog niet
De afgelopen maanden hebben we
steeds meer ruimte gekregen. Om
samen te zijn, vakantie te vieren en
het normale leven weer op te pakken.
Daar hebben we dankbaar gebruik
van gemaakt, maar nu zien we dat de
besmettingen weer toenemen.
Reden voor de regering om op 18 augustus
nieuwe landelijke maatregelen te nemen.
De belangrijkste aanpassing is dat u thuis
en in de tuin maximaal zes personen mag
ontvangen, huisgenoten en kinderen tot
twaalf jaar niet meegerekend. We vragen u

dringend om deze nieuwe maatregelen op
te volgen, zodat we het virus opnieuw een
halt toe kunnen roepen. Wilt u toch een
feestje geven? Denk er dan eens aan om dit
bij onze lokale horeca te doen. Ze kunnen
de inkomsten nog steeds goed gebruiken.

Houd u aan de basisregels
Locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet: “Wij
zijn misschien allemaal klaar met het coronavirus, maar het coronavirus is nog niet
klaar met ons. Het virus is er nog, ook al
ziet u dat misschien niet direct om u heen.
En ik begrijp dat het lastig is, maar het blijft

ontzettend belangrijk dat we ons aan de
basisregels houden. Dus houd 1,5 meter afstand, was vaak uw handen, vermijd drukte
en blijf, ook bij milde klachten, thuis en laat
u testen.”

Mantelzorgwaardering aanvragen
De gemeente waardeert de inspanningen van iedereen die zorgt voor
een ander. Daarom kunt u ook dit
jaar een mantelzorgwaardering
aanvragen. U heeft nog een kleine
week: tot dinsdag 1 september.
‘Dat doe je toch gewoon’, hoor je vaak.
Maar zo gewoon is dat niet. Zorgen voor
een familielid, kennis of buur kan zwaar zijn.
Daarom geven we graag een extraatje in de
vorm van een VVV-cadeaukaart. U kunt dit
naar eigen inzicht uitgeven. De kaart wordt
in het najaar via de post thuisbezorgd.

Aanvragen
Omdat niet alle mantelzorgers bij de ge-

meente bekend zijn, en omdat de regeling
voor 2020 is veranderd, is het nodig dat u
de mantelzorgwaardering zelf aanvraagt via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Hulp nodig
Heeft u hulp nodig bij het invullen? Omdat
u zelf geen computer heeft of daar niet
handig mee bent. Of misschien heeft u
een andere vraag? Dan kunt u terecht bij
de consulenten van het sociaal domein
van de gemeente via telefoonnummer
14 035.
Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg vindt
u ook meer informatie over de voorwaarden.

Afspraak in het gemeentehuis om een
(reis)document aan te vragen of op te halen? Kom zo veel mogelijk alleen en volg
in het gemeentehuis de coronamaatregelen. Afspraak voor het hele gezin? Maak
per persoon een afspraak en wacht bij
voorkeur buiten op elkaar. Zo zorgen we
er samen voor dat het niet te druk wordt
in de wachtruimte bij Burgerzaken.

Online testafspraak
Wist u dat u sinds kort ook online een
testafspraak kunt maken? Dit kan via
www.coronatest.nl. Uiteraard kunt u ook
nog steeds telefonisch een afspraak maken
via telefoonnummer 0800 – 1202 (dagelijks
bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Kom zo veel mogelijk alleen

>

Groene container

Vanaf maandag 31 augustus kunt u de
groene container weer wekelijks aan de
weg zetten. De wekelijkse inzameling
loopt tot en met eind november. In de
wintermaanden december tot en met
februari wordt het gft-afval tweewekelijks
ingezameld. De app en de digitale inzamelkalender zijn up-to-date.

>

Week van Lezen en Schrijven

Bijna 1 op de 6 mensen in Nederland
heeft moeite met voorlezen van de (klein)
kinderen, invullen van een formulier of
gebruik van een computer of smartphone. In de Week van Lezen en Schrijven
van 7 t/m 13 september worden in de
regio allerlei activiteiten georganiseerd
om taal te stimuleren. In Wijdemeren zijn
er onder andere taalcafés, taalspellen,
voorleesclubs, de Tasjesbibliotheek en het
Digi&Taalhuis. Zie de agenda op
www.bibliotheekgooienmeer.nl of
www.deappelboom.nl (zoek op ‘taal’).
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 4: plaatsen berging (13.08.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 39: bouwen keerwanden (13.08.20)
- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen
beschoeiing (17.08.20)

Nederhorst den Berg

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013;

sing is het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013. De grond is deels bestemd
voor Centrum en deels voor Recreatie –
Verblijfsrecreatie. Het gehele perceel is
bestemd voor Waarde – Archeologie 2. De
twee te bouwen vrijstaande woningen op het
achterterrein zijn in strijd met genoemd bestemmingsplan omdat de grond daar bestemd
is voor Recreatie- Verblijfsrecreatie. Het plan
kan pas worden gerealiseerd als de bestaande
bebouwing is gesloopt.

perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200, Loosdrecht

Ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij op 4 augustus 2020 het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 tot wijziging van het perceel Oud-Loosdrechtsedijk
200 in Loosdrecht hebben vastgesteld

Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende stukken, ligt vanaf 27 augustus 2020
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de
stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6700Old2422019-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende de
ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene
die een zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken. Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen worden ingebracht. In dat
geval wordt een gedachtewisseling gehouden
over het ontwerp van de beschikking met
vertegenwoordigers van de gemeente. U kunt
daartoe contact opnemen met de hierboven
genoemde administratie.

Zienswijzen

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan iedereen schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 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 of het
inwinnen van informatie kan contact worden
opgenomen met de administratie van het
Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. Om
te zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State moet over het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze zijn ingediend bij de
gemeenteraad.

Alléén degenen die zienswijzen hebben
ingebracht zoals hierboven beschreven én
die belanghebbend zijn, kunnen te zijner tijd,
naar aanleiding van het definitieve besluit tot
het verlenen van de hogere waarden, beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

- naast Slotlaan 21 en 22: maken uitweg (14.08.20)
- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw
(14.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen
zendmast (12.08.20)
>

Loosdrecht
- Acacialaan 17: maken uitweg (18.08.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- tegenover Beresteinseweg t.v. Kininelaantje 6:
vervangen brug (12.08.20)
- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning
(20.08.20)
- Zuidereinde 254b t/m f: realiseren 5 appartementen (18.08.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen
dakopbouw (17.08.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dakkapel (11.08.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 7: restaureren en
verbouwen woning (20.08.20)

Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 200 is
bestemd voor Centrum. De regels voorzien in
de mogelijkheid om de oeverlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt meer water
gerealiseerd.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 27 augustus 2020
gedurende zes weken ter inzage. De stukken
zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.
BP8300Old2002020-va00. U kunt de stukken
ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Beroep

’s-Graveland

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan
gedurende bovengenoemde termijn beroep
worden ingesteld door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te zijn
geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan
een zienswijze in te dienen. Het beroep moet
worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur
(20.08.20)
- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie
t.p.v. zolder/vloeren onderhuis Corps de
Logis (20.08.20)
- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen
plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de
Logis (20.08.20)

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van
de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Bestemmingsplan Partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk
> Van rechtswege verleende om242-244, Loosdrecht
gevingsvergunningen (reguliere
procedure)
Burgemeester en wethouders maken over-

Voor het indienen van beroep: zie kader.

’s-Graveland
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (20.08.20)
>

Verlenging beslistermijn

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

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (06.08.20)
- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (11.08.20)

>

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan inzake de Partiële herziening
Oud-Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht
ter inzage wordt gelegd.

Bekendmaking wet geluidhinder Oud-Loosdrechtsedijk 242244, Loosdrecht (ontwerpbesluit)
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
er loopt een procedure voor het in ontwerp
vaststellen van de partiële herziening bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 242-244.
Het gaat om realisatie van een centrumgebouw en zeven woningen (vijf appartementen
boven het centrumgebouw en twee vrijstaande woningen) aan de Oud-Loosdrechtsedijk
242-244. Ten gevolge van het wegverkeer op
Oud-Loosdrechtsedijk zullen vijf woningen
(appartementen) een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig
artikel 83 en 110a Wet geluidhinder voor
deze woningen in ontwerp hogere waarden
vastgesteld.

Ter inzage
Het plan
Het plan voorziet in de bouw van een centrumgebouw met daarboven vijf appartementen. Op het achterterrein worden twee
vrijstaande woningen gebouwd. De onbebouwd blijvende grond wordt gebruikt voor
de infrastructuur behorende bij de functies
centrum-voorziening en wonen. Van toepas-

Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde
stukken, liggen vanaf 27 augustus 2020 gedurende zes weken ter inzage, gezamenlijk met
de partiële herziening. U kunt de stukken over
het ontwerpbesluit Wet geluidhinder inzien op
www.wijdemeren.nl/terinzage en de stukken
over het ontwerpbestemmingsplan op
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de stukken
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ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op de ontwerpbesluiten.
Hiertoe kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen

Overig
> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek heeft op 21 augustus een nieuwe
noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Ter inzage

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 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.

