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Duurzame lantaarnpaal
Wijdemeren heeft sinds kort een heuse
lantaarnpaal op zonne-energie! Deze paal
zonder elektriciteitsaansluiting staat langs
de Eilandseweg in Nederhorst den Berg.

#mooiwijdemeren
@carelris

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Houd uw buurt in vorm
met Fixi
Losse stoeptegel, overhangend
groen, kapot speeltoestel? Vanaf
nu kunt u dit aan ons doorgeven via
Fixi. Een makkelijke app en website om meldingen te doen over de
openbare ruimte.
U kunt op verschillende manieren een
melding over de openbare ruimte doen:
via de Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk
telefonisch via 14 035 (het klantcontactcentrum zet de melding dan voor u in Fixi). In
de Fixi-app en op de website staat een duidelijke kaart van de gemeente, waarop ook

de andere meldingen in uw buurt en in de
gemeente te zien zijn.

Help ook mee
Wethouder Joost Boermans: “Wilt u actief
bijdragen aan het verbeteren van uw buurt?
Met Fixi kan dit heel eenvoudig. Help ons
door een melding te doen als u op straat iets
tegenkomt dat wij kunnen verhelpen. Met de
Fixi-app kunt u de melding gemakkelijk vanaf iedere plek in de gemeente doen.”

Volg uw melding
U kunt een melding doen mét of zonder

Stempassen in aantocht
Op woensdag 20 maart 2019 kunt
u stemmen voor de leden van de
Provinciale Staten van NoordHolland en voor het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht.
Afhankelijk van uw stemgerechtigdheid
ontvangt u uiterlijk dinsdag 5 maart 2019
per post één of twee stempassen. U ontvangt de stempassen op het adres waar u
op 4 februari 2019 ingeschreven stond in
de Basisregistratie Personen (BRP). Bewaar
de stempas(sen) zorgvuldig. Zonder stempas kunt u namelijk niet stemmen. De kan-

didatenlijsten ontvangt u in de week voor
de verkiezingen.

Wie mag stemmen?
Alle Nederlandse inwoners van 18 jaar of
ouder kunnen stemmen voor de Provinciale
Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag
iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is
én die op 4 februari 2019 rechtmatig in
Nederland verblijft.
Op woensdag 13 maart staat er in dit blad
een speciale uitgave met meer informatie
over de verkiezingen.

een account. Als u een account aanmaakt
dan kan Fixi u op de hoogte houden van
het verloop van uw melding. Ook kunt u de
melding online volgen. Uiteraard zijn uw gegevens niet openbaar, maar gebruiken wij ze
alleen voor de afhandeling van uw melding.
Bij een anonieme melding ontvangt u geen
terugkoppeling.

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de
Appstore en Playstore. Voor meer informatie
kijk op www.fixi.nl.

Ontwerp Kortenhoefsedijk

Woensdag 6 maart om 19.00 uur is er
een tweede bewonersavond over de
herinrichting van de Kortenhoefsedijk. De
bijeenkomst is in Ottenhome (Zuwe 20,
Kortenhoef). Op deze tweede avond willen we graag uw mening weten over het
voorlopig ontwerp, dat in samenwerking
met de klankbordgroep tot stand is gekomen. Na deze avond wordt een definitief
ontwerp gemaakt. Meer info:
www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.
>

Bewonersavond busvervoer

De provincie Noord-Holland gaat het
busvervoer in de Gooi- en Vechtstreek
opnieuw aanbesteden. Binnenkort is het
concept-Programma van Eisen klaar.
Iedereen kan daarop inspreken. De gemeente Wijdemeren is benieuwd naar
de mening van inwoners en organiseert
daarom op donderdag 28 maart om
20.00 uur een bewonersavond in de
raadzaal van het gemeentehuis (Rading
1, Loosdrecht). De opgehaalde meningen
worden gebundeld en meegestuurd met
de reactie vanuit de gemeente.
>

Minder snel, dank u wel!

Er komen twee extra mobiele snelheidsdisplays, ook wel smileys genoemd. Deze
snelheidsdisplays worden vanaf maart
ingezet om mensen te wijzen op de
snelheid die zij rijden. We hadden al de
beschikking over twee snelheidsdisplays,
maar vanwege de grote vraag zijn er nog
twee aangeschaft. Per locatie blijven de
displays een paar weken hangen om ze
daarna weer in te zetten op een andere
locatie.
>

60+ Beweegweek 2019

Van maandag 8 tot en met zondag
14 april is de vierde editie van de 60+
Beweegweek. De Beweegweek is een
open lesweek waarin 60-plussers gratis
kennis kunnen maken met diverse sporten beweegactiviteiten. Verschillende
sport- en beweegaanbieders stellen hun
sport- en beweegaanbod open. Houd
de website van Team Sportservice en
Wijdemeren Informeren in de gaten voor
de deelnemende sport- en beweegactiviteiten: www.teamsportservice.nl/gooi.
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Nieuw: wandelbrug ’s-Graveland
Ter hoogte van het hoofdkantoor
van Natuurmonumenten in
’s-Graveland en aan de overzijde
van restaurant De Drie Dorpen
wordt een wandelbrug over de
’s-Gravelandsevaart aangelegd.
Het is de ontbrekende schakel in het wandelpadennetwerk in de Gooi & Vechtstreek
en maakt het ‘rondje met de hond’ door
buurtbewoners ook weer mogelijk. Het
uitbreiden van wandelroutes is onder-

deel van het gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen.

Half maart in gebruik
De werkzaamheden aan de brug duren
nog tot en met 15 maart. Het gaat dan
om plaatsing van de brug en aanleg van
toegangspaden. De brug is in overleg met
omwonenden en Natuurmonumenten tot
stand gekomen.

Vrouwengroep Yasmin
Vrouwengroep Yasmin is begonnen
toen een aantal Syrische gezinnen
in Loosdrecht kwamen wonen.
Iedere maand organiseren ze iets
leuks met elkaar. Het is de ‘appel
van de maand’.
“Hun wereld was zo klein, daar moeten we
iets mee dacht ik”, vertelt Kitty Meussen.
Samen met een paar andere vrouwen uit de
buurt heeft ze dit initiatief opgezet. Er doen
nu zo’n 15 tot 20 dames mee.

Taal en cultuur
De Syrische vrouwen leren meer over de
Nederlandse cultuur en de Nederlandse
vrouwen maken kennis met de Arabische

cultuur. Tegelijk leren ze de Nederlandse
taal beter kennen.

Gezelligheid
“Met een positieve insteek maken we plezier en helpen elkaar. Zo zijn er dansavonden, gaan we naar de korenavond in de
feesttent, is er een EHBO-cursus, wordt er
gehandwerkt, bloemstukjes gemaakt en
fietsuitjes gedaan.”

Iedere maand
Wilt u meer weten of gezellig meedoen?
Het is elke maand op dinsdag van 19.00 tot
21.00 uur. De datum kan wisselen. Kijk voor
contact op www.deappelboom.nl.

Doe mee aan ‘30 dagen gezonder’
De GGD Gooi en Vechtstreek organiseert in maart de actie ’30 dagen
gezonder’. Welke uitdaging gaat u
aan?

Tips en prijzen
U kunt zich aanmelden op www.30dagengezonder.nl voor ideeën, tips om het vol te
houden en om kans te maken op leuke en
gezonde prijzen.

Complimenten geven, op tijd naar bed, water
in plaats van frisdrank drinken of in de avond
je smartphone uitzetten… Gezonder worden
betekent niet altijd minder eten en meer
sporten. Er zijn heel veel dingen die helpen.

Uitdaging: 10.000 stappen
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik wil elke dag
10.000 stappen zetten. Best een uitdaging als
je weet dat we op een dag gemiddeld 6000
stappen zetten. Het doel van de actie is in 30
dagen een gezondere gewoonte aan te leren.
Dat vind ik belangrijk. Doet u mee? Samen in
actie komen is leuker en werkt echt!”

AED’s helpen bij hartstilstand
Er komen steeds meer AED’s
beschikbaar; ook in Wijdemeren.
Met zo’n apparaat kunnen levens
worden gered bij een harstilstand.
Waar veel mensen samen komen is vaak al
een AED beschikbaar, zoals bij winkels, kantoren, scholen, sporthallen en buurtcentra.
Ook elke politieauto heeft een AED aan
boord, net als het ‘first responder voertuig’
van de brandweer in Nederhorst de Berg.
Wil je de precieze locaties weten waar de
AED’s in Wijdemeren staan? Kijk op
www.wijdemeren.nl/burgerhulpverlening.

AED aanmelden
Ook particulieren bezitten steeds vaker een
AED en er zijn burgerinitiatieven waarin
een buurt gezamenlijk een apparaat aanschaft. Het is belangrijk dat particulieren
hun AED aanmelden op www.hartslagnu.
nl. Op het moment dat de meldkamer een
bericht binnenkrijgt van een hartstilstand,
ontvangen burgerhulpverleners die in de
buurt zijn een bericht waarin staat waar een
AED op te halen is en waar het slachtoffer
zich bevindt. Als u meer wilt weten over het
aanmelden van een AED kunt u kijken op de
website van de Hartstichting:
www.hartstichting.nl of
www.hartsslagnu.nl.
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Het plan

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Zuidereinde t.o.v. nummer 194 berm: kappen van boom
(07.02.19)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (18.02.19)
- Koninginneweg 63: wijzigen van gebruik bedrijf naar
sportschool (13.02.19)

Loosdrecht
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (19.02.19)
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing en damwand
(18.02.19)
- Rembrandtlaan 32: plaatsen dakkapel (13.02.19)
- Wastobbe 3: bouwen van recreatiewoning (15.02.19)

Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht
is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een
midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al
jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel
ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur
en er wordt één woning toegestaan. Op het naastgelegen
perceel is een steiger en slibway aanwezig die nog niet als
zodanig zijn bestemd. Het planologisch mogelijk maken
maakt onderdeel uit van deze herziening.

Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen
ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van 6
weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van
het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur),
Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpplan (NL.IMRO.1696.
BP5800Nld198a2018-on00) met bijbehorende stukken is
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen

- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (14.02.19)

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken
kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de
Raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn
kunnen ook mondelinge
zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak
worden gemaakt via de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- De Boomgaard 24: innemen en sorteren van klein
metaal/ijzer (11.02.19)

Kortenhoef
- Oranjeweg 74: wijziging van constructie (15.02.19)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen van tuinhuis
(11.02.19)
- Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen van erfafscheiding
en veranda (08.02.19)
- Golfslag 18: plaatsen van dakkapel (08.02.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen van bijgebouw
voor gebruik bed & breakfast (18.02.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: bouwen van woning
(18.02.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen van oeverbeschoeiing (20.02.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden van woning
(19.02.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 210: bouwen van bijgebouw
(14.02.19)
- van Collenstraat 24: intern wijzigen van constructie
(11.02.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 24a: bouwen twee veestallen en bedrijfswoning (15.02.19)
- Meerlaan 1 en 1a: maken van uitweg (14.02.19)
- Middenweg 26: aanleggen van kavelpad (12.02.19)
- Vreelandseweg 29: bouwen van woning en maken van
uitweg (11.02.19)
- Wilgenlaan 34: bouwen van woning (11.02.19)
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 159: veranderingsvergunning en ambtshalve wijziging RWZI Horstermeer (12.02.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

’s-Graveland

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit
betrekking heeft op het perceel
Herenweg 91 te Breukeleveen.
Het perceel Herenweg 91 is thans voorzien van de
aanduiding ‘Recreatiewoning’. Het verzoek ziet erop
permanente bewoning mogelijk te maken door het
verwijderen van deze aanduiding. De regels voorzien in
de mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken
liggen met ingang van 28 februari 2019 gedurende een
termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage. Indien u de
stukken wilt inzien, dan verzoeken wij u een mail te sturen
aan info@wijdemeren.nl. Het vastgestelde wijzigingsplan
(NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-va00) met bijbehorende stukken is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(zoek op adres).

Beroep
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 DenHaag.

Inwerkingtreding
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.

- Noordereinde 105: veranderen van bedrijf (13.02.19)

Bekenmaking Wet geluidhinder

Nederhorst den Berg

>

- Reeweg 5: veranderen van bedrijf(18.02.19)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:

Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Voor meer informatie: Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 088 633 3000.

Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 en
198a 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 Nieuw-Loosdrechtsedijk 198
en 198a te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Burgemeester en wethouders hebben op 30 oktober
2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder
in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden
vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 8
november 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de
ontwerpbeschikking. Burgemeester en wethouders hebben besloten de betreffende hogere waarden definitief
vast te stellen.

Stukken ter inzage
Inzage

Nederhorst den Berg
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
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In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan
Moleneind 56 te Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt
op deze locatie de bouw van een vervangende woning
mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het
plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone
van het Moleneind. De beoogde woning zal vanwege het
verkeer op het Moleneind een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd
in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden.

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen
met ingang van 28 februari 2019 gedurende 6 weken
gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U
kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 in
Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden
gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak
maken met de heer Lieste, te bereiken via telefoonnummer 035 – 65 59 446. Het besluit en de stukken kunnen
tevens worden ingezien op de website van de gemeente:
www.wijdemeren.nl bij Ter inzage.

Beroep en voorlopige voorziening

voor dat op dat verzoek is beslist.

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, Carnavalsoptocht Ankeveen, op 2 maart 2019 (25.02.19)

Kortenhoef
-Dans en Carnavalsvereniging De “Turftrappers”, meerjarenvergunning Carnavalsoptocht Kortenhoef vanaf
Zuidsingel 25-35, 1e editie op 3 maart 2019 (20.02.19)

Loosdrecht
- GAD Gooi en Vechtstreek, tweewekelijkse ideële
standplaatsvergunning op dinsdag in de oneven weken
in 2019 op parkeerterrein Nootweg (22.02.19)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening.
Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag
dat de vaststelling van het wijzigingsplan Moleneind 56 is
bekend gemaakt.

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.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het
vaststellen van de hogere waarden?

Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van de beschikking;
- de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht
over het ontwerp van de beschikking;
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen in de definitieve beschikking ten opzichte van de
ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van
State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500
EA Den-Haag. Voor behandeling van uw beroep moet u
griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten
kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

Wijziging bestemmingsplan
Het Wijde Blik 2004/Moleneind
56, Kortenhoef
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 hebben
gewijzigd voor zover dat betrekking heeft op het perceel
Moleneind 56 te Kortenhoef.
Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoeleinden. Een woning moet binnen het op de verbeelding
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging
houdt in dat het bouwvlak is verplaatst.

Ter inzage
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen
ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van zes
weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage
bij administratie van de afdeling Fysiek Domein, Rading 1
te Loosdrecht.
Het besluit tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Molnd562018-va00) met bijbehorende stukken plan is tevens
in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

>

Ankeveen
- Partycentrum “De Molen”, Loodijk 30, op 9 maart 2019

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1a, op 6 juli 2019
- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 16 maart en 13 april 2019
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
> Ontwerpbesluit para-commerciële vergunning Drank- en
Horecawet

Nederhorst den Berg
- Tennisvereniging Nederhorst, wegens verhuizing tennispark naar Platanenlaan 5
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag zes
weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen bij de
burgemeester 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
Beroep
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 ontwerpbestemmingsplan 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.

Inwerkingtreding
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 beluit niet in werking

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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) .

