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Uitslag verkiezingen
Op woensdag 20 maart waren de verkiezingen
voor Provinciale Staten en waterschappen.
In Wijdemeren was de opkomst met 63,15%
voor Provinciale Staten en 60,18% voor het
waterschap hoger dan vier jaar geleden.
De verkiezingsuitslag is te vinden op
www.wijdemeren.nl/verkiezingsuitslag2019.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiwijdemeren
@roxana.mitroi13
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

60+ Beweegweek
Van 8 t/m 14 april is de vierde editie
van de 60+ Beweegweek. Er zijn
maar liefst 87 gratis sport- en beweegactiviteiten in Wijdemeren.
Van wandelen, yoga, tennis en
circuittraining tot badminton en
jeu de boules.
Voorafgaand aan de 60+ Beweegweek zijn
er fitheidstesten in Wijdemeren. Op 6 april
is de laatste test in Kortenhoef. Er wordt bij
deze test gekeken naar uithoudingsvermogen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnel-

>

heid en bloeddruk. U kunt nog meedoen.
Aanmelden kan bij Eduard van Winsen via
06 53 479 874 of
evanwinsen@teamsportservice.nl.

en De Bergplaats in Nederhorst den Berg,
sporthal de Fuik en bloemenwinkel Lobelia
in Kortenhoef.

Overzicht activiteiten

Hulp nodig bij het kiezen van een activiteit?
Dan kunt u terecht bij de 60+ Beweegcoach
van de gemeente: Beppie van de Bunt via
b.vandebunt@inovum.nl of 06 31 59 58 47.
Bij vragen over de 60+ Beweegweek kunt u
terecht bij Rosanne Hartman via
06 30 63 97 54.

Een overzicht van de gratis activiteiten
vindt u op www.teamsportservice.nl/gooi
(onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’).
Liever een schema op papier? Deze vindt
u verderop in de krant of kunt u ophalen
in het gemeentehuis en de bibliotheek in
Loosdrecht, het Sociaal Cultureel Centrum

Hulp bij kiezen

Jeu de boulesbaan Nederhorst den Berg
Op het dorpsplein in Nederhorst
den Berg kunt u een potje jeu de
boule spelen. Op initiatief van
inwoners heeft de gemeente de
baan aangelegd. Een echt De
Appelboom-project!
De jeu de boulesbaan ligt naast de muziektent op het vernieuwde dorpsplein. De
baan is er al sinds 2013, dankzij het initiatief
van Gretha Jager: “Sinds die tijd zijn er op
maandag- en vrijdagmiddag vaste groepen
van ongeveer twaalf personen waarbij u
kunt aansluiten om mee te spelen. U kunt
elke dag gebruikmaken van de baan.”

Vrij spel op de baan
Ook voor toeristen en recreanten op de
fiets is het een mooi rustpunt in het dorp.
“De winkeliers rondom het plein vinden
de levendigheid op het plein ook fijn. Zij
lenen u graag een set jeu de bouleballen
om te spelen. Ophalen kan bij Slagerij Ton
Vernooij, Chinees restaurant Golden Crown
en Brasserie Het Spiegelhuys.”

Vrijwilligerswerk
Kijk welke initiatieven er in uw dorp zijn gestart en sluit ook aan:
www.deappelboom.nl. Op de website vindt
u ook vacatures voor vrijwilligerswerk.

Bewonersavond busvervoer

De provincie Noord-Holland gaat nieuwe
contracten afsluiten voor het busvervoer.
Uitgangspunt is dat er vanaf 2021 snellere
busverbindingen komen met minder haltes.
De provincie heeft een concept Programma
van Eisen opgesteld. Wij zijn benieuwd naar
uw mening. Kom naar de bewonersavond
op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in
het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht).
De opgehaalde meningen worden gebundeld en meegestuurd met de gemeentelijke
reactie. Buslijnen 121 en 122 door Loosdrecht
vallen onder het contract van de provincie
Utrecht en zijn daarom geen onderwerp van
gesprek tijdens deze avond.

Onderzoek communicatie

Bent u een kritische inwoner? Doe dan mee
met het onderzoek naar onze communicatie
en dienstverlening. Bekijkt u het nieuws van
de gemeente bijvoorbeeld graag via de website of liever op Facebook? En wat kunnen
we verbeteren aan Wijdemeren Informeren
of aan onze digitale nieuwsbrief? Vul de enquête in op www.wijdemeren.nl/onderzoek.
>

Woononderzoek Wijdemeren

In de eerste week van april valt bij 2700
inwoners in de gemeente een woononderzoek op de mat. Wijdemeren doet dit onderzoek samen met 30 andere gemeenten in de
Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is uw
woonsituatie en hoe ervaart u die? En heeft u
verhuiswensen? Met deze informatie helpt u
ons te bepalen waar wij ons als gemeente en
regio voor moeten inzetten. Het onderzoek
is anoniem. Doet u mee? U kunt een iPad
winnen!
>

Brexit Impact Scan

Bent u ondernemer? De Brexit kan gevolgen hebben voor de positie van eventuele
medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk
of voor de handelsafspraken die u, of uw
partners, hebben gemaakt met leveranciers. Door de Brexit Impact Scan in te
vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze
onverwachte gevolgen in beeld brengen.
En wist u dat u een EORI-nummer nodig
heeft als u handel drijft met het Verenigd
Koninkrijk? U kunt dit aanvragen bij de
douane.
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WOENSDAG 3 APRIL

WEGGOOIEN? MOOI NIET!
Kapotte laptop, stofzuiger of broodbakmachine? Kom langs bij het Repair Café, dan
kijken we of we jouw kapotte apparaten
een tweede leven kunnen geven. Goed
voor de portemonnee én een mooie
manier om de afvalberg te verkleinen.
Nog vragen over energiebesparing? Je
kunt er ook speeddaten met een energiecoach.

EEN WEEK VOL LEZINGEN, ACTIES EN WORKSHOPS
ZATERDAG 30 MAART

RUIL EEN TUINTEGEL
VOOR PLANTJES & GRATIS
COMPOST

Steeds meer inwoners kiezen voor een
betegelde tuin, terwijl u met een groene
tuin wateroverlast voorkomt én de bijen
en vlinders kunt helpen. In wilde planten
vinden ze voedsel en hun rupsen kunnen
er van eten. Kom daarom een tuintegel of
andere tuinverharding inleveren en ontvang in ruil drie (wilde) planten, gekweekt
door Kas & Co uit Kortenhoef. Wilt u meer
informatie over het vergroenen van uw tuin
en de planten die hier het beste bij passen?
We adviseren u graag.
Tegelijkertijd willen we u graag bedanken
voor het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval. Daarom kunt u één
gratis zak compost ophalen. Wees er op
tijd bij, want op=op.
Tijd: 10.00-14.00 uur
Locatie: Gemeentewerf
De Kwakel 40, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE
Benieuwd welke maatregelen u kunt
nemen om te komen tot een volledig
energie-neutraal huis? Bezoek dan het huis
van Robert. Hij plaatste 60 zonnepanelen,
installeerde een water/water warmtepomp,
verving de ramen gedeeltelijk door beter
geïsoleerd glas en plaatste twee pelletkachels voor gezelligheid en warmte.
Tijd: 10.00-12.00 (vrije inloop)
Locatie: Eilandseweg 29a
Nederhorst den Berg

MAANDAG 1 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE
Technicus Vincent werkt al ruim vijfentwintig jaar in de warmtepompindustrie
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt
voor verwarming en warm water. Isolatie
is heel belangrijk omdat een warmtepomp
werkt met lagere temperaturen dan een cv.
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.
Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)
Locatie: Wilgenlaan 58
Nederhorst den Berg

LEZING DUURZAAMHEID EN
MONUMENTEN

“Als een eeuwenoud pand duurzaam kan,
dan kan het toch overal?” De Groene
Grachten, adviseur verduurzamen historische gebouwen, geeft een lezing waarin ze
kansen voor monumenten bespreken op
gebied van isolatie, ventilatie, verwarming,
elektra, water en groen. Ze vertellen meer
over technische, juridische, financiële en
organisatorische aspecten.
Een gemeentelijk ambtenaar is aanwezig
om de specifieke mogelijkheden voor uw
woning te bespreken. Aanmelden via
www.wijdemeren.nl.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: De Oude School
Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef

DINSDAG 2 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE
In 2013 kocht Rob zijn woning en ging aan
de slag met de verbouwing. Hij verving en
isoleerde het dak, isoleerde de spouwmuren en de vloer, plaatste vloerverwarming
en HR++ glas. Ook zette hij een glazen
pui op het zuidoosten waardoor hij op
een zonnig winterdag nauwelijks verwarming nodig heeft. Verder plaatste Rob een
warmtepomp in de woonkamer die zorgt
voor verwarming in de winter en koeling
in de zomer. Rob is energiecoach en kan
je tijdens de rondleiding helpen met al je
energievraagstukken.
Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)
Locatie: Overmeerseweg 85
Nederhorst den Berg

ACTIE HONDENPOEP:
MIJN BAAS RUIMT OP!
Hondenpoep is niet
alleen één van de
grootste ergernissen
van onze inwoners,
het is ook nog eens
erg vervuilend voor
het milieu. Help mee
hondenbaasjes op
een ludieke wijze te bewegen de hondenpoep op te ruimen. Dit is een initiatief van
De Appelboom.
Tijd: 13.00-14.00 uur
Locatie: Godelindehof, Loosdrecht

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Achterom achter RK Kerk
Kerklaan 26, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE
Technicus Vincent werkt al ruim vijfentwintig jaar in de warmtepompindustrie
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt
voor verwarming en warm water. Isolatie
is heel belangrijk omdat een warmtepomp
werkt met lagere temperaturen dan een cv.
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.
Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)
Locatie: Wilgenlaan 58
Nederhorst den Berg

DUURZAAMHEIDSCAFÉ
& VRAAGGESPREK
WETHOUDER BOERMANS

+ Film:

‘BEFORE
THE FLOOD’
Ik duurzaam, jij duurzaam, wij duurzaam?
Deze avond staat in het teken van vragen
en kwesties zoals: Wat houdt duurzaamheid nu eigenlijk in? Is een duurzamer leven een ‘beperking’ of juist ‘verrijking ‘ van
je leven? En wat kun je concreet doen?
De avond wordt geleid door filosofe en publiciste, Annette van der Elst. Zij gaat ook in
gesprek met wethouder Joost Boermans,
want wat doet de gemeente eigenlijk en
wat zijn de plannen voor de toekomst?
We eindigen de avond met de film ‘Before
the flood’. Aanmelden: www.wijdemeren.nl.
Tijd: vanaf 19.30 uur
Locatie: De Blinker - Cultureel Centrum
Parklaan 5, Kortenhoef

ZATERDAG 6 APRIL
DONDERDAG 4 APRIL

WIJDEMEREN CIRCULAIR.
MEER DAN RECYCLEN

Heeft u vragen over de huidige energiestaat van uw woning? Of wilt u weten wat
u kunt doen aan isolatie, ventilatie, energieverbruik… Kom langs voor een speeddatesessie met energiecoaches Christien
Pennings en Ulrike de Jong.

Wist u dat circulaire economie, waarin
producten en grondstoffen maximaal
hergebruikt worden, ook leuk kan zijn?
Er zijn, naast afval scheiden, nog veel meer
aspecten rond circulariteit. Klaske Postma,
industrieel product ontwerper, neemt u
mee langs de kansen en mogelijkheden.
Ze doet dit samen met kringloopwinkel
Vide, de weggeefwinkel, de bibliotheek,
het repaircafé en de GAD.

SPEEDDATE MET
ENERGIECOACH

Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer
Tjalk 41, Loosdrecht

INFORMATIEAVOND
COLLECTIEF ZONNEPROJECT
Geen zonnepanelen
op uw eigen dak?
Doe dan mee met de
collectieve zonnepanelen op sporthal
de Fuik en scouting
Klaas Toxopeus in Kortenhoef. Investeren
in lokaal opgewekte, 100% groene, stroom.
We vertellen u graag meer over het project
en de groene én financiële voordelen.
Tijd: 20.00-21.30 uur
Locatie: Dirks Sportcafé
Zuidsingel 56, Kortenhoef

VRIJDAG 5 APRIL

HOE ORGANISEREN BEWONERS DE ENERGIETRANSITIE?
De energiecoöperatie Wijdemeren is een
initiatief van bewoners, die de hele lokale
samenleving willen mobiliseren om de
energietransitie goed te organiseren.
Een platform om krachten te bundelen
en als collectief te communiceren met
ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties. Dat is lokale democratie.
Kom en praat mee over hoe bewoners dat
kunnen organiseren.

Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Wijdemeren
Rading 1, Loosdrecht

Benieuwd hoe u uw hoeveelheid afval kunt
verminderen of uw afval op een goede
manier kunt scheiden? Kom dan langs bij
de GAD-afvalcoach.
Tijd: 10.30-11.30 uur
Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer
Tjalk 41, Loosdrecht

OPEN DAG / INFORMATIEDAG
LANDGOED DE RADING
Het is lente! En dat betekent dat u bij
CSA-Tuinderij LandinZicht terecht kunt
voor een nieuw seizoen zelfoogst van
groenten en bloemen. Ook is er een markt
met onder meer biologische zuivel, eieren,
honing en bloemen. U kunt meer informatie krijgen over duurzaam ondernemen en
over groene stroom van onze energiecooperatie. Er is een energiecoach aanwezig
en voor de kinderen is er een heuse energieles met activiteiten en knutselprojecten.
Tijd: 11.00-17.00 uur
Locatie: Landgoed De Rading
Rading 1b, Loosdrecht

wijdemeren.nl/duurzameweek
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

28 maart 2019 gedurende zes weken, gezamenlijk met
het bestemmingsplan, ter inzage. U kunt de stukken
inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, op
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een
mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via het secretariaat
Fysiek Domein, telefoonnummer (035) 65 59 557.

Breukeleveen

Beroep en voorlopige voorziening

Bouwen en wonen
>

- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (11.03.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (11.03.19)
- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (13.03.19)
- Moleneind 45: handelingen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten (15.03.19)

Loosdrecht
- Larixlaan 20: kappen conifeer (18.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden
woning (10.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 143: bouwen recreatiewoning
met bijgebouw (19.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 149: uitbreiden woning (08.03.19)
- Uiterdijksehof 1 t/m 31 (oneven), 10 t/m 24 en 56 t/m 62
(even): dakrenovatie 30 woningen (18.03.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (19.03.19)
- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (11.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 115: uitbreiden loods (19.03.19)
- Voorstraat ter hoogte van 7: afwijken van bestemmingsplan voor Lentespektakel 2019 (15.03.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 132 plaatsen van dakopbouw
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam, zonnepanelen en
deur

Bekendmaking wet geluidhinder
>

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:
In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan
Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt
zich op modernisering en herontwikkeling van het
woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24
in Loosdrecht.
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het woon-zorgcentrum Beukenhof zal vanwege het verkeer op de
Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd
in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 24 oktober
2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder
in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden
vast te stellen.
De relevante stukken hebben zes 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
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf

COLOFON

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 bestemmingsplan Beukenhof is
bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het
vaststellen van de hogere waarden?
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 ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw
beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze
griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer
(070) 42 64 426.
> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het uitbreiden
van een landhuis op Leeuwenlaan 12, ‘s-Graveland

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 uitbreiden van een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland.
Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van
het bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’. De afwijking betreft het maken van een uitbouw
buiten het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen vanaf
28 maart 2019 gedurende
zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is
digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVLeeuwenln122019-on00. Voor meer informatie over deze
aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het
ontwerpbesluit een schriftelijke
zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge
zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken
via het secretariaat Fysiek Domein, telefoonnummer (035)
65 59 557.

Festiviteiten
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gunning 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)
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.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de BRP

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande persoon definitief op te schorten.
Het betreft de volgende persoon:
Arceo, D.C., geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven naar
Land Onbekend per 9 januari 2019
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl.

Loosdrecht
- 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.

Verkeer
>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Overig
> Nieuwe naam gemeentelijk
bouwwerk

Op 18 december 2018 heeft het college van B en W
besloten de naamgeving De Blinker. Cultureel Centrum
Kortenhoef aan het nieuwe cultureel centrum aan de
Parklaan 5 in Kortenhoef toe te kennen. Op de naamgeving rustte enige tijd een vertrouwelijk karakter, maar de
naamgeving is nu openbaar. Op vrijdag 15 maart 2019 is
het besluit bekend gemaakt.

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is de
Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 april
2019 afgesloten voor 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
Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1 mei
rekening met minder parkeerruimte op het parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het
plaatsen van woonwagens van de kermisexploitanten
uit Hilversum. In het paasweekend worden extra
tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband met
paastoernooien.
>

U kunt binnen zes weken na de bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester
en wethouders.
> Verordening op de vertrouwenscommissie

De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 de Verordening
op de vertrouwenscommissie gemeente Wijdemeren
2019 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op
21 maart 2019.
De officiële bekendmaking van deze verordeningen is
te vinden op www.overheid.nl onder “lokale wet- en
regelgeving”.

Verkeersbesluiten

Ankeveen
- Van Blarcumlaan t.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveer
de gehandicaptenparkeerplaats in verband met handi
cap belanghebbende (12.03.19)

Kortenhoef
- Hoflaan t.h.v. huisnr. 44: opheffen gereserveerde gehan
dicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden
belanghebbende (27.03.19)
- J.F.van Heumenhof t.h.v. huisnr. 9: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
omstandigheden belanghebbende (19.03.19)

Loosdrecht
- Schouw t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (12.03.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik),
Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjarenver
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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) .

