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#mooiWijdemeren

Kent u een bijzondere
Wijdemeerder?

Volg ons ook op:

Openingstijden receptie

@photography_by_katinka

Bekendmakingen

Sinds maandag 18 oktober zijn de reguliere openingstijden van het gemeentehuis weer van toepassing.
- Maandag 8.30 - 19.00 uur
- Dinsdag tot en met donderdag: 8.30 - 16.30 uur
- Vrijdag: 8:30 - 12:30 uur
Let op! Voor het ophalen van uw paspoort, ID en
rijbewijs gelden andere openingstijden. Kijk hiervoor
op www.wijdemeren.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wanneer test u waar?

Mensen met (milde) klachten die passen bij
het coronavirus kunnen zich zeven dagen
per week gratis en snel laten testen op een
van de testlocaties van GGD Gooi en Vechtstreek. Wilt u zich om een andere reden
laten testen op corona? Bijvoorbeeld omdat
u op reis gaat of om toegang te krijgen tot
een evenement? Hiervoor kunt u niet terecht
bij de GGD, maar wel bij andere testaanbieders.
Wanneer test u waar? Kijk op www.ggdgv.nl.
>

Praat mee over het Mobiliteitsplan 2045
De gemeente werkt aan het derde en
laatste deel van het Mobiliteitsplan
2045. We horen graag uw ideeën en
uw mening over de maatregelen die
we in het Mobiliteitsplan voorstellen.
Deel dit met ons via onze website of
tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 9 of woensdag 10
november.
Het Mobiliteitsplan gaat over het netwerk
van wegen voor auto’s, vrachtauto’s,
bussen, fietsers en voetgangers. In het plan
besteden we aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.
We horen graag uw mening over de voorgestelde maatregelen om het netwerk van
wegen te verbeteren.

Mobiliteitsplan

Geef uw mening

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:
A. Visie en Doelstellingen: wat zijn de
ideeën voor de toekomst? Wat willen we
bereiken?
B. Wensbeelden: wat is de ideale situatie in
2045 voor de (vracht)auto, fiets,
openbaar vervoer of voetgangers?
C. Ideeën voor maatregelen per gebied:
• Oud en Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
• ’s-Gravenland en Kortenhoef
• Nederhorst Den Berg, Horstermeer en
Ankeveen
Deel A en B zijn inmiddels vastgesteld door
de gemeenteraad.

Praat met ons mee over de maatregelen
die voor u van belang zijn. Dit kan vanaf
dinsdag 9 november tot en met zondag 28
november via
www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan. Daarnaast bent u van harte welkom bij de online
informatiebijeenkomst op dinsdag 9
of woensdag 10 november. U kunt zich
hiervoor aanmelden door een e-mail te
sturen naar j.droogsma@wijdemeren.nl.
Schrijf erbij welk gebied uw interesse heeft.
U ontvangt dan een e-mail met de exacte
datum en tijd voor de online informatiebijeenkomst van dit gebied.

Start werk Blijkstrand

Op maandag 1 november start het groot
onderhoud aan het Blijkstrand in Nederhorst
den Berg. In het voorjaar is het strand gedeeltelijk ingericht voor de jongste zwemmers.
Nu wordt het grote onderhoud verder uitgevoerd. We gaan de begroeiing en het riet
aan beide zijden van het strand verwijderen.
Ook brengen we nieuw zand aan. Zo ontstaat
er een breder strand. De werkzaamheden
duren ongeveer een week. Als de ondergrond
te nat is, worden de werkzaamheden
uitgesteld.
>

Vrijwilligers Streekarchief gezocht!

Wilt u bijdragen aan de kennis over de Wijdemeerse bevolking uit 1849-1862 en vindt u het
leuk om oude handschriften te ontcijferen?
Het Streekarchief zoekt vrijwilligers om het
bevolkingsregister van Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst den Berg te
indexeren en digitaal beschikbaar te maken.
Wilt u meehelpen? Ga voor meer informatie
en aanmelden naar
www.gooienvechthistorisch.nl.

Laatste kans: aanmeldingen De Optimist

>

Veel jongeren in Wijdemeren doen iets
bijzonders voor hun dorp, straat, (sport)
vereniging of school. Vaak komen zij
(nog) niet in aanmerking voor een lintje
of een andere onderscheiding. Om te
laten zien dat we hartstikke trots zijn op deze
jonge inwoners kunt u hen aanmelden voor
‘De Optimist’; een speciale onderscheiding voor bijzondere Wijdemeerders
van 6 tot 18 jaar.

Er zijn wellicht ruimtes in uw woning waar
u niet vaak komt. Heeft u daar wel een
verwarming aan staan? Zonde! Door deze
ruimtes niet te verwarmen kunt u al snel een
besparing van ruim 100 euro tot 250 euro
per jaar op uw energierekening realiseren.
Zorg er ook voor dat de deuren in huis
goed gesloten blijven en blokkeer radiatoren
niet met bijvoorbeeld een bank, gordijn of
radiatorombouw.

De Optimist is een blijk van waardering
voor jonge inwoners die een bijzondere

prestatie hebben geleverd. Denk daarbij
aan bijzondere inzet voor een ander zoals
vrijwilligerswerk, het komen met een
goed initiatief, het bieden van langdurige
hulp aan ouderen, ouders, familieleden of
zieken, het maken van een bijzonder werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving

van de prestatie en de datum/periode
(maximaal 1 jaar geleden) en eventueel de
gegevens van een extra (meerderjarige)
ondersteuner.

Deadline: 15 november
U kunt een jongere aanmelden tot en met
maandag 15 november 2021. Het college
van burgemeester en wethouders beslist
welke jongeren de onderscheiding ontvangen.

Het stookseizoen is begonnen
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Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 27: vervangen beschoeiing (07.10.21)
- Herenweg 41G: wijzigen constructie t.b.v.
inpandige deur (18.10.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw (20.10.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

27 oktober 2021

door te zoeken op het adres.

Het betreft de volgende personen:

Beroep

- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te
schrijven per 17-08-2021 naar Land Onbekend
- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 16, 26 en 30: plaatsen
hekwerk en vlaggenmasten en verplaatsen
reclamebord (11.10.21)
- Noordereinde 17: verbouwen woning (11.10.21)

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw
bestaande uitbouw (15.10.21)

Verkeer

Nederhorst den Berg
Loosdrecht
- Berkenlaan 39: plaatsen dakkapel (13.10.21)
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Bremlaan 3: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242b: vergroten
woning met kantoorruimte en bouwen
botenhuis (08.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen
botenhuis (11.10.21)
- Prinses Beatrixlaan 28: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen
(08.10.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 126: plaatsen beschoeiing (12.10.21)
- Middenweg 168: kappen drie bomen aan de
Herenweg (13.10.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen

- Dammerweg 103i: vergroten ingang van een
bedrijfshal (15.10.21)

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

>

Rectificatie

- T.h.v. Zuidsingel 52-04: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
(bij GPP met aanvrager) (19.10.21)

Op 13 oktober 2021 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning en maken van een uitweg op de
Dammerweg 58a te Nederhorst den Berg.
Het juiste adres moet echter zijn naast
Dammerweg 57 te Nederhorst den Berg.

Disclaimer

Persoonsregistratie

- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (11.10.21)
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (13.10.21)
- nabij Noordereinde 54c: plaatsen slagbomen
en overdekte betaalautomaat t.b.v. betaald
parkeren (20.10.21)

Loosdrecht
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114: afwijken bestemmingsplan voor wonen eerste verdieping
(13.10.2021)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing
(14.10.21)
- Dammerweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw
(20.10.21)
- Googpad 20: vervangen damwand (14.10.21)
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (13.10.21)
- Middenweg 101b: maken uitweg met brug (13.10.21)

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

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Besluit omgevingsvergunning,
besluit hogere grenswaarde en
afgegeven verklaring van geen
bedenkingen Reeweg 2A/B te
Nederhorst den Berg
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing
van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder
a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning
hebben verleend voor de bouw van twee
woningen op het perceel Reeweg 2 a/b te
Nederhorst den Berg.

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de
wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van
de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

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 kunt u

Het betreft de volgende persoon:

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (11.10.21)

’s-Graveland

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Het college heeft daarnaast voor deze woningen,
gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.
Op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is
één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft
niet geleid tot een aanpassing van het plan.
In haar vergadering van 14 oktober 2021 heeft
de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven.

Ter inzage
De besluiten liggen vanaf 28 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht. Op verzoek
sturen wij u de stukken toe. Hiervoor kunt u een
mail sturen aan info@wijdemeren.nl.
Het besluit omgevingsvergunning, met
planidentificatienummer
NL.IMRO.1696.OV32Reewg2AB2021-va00,
is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

- M.G. Schouten, geboren 11-07-1965, het
briefadres te wijzigen naar woonadres
De Kooi 2, Nederhorst den Berg
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact
op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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).

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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).

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.

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

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.

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)

