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Kort
>

Hulp bij toeslagenaffaire

Wijdemeren is op zoek naar inwoners die zijn
gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaffaire. De gemeente kan gezinnen ondersteuning
bieden, zoals hulp bij schulden, wonen,
inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen.
Vanwege de privacywetgeving is niet iedereen
bij de gemeente bekend. Heeft u zich nog niet
gemeld en kunt u wel hulp en ondersteuning
gebruiken? Dan kunt u zich aanmelden bij het
sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 035 of
via sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.
>

Heeft u informatie over ernstige
criminaliteit, maar kunt of durft u
niet naar de politie? Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Misdaad
Anoniem een vangnet.
Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke
meldpunt waar u anoniem informatie kunt
geven over criminaliteit, zoals bijvoorbeeld
mishandeling, overvallen, brandstichting,
wapen- of mensenhandel. Maar ook met
informatie over fraude en corruptie kunt u bij
Meld Misdaad Anoniem terecht.

Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke
organisatie en is nadrukkelijk géén politie.
Uw anonimiteit staat bij hen op de eerste
plaats. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd
kan worden sturen zij de melding door naar
diverse partners, zoals de politie en andere
opsporingsdiensten.

Toetsen melding
Deze partners kunnen hiermee vervolgens
niet zomaar ergens binnenvallen of iemand
aanhouden. Een anonieme melding moet
namelijk eerst worden getoetst. Kloppen de
gegevens in de melding en is er meer over een

verdachte of adres bekend? Nader onderzoek
kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten
de anonieme melding onderbouwen dan
kunnen de opsporingspartners overgaan tot
actie. Een melding via Meld Misdaad Anoniem
is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel
en wordt onderdeel van de gebruikelijke
onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De
opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk
voor wat er met de informatie wordt gedaan.

Meer informatie
Wilt u iets melden of wilt u meer informatie?
Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel
met telefoonnummer 0800-7000.

Heeft u een kano of supboard? Ga op pad!
In oktober vorig jaar zijn er twee nieuwe kanosteigers aangelegd. Hierdoor
zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in
het Loosdrechts Plassengebied met
elkaar verbonden voor kanovaarders
en suppers.

met een diversiteit aan planten en moerasbos.
Een belevenis en een aanrader! Kijk voor de
kanoroutebeschrijvingen op
www.routesingooivecht.nl.

Het vaarseizoen is weer begonnen dus maak
vooral gebruik van deze kano-overdraagplaats.

De aanleg van de nieuwe steigers is één
van de projecten van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners
samen werken aan ruim 25 projecten die in
hun onderlinge samenhang de natuur, waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke
beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk
alle projecten op www.vechtplassen.nl.

Routes
Natuurmonumenten heeft twee mooie
kanoroutes die u kunt varen. Het gaat om een
route op de Kortenhoefse Plassen (9 km) en
een route via de Vuntus (5 km). Beide routes
leiden door smalle slootjes en langs legakkers

4 en 5 mei in Wijdemeren

Door de coronamaatregelen zullen de herdenkingen op 4 mei een sober karakter hebben.
Vertegenwoordigers van het college leggen
kransen bij de oorlogsmonumenten in Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor het
publiek. GooiTV verzorgt op 4 mei een speciale
uitzending vanuit de Nederlands Hervormde
Kerk in Kortenhoef, waaraan ook burgemeester
Crys Larson medewerking zal verlenen.
Het vocaal ensemble Voices zal de uitzending
muzikaal omlijsten.
>

Talkshow cybercrime agrariërs

In de agrarische sector neemt digitalisering in
een rap tempo toe. Wat aangestuurd kan worden
via internet moet goed beveiligd worden, ook
een boerenbedrijf kan immers gehackt worden.
Dit risico staat echter bij weinig agrariërs hoog
op de agenda. Donderdag 29 april is er daarom
van 20.00 tot 21.00 uur een online talkshow
over deze risico’s vanuit de Boeren-Box in
Groningen. Deelname is gratis.
Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vindt u
meer informatie en kunt u zich aanmelden.
>

Energiebespaarcoaches gezocht!

Bent u een enthousiaste vrouw of man die
kleine bespaarmaatregelen bij energiegebruik,
verlichting, kieren en verwarming, onder de
aandacht wil brengen bij bewoners van Wijdemeren? Word dan energiecoach. U volgt een
leuke cursus over het doen van diverse kleine
bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van
een speciaal team van energiebespaarcoaches
die bij bewoners langsgaan. Eind mei starten er
nieuwe acties en dat doet de energiecoöperatie
Wijdemeren graag samen met u! Voor aanmelding of informatie kunt u mailen naar
info@ecwijdemeren.nl of bellen naar Anne-Marie
Poorthuis op telefoonnummer 06 12 39 53 94.

Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen

Fotograaf: Hans Broekema
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Aangepaste regels voor varen op de plassen
Het voorjaar is begonnen. Dat betekent
dat uw boot weer in het water kan en dat
er weer gevaren wordt op de plassen.
Sinds januari zijn de regels voor het varen
op de Loosdrechtse Plassen aangepast.

voor de eerste, tweede, derde en vierde plas én voor
de waterskibaan aan de westzijde van de vijfde plas.
Jaar- en dagontheffingen zijn verkrijgbaar via
www.recreatiemiddennederland.nl/webshop.

Maximum zonder snelvaarontheffing
Belangrijkste verandering is dat er een maximale
snelheid van 60 km/uur geldt voor het varen met
een snelvaarontheffing. De ontheffing geldt slechts

Zonder snelvaarontheffing geldt een maximale
snelheid van 12 km/uur, behalve op de Stille
Plas. Daar is de maximale snelheid 9 km/uur en

binnen 100 meter van de oever 6 km/uur.

Geen ingeschakelde motor
Om de rust in een aantal gebieden met hoge
natuurwaarden te behouden, is het daar niet
langer toegestaan om met een boot met ingeschakelde motor te varen. Dit geldt zowel voor
motorboten die op diesel of benzine varen als
voor elektrisch aangedreven motorboten. Deze

maatregel is van kracht in het oostelijke gedeelte
van de Vuntus, inclusief de Raaisloot, de zuidelijke Kievitsbuurt en het gebied van de Ster.

Meldpunt
Ziet u een gevaarlijke of verdachte situatie,
vermeende overtredingen, afvaldump of ervaart
u overlast? Dan kunt u dit melden via
www.meldpunttoezicht.nl.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: bouwen bedrijfsloods
(14.04.21)
- naast Herenweg 1: uitbreiden natte teelten
(12.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 57-59: deels wijzigen kantoor
naar appartement (20.04.21)

Kortenhoef
- Elzenlaan 5: plaatsen dakkapel (17.04.21)
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (14.04.21)
- Kerklaan 25: uitbreiden woning (08.04.21)

- Zuidsingel 8: plaatsen dakkapel (09.04.21)
- Zuidsingel 68: plaatsen dakkapel (14.04.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 48: plaatsen dakopbouw (13.04.21)
- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (13.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen
golfbreker (13.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: verbouwen, deel
vervangen en toevoegen kapconstructie i.p.v.
oude loods (14.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:
wijzigen gevels (14.04.21)
- Rading 12: uitbreiden woning (13.04.21)
- Spinaker 1 t/m 37: bouwen zeven appartementen en twaalf herenhuizen (Porseleinhaven 3e fase) (13.04.21)
- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (13.04.21)
- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (13.04.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Horndijk 18: vervangen steiger (12.04.21)
- Jol 21: plaatsen dakkapel (15.04.21)
- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast
Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee
bomen (16.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen
steigers en beschoeiing (12.04.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen
golfbreker (13.04.21)
- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel
(20.04.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur
(08.04.21)
- Ruysdeallaan 28: plaatsen dakkapel (10.04.21)
- Van Mierislaan 10: maken doorbraak achtergevel (12.04.21)

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst de Berg
- achter Dammerweg 73: bouwen woonboot
met berging (22.04.21)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg

Breukeleveen

- Dammerweg 110 ws3: vervangen woonark
(21.04.21)
- Hinderdam 7d: ophogen perceel (20.04.21)
- Lange wetering 26: wijzigen gevels (09.04.21)
- Machineweg 54: bouwen opslaghal (18.04.21)
- Vreelandseweg 52 en 54: bouwen
twee-onder-een-kapwoning (15.04.21)

- Herenweg 27a: verbouwen woning (13.04.21)

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

’s-Graveland
- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-eenkapwoning (20.04.21)

>

Rectificatie

Op 14 april 2021 publiceerden wij een verleende
omgevingsvergunning voor het maken van
een uitweg met brug op de Middenweg 100 in
Nederhorst den Berg. Het juiste adres is echter
Middenweg 101 in Nederhorst den Berg.

> Bekendmaking wet geluidhinder
(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 is een wijziging bestemmingsplan ingediend
ten behoeve van de realisatie van één tweeonder-een-kap-woning (totaal twee) en zes

ligplaatsen voor woonschepen (waarvan één
met drie sociale eenheden) aan de Kortenhoefsedijk 198 in Kortenhoef. Ten gevolge van
het wegverkeer op de Vreelandseweg (N201)
en de Kortenhoefsedijk zullen de woningen
en ligplaatsen voor woonschepen 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 wooneenheden in ontwerp hogere
waarden vastgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 29 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De stukken over de
ontheffing op grond van de Wet geluidhinder
kunnen worden ingezien op
www.wijdemeren.nl/terinzage. Desgewenst kan
een mondelinge toelichting worden gegeven
op het ontwerp-besluit. Hiervoor kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de afdeling
Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- D.M. Czerwik, geboren 19-08-1970,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- P.S. Kasperczak, geboren 24-04-1999,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M.N.A. Keur, geboren 15-05-1965,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- S.S.M. Keur, geboren 10-09-2002,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- S.V.M. Keur, geboren 18-08-2005,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M.R. Krawczyk, geboren 24-08-1983,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend
- M. Lasterie, geboren 04-12-1977,
per 20-04-2021 uit te schrijven naar
Land Onbekend

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de
ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die
haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk
verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden
ingebracht. Daarvoor kunt u een afspraak
maken via het secretariaat van de afdeling Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van de hogere
waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Persoonsregistratie
Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

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
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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.

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.

