
Eind deze week ontvangen woning-
eigenaren de aanslag gemeentelijke 
belastingen. We informeren u graag 
over deze rekening en de manier 
waarop u bezwaar kunt maken als 
er iets niet klopt.

Gemeentelijke belastingen bestaan uit riool-
heffing, afvalstoffenheffing en onroerende-
zaakbelasting (OZB). De WOZ-waarde van 
uw woning bepaalt het bedrag dat u betaalt 
aan onroerende zaakbelasting (OZB).

WOZ-waarde controleren
U kunt via de Digitale Belastingbalie een-

voudig het taxatieverslag van uw woning 
downloaden. Wilt u deze taxatie goed con-
troleren? Is de waarde van uw woning 30% 
of meer gestegen? Dan krijgt u deze week 
een brief van ons met daarin meer uitleg en 
het taxatieverslag.

Bezwaar maken via de gemeente
Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? 
Dan kunt u binnen 6 weken na het ont-
vangen van uw WOZ-beschikking bezwaar 
maken. We raden u aan om dat direct bij ons 
te doen en niet via een WOZ-bureau. 
Jos Kea, wethouder Financiën: “Eigenaren 
kunnen veel beter zelf contact met ons 
opnemen. Dit levert zelfs vaker een verlaging 
op en voorkomt dat de gemeente onnodi-

ge procedures moet voeren en torenhoge 
proceskostenvergoedingen moet uitbetalen 
aan deze bureaus. Uiteindelijk betalen de 
inwoners namelijk gezamenlijk die kosten, 
terwijl bezwaar maken bij de gemeente zelf 
gratis is en net zo makkelijk”.

Meer weten?
Meer informatie gemeentelijke belastingen 
en over het bezwaar maken staat op de 
aanslag of kunt u lezen op 
wijdemeren.nl/belastingen. U kunt ons ook 
bellen: (035) 62 92 695.
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Gewijzigde openingstijden

In verband met Bevrijdingsdag is het 

gemeentehuis op donderdag 5 mei gesloten. 

Wij helpen u graag weer op vrijdag 6 mei.
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>   Gezocht: pleegouders
In de Gooi en Vechtstreek is er onvoldoende 

opvang voor kinderen die tijdelijk niet bij hun 

eigen ouders kunnen wonen. Daarom zijn er 

meer pleegouders nodig. Wilt u meer weten 

over de pleegzorg? Heeft u interesse om 

pleegouder te worden? Kom dan naar de infor-

matiebijeenkomst van (pleeg)zorgaanbieders in 

Gooi en Vechtstreek over pleegzorg op 11 mei 

van 19.30 tot 21.30 uur op de Burgemeester de 

Bordesstraat 80 in Bussum. Meer informatie en 

aanmelden op www.pleegoudergv.nl.

>   Fietsen voor Oekraïense 
     vluchtelingen
De afgelopen weken hebben we veel spullen 

gekregen voor Oekraïense vluchtelingen. Ont-

zettend bedankt hiervoor! We zijn momenteel 

nog op zoek naar fietsen voor de vluchtelingen. 

Alle fietsen zijn welkom, zolang ze in goede 

staat zijn. Heeft u een fiets over? Neem dan 

contact op met Edwin Blom via 

bikes@eblom.com. Kunt u het volgende 

meesturen met uw mail? Een foto van de fiets, 

het type fiets en de staat van de fiets. Als het 

nodig is, maken we een afspraak om de fiets 

op te halen.

>   11 mei: Alzheimer Café
Iedere tweede woensdag van de maand is er 

van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café in 

Wijkcentrum de Koepel (Kapittelweg 399a, bij 

winkelcentrum Kerkelanden) in Hilversum. Het 

is een trefpunt voor mensen met dementie, 

hun partners, familieleden en vrienden. Elke 

bijeenkomst staat een thema centraal. Op 

woensdag 11 mei gaat het over voeding en 

dementie. Welke effecten, positief en negatief, 

hebben sommige stoffen en voedingsmiddelen 

op het verloop van de ziekte van Alzheimer? 

Entree is gratis. Meer informatie: 

alzheimercafe.hilversum@gmail.com.

>   Mobiliteitsplan ter inzage
De komende tijd ligt het Mobiliteitsplan Wijde-

meren 2045 ter inzage. Hierin staan de ambities 

en plannen voor de infrastructuur in Wijdeme-

ren tot 2045. Er is aandacht voor leefbaarheid, 

verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor alle 

typen verkeer: fietsers, voetgangers, bussen, 

auto’s en vrachtauto’s. Ook staat er welke 

maatregelen hier, op hoofdlijnen, voor nodig 

zijn. Na vaststelling vormt het Mobiliteitsplan 

de leidraad voor de investeringen die we de 

komende jaren doen. Het plan ligt tot en met 

15 mei 2022 ter inzage. 

Kijk op www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.

Woont u in Wijdemeren en leeft u 
van het sociaal minimum? Dan krijgt 
u binnenkort  eenmalig 800 euro 
energietoeslag per huishouden. We 
zijn inmiddels druk bezig met het 
uitkeren van de toeslag. 

De energietoeslag is voor inwoners 
die bij ons bekend zijn, omdat ze een 
bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of 

minimaregeling ontvangen. Valt u in deze 
categorie? Dan wordt het bedrag uiterlijk 
1 mei op uw rekening gestort. U ontvangt 
ook een brief waarin staat dat u recht hebt 
op deze energietoeslag.

Aanvragen tot 120%
Heeft u een inkomen tot 120% van het 
sociaal minimum en bent u niet bekend bij 
de gemeente? Dan kunt u kijken of u recht 

hebt op de toeslag via www.wijdemeren.nl/
aanvragenenergietoeslag. Hier kunt u ook 
het aanvraagformulier invullen.

Let op, deze energietoeslag is specifiek 
bedoeld om de stijgende energiekosten 
op te vangen. Het kan zijn dat u de 
energierekening pas later in het jaar krijgt. 
Houd daar rekening mee.

Energietoeslag van 800 euro binnenkort uitgekeerd
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Woont u in Wijdemeren en leeft u van 
het sociaal minimum? Dan krijgt u 
binnenkort  eenmalig 800 euro ener-
gietoeslag per huishouden. We zijn 
inmiddels druk bezig met het uitke-
ren van de toeslag. 

De energietoeslag is voor inwoners die bij 

ons bekend zijn, omdat ze een bijstands-

uitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of minimare-

geling ontvangen. Valt u in deze categorie? 

Dan wordt het bedrag uiterlijk 1 mei op 

uw rekening gestort. U ontvangt ook een 

brief waarin staat dat u recht hebt op deze 

energietoeslag.

Aanvragen tot 120%
Heeft u een inkomen tot 120% van het 

sociaal minimum en bent u niet bekend bij 

de gemeente? Dan kunt u kijken of u recht 

hebt op de toeslag via www.wijdemeren.nl/

aanvragenenergietoeslag. Hier kunt u ook 

het aanvraagformulier invullen.

Let op, deze energietoeslag is specifiek 

bedoeld om de stijgende energiekosten op 

te vangen. Het kan zijn dat u de energiere-

kening pas later in het jaar krijgt. Houd daar 

rekening mee.

Energietoeslag van 800 euro binnenkort uitgekeerd

Zou u een vreemde zomaar de sleutel 
van uw huis geven om even rond te 
kijken? Kleine kans. Maar bij onze com-
puter zijn we hier veel makkelijker in. 
Wordt er in een telefoongesprek aan-
geboden om even met u mee te kijken 

op  PC of tablet? Ophangen!

We horen steeds vaker dat criminelen langs 

de deur gaan of mensen opbellen om een 

programma te installeren waarmee ze 

iemands computer op afstand kunnen bestu-

ren. Zij doen zich vaak voor als iemand van 

de bank en vertellen dat uw geld in gevaar is 

en er snel gehandeld moet worden. 

Anydesk en Teamviewer
Het gaat om programma’s zoals Anydesk en 
Teamviewer. Die zijn natuurlijk niet illegaal 
en kunnen handig zijn om een familielid of 

goede vriend op afstand mee te laten kijken 
bij een computerprobleem. Maar in dit geval 
worden ze gebruikt om mensen op te lichten 
en kan een bankrekening worden geplun-
derd.

Wat kunt u hiertegen doen?
• Uw bank zal nooit bellen en om uw
   gegevens vragen.
• Wordt u gebeld of staat er iemand aan de 
   deur die een programma op uw computer 
   wil installeren? Doe dit niet. Laat iemand 
   niet binnen of hang de telefoon op.

• Deel nooit logingegevens, pincodes of 

   wachtwoorden.

Bent u slachtoffer geworden van Anydesk-

fraude of helpdeskfraude? Of heeft iemand 

een poging gedaan? Meld dit dan altijd bij de 

politie 0900 8844. 

Wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen! 

Het fietspad Stichtse Kade in Ankeveen 
is in zeer slechte staat. Het huidige as-
falt is langs de randen van het fietspad 
kapot gereden en er brokkelen stukken 
asfalt af. Daarnaast is er hoogteverschil 
ontstaan tussen het asfalt en de tijdelijke 

verharding.

We gaan het fietspad volledig vervangen. 

Deze werkzaamheden starten op dinsdag 19 

april. Het fietspad is dan voor enkele weken in 

zijn geheel afgesloten. Tijdens deze afsluiting 

wordt het asfalt verwijderd en een betonfiets-

pad geplaatst. Na de aanleg moet het beton 

uitharden. Hierna kunt u het fietspad weer 

gebruiken

Omleiding
Tijdens de afsluiting geldt er een omleidings-

route via de Herenweg of de Loodijk (N236). 

Er worden omleidingsborden geplaatst met de 

precieze route. 

Aanpak Stichtse Kade

Heeft u vragen over veiligheid en 
leefbaarheid aan wijkbrandweer, wijk-
agent, boa en/of dorpscoördinator? 

Kom dan langs op het inloopspreekuur. 

Politie, brandweer en boa’s staan klaar om al 

uw vragen te beantwoorden.

Tijden en locaties
Kortenhoef en ’s-Graveland: 
Laatste dinsdag van de maand van 

14.00-15.00 uur.

Brandweerkazerne, Eslaan 2A, ’s-Graveland.

Nederhorst den Berg en Ankeveen: 

Laatste woensdag van de maand van

14.00-15.00 uur. 

Sociaal cultureel centrum, Blijklaan 1,

Nederhorst den Berg.

Loosdrecht: 

Laatste donderdag van de maand van

14.00-15.00 uur.

Bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht.

Vraag over veiligheid of leefbaarheid? Kom naar het wijkspreekuur



>  Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Harinxmahof 8 en 9: bouwen erker, 
   zaakkenmerk Z.71682 (07.04.22)
- Herenweg 17: uitbreiden woning, 
   zaakkenmerk Z.71844 (18.04.22)
- Herenweg 18: verbouwen woning, 
   zaakkenmerk Z.71843 (18.04.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: afwijken bestemmings-
   plan t.b.v. Wonderfeel op 15, 16 en 17 juli 
   2022, zaakkenmerk Z.71889 (19.04.22)
- Zuidereinde 43: kappen 7 bomen, 
   zaakkenmerk Z.71767 (11.04.22)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122: bouwen woning, 
   zaakkenmerk Z.71778 (12.04.22)
- Moleneind 33: vervangen beschoeiing, 
   zaakkenmerk Z.71786 (12.04.22)
- t.h.v. Oranjeweg 108: kappen 5 bomen, 
   zaakkenmerk Z.71808 (13.04.22)

Loosdrecht
- Graaf Wichmanlaan 6: plaatsen dakkapel, 
   zaakkenmerk Z.71895 (20.04.22)
- ’t Jagerspaadje 24a: plaatsen Opblaashal 
   voor periode van 10 jaar, 
   zaakkenmerk Z.71734 (09.04.22)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 26 en 28: uitbreiden 
   bedrijfsruimte en verplaatsen laadkuil, 
   zaakkenmerk Z.71823 (14.04.22)
- Pieter de Hooghlaan 33: plaatsen dakkapel, 
   zaakkenmerk Z.71708 (07.04.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning. 

>  Verleende 
   omgevingsvergunningen 
   (reguliere procedure)

Breukeleveen
- T.h.v. de Nieuweweg 28a: vervangen 
   beschoeiing (de Strook), 
   zaakkenmerk Z.71532 (20.04.22)

Kortenhoef
- Wilhelminahof 1: uitbreiden woning, 
   zaakkenmerk Z.70451 (20.04.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 112a: verbouwen 
   woning, zaakkenmerk Z.70358 (08.04.22)
- Vrijheid 86: plaatsen dakkapel, 
   zaakkenmerk Z.70983 (08.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Vastgesteld 
   paraplubestemmingsplan 
   Parkeren Wijdemeren 2019

Burgemeester en wethouders maken over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het op 4 februari 
2021 vastgestelde paraplubestemmingsplan 
Parkeren Wijdemeren 2019 ter inzage wordt 
gelegd.

Plan
Het plan voorziet in het gedeeltelijke herziening 
van meerdere bestaande bestemmingsplan-
nen. Het parapluplan past en/of vult op slechts 
één aspect de verschillende bestemmingsplan-
nen aan, namelijk parkeren. Voor het overige 
blijven de betreffende bestemmingplannen van 
kracht. Dit parapluplan bevat bestaande regels 
en geen nieuwe regels of beleid.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 
stukken, ligt vanaf 27 april 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.1696.BP7600parkeren2019-va00) 
of via www.wijdemeren.nl/terinzage.
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 
info@wijdemeren.nl.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 
tegen het bestemmingsplan beroep indienen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 
’s-Gravenhage.
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Disclaimer
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
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerp-
besluit 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, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Door de corona-pandemie ging 2 jaar 
geleden de grote regionale viering 
van Veteranendag niet door. Het was 
toen precies 75 jaar na het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Op 7 mei 
2022 maken we dat goed.

Tijdens de regionale Veteranendag in Naar-
den Vesting vieren we 77 jaar vrijheid. De 
Veteranendag  is een gezamenlijke activiteit 
van de zes gemeenten van de Gooi- en 
Vechtstreek (Gooise Meren, Hilversum, 
Wijdemeren, Huizen, Laren, Blaricum en 
stadsgebied Weesp).

Veteranendag en Oekraïne
We kiezen er bewust voor om de Regionale 
Veteranendag wel door te laten gaan. 

Al doen we dit iets soberder dan eerst de 
bedoeling was. Samen stilstaan bij de waar-
de en betekenis van internationale vrede 
en vrijheid en de rol die veteranen daarbij 
hebben gespeeld is belangrijker dan ooit.

Programma
De gehele dag is iedereen welkom op het 
Adriaan Dortsmanplein in Naarden om 
militaire voertuigen te bekijken, te speedda-
ten met veteranen om hun verhalen te 
horen of de uitdaging aan te gaan op de 
Obstacle stormbaan van maar liefst 50 
meter. Ook op andere plekken in Naarden 
zijn activiteiten, zoals concerten, tentoon-
stellingen en een film. Bekijk het gehele 
programma op: www.gooisemeren.nl/
bijeenkomsten-en-evenementen en scroll 
naar Regionale Veteranendag.

Regionale Veteranendag op 7 mei
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Met het STAP-budget kunnen wer-
kenden en werkzoekenden maximaal 
1000 euro besteden aan een cursus, 
opleiding of training. Daarmee wil 
de overheid mensen de mogelijkheid 
bieden om te werken aan de ontwik-
keling van hun loopbaan. Op 1 mei is 
de tweede aanvraagtermijn.

STAP staat voor Stimulering van de 

ArbeidsmarktPositie (STAP). Het is een geld-

bedrag van maximaal 1000 euro dat u één 

keer per jaar kunt gebruiken. Met het STAP-

budget kan elke Nederlander vanaf 18 jaar 

(tot de AOW-gerechtigde leeftijd) maximaal 

1000 euro aanvragen voor een opleiding, 

training of cursus.

Vraag op tijd aan
De volgende aanvraagtermijn start op 1 

mei, daarna start iedere 2 maanden een 

nieuw aanvraagtijdvak. Om STAP-bud-

get aan te kunnen vragen, heeft u een 

STAP-aanmeldingsbewijs van een opleider 

nodig. 

Kijk op www.stapbudget.nl voor vragen, de 

voorwaarden en de opleidingen die binnen 

het STAP-budget vallen.

1 mei: nieuwe aanvraag STAP-budget voor cursus of opleiding


