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Officiële
bekendmakingen

In verband met het NK Palingroken en de
braderie is de Kortenhoefsedijk op zaterdag
7 september van 6.00 tot 23.00 uur afgesloten
voor verkeer.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

SAVE
THE
DATE!
27 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2019

Op zaterdag 28 september is het
zo ver. De kunst- en cultuurweek
Wijdemeren gaat van start. Een week
vol muziek, dans, DJ’s, kunst en
poëzie. Voor jong en oud!
We trappen de week af met een knal!
Jeugdmuziekfestival KECK (kunst en cultuur
Kortenhoef) heeft een open podium waar alle
jongeren uit Wijdemeren hun talenten kunnen
showen.

Steel de show!
Vindt uw kind het leuk om te zingen, dansen,
toneelspelen of muziek maken?

Doe dan mee met het open podium tijdens
het Jeugdmuziekfestival! Wethouder Rosalie
van Rijn: “Wijdemeren barst van het jonge,
creatieve talent en dat talent willen we met dit
festival een podium bieden. Dus meld je aan
en steel de show op zaterdag 28 september.”
Het festival is in ’t Akkoord in Kortenhoef.
Naast het Jeugdmuziekfestival is er nog veel
meer leuks te doen, zoals bijvoorbeeld een
workshop DJ’en.

Wonderfeel en Sypesteyn
Op zondag 29 september organiseren festival
Wonderfeel en Kasteel-Museum Sypesteyn
een bijzonder klassiek concert op het kasteel.

Een hapje en drankje kunnen daarbij natuurlijk
niet ontbreken.

Kunst Kortenhoefse school
Op vrijdag 4 oktober sluiten we de week af
met een borrel en lezing door de historische
kring Loosdrecht op het gemeentehuis.
Waarom daar? Het gemeentehuis hangt vol
met schilderijen van de Kortenhoefse school.
De inspirerende rondleiding door stichting
kunstbezit ‘s-Graveland is een aanrader!

De gemeente ziet en waardeert de bijzondere inspanningen van mantelzorgers in
Wijdemeren. Daarom reiken wij ook in 2019
een waardering uit. Deze keer in de vorm van
een VVV cadeaukaart, VVV dinercheque of
VVV lekker weg-kaart.

Aanvragen vanaf 1 september
U kunt de waardering aanvragen van 1 september tot 1 december 2019 via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Op de website leest u ook meer over de voorwaarden.
De waardering wordt in december per post
thuis bezorgd.

Brief ontvangen?
Heeft u een brief thuis ontvangen omdat u
in 2018 een mantelzorgwaarding heeft gekregen? Er staat per abuis een verkeerd telefoonnummer in de brief. Het juiste nummer
van Versa Welzijn is (035) 62 31 100. Als u de
aanvraag niet via de website kunt doen, dan

Scholen zijn weer begonnen

Op maandag 26 augustus zijn de scholen
begonnen. Er zijn weer veel kinderen lopend
of op de fiets op pad en het verkeer rond de
scholen is drukker. Scholieren zijn vaak snel
afgeleid en vinden het moeilijk om snelheden
goed in te schatten. Dus kijkt u ook een beetje
extra uit?
>

Schetsontwerpen N201

Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht
onderzoek gedaan naar het verbeteren
van de doorstroming rond de N201 tussen
Amstelhoek en Vreeland. Besloten is om de
knelpunten aan te pakken. Inmiddels zijn er
per deelgebied plannen gemaakt. In juli 2019
zijn de schetsontwerpen en aanvullende
maatregelen toegelicht en besproken. Op de
website van het programma Toekomst N201
van de provincie Utrecht kunt u de schetsontwerpen bekijken en een formulier downloaden
om hierop te reageren. U kunt uw reactie
nog tot zondag 1 september mailen naar
toekomstN201@provincie-utrecht.nl
>

Burendag

Komt u ook? Details over de kunst &
cultuurweek vindt u op
www.wijdemeren.nl/cultuurweek.

Buurten worden leuker, socialer en veiliger
als mensen elkaar kennen en er voor elkaar
zijn. Op 28 september is het weer Burendag:
dé dag om gezellig samen te komen of iets
goeds te doen voor de buurt. Vergeet niet om
uw activiteit te melden op www.burendag.nl
en wie weet komt een van onze wethouders
langs met een appeltaart! Het hele jaar iets
goeds doen voor de buurt? Kijk dan eens op
vrijwilligersplatform www.deappelboom.nl.

kunnen zij u telefonisch helpen.

>

Mantelzorgwaardering 2019
Naar schatting geven 750.000
mensen in Nederland langdurige
en intensieve hulp aan familie,
vrienden, buren of kennissen. Ook
één op de vier jongeren is mantelzorger.

>

Fietsboot

Heeft u deze zomer nog geen tochtje gemaakt
met De Fietsboot? Deze week is de laatste
mogelijkheid. De Fietsboot ligt nog tot en met
31 augustus in de vaart en brengt u vijf keer per
dag vanaf de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht via recreatie-eiland Markus Pos naar
de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen. Bekijk de
dienstregeling op www.defietsboot.nl.
Een overtocht kost drie euro per persoon en 1
euro voor een fiets. Tot snel op De Fietsboot!
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Vraag ook een Veilig Wonen Scan aan
Heeft u al een Veilig Wonen Scan
laten doen? De scan is bedoeld om
de kans op een woninginbraak te
verkleinen en om ervoor te zorgen
dat u zich veiliger voelt, thuis en uw
omgeving.
De scans worden uitgevoerd door onafhankelijke, niet-commerciële, adviseurs van
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV). Zij komen, op afspraak, graag
bij u thuis langs om uw woning aan de buitenen binnenkant te controleren op veiligheid.

Scan
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- en
sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende inbraakmethoden worden uitgelegd en u krijgt
praktische tips over wat u zelf kunt doen om

een woninginbraak te voorkomen. Vaak kan
dit al op eenvoudige wijze worden gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten aan verbonden zijn.

Maak een afspraak
U kunt een afspraak maken voor een gratis
Veilig Wonen Scan door een email met uw
naam, adres en telefoonnummer te sturen
naar info@wijdemeren.nl of door te bellen met
14 035. Uw gegevens worden dan genoteerd.
Het CCV neemt contact met u op om een
afspraak te maken.
De adviseurs van het CCV hebben een identiteitspas waarmee zij zich zullen identificeren.
Meer informatie: www.woonveiliger.nl.

Taalcafé Loosdrecht zoekt vrijwilligers
Iedere woensdag van 10.00 tot
11.30 uur schuiven verschillende
nationaliteiten aan bij de koffietafels
van het Taalcafé in de bibliotheek in
Loosdrecht. Het is de ‘appel van de
maand’!
Samen met de vrijwillige taalcoaches oefenen
zij op een ontspannen manier de Nederlandse
taal, want taal leer je niet alleen uit een cursusboek, maar ook door samen de krant te lezen,
door aan elkaar voor te lezen, door verhalen
te vertellen en door mensen te ontmoeten die
de taal spreken.

Vrijwilligers nodig
Wilt u een paar uur in de week of in de maand
mensen helpen om de Nederlandse taal beter
onder de knie te krijgen en te begeleiden in
hun taalontwikkeling? Er wordt dringend naar
nieuwe taalcoaches gezocht voor het taalcafé
in Loosdrecht!

Contact
Aanmelden als taalcoach kan via de bibliotheek, telefoonnummer: (035) 58 254 88 of
loosdrecht@bibliotheekgooienmeer.nl. Ook in
Kortenhoef en Nederhorst den Berg kunnen
we nog taalcoaches gebruiken. De vacature is
te vinden op www.deappelboom.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning (19.08.19)

Loosdrecht
- Eikenlaan 72: plaatsen dakkaper en dakkapel (09.08.19)
- Meidoornlaan 26: plaatsen dakopbouw (21.08.19)

- Herenweg 20b: bouwen woning (21.08.19)

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

- Reeweg 16: inpandige uitbreiding bedrijfsruimte (12.08.19)
- Wilgenlaan 6: plaatsen erfafscheiding (09.08.19)

- Elbert Mooijlaan 2: plaatsen dakkapel (16.08.19)
- Emmaweg 12: plaatsen dakkapel en maken uitweg
(14.08.08)
- Kortenhoefsedijk 155: plaatsen reclame aan gevel
(21.08.19)
- Piramide 44: plaatsen dakkapel (26.07.19)

Loosdrecht

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:
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Nederhorst den Berg
- Middenweg 54: uitbreiden woning
- Middenweg 93: aanleggen uitrit
- Slotlaan 21: bouwen woning
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger

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

Bestemmingsplan
Het Dode Eind e.o. 2007
>

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
Sinds 1 juli 2018 is de verplichting, om iedere 10 jaar
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, vervallen
(art. 3.1a Wro) indien het bestemmingsplan elektronisch
raadpleegbaar is.
Het bestemmingsplan Het Dode Eind 2007 is, met ingang
van 28 augustus 2019, in gescande vorm, te raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het betreft het geldende bestemmingsplan dat in 2007
is vastgesteld. Er is dus geen sprake van een nieuwe
regeling.

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

Nederhorst den Berg

- Stichtse Kade 47a: bedrijfsmatige opslag van gevaarlijke
stoffen

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.

- Reigerlaan 7a: wijzigen gebruik naar maatschappelijk en
atelier (13.08.19)

Loosdrecht

Beroep indienen

- Bloklaan 22a: realiseren slagbomen
- Bloklaan 22a: vervangen beschoeiingen
- Bloklaan 22a: vervangen woonboot
- van Ostadelaan 36: plaatsen dakkapel
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw

Hoger beroep indienen

- Oud-Loosdrechtsedijk 7 en 9: splitsen woning en maken
uitweg (14.08.19)
- Prinses Irenestraat 1 en 3: vergroten woningen (15.08.19)

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

COLOFON

Ankeveen
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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) .
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.

