
Inwoners van Wijdemeren die zorg 
en ondersteuning nodig hebben, 
kunnen daarvoor aankloppen bij het 
Sociaal Wijkteam. “Hoe eerder je aan 
de bel trekt, voor jezelf of voor een 
ander, hoe beter”, vertelt beleids-
adviseur Marleen. “Ook gaan wij 
actief op meldingen af”, vult mede-
werkster van het Sociaal Wijkteam, 
Annemieke aan. “Want niet iedereen 
is in staat om zelf aan de bel te trek-
ken.”

Marleen, Annemieke en hun collega’s zijn er 

voor alle volwassenen in Wijdemeren die zorg 

en ondersteuning nodig hebben. Het Sociaal 

Wijkteam werkt daarvoor nauw samen met 

de consulenten Wmo en overige collega’s 

binnen de gemeente. “Jongeren die door de 

jeugdconsulenten begeleid worden, maar 

over zes maanden 18 worden, zijn bijvoor-

beeld nu al bij ons in beeld. Zo zorgen we 

samen voor een ‘warme’ overdracht”, aldus 

Annemieke.

Vroeg erop af
Het Sociaal Wijkteam werkt met veel

verschillende partners samen. Marleen: “Zoals 

huisartsen,Veilig Thuis, Versa Welzijn, politie, 

woningcorporaties, nutsbedrijven en nog veel 

meer. Bijvoorbeeld binnen Vroeg Erop af, een 

traject voor vroeg-signalering. Het Sociaal 

Wijkteam krijgt van woningcorporaties een 

signaal als iemand de huur niet betaalt. Of van 

een nutsbedrijf als de energierekening niet 

wordt betaald. Niet om te straffen, maar om 

er vroeg bij te zijn als iemand hulp nodig heeft. 

Zo willen we voorkomen dat schulden oplopen 

en mensen erg in de problemen komen.”

Het werk van de medewerkers van het sociaal 

wijkteam is erg divers. Annemieke vertelt: “We 

helpen mensen met psychische problemen, 

mensen met beschermd wonen of mensen 

met een tweede kans-woning. Ook bege-

leiden we gedupeerden van de kindertoe-

slagenaffaire.” Marleen: “Ook starten we vast 

de begeleiding op voor inwoners die op een 

wachtlijst staan voor hulp.”

Juiste hulp en ondersteuning
De werkwijze en het doel van het Sociaal 

Wijkteam is voor de medewerkers voor vol-

wassenen hetzelfde als voor de medewerkers 

Jeugd: de juiste ondersteuning bieden. “Of je 

nu jonger of ouder dan 18 bent; wij zijn er om 

je naar de juiste hulp toe te leiden. Hoe eerder 

hoe liever. Want voorkomen is nog steeds 

beter dan genezen”, zegt Marleen. 

Maakt u zich zorgen over iemand? Of wilt u 

zelf zorg en ondersteuning? Het Sociaal Wijk-

team is iedere dag telefonisch bereikbaar via 

14 035. U kunt ook een mail sturen naar

sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. Of ga naar 

https://formulieren.wijdemeren.nl/Hulpvraag.
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Kort

Informatiemarkt 
Oostelijke Vechtplassen 
op 11 oktober

  ‘Wij zijn er om je naar de juiste hulp te leiden’  

Mooie Insta-foto gemaakt van ons 

Wijdemeren? #mooiwijdemeren

>   Stop met roken!
Stoppen met roken kan lastig zijn, maar zelfs als 

je heel veel rookt, of als je heel lang hebt gerookt, 

kan het. Stoptober is samen 28 dagen niet roken 

in oktober. In de afgelopen jaren hebben meer 

dan 400.000 rokers met elkaar bewezen dat 

Stoptober werkt. Samen stoppen is niet alleen 

leuker, je houdt het met elkaar ook beter en lan-

ger vol! Schrijf je in op stoptober.nl en download 

de app. Als je de Stoptober App gedownload 

hebt, ontvang je elke dag positieve berichten die 

je aanmoedigen en helpen om je stoppoging vol 

te houden, ook als het even wat minder gaat.

>   Fietscoördinator 
De Oekraïense vluchtelingen willen graag fietsen, 

maar zijn (nog) niet allemaal in het bezit van een 

fiets.  We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger 

die dit wil coördineren. Het gaat om het coördi-

neren van de volgende taken:

• Inzameling   • Opknappen   • Distributie

Voor vragen, meer informatie en aanmelden kunt 

u contact opnemen met: Simone van der Sluijs, 

sociaal makelaar, via s.vandersluijs@wijdemeren.nl. 

>   Presentatie de Meenthof
Het beeldkwaliteitsplan van winkelcentum de 

Meenthof in Kortenhoef is klaar. Geïnteresseerden 

uit Kortenhoef en bezoekers van het winkelcen-

trum zijn van harte welkom om dinsdag 11 oktober

in cultureel centrum De Blinker een bijeenkomst 

over de toekomst van het winkelcentrum bij 

te wonen. Die duurt van 19.15 tot 21 uur. Naast 

het beeldkwaliteitsplan komt de indeling van de 

openbare ruimte aan de orde en te maken keuzes 

over groen, parkeren en verkeer. Belangstellenden

wrdt verzocht zich voor 7 oktober aan te melden 

door een e-mail te sturen aan:

meenthof@wijdemeren.nl o.v.v. ‘deelname 

bijeenkomst Meenthof oktober 2022’. Vermeld in 

de mail uw naam, adres en e-mailadres.

>   Uw huis een groen voorbeeld?
Heeft u uw huis goed geïsoleerd en/of duurzaam 

verwarmd? En wilt u dat laten zien tijdens de 

duurzame huizenroute Wijdemeren? Meldt u dan 

aan als voorbeeldhuis! De duurzame huizenroute.

Wijdemeren wordt georganiseerd in de Nationale

Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 novem-

ber. In deze week stelt u uw duurzame huis open

voor medebewoners uit Wijdemeren. Ook vertelt

u bezoekers over de verduurzaming van uw wo-

ning. U kunt zich aanmelden via energiecoöperatie

Wijdemeren info@ecwijdemeren.nl. De energie-

coöperatie komt dan graag langs voor een 

interview en een foto. Kijk voor meer informatie 

op https://www.ecwijdemeren.nl. 



Het programmabureau Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen organiseert op 
11 oktober een algemene informatie-
markt over actuele projecten. De markt 
vindt plaats in de voormalige NH-kerk 
aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U 
kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnen-
wandelen. U bent van harte welkom. 

Naast algemene informatie over de aanpak 

besteden we ruim aandacht aan de projecten 

die momenteel in voorbereiding of in uitvoe-

ring zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als 

de leefomgeving van moerasvogels, ontwik-

kelen van nieuwe natuur, het vergroten van 

het aanbod voor waterrecreatie, het herstellen

van legakkers, de aanleg van faunapassages, 

de aanpak van exoten, het toekomstbeeld 

dat we hebben voor recreatie in 2030, het 

beheren van de ganzenpopulatie en nog 

veel meer. De betrokken projectleiders zijn 

aanwezig om tekst en uitleg te geven en met 

u van gedachten te wisselen. 

Status aparte: Baggeren
Voor het baggerproject dat binnenkort in 

uitvoering gaat, zullen we buiten een aparte 

tent plaatsen.

We hebben aannemer Beens Dredging uit-

genodigd om bewoners en andere belang-

hebbenden te vertellen over de aanpak, de 

eventuele hinder en de maatregelen die we 

nemen om die hinder te voorkomen.

De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek 

en beschermd natuurgebied met veel ruimte 

voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook 

met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen 

samen om de natuur te versterken, de water-

kwaliteit te verbeteren en de recreatiesector 

te moderniseren. Met de Aanpak Oostelijke 

Vechtplassen wordt een aantrekkelijk en toe-

gankelijk landschap gecreëerd waar natuur en 

recreatie elkaar versterken.

Kom naar de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen!

De gemeente Wijdemeren doet mee 
aan een proef gestart om digitaal een 
rijbewijs aan te vragen. De minister van 
Infrastructuur en Waterschap heeft 
besloten dat dit mogelijk moet zijn voor 
alle inwoners van Nederland.

Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om uw 

rijbewijs ook online te regelen via de website 

van het RDW. U kunt uw bestaande rijbewijs 

verlengen of uitbreiden met een categorie. 

Het verlengen van uw bestaande rijbewijs is 

ook mogelijk met een door het CBR afgege-

ven geldige gezondheidsverklaring. 

Het werkt als volgt:
• U laat een pasfoto maken door een erkende 

  RDW-fotograaf (Zie de website van het RDW).

• De fotograaf stuurt uw pasfoto en handteke-

  ning digitaal naar het RDW.

• U ontvangt per e-mail een bevestiging van 

  het RDW.

• U vraagt uw verlenging of uitbreiding online 

  aan via de website van het RDW. 

• U kunt uw rijbewijs na 2 werkdagen ophalen 

  op het gemeentehuis.

Heeft u vragen, neem dan contact met

burgerzaken, bereikbaar op 14 035.

Digitaal rijbewijs aanvragen

De overheid verhoogt de eenmalige 
energietoeslag van 800 euro naar 
1300 euro. Dat betekent dat inwoners 
met een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum nog eens 500 
euro gaan ontvangen. De gemeente 
probeert dit voor eind september te 
doen.

Heeft u de eerste toeslag van 800 euro al 

aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks 

te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de 

extra toeslag van 500 euro krijgt.

Toeslag aanvragen
Heeft u de eenmalige energietoeslag van 800 

euro nog niet ontvangen? Maar denkt u wel dat 

u er recht op heeft? Dan kunt u de energietoe-

slag aanvragen. Via de website of schriftelijk.

U kunt de energietoeslag aanvragen via het 

aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/

aanvragenenergietoeslag. Wilt u de aanvraag 

liever schriftelijk doen? Bel dan naar de ge-

meente voor een aanvraagformulier: telefoon-

nummer 14 035.

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes 

van mensen die zeggen dat u recht hebt op 

energietoeslag. En die uw gegevens vragen. 

Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht 

heeft op energietoeslag? Neem dan contact 

op met uw eigen gemeente.

Extra energietoeslag komt eraan
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Is er thuis te weinig geen geld om mee 
te kunnen doen aan activiteiten als 
zwemles, muziekles, fitness, voetbal,
theater- of dansles? Doe dan een aan-
vraag bij het Jeugd- of olwassenen-
fonds Sport & Cultuur.

Het Jeugd- en Volwassenenfonds wil dat 

iedereen mee kan doen met sport en cultuur. 

De aanvraag loopt altijd via een intermediair, 

zoals een leerkracht, buurtsportcoach of 

maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?
U neemt contact op met de intermediair voor 

Wijdemeren door een mail te sturen naar 

noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl 

(voor kinderen) of

noord-holland@volwassenenfonds.nl (voor 

volwassenen.

De intermediair doet vervolgens een aanvraag. 

Na ongeveer drie weken hoort u of uw 

aanvraag is goedgekeurd. Als uw aanvraag 

goedgekeurd is, kunt u zichzelf of uw kind(e-

ren) aanmelden bij de sportclub, buurthuis of 

andere locatie waar de activiteit plaatsvindt.

Het Jeugd- en Volwassenenfonds betaalt de 

contributie en/of materiaalkosten direct aan 

de sportclub of andere aanbieder.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds 

Sport en Cultuur op https://jeugdfondsspor-

tencultuur.nl/fondsen/noordholland/  

Kijk voor meer informatie over het Volwasse-

nenfonds Sport en Cultuur op https://www.

volwassenenfonds.nl/deelnemers/wijdemeren

Sport en cultuur voor kinderen

Medische keuring rijbewijs
Een medische keuring voor het verlengen 

van uw rijbewijs is nodig als u 75 jaar of 

ouder bent, u een zogeheten groot rijbewijs 

(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of als u 

om medische reden een arts moet bezoe-

ken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via RegelZorg 

Rijbewijskeuringen medisch laten keuren 

voor de verlenging van hun rijbewijs.

Dit kan op 5 oktober, 2 november en

30 november in het gemeentehuis in

Loosdrecht. Automobilisten van 75 jaar en 

ouder betalen € 50,00. Voor houders van 

rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00. 

Een afspraak voor het spreekuur kunt u 

uitsluitend maken via RegelZorg,

www.regelzorg.nl of tijdens kantoorure

 via de afsprakenlijn: 088 2323 300. 



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- langs de Herenweg en achter Oud-Loosdrecht-

   sedijk 112a te Loosdrecht: aanleggen dammen

   en natuurvriendelijke oevers,

   zaaknummer Z.72481 (07.09.22)

Breukeleveen
- Herenweg 21: aanpassen steigers,

   zaaknummer Z.74616 (21.09.22)

- Herenweg 28: kappen boom,

   zaaknummer Z.74511 (21.09.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,

   zaaknummer Z.74379 (13.09.22)

- Moleneind 32: vervangen brug,

   zaaknummer Z.74325 (10.09.22)

- Zandheuvel 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74458 (16.09.22)

- Zuidsingel 40a: maken uitbouw en opbouw, 

   zaaknummer Z.74486 (20.09.22)

Loosdrecht
- Bremlaan 12: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74378 (13.09.22)

- Horndijk 25: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74510 (20.09.22)

- Lindelaan 5: plaatsen dakkapel,

   zaaknummer Z.74404 (14.09.22)

- tegenover Moerbeilaan 22: kappen boom, 

   zaaknummer Z.74513 (21.09.22)

- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: kappen 

   zes bomen en maken uitweg,

   zaaknummer Z.74346 (12.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 195: verbouwen 

   woning, zaaknummer Z.74524 (21.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: uitbreiden snack-

   bar, realiseren dakterras en vernieuwen terras-

   afscheiding, zaaknummer Z.74408 (14.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a, verbouwen

   woning, zaaknummer Z.74456 (16.09.22)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9a: bouwen woning,

   zaaknummer Z.74330 (13.09.22)

- Slotlaan 4a: kappen boom,

   zaaknummer Z.74512 (21.09.22)

Voor meer informatie: zie kader. 

U kunt geen bezwaar maken tegen een

aanvraag omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- grenzend aan de Muyeveldsche Wetering, 

   LTD sec. E, nr. 1635: gedeeltelijk ophogen 

   perceel met slib uit de Loosdrechtse Plassen, 

   zaaknummer Z.73170 (16.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen goot-

   hoogte, zaaknummer Z.73342 (09.09.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen

   woning, zaaknummer Z.72464 (12.09.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestem-

   mingsplan Loosdrecht JazzFestival voor een 

   periode 5 jaar, zaaknummer Z.74205 (09.09.22)

- Rading 34: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73252 (09.09.22)

- Rading 36: wijzigen gevels,

   zaaknummer Z.73253 (09.09.22)

- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en

   plankier, zaaknummer Z.74091 (16.09.22)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 17: uitbreiden woning,

   zaaknummer Z.73372 (09.09.22)

- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing, 

   zaaknummer Z.74092 (16.09.22)

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 52b: uitbreiden woning met kap, 

   zaaknummer Z.73466 (13.09.22)

Loosdrecht
- ‘t Jagerspaadje 22: aanleggen twee

   padelbanen, zaaknummer Z.73363 (09.09.22)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- ’t Jagerspaadje 24b te Loosdrecht: plaatsen 

   tijdelijk seizoensgebonden blaashal,

   zaaknummer Z.74282

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

>  Rectificatie
Op 14 september publiceerden wij een 

verleende omgevingsvergunning voor het 

verplaatsen paviljoen en bijgebouw op 

t Jagerspaadje 26 te Loosdrecht. Dit moet

echter een aangevraagde omgevingsvergun-

ning zijn en besluit moet nog worden genomen. 

Bekendmakingen 28 september 2022

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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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
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Beeldvormende sessie 
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Raadszaal

1.   Opening

2.   Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen 

      (Paul Portheine gem. Wijdemeren)

3.   Plan van Aanpak Beleidsplan Integraal Beheer

      (Jos van de Griend gem. Wijdemeren)

4.   Presentatie Cyber Adviseurs beeldkwaliteit, beheerkosten 

      en beheerscenario’s 

      Bas Rutten Cyber Adviseurs)

5.   Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie 

kunt u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Agenda beeldvormende sessie
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

De afgelopen weken neemt het aantal
woninginbraken in Kortenhoef toe. 
Woninginbraken zijn ingrijpende
gebeurtenissen die emotioneel veel
impact kunnen hebben op de bewoners.
Daarnaast wordt het veiligheidsgevoel 
aangetast. Politie en boa’s nemen de 
toename van de inbraken serieus.
Ze zijn extra alert en hebben de
surveillance verhoogd. 

Wat kunt u zelf doen?
Ook uzelf kunt het de inbrekers zo moeilijk 

mogelijk te maken om in te breken in uw 

woning. 

• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. 

• Zorg ervoor dat uw huis er bewoond uit ziet. 

  Laat bijvoorbeeld een lamp aan als het

  donker is wanneer u niet thuis. 

• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u 

  maar even weg bent. 

• Leg kostbare apparatuur uit het zicht van

  inbrekers. 

• Verstop geen huissleutels onder een deurmat

  of in een bloempot. Dit zijn voor inbrekers 

  geen ‘geheime’ plekken.

• De laatste, maar niet de minste tip: let goed 

  op elkaar en bel altijd 112 bij een verdachte

  situatie. Een grote sociale controle is erg 

  belangrijk voor het tegengaan van

  woninginbraken.

Toename woninginbraak Kortenhoef


