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Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op
het gemeentehuis of melden op
www.verlorenofgevonden.nl. Hier kunt u
ook terecht wanneer u iets verloren bent.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Column burgemeester

Vanaf deze week treft u maandelijks in dit huisaan-huisblad een column van de burgemeester. Deze eerste keer schrijft hij over de burgerkracht in de gemeente. U treft de column op
pagina 6 in het Weekblad Wijdemeren en in de
NieuwsSter op pagina 4.

Extra’s voor een
krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4
miljoen huishoudens een krappe
beurs. Armoede onder kinderen
zorgt bijvoorbeeld voor uitsluiting
en minder kansen. Het is daarom
goed om te weten dat de gemeente
kan helpen.
Esther Houtsma heeft twee kinderen en
is gescheiden: “Ik hoorde dat ik een
bijdrage kon aanvragen voor sportlessen
en computers voor de kinderen. Ik heb mijn
vragen toen naar de gemeente gemaild.
Samen met het PING-loket heb ik een
plan gemaakt.”

PING-loket: vragen over geld
Problemen met geld worden vaak groter
als u niets doet. De medewerkers van het
PING-loket in het gemeentehuis helpen u
graag. Het gratis spreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen
afspraak te maken. U kunt uw vraag ook
mailen naar wijdemeren@ping.nl.

>

mensen met een beperking of chronische
ziekte.

Geld aanvragen
Alle regelingen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een bijdrage aanvragen
voor uzelf, uw partner of inwonende
kinderen.

Belangrijkste oorzaken voor het kappen van
bomen zijn essentaksterfte en de extreme
weersomstandigheden van het afgelopen
jaar. De rijen en groepen bomen die verwijderd worden vervangen we door bomen
die minder ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn.

Inloopavond Nederhorst den
Berg
Op woensdag 30 januari vanaf 19.30 uur

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de
verkiezingen voor de Provinciale Staten en
het waterschap. Om te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 5 maart 2019 de stempas(sen). Deze worden bezorgd op het adres
waar u op 4 februari 2019 ingeschreven staat
in de Basisregistratie Personen (BRP). De
kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor
de verkiezingen. Alle Nederlandse inwoners
van 18 jaar of ouder kunnen stemmen voor de
Provinciale Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag iedereen stemmen die 18 jaar of
ouder is én die op 4 februari 2019 rechtmatig
in Nederland verblijft.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sportof muzieklessen en computers. Maar ook
voor huisraad als een koelkast of
wasmachine. Ook is er een collectieve
zorgverzekering en een bijdrage voor

>

Inloopavonden boomonderhoud
U heeft het misschien al gezien. We
zijn volop bezig met het onderhoud
van de bomen in de gemeente.
Helaas moeten we ook veel bomen
kappen omdat ze ziek, te zwak of
dood zijn.

20 maart: verkiezingen

is in het Spiegelhuys (Dammerweg 3 in
Nederhorst den Berg) een inloopavond
over het kappen en herplanten van bomen
op diverse locaties in Nederhorst den Berg.
U bent hierbij van harte welkom.

de herplant. De inloopavond vindt plaats
vanaf 19.30 uur op de gemeentewerf, De
Kwakel 40 in Kortenhoef.

Inloopavond Kortenhoef en
Loosdrecht

Het nieuwe beplantingsplan voor de
Randweg-Meerlaan in Nederhorst den
Berg is inmiddels klaar en te raadplegen op:
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen.
Hier staat ook een link naar de kaart waarop
de voortgang van het boomonderhoud is
te volgen.

Ook op donderdag 14 februari is er een
inloopavond. Onderwerp van gesprek
zijn de locaties in Kortenhoef en OudLoosdrecht waar meerdere bomen moeten
worden gekapt, zoals de Elbert Mooijlaan
in Kortenhoef en de Horndijk, Vuntusplein
en Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht.
Tijdens de avond kunt u meer informatie
krijgen over de reden van de kap en meedenken over de boomkeuze en locaties van

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen
in Wijdemeren opgelet! Wil je meedoen met
NLDoet op 15 en 16 maart 2019? Dan kun je
jouw klus nog aanmelden op www.nldoet.
nl. Denk aan schilderen, tuinieren, koken en
wandelen. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje
de handen uit de mouwen te steken.

>

Nieuw beplantingsplan
Randweg-Meerlaan

Klussen NLDoet

Whatsapp met de gemeente

Wist u dat u de gemeente Wijdemeren ook
kunt bereiken via WhatsApp? Dit kan op het
telefoonnummer 06 12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij tussen 9.00 en 16.00 uur.
WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige
vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk
dan kunt u het beste bellen of mailen. U kunt
niet naar het WhatsAppnummer bellen, maar
naar 14 035.
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Geef inbrekers geen kans
De laatste tijd zien we in Wijdemeren een stijging
van het aantal woninginbraken. U kunt zelf eenvoudige maatregelen nemen om het risico op
een inbraak te beperken.
Opvallend is dat bij de inbraken vaak het cilinderslot afgebroken wordt. Zorg daarom voor goed hang- en sluitwerk
en gebruik een nachtslot. Laat ook altijd verlichting branden
aan de voor- en achterzijde van uw woning.

Preventiekar
Op vrijdag 1 februari staat de preventiekar in winkelcentrum
De Meenthof in Kortenhoef. Hier kunt u van 10.00 uur tot
15.00 uur terecht om te horen wat u zelf kunt doen om een
woninginbraak te voorkomen. Zo zorgen we samen voor
een veiliger woon- en leefomgeving.

Playstore) om dit te melden bij de politie. Blijf rustig en
neem geen risico’s. De kans dat woninginbrekers gepakt
worden, neemt toe als u bij de politie meldt wanneer u
verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of
een poging tot inbraak. Bel hiervoor 0900-8844 om een
afspraak te maken.

Bel 112
Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan 112 en/of
gebruik de WaakSamen-app (gratis in de Applestore of

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichts End 50: realiseren bed & breakfast (21.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 54: realiseren bed & breakfast (10.01.19)

’s-Graveland

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (17.01.19)
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam (14.01.19)

Kortenhoef

- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductiescherm
(15.01.19)

Loosdrecht

- Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen tuinhuis (16.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen oeverbeschoeiing (11.01.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(18.01.19)

Nederhorst den Berg

- Middenweg 26: aanleggen kavelpad (20.01.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(10.01.19)
- Trapgans 6 en 8: bouwen bedrijfsunits (23.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 42: realisatie middenspanningsruimte
(15.01.19)

’s-Graveland

- Franse Kampweg 2: uitbreiden melkveestal (16.01.19)
- Zuidereinde 43: kappen negen bomen (11.01.19)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (18.01.19)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (11.01.19)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (11.01.19)
- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- hoek Horndijk/Lambrechtskade: kappen twaalf bomen
(14.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning (16.01.19)
- Oude Molenmeent 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (21.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89b: bouwen woning (18.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (21.01.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (noodkap) (11.01.19)
- Veendijk 3: aanpassen terrasvlonder en damwand
(11.01.19)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (17.01.19)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (17.01.19)

- Dammerweg tegenover 59: kappen drie bomen (14.01.19)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (17.01.19)
- Jozef Israëlslaan achter 2: kappen twee bomen (11.01.19)
- Kerkstraat tegenover 38: kappen drie bomen (11.01.19)
- Middenweg 35a: bouwen brug (22.01.19)
- Overmeerseweg tegenover 85c: kappen boom
(14.01.19)
- Reeweg tegenover 5: kappen twee bomen (14.01.19)
- Slotlaan achter 2: kappen 32 bomen (11.01.19)
- Sniplaan 6: bouwen woning en tijdelijk plaatsen
stacaravan (22.01.19)
- Torenweg voorbij 11: kappen twee bomen (14.01.19)
- Vincent van Goghstraat tegenover 10: kappen boom
(14.01.19)
- Voorstraat tegenover 39: kappen drie bomen (14.01.19)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (10.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Kortenhoef
Elbert Mooijlaan 1: oprichten en in werking hebben
tankstation (14.01.2019)
Voor het indienen van beroep: zie kader
>

Verlenging beslistermijn

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

30 januari 2019
heeft op het perceel Veendijk 1 in Loosdrecht. Tevens is
het college voornemens hiervoor een hogere waarde
Wet geluidhinder overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet
geluidhinder toe te kennen.
Met deze wijziging wordt het gebruik van het perceel
Veendijk 1 met de bestemming ‘Horeca-2’ gewijzigd naar
‘Wonen’. De geldende regels Horeca 2 voorzien in de
mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Beide ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 31 januari 2019 gedurende zes weken ter
inzage bij de administratie van het Fysiek Domein
geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht.
Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1696.WP18Vndk12018-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen
tegen de ontwerpbesluiten schriftelijke zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens
mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan
een afspraak worden gemaakt via de administratie van
het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen deze
besluiten is het noodzakelijk dat u zienswijzen heeft
ingediend.

Ankeveen

Overig
>

Privacyreglement

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
30 oktober 2018 het geactualiseerde privacyreglement
vastgesteld en ondertekend. Door ondertekening zijn
heldere en concrete afspraken tussen partnerorganisaties
over het omgaan met persoonsgegevens gerealiseerd
waarmee het delen van informatie in een multidisciplinair casusoverleg op een veilige manier mogelijk is.
Het reglement is te raadplegen op www.wijdemeren.nl/
regelingen.
>

Collectieve festiviteiten 2019

Het college heeft op 18 december 2018 besloten de
volgende collectieve festiviteiten, zoals bedoeld in artikel
4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor het
kalenderjaar 2019 aan te wijzen:
- 26/27 april 2019: Koningsnacht en Koningsdag;
- 5 mei 2019: Bevrijdingsdag.

Festiviteiten

- Cannenburgerweg 75a: wijziging gebruik voormalige
agrarische gebouwen

Kortenhoef

- Meenthof 37: vervangen gevelreclame

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing
> Bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b in
Loosdrecht.

In zijn vergadering van 18 oktober 2018 heeft de raad
van de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b gewijzigd vastgesteld.
Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van
een nieuwe bedrijfswoning (vervangende nieuwbouw),
een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw.
Tegen de gewijzigde vaststelling is geen beroep ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is hierdoor onherroepelijk
geworden.
> Wijziging bestemmingsplan en
hogere waarde Wet geluidhinder Veendijk 1 in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Ter inzage

Kortenhoef

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.

- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 8 februari 2019
- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 18 mei 2019

Bezwaar indienen

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, op 8 februari 2019

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op
14 februari 2019
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkeer

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Zuidsingel achter huisnr. 97: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (06.01.19).
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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
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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.

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) .

