
Aan de vlaggenstok voor ons gemeen-
tehuis wappert nog steeds de vlag van 
Oekraïne. Met die vlag laten we als ge-
meente, en als hele samenleving, niet 
alleen zien dat we achter Oekraïne 
staan, maar ook dat we klaar staan om 
te helpen. Dat geldt voor de gemeen-
te, maar zeker ook voor u als inwoner. 
De solidariteit is nog steeds groot.

In de hele regio worden locaties geschikt 

gemaakt om vluchtelingen uit Oekraïne op 

te vangen. In Wijdemeren is de verbouwing 

van het Drieluik in Loosdrecht in volle gang. 

Afgelopen weekend is er met vele vrijwilligers, 

waaronder ook Oekraïners zelf, geschilderd, 

schoongemaakt en ingericht. 

Bedden gevraagd
Ook de hotelkamers aan de Dammerweg, 

boven restaurant Het Spiegelhuys in Neder-

horst den Berg, worden opgeknapt. Er wordt 

een keuken geplaatst en een van de kamers 

wordt een ontmoetingsruimte. Wilt u helpen 

om de inrichting van de kamers samen te 

stellen? Er is vooral behoefte aan bedden.

De totale wensenlijst vindt u op

www.deappelboom.nl/oekraine. 

Ruim 50 opvangplekken
Samen met de vakantiewoning die onlangs 

in gebruik is genomen en de beheerders-

woning van hockeyclub HMHC komt het 

aantal opvangplekken op ruim 50. Daarnaast 

zijn er nog vele gastgezinnen in Wijdemeren 

waar vluchtelingen worden opgevangen. We 

onderzoeken nog of er mogelijk locaties zijn 

voor het plaatsen van bijvoorbeeld container-

woningen of chalets. Stap voor stap zorgen 

we voor goede opvangplekken.

Enorme opgave
Burgemeester Crys Larson: “We staan voor 

een enorme opgave. De vluchtelingenstroom 

uit Oekraïne blijft toenemen, het zoeken 

naar opvangplekken voor andere groepen 

vluchtelingen gaat ook gewoon door. En we 

moeten onze eigen inwoners niet vergeten. 

Aan alle kanten is er woningnood, dus we 

moeten alles op alles zetten en creatief zijn. 

Ik wil hierbij alle mensen bedanken die tot nu 

toe fantastisch hebben geholpen.” 

We zijn nog steeds op zoek naar geschikte 

locaties. Heeft u een vakantiewoning of 

misschien een leegstaand pand? Laat het 

ons weten via oekraine@wijdemeren.nl, dan 

bekijken we samen de mogelijkheden. Wilt 

u een plek bij u thuis aanbieden? Dan kunt u 

zich melden bij www.takecarebnb.nl. 

>   Terugblik verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een 

lange voorbereiding kunnen we terugkij-

ken op geslaagde verkiezingsdagen. We 

bedanken alle vrijwilligers voor hun enorme 

inzet tijdens deze dagen. De opkomst 

bij de verkiezingen was 58,9%. In totaal 

brachten 11.558 inwoners hun stem uit. De 

Lokale Partij is met acht zetels de grootste 

geworden. Zij onderzoeken nu met welke 

andere partijen ze kunnen samenwerken. De 

partijen die uiteindelijk gaan samenwerken 

leggen in een akkoord vast welke plannen zij 

hebben voor de gemeente. Ook dragen zij 

één of meerdere wethouders voor. Samen 

met de burgemeester zijn zij verantwoorde-

lijk voor de uitvoering van de plannen. 

>   Werken bij Wijdemeren

Lijkt het u leuk om te komen werken voor 

de gemeente Wijdemeren? We hebben 

een aantal mooie vacatures open staan. Zo 

zoeken we voor onze waterrijke gemeente 

bijvoorbeeld een areaalbeheerder Riolering 

en Water, een gepassioneerde projectme-

dewerker en een secretaresse die ervoor kan 

zorgen dat de week van onze burgemeester 

vlekkeloos verloopt. Benieuwd geworden? 

Bekijk alle vacatures op

www.werkenvoorgooivechteem.nl. 

>   Boekenlegger cadeau

Van 9 tot en met 18 april is de Nationale 

Boekenweek. Koopt of leent u een boek bij 

een boekhandel of bibliotheek in Wijdeme-

ren? Dan krijgt u een jubileum-boekenleg-

ger cadeau, want dit jaar bestaat Wijdeme-

ren 20 jaar. U kunt tijdens de Boekenweek 

ook een boekenlegger ophalen op het 

gemeentehuis.
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Gewijzigde openingstijden

In verband met Goede Vrijdag en Pasen is

het gemeentehuis op vrijdag 15 april en

maandag 18 april gesloten.

Vanaf dinsdag 19 april helpen wij u graag weer!

Bekendmakingen
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Kort

Aanslag belastingen dit 
jaar in maart en april

   Vluchtelingenstroom blijft toenemen  

#mooiWijdemeren
@sou.besemer

Onder de Oekraïense vluchtelingen
die naar Nederland komen, zitten veel 
kinderen. Deze kinderen hebben, net
als alle Nederlandse kinderen, recht op 
onderwijs. We zijn op zoek naar mensen 
die hierbij kunnen helpen!

De schoolbesturen in de Gooi- en Vecht-

streek willen zo snel mogelijk goed onderwijs 

opzetten voor deze gevluchte leerlingen. 

Bent of kent u iemand die past binnen onder-

staande profielen, dan hopen we op uw hulp: 

- NT2-docenten

- Onderwijsassistenten

- Docenten in de kernvakken (Nederlands, 

   Engels, Wiskunde)

- Muziek- en Lichamelijke Opvoeding-docenten

- Studenten die willen bijdragen

- Onderwijscollega’s op weg naar hun onder-

   wijsbevoegdheid

- Gepensioneerde onderwijscollega’s die zich 

   willen inzetten voor deze leerlingen

- Leraren aan de lerarenopleidingen

   (primair of voortgezet onderwijs)

- Zorg- of ondersteunend personeel

- Andere beroepsgroepen die kunnen helpen

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een mail te 

sturen naar: samenvooroekraine@gsf.nl. 

Vermeld in de mail wie u bent, hoe u wilt 

bijdragen, uw beschikbaarheid en bevoegd-

heden, opleiding en ervaring. 

Onderwijs voor Oekraïense kinderen



Week van het Geld
Wilt u meer grip op uw geld? Of heeft u hulp nodig bij het aflossen van uw schulden? Misschien vraagt u zich af wat de financiële
gevolgen zijn als u vervroegd met pensioen zou gaan? 

Deze week is ‘De Week van het Geld’. U kunt hieronder lezen wat we als gemeente doen om u te helpen op financieel gebied. 
Daarnaast komt u meer te weten over bijvoorbeeld het STAP-budget.
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Financiële hulp nodig?
www.wijdemeren.nl is de eerste plek om 
te kijken als u ondersteuning nodig heeft 
bij geldzaken. Op onze website vindt u 
een aantal regelingen voor kinderen en 
volwassenen.

Declaratiefonds Computertoeslag
Als uw kind op de basisschool zit of naar 

het voortgezet onderwijs gaat, kunt u een 

vergoeding krijgen voor een computer en 

toebehoren, zoals bijvoorbeeld een printer, 

beeldscherm en toetsenbord. De vergoeding 

is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot 

18 jaar op het voorgezet onderwijs.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Wil uw kind graag op scouting, zwemles, 

muziekles, turnen, judoën of toneelspelen, 

maar is er thuis weinig geld? Dan kunt u, 

onder andere via de gemeente, een bijdrage 

aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur.

Collectieve zorgverzekering
Heeft u een minimuminkomen en woont u 

in Wijdemeren? Dan kunt u via de gemeente 

deelnemen aan de collectieve zorgverzeke-

ring voor minima. 

Declaratiefonds Huisraad
Heeft u langer dan drie jaar een minimum 

inkomen? Dan kunt u een financiële bijdrage 

krijgen voor de aanschaf van huisraad. 

Bijvoorbeeld een bankstel, koelkast, matras of 

stofzuiger. Ook de aanschaf van een fiets of 

computer is mogelijk.

Kijk voor alle regelingen en ondersteuning op 

www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Eerste plek voor informatie: www.wijdemeren.nl 

Wilt u meer grip op uw geld? Bij het 
PING (Persoonlijk in Geld)-loket kunt 
u terecht met al uw vragen over geld: 
van budget- tot administratietips,  het 
aanvragen van inkomensondersteu-
ning tot de begeleiding bij schuldhulp-
verlening.  

Het PING-loket heeft elke maandag een 

inloopspreekuur op het gemeentehuis, van 

14.00 tot 18.00 uur. U kunt gewoon langsko-

men, een afspraak maken is niet nodig.

U kunt de PING-medewerkers ook bellen of 

mailen met uw geldvragen via 14 035 (vragen 

naar PING-loket) of via email:

wijdemeren@ping.nl. 

Direct schuldhulp aanvragen
Wilt u direct schuldhulpverlening aanvragen 

zonder tussenkomst van het PING-loket? 

Dan kunt u contact opnemen met de

Kredietbank via www.kredietbanknederland.nl 

of telefoonnummer (088) 62 62 777.

Handige rekentools voor toeslagen en regelingen

Weet u niet of u in aanmerking komt voor een bepaalde toeslag of subsidie.
Er zijn verschillende tools om dit voor u uit te rekenen: 

- Voor landelijke regelingen:

   www.berekenuwrecht.nl 

- Voor lokale regelingen:

   www.berekenuwrechtplus.nl

   (klik vervolgens op ‘Wijdemeren’) 

Meer grip op geld? Kom naar het PING-loket

Heeft u een achterstand bij het betalen 
van uw rekeningen? Dan kan het Sociaal 
Wijkteam u helpen.

Sociaal Wijkteam: ‘We begrijpen dat het soms 

lastig is om een rekening op tijd te betalen. 

Heeft u hulp nodig? Het sociaal wijkteam is er 

voor u. De hulp kost niets en is niet verplicht. 

Hoe eerder we kunnen helpen, hoe sneller 

we kunnen zoeken naar een oplossing!‘

Neem dus gerust contact op met het Sociaal 

Wijkteam via 14 035 (vragen naar Sociaal 

Wijkteam) of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.

Betalingsachterstand?
Het Sociaal Wijkteam helpt 

Heeft u beginnende schulden? Het 
Nibud en de Nederlandse Vereniging 
Voor Volkskrediet hebben een pro-
gramma ontwikkeld waarmee u zelf in 
zes stappen een plan kunt maken om 
uw schulden af te lossen.

Als u alle stappen volgt, heeft u aan het eind 

een volledig aflosplan dat gebaseerd is op 

uw persoonlijke situatie. Op de site staan ook 

voorbeeldbrieven die u kunt gebruiken om 

een aflosvoorstel te doen aan uw schuldeisers.

Het gebruik van het programma is gratis.

Kijk voor meer informatie over schulden, 

schuldhulpverlening, het aflosplan en de 

voorbeeldbrieven op

www.zelfjeschuldenregelen.nl. 

In 6 simpele stappen controle over uw beginnende schulden

Met het nieuwe STAP-budget kunnen 
werkenden en werkzoekenden maxi-
maal 1000 euro besteden aan een cur-
sus, opleiding of training. Daarmee wil 
de overheid mensen de mogelijkheid ge-
ven om te werken aan de ontwikkeling 
van hun loopbaan. 

STAP staat voor Stimulering van de Arbeids-

marktPositie (STAP). Het is een geldbedrag 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-gerech-

tigde leeftijd) maximaal 1000 euro aanvragen 

voor een opleiding, training of cursus. 

Vraag op tijd aan
De eerste aanvraagtermijn voor STAP-budget 

was op 1 maart. De volgende start op 1 mei, 

daarna start iedere twee maanden een nieuw 

aanvraagtijdvak. Om STAP-budget aan te 

kunnen vragen, heeft u een STAP-aanmel-

dingsbewijs van een opleider nodig. 

Kijk op www.stapbudget.nl voor vragen, de 

voorwaarden en de opleidingen die binnen 

het STAP-budget vallen. 

Doe een cursus of opleiding met STAP-budget
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Inwoners en bedrijven ontvangen dit 
jaar de rekening voor de gemeentelijke 
belastingen uiterlijk in april in plaats van 
in februari. Dat komt door een landelijke 
verandering van het berekenen van de 
waarde van huizen en andere gebou-
wen.

Elk jaar wordt de waarde van alle huizen en 

andere gebouwen in de gemeente berekend. 

Uit die berekening komt de WOZ-waarde 

(Wet waardering onroerende zaken). Deze 

waarde wordt gebruikt om te bepalen 

hoeveel belasting u moet betalen, waaron-

der de OZB (Onroerende Zaak Belasting). 

Vanaf 2022 moeten alle gemeenten de 

WOZ-waarde berekenen op basis van het 

aantal vierkante meters (oppervlakte) in plaats 

van het aantal kubieke meters (inhoud). Het 

rekenen met de oppervlakte (m2) gebeurt al 

bij de verkoop en verhuur van woningen. Dat 

gaat de gemeente nu ook doen. Dat is wel 

zo duidelijk.

Aanslag op de mat
Heeft u een huis in Wijdemeren? Dan krijgt u 

de rekening van de gemeente rond 30 april. 

Heeft u een ander gebouw, zoals een kan-

toor of winkel in Wijdemeren? Dan krijgt u de 

rekening rond 31 maart. Stijgt uw WOZ-waar-

de meer dan gemiddeld? Dan krijgt u een 

paar dagen voordat u uw aanslag ontvangt 

een brief met uitleg en het taxatieverslag.

Gespreid betalen
Betaalde u eerder de belasting niet in een 

keer, maar in acht delen? Dat blijft zo. Het 

later versturen van de rekening heeft ook 

geen gevolgen voor het doorgeven van de 

WOZ-waarde aan de belastingdienst. Daar-

voor gebruikt u de waarde van vorig jaar. In 

de meeste gevallen is die door de belasting-

dienst al op uw formulieren ingevuld.

Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 

opnemen met de belastingbalie van de ge-

meente Hilversum via telefoonnummer

(035) 62 92 695. Zij verzorgen voor de ge-

meente Wijdemeren alle belastingen. 

Aanslag gemeentelijke belastingen dit jaar in maart en april

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Kininelaantje 1: uitbreiden kleedkamers, 

   zaakkenmerk Z.71178 (11.03.22)

- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassen 

   woning, zaakkenmerk Z.71359 (23.03.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 10: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71288 (17.03.22)

- Dopheigang 5, 7 en 9: vergroten woning, 

   zaakkenmerk Z.71249 (15.03.22)

- Kortenhoefsedijk 147: verbreden brug,

   zaakkenmerk Z.71350 (23.03.22)

- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.71161 (10.03.22)

Loosdrecht
- Kastanjelaan 17: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.71194 (12.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 152: verbouwen 

   woning en vervangen aanbouw,

   zaakkenmerk Z.71169 (11.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 3: vervangen

   dakkapel, zaakkenmerk Z.71167 (11.03.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96: bouwen

   boothuis, zaakkenmerk Z.71368 (23.03.22)

- Van Collenstraat 28: vervangen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.71250 (15.03.22)

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Zomerspektakel 2022,

   zaakkenmerk Z.71192 (12.03.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen 

bezwaar maken tegen een aanvraag omge-

vingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 101 en 101a: vernieuwen

   beschoeiing, zaakkenmerk Z.70553 (11.03.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 20: maken muurdoorbraak 

   en plaatsen dakramen,

   zaakkenmerk Z.70326 (15.03.22)

- Zuidereinde 74d: bouwen steiger,

   zaakkenmerk Z.70496 (11.03.22)

Kortenhoef
- Hoflaan 64: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69968 (11.03.22)

- Oranjeweg 7: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.69326 (21.03.22) 

Loosdrecht
- Heulakker 5: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70429 (14.03.22)

- Larixlaan 15: vervangen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70631 (14.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 24: uitbreiden 

   verpleeghuis ‘de Beukenhof’,

   zaakkenmerk Z.69305 (10.03.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen 

   bedouin tent gedurende 3 maanden per jaar 

   voor 3 jaar, zaakkenmerk Z.70625 (23.03.22)

- t.h.v. Rading 138: kappen 14 bomen (project 

   Schippershof), zaakkenmerk Z.70564 (16-03-22)

Bekendmakingen 30 maart 2022

Bouwen en wonen

Met de oorlog in Oekraïne en de gas-
prijzen die daardoor blijven stijgen is 
de overstap naar duurzame warmte-
bronnen belangrijker dan ooit. Om 
te kijken naar de mogelijkheden voor 
deze overstap zijn er in Wijdemeren vier 
verkenningsbuurten aangewezen. Eén 
daarvan is de Blijkpolder in Nederhorst 
den Berg. Op dinsdag 5 april organiseert 
de Energiecoöperatie Wijdemeren hier 
een eerste bewonersavond. 

Een verkenningsbuurt is een buurt waar be-

woners, gemeente en andere partijen met el-

kaar de mogelijkheden en kansen voor deze 

overgang naar duurzame warmtebronnen 

gaan verkennen. Welke mogelijkheden zijn 

er en hoe ziet de overgang naar duurzame 

energie er eigenlijk uit? 

Warmtenet
We staan aan het begin en er is nog niets 

besloten. Wel zien we in de Blijkpolder een 

kans voor een collectief warmtenet. Bij 

een collectief warmtenet wordt de warmte 

centraal geproduceerd. Een netwerk van 

leidingen brengt het warme water naar de 

huizen en gebouwen. 

Aanmelden informatieavond
Woont u in de Blijkpolder en wilt u meer 

weten over de overgang naar duurzame 

warmtebronnen? Kom dan op dinsdag 5 april 

om 19.30 uur naar de informatieavond in de 

Warinschool (Overmeerseweg 36). We gaan 

graag met u in gesprek! Aanmelden kan via 

nederhorst.ecwijdemeren.nl. Daar vindt u 

ook alle verdere info over de buurtverkenning.

Buurtverkenning Blijkpolder Nederhorst den Berg

Datum: 30 maart 2022 
Aanvang: 20.00 uur 

Agendapunten

1.  Opening

2.  Vaststelling agenda

3.  Mededelingen

4.  Installatie raadsleden voor de

     periode 2022-2026; de burgemeester 

     neemt de nieuw verkozen raadsleden de 

     eed of de belofte af.

5.  Sluiting

De audio van de raadsvergadering wordt

ook uitgezonden en kunt u volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’) 

Agenda installatie raadsvergadering 
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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



Wijdemeren
informeren

30 maart 2022

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen damwand,

   zaakkenmerk Z.70273 (11.03.22)

- Overmeerseweg 122-124: toevoegen 

   dakkapel en opslaande deuren achtergevel, 

   zaakkenmerk Z.70163 (10.03.22)

- Platanenlaan 60: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70303 (14.03.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen 

   centrumgebouw en twee woningen,

   zaakkenmerk Z.69751 (14.03.22)

Nederhorst den Berg
- Hoepelbuigerslaan 3: bouwen erker

   voorgevel, zaakkenmerk Z.70293 (21.03.22)

>  Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: uitbreiding voor de verkoop 

   van fietsen, zaakkenmerk Z.71185

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de 

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Rectificatie

Op 16 maart 2022 publiceerden wij een 

aangevraagde omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een botenhuis op de Herenweg 

47, Breukeleveen. Het juiste adres moet echter 

zijn Herenweg 47a, Breukeleveen.

>  Ontwerp wijzigingsplan Rading 
198, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerp wijzigingsplan Rading 198, Loosdrecht 

ter inzage wordt gelegd.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 31 maart 2021 gedurende 

6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan 

de Rading 1, Loosdrecht. Dit plan betreft het 

wijzigen van de bestemming voor het realiseren 

van kringlooplandbouw en het omschakelen 

naar een biologische bedrijfsvoering aan 

de Rading 198, Loosdrecht. Het ontwerp 

wijzigingsplan met bijbehorende stukken kan 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl,

door te zoeken op Rading 198, Loosdrecht. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.WP24Rading1982021-on01

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken met de 

administratie van Fysiek Domein, telefoon-

nummer 14 035.

>  Weigering vaststelling bestem-
mingsplan Kortenhoefsedijk 198, 
Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening bekend dat de gemeenteraad in 

de vergadering van16 december 2021 het 

bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198”

niet heeft vastgesteld.

Het ontwerpplan was opgesteld om de

realisatie van 10 woningen mogelijk te maken 

in de vorm van 6 woonschepen (waaronder

1 woonschip met 3 appartementen in de

sociale sector)  en 2 vrijstaande woningen.

De jachthaven zou dan worden opgeheven.

Het gevolg van het niet vaststellen van dit 

bestemmingsplan is dat het reeds geldende 

bestemmingsplan “Het Dode Eind” van kracht 

blijft. Op grond van dit bestemmingsplan is het 

niet mogelijk om, in plaats van de jachthaven, 

woonschepen af te meren.

Ter inzage
Het raadsbesluit tot het niet vaststellen van

het bestemmingsplan “Kortenhoefsedijk 198” 

en de besluitenlijst van de raadsvergadering 

van 16 december 2021 liggen vanaf 31 maart 

2022 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt 

de stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl. Het ontwerp bestem-

mingsplan is nog steeds in te zien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00).

Beroep
Tijdens de beroepstermijn (termijn van 

terinzagelegging) kunnen belanghebbenden, 

schriftelijk beroep instellen tegen het besluit 

tot niet vaststellen van het bestemmingsplan. 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De indiener

van een beroepschrift kan de Voorzieningen-

rechter van de Afdeling eveneens vragen 

een voorlopige voorziening te treffen indien 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 

belangen, dat vereist.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
- Meindert Hobbemastraat nabij huisnr. 10, 

   Nederhorst den Berg : opheffen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats  (17-3-2022)

Wijdemeren

Verkeersbesluit aanwijzen 2 parkeerplaatsen 

voor het opladen van elektrische voertuigen

op 9 locaties in Wijdemeren:

1. Kortenhoef - Bernard van Beeklaan thv

    95-97 (24.03.22)

2. Kortenhoef - parkeerterrein Oudergaarde 

    (24.03.22)

3. Ankeveen - parkeerterrein tegenover

    Bergsepad (24.03.22)

4. Nederhorst den Berg - parkeerstrook thv 

    Dammerweg 31 (24.03.22)

5. Loosdrecht - parkeerterrein naast

    Regenboog 1 (23.03.22)

6. Loosdrecht - parkeerterrein Vuntuslaan 

    (23.03.22)

7. Loosdrecht - parkeerstrook thv

    St. Annepad 23 (23.03.22)

8. Loosdrecht - parkeerterrein naast Tjalk 50 

    (23.03.22)

9. ’s-Graveland - parkeervakken thv

    Zuidereinde 19-21 (23.03.22)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voorgenomen verkoop van 
gronden door de gemeente
Wijdemeren aan Achtererf
Ontwikkeling B.V 

De gemeente Wijdemeren geeft hierbij kennis 

van haar voornemen om twee stroken grond, 

gelegen aan de Tjalk en achter de Schouw te 

verkopen aan  Achtererf Ontwikkeling B.V.

ten behoeve van de realisatie van woningen 

en een toegangsweg voor het plangebied

Het Achtererf. Naar het oordeel van de

gemeente is Achtererf Ontwikkeling B.V de 

enige serieuze gegadigde die in aanmerking

 komt hiervoor. Verdere informatie over deze 

voorgenomen verkoop vindt u online:

www.wijdemeren.nl/achtererf-loosdrecht. 

Indien u zich niet kunt verenigen met dit 

voornemen, dan dient u dit uiterlijk 20 dagen 

na publicatie, kenbaar te maken op de wijze 

zoals op de site genoemd.

>  Mobiliteitsplan Wijdemeren 
2045: Duurzaam, Veilig & Vooruit 

Het concept Mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig 

& Vooruit ligt van 4 april 2022 tot en met 15 

mei 2022 ter inzage. In het Mobiliteitsplan 

wordt een (toekomst)beeld geschetst van de 

gewenste infrastructuur met aandacht voor 

duurzaamheid, verkeersveiligheid, langzaam 

verkeer en leefbaarheid.

 

Inzage en zienswijzen
Het Mobiliteitsplan ligt van 4 april tot en met 

15 mei 2022 ter inzage. Het Mobiliteitsplan is in 

te zien via www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan 

en op afspraak in het gemeentehuis; Rading 1, 

Loosdrecht.

Indienen van een zienswijze kan schriftelijk, 

t.a.v. team Mobiliteitsplan Wijdemeren, Post-

bus 1132, 3800 BC Amersfoort of per e-mail 

naar BG9689@project.rhdhv.com onder 

vermelding van  Zienswijze Duurzaam, Veilig & 

Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045).

Vervolgproces
Na de periode van ter inzagelegging worden 

de ingediende zienswijzen beantwoord in een 

reactienota. Als de zienswijzen daar aanleiding 

toe geven, wordt het rapport  Duurzaam, 

Veilig & Vooruit (Mobiliteitsplan Wijdemeren 

2045) daarop aangepast. De gemeenteraad 

wordt geïnformeerd over de zienswijzen en 

gevraagd het Mobiliteitsplan vast te stellen. 

Deze raadsbehandeling zal naar verwachting 

in september 2022 plaatsvinden. 

Bekendmakingen 30 maart 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 16.30-19.30 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 bekendmakingen 
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 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,
tel. 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) 

Verkeer

Overig


