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>   Klachten? Laat u testen

Heeft u klachten die mogelijk wijzen op het 

coronavirus, zoals neusverkoudheid, keelpijn, 

hoest, koorts, kortademigheid, reuk-/smaak-

verlies of buikklachten? Doe dan gratis een 

coronatest. U kunt telefonisch een afspraak 

maken via 0800-1202. Dit telefoonnummer 

is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

uur. Houd bij het maken van een afspraak 

uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 

U kunt ook online een testafspraak maken 

en de uitslag van de test bekijken. Dit kan via 

www.coronatest.nl. Zonder klachten heeft 

een coronatest geen zin. De test laat alleen 

zien of u op dit moment corona hebt. 

>   Gemeenteraad en organisatie

In verband met de stijgende lijn in het aantal 

besmettingen zullen de bestuurlijke vergade-

ringen van college, commissies en raad vanaf 

deze week ook weer digitaal plaatsvinden. U 

kunt de raads- en commissievergaderingen 

volgen via wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Ook de ambtelijke organisatie werkt vanaf 28 

september weer zo veel als mogelijk vanuit 

huis. De openingstijden van de afdeling 

burgerzaken blijven vooralsnog ongewijzigd. 

We verzoeken u wel om zo veel mogelijk 

alleen te komen en u aan de maatregelen op 

te volgen die gelden in de publieksruimte van 

het gemeentehuis.

>   Op reis? Wees voorbereid

De herfstvakantie staat voor de deur. Bent u 

van plan om tijdens de herfstvakantie naar 

het buitenland op reis te gaan? Volg overal 

de basisregels, dus houd 1,5 meter afstand, 

was vaak uw handen en laat u testen bij 

klachten. Wees voor u vertrekt goed op de 

hoogte van de maatregelen die gelden in het 

land van bestemming. Download bovendien 

de Reisapp van Buitenlandse zaken en zet 

pushberichten aan. Houd tijdens uw vakantie 

het Nederlandse reisadvies in de gaten. Reist 

u (terug) naar Nederland vanuit een gebied 

met veel coronabesmettingen? Houd dan 

rekening met een thuisquarantaine van tien 

dagen. 

>   Coronadashboard
Het coronadashboard van de GGD geeft u 

een overzicht van actuele cijfers in de regio 

Gooi en Vechtstreek. Bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers aan de teststraat, de bevestig-

de besmettingen, ziekenhuisopnames en 

gemelde overledenen. Het dashboard wordt 

(voor zover de cijfers bij ons bekend zijn) twee 

keer per dag ververst. Bekijk het dashboard op 

www.ggdgv.nl/coronadashboard.

Het gaat niet goed met de bestrij-
ding van het coronavirus. De cijfers 
lopen zo snel op, ook in onze regio,  
dat we nu iets moeten doen om het 
tij te keren. Daarom zijn er weer ex-
tra maatregelen aangekondigd. Niet 
fijn, wel echt nodig.

Daar gáán we weer, hoor ik u denken. Dat 

begrijp ik goed. Algauw overheerst het gevoel 

dat we weer van voren af aan beginnen. 

Toch is deze tweede golf anders. We hebben 

geleerd van de eerste golf. We weten goed 

hoe we verdere besmetting tegen kunnen 

gaan.  Houd anderhalve meter afstand, was 

regelmatig uw handen en vermijd drukte, dat 

is onze mantra al maanden. Zo hebben we er 

met elkaar in maart en april voor gezorgd dat 

het aantal besmettingen terugliep, de zieken-

huizen weer leger raakten, dat we letterlijk op 

adem konden komen, dat het leven weer wat 

vrijer en lichter werd. 

Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat we 

vooral de maatregelen naleven voor een ander. 

We doen dit omdat we onze dierbaren niet 

ziek willen laten worden.  We doen het zodat 

de horeca niet dicht hoeft. We doen het omdat 

we willen dat ondernemers blijven bestaan. Wij 

doen dit omdat we willen dat onze jeugd zich 

vrij en veilig kan voelen. Wat dat betreft leven 

we in een bijzondere tijd. Wij kunnen als indivi-

duen ervoor zorgen dat wij als collectief hier zo 

goed mogelijk doorheen komen.   

Het vraagt veel van ons allen. Dat besef ik. 

Daarom bezoeken de wethouders en ik de 

komende week diverse ondernemers en 

ook een aantal (sport)verenigingen om de 

situatie met ze te bespreken en te kijken wat 

we gezamenlijk extra kunnen doen. Dus niet 

alleen de landelijke maatregelen opvolgen 

maar ook kijken wat we in Wijdemeren extra 

kunnen doen. Alles op alles zetten zodat ons 

land niet weer op slot hoeft.

Voor jongeren is dit een extra zware tijd. Ze 

zijn onzeker over studie, baan en toekomst. 

De klachten zijn bij hen vaak mild. Voor 

hen is het lastig het belang van naleving te 

voelen waardoor ze dit in sommige gevallen 

nalaten. Ik wil ze graag op het hart drukken 

de maatregelen wél te (blijven) opvolgen. 

Ook al word je zelf niet ziek, je kan iemand 

anders besmetten die daar wel erg ziek van 

wordt. Belangrijk is dat we het gesprek met 

onze jeugd blijven aangaan; thuis, op school 

en waar het dan ook schikt. Praten over 

wat je lastig vindt helpt; dat geldt voor ons 

allemaal. Wij delen allemaal dezelfde “corona 

moeheid” maar ook hetzelfde vooruitzicht: 

een leven zonder corona en een leven 

waarin wij ons weer vrij voelen en dichterbij 

elkaar kunnen zijn. Tot slot: zorg goed voor 

uzelf en voor elkaar. Heeft u klachten? Blijf 

thuis en laat u testen. Alleen samen kunnen 

we verdere verspreiding van het coronavirus 

voorkomen. Ik reken op u. 

Crys Larson 

Burgemeester Wijdemeren
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>  Bekendmaking wet
geluidhinder (ontwerpbesluit)

RECTIFICATIE

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is het ontwerpbestemmingsplan 

“Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud Loos-

drechtsedijk 243” te Loosdrecht. Dit bestem-

mingsplan richt zich op het mede gebruik van 

de recreatieappartementen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 voor permanente bewoning. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 

geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. Drie 

van de beoogde woningen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 zullenvanwege het verkeer 

op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere 

geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-

grenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. 

De maximale ontheffingswaarde wordt niet 

overschreden. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a 

Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor de 

appartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

243 hogere waarden vast te stellen.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 1 oktober 2020 geduren-

de zes weken gezamenlijk met het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken 

opvragen via info@wijdemeren.nl .

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter 

inzage legging gemotiveerde zienswijzen schrif-

telijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke 

zienswijze moet worden gericht aan het college 

van burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren, Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Ook 

kunt u een mondelinge zienswijze indienen. 

Hiertoe kunt u een afspraak maken via info@

wijdemeren.nl. 

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben Ingebracht, 

zoals hierboven beschreven, en belangheb-

bend zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het 

definitieve besluit tot het verlenen van de hogere 

waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Loosdrechtsedijk 243, 
Oud-Loosdrecht

RECTIFICATIE

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 ontwerpbe-

stemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 243 in 

Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loos-

drechtsedijk 243 in Oud-Loosdrecht. Dit ont-

werpbestemmingsplan richt zich op het mede 

gebruik van de recreatieappartementen aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente 

bewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 

1 oktober 2020 gedurende zes weken ter 

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen 

op www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.

BP8800Old2432020-on00. U kunt de stukken 

ook digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Eilandseweg 4a, Nederhorst den 
Berg

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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 4a in Nederhorst den 

Berg ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP8900Eil-

wg4a2020-on00. U kunt de stukken ook digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan Ei-
landseweg 10 ws 02, Nederhorst 
den Berg

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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 10 ws 02 in Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP9000Eil-

wg102020-on00. U kunt de stukken ook digitaal 

opvragen via info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012 - Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, Loosdrecht.

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 door de gemeen-

teraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 vastgestelde bestemmingsplan 

Partiele herziening bestemmingsplan Loos-

drecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 

- Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht, 

onherroepelijk is geworden.

Het plan
Op basis van het nu geldende bestemmings-

plan zijn de drie aanwezige woningen bestemd 

voor wonen en mag er nog één burgerwoning 

worden gebouwd. Voor een deel is het perceel 

nog bestemd voor bedrijf.

 

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken worden ingezien op www.ruimtelijke-

plannen.nl. 

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.

Bouwen en wonen
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De provincie Noord-Holland be-
slist op maandag 5 oktober over 
de nieuwe provinciale omgevings-
verordening. In deze verorde-
ning is het ’Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ (BPL) als beschermende 
maatregel opgenomen. Het ge-
volg? Wijdemeren komt klem te 
zitten als het gaat om woningbouw 
en andere ontwikkelingen die no-
dig zijn om onze dorpen levendig 
te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over 

deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij 

veel waarde aan de natuur en het landschap 

om ons heen, maar daarnaast moet er ook 

ruimte zijn om te wonen, te recreëren en te 

werken. Met de nieuwe omgevingsverorde-

ning doorkruist de provincie eenzijdig deze 

verschillende belangen. 

Veel aanvragen
Net als in andere gemeenten, zijn we in 

Wijdemeren altijd in gesprek met verschil-

lende partijen, ontwikkelaars, (jachthaven)

ondernemers over bouwplannen of plannen 

voor uitbreiding en modernisering. Veel 

van deze plannen zouden op korte termijn 

onder de nieuwe ruimtelijke spelregels van 

de provincie gaan vallen. Of deze plannen 

dan nog door kunnen gaan, is zeer de vraag. 

Daarom dienen veel plannenmakers nu nog 

een aanvraag in voor een omgevingsver-

gunning of een bestemmingsplanwijziging. 

U zult de komende tijd daarom meer omge-

vingsvergunningen en bestemmingsplannen 

bij de officiële bekendmakingen zien staan.

Meepraten over plannen
Uiteraard doorlopen deze plannen alsnog 

de gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt 

dus nog gelegenheid om mee te praten over 

deze plannen. De input uit deze gesprek-

ken kan leiden tot een herziening van het 

ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende 

uiteraard het recht om bezwaar te maken. 

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om 

het besluit te nemen over het al dan niet 

vaststellen van het bestemmingsplan of de 

omgevingsvergunning.

Meer ruimtelijke plannen in procedure


