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Gewijzigde openingstijden
In verband met Goede Vrijdag en Pasen is het
gemeentehuis op vrijdag 2 april en maandag 5 april
gesloten. Vanaf dinsdag 6 april helpen wij u graag
weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

#mooiWijdemeren
@sony_photography2020

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Terugblik verkiezingen

De verkiezingen zijn achter de rug. Na een
lange voorbereiding kunnen we terugkijken
op geslaagde verkiezingsdagen. We bedanken
alle vrijwilligers voor hun enorme inzet tijdens
deze dagen. En wat was er een mooie opkomst in onze gemeente! Maar liefst 84,7%
van de kiesgerechtigde inwoners heeft gebruik
gemaakt van zijn/haar stemrecht.
De definitieve uitslag van onze gemeente op
kandidaatsniveau is te vinden op
wijdemeren.nl/verkiezingen.
>

Aardgasvrij Wijdemeren: wat vindt u?
De Rijksoverheid vraagt ons om in
30 jaar tijd wijk voor wijk van het
aardgas af te stappen. Om daar
invulling aan te geven werken we
in 2021 aan een plan waarin we
op hoofdlijnen beschrijven hoe
we dit gaan doen, de zogenaamde
Transitievisie Warmte. We vinden het
belangrijk dat u hierover mee kunt
praten en denken. Vul daarom de
enquête in en laat ons weten waar u
kansen ziet, of u zich zorgen maakt
en hoe we u het beste op de hoogte
kunnen houden.

Wethouder Boermans: “Deze enquête is
een belangrijke stap richting de Transitievisie
Warmte. Ik ben erg benieuwd hoe u over
de plannen denkt om wijk voor wijk van het
aardgas af te gaan en wil ook graag weten
welke zorgen er leven. Zo wordt het steeds
duidelijker welke stappen we nog moeten
zetten om deze grote verandering in onze
hele gemeente door te voeren.”

Doe ook mee!
U kunt de enquête tot en met maandag 19
april invullen via www.wijdemeren.nl/tvw.
Deelname duurt ongeveer tien minuten.
Op woensdag 26 mei is er een digitale
bewonersbijeenkomst over de Transitievisie

Huldigen winnaars cybergame
Een paar maanden geleden riep de
gemeente, samen met politie en
scholen, kinderen tussen de 8 en 12
jaar op cyberagent te worden en mee
te spelen met de game HackShield.
De game maakt kinderen weerbaar
tegen cybercriminaliteit.
Donderdag 25 maart werden de winnende
cyberagents gehuldigd met een heus certificaat
en een mooi prijzenpakket. Burgemeester Crys
Larson zette Elin Oudenaller van de Regenboogschool en Leon de Bruijn van de Catamaranschool in het zonnetje voor hun prestaties.

Meer cyberagents nodig
Burgemeester Crys Larson: “De missie is nog
niet voorbij. Wil jij leren hoe je cybercriminaliteit herkent en voorkomt? En wil jij jezelf, je
familie, vrienden en de gemeente beschermen
tegen online gevaar? Meld je aan! Jullie hulp
blijft nodig om digitale boeven te stoppen.“ Op
www.joinhackshield.nl/gemeente/wijdemeren
vindt u meer informatie over de game en kan
uw zoon of dochter zich aanmelden.

Warmte. We presenteren dan onder andere
de resultaten van de enquête.

Bewonersbijeenkomst
Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen
we u mee in de plannen van de gemeente
om aardgasvrij te worden, we brengen u op
de hoogte van de keuzes die nog gemaakt
moeten worden en de maatregelen die u
nu al kunt treffen om te zijner tijd klaar te
zijn voor een overstap naar een alternatieve energiebron. Uiteraard is er ook tijdens
deze bewonersbijeenkomst de mogelijkheid om uw zorgen en ideeën met ons te
delen. Binnenkort informeren we u hier
verder over.

Wijziging ophaaldag GAD

Op Goede Vrijdag 2 april wordt het huishoudelijk afval opgehaald zoals u gewend
bent. Op tweede paasdag, maandag 5 april,
wordt er geen huishoudelijk afval opgehaald.
Dit verschuift naar dinsdag 6 april. Het kan
gebeuren dat uw container op dinsdag 6 april
later opgehaald wordt dan u gewend bent. Dit
kan uitlopen tot 21.00 uur. Houd de containers
en vuilniszakken goed zichtbaar en bereikbaar
voor de medewerkers van de GAD. De inzameling van papier en karton wordt op meerdere
dagen ingehaald. Raadpleeg hiervoor de GAD
inzamelkalenderapp.
>

Hey, het is ok!

De helft van de Nederlanders krijgt ooit te
maken met psychische problemen. Sommige
mensen voelen zich door de coronatijd sneller
somber, angstig of gestrest. Extra aandacht
voor mentale fitheid is juist nu belangrijk. De
campagne ‘Hey, het is oké’ van de Gooi en
Vechtstreek moedigt iedereen aan om in
gesprek te gaan als het wat minder gaat. Op
www.ggdgv.nl/heyhetisoke kunt u praktische
tips, hulp en gratis trainingen vinden om beter
in uw vel te zitten.
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Tegemoetkoming woonkosten
Heeft u door de coronacrisis een vermindering van het inkomen met minimaal
35 procent waardoor u de woonkosten
niet meer kunt betalen? Dan komt u
mogelijk in aanmerking voor de
Tijdelijke Ondersteuning van
Noodzakelijke Kosten (TONK).
De TONK is een steunmaatregel van het Rijk.
Het is een tegemoetkoming in de woonkosten (huur en hypotheek) voor de periode
van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor TONK

moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
• U heeft te maken met een inkomensterugval van 35 procent of meer ten opzichte
van januari 2020.
• De terugval in het inkomen is veroorzaakt
door coronacrisis en/of door de corona
maatregelen van het Rijk.
• Uw woonkosten bedragen 40 procent of
meer van uw huidige inkomen.
• U heeft niet meer eigen vermogen dan
6.295 euro voor een alleenstaande en
12.590 euro voor een huishouden of een
alleenstaande ouder (vermogen dat in de
woning, voertuigen, bedrijfspanden e.d. zit

telt niet mee).

400 euro
De tegemoetkoming is een vast bedrag van
400 euro per maand. In totaal kan een huishouden dus maximaal 2400 euro ontvangen
voor de maanden januari tot en met juni. Dit
bedrag wordt in één keer uitgekeerd.

Aanvragen
U kunt de TONK aanvragen via
www.wijdemeren.nl/TONK.
Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar
TONK@wijdemeren.nl.

Sociaal makelaar Hetty: bedankt!
Na 11 jaar neemt sociaal makelaar Hetty
Kastelein afscheid van de gemeente
Wijdemeren. Jarenlang was zij de verbindende factor tussen maatschappelijke organisaties, welzijnsorganisaties en
vrijwilligers. Ook startte ze vele mooie
projecten in onze gemeente.
“Ik kijk met veel plezier terug op de prachtige projecten die gerealiseerd zijn. Denk aan
het invoeren van het Jeugdcultuurfonds,
muziekeducatie op scholen, taalstages, de
inzet van het ANWB automaatje en de Fiets-

boot in Loosdrecht. Maar vooral het goede
contact en de geweldige inzet van onze
inwoners maakten mijn werk een feestje.”

Koppelaar
De laatste drie jaar was Hetty ook coördinator van vrijwilligersplatform De Appelboom.
“Ik heb veel mensen geholpen aan vrijwilligerswerk en organisaties blij gemaakt met
vrijwilligers. De koppelingen die ik maakte
leidden vaak tot mooi resultaat.”

Een gouden combinatie
Wethouder Rosalie van Rijn: “De inzet van
Hetty is voor onschatbare waarde geweest
voor onze verenigingen, instellingen en
organisaties. Ze wist mensen te enthousiasmeren en bracht mensen samen.
Een gouden combinatie. Hetty, bedankt
voor je inzet!”
De werkzaamheden van Hetty Kastelein
worden voortgezet binnen het dorpenteam.
Kijk voor de contactgegevens op
www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Voorkom een boete: ruim hondenpoep op
Hondenpoep… we ontvangen er met grote
regelmaat klachten over. We willen u er
daarom nogmaals op wijzen dat in heel
Wijdemeren een opruimplicht geldt.
Voor de opruimplicht gelden geen uitzonderingen. Ook in bermen, plantsoenen en
grasstroken moeten hondeneigenaren de
hondenpoep opruimen.

Zakjesdispensers

Honden op het strand

Behoefte aan uitlaatplek

Voor het niet opruimen van hondenpoep
kunt u een boete krijgen van 140 euro
(exclusief 9 euro administratiekosten). Dat is
toch zonde! Om het gemakkelijker te maken
om de hondenpoep op te ruimen staan er
op 46 locaties in de gemeente zakjesdispensers. Bekijk de locaties op
www.deappelboom.nl/hondenpoep.

Vanaf 1 mei controleert de provincie
Noord-Holland de kwaliteit van het water bij
de verschillende zwemplekken in Wijdemeren. Daarom is het vanaf 1 april tot 1 oktober
niet toegestaan om met uw hond op de
stranden te komen. Vanaf 1 april gaan onze
handhavers hierop toezien.

Dat er grote behoefte is aan een uitlaatplek
voor honden in o.a. Oud-Loosdrecht is bekend. Eind vorig jaar werden hiervoor ruim
40 handtekeningen overhandigd. Dorpscoördinator Saskia Hille is samen met de
indiener op zoek naar een geschikte locatie.

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: aanvullende
wijziging verbouwen villa voor groepswoning
ouderen (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 71: uitbreiden
bedrijfswoning (19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 23a: wijzigen gevel
(19.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (23.03.21)
- Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 204:
kappen boom (11.03.21)
- Rading 146: plaatsen billboards (18.03.21)

>

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg 14: kappen boom (11.03.21)

’s-Graveland
Kortenhoef
- Berkenhof 2: plaatsen raam zijgevel (13.03.21)
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort
(14.03.21)
- Moleneind 7: plaatsen overkapping (12.03.21)
- Moleneind 73: veranderen aanbouw (11.03.21)

Loosdrecht
- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (23.03.21)
- De Schakel 1: plaatsen dakkapel (12.03.21)
- Horndijk 25: uitbreiden woning (17.03.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen
golfbreker (12.03.21)
- Rading 1: afwijken bestemminsplan voor
gebruiken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar
(17.03.21)
- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (23.03.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

- Beresteinseweg 1 t/m 3: bouwen
drie-onder-één-kapwoning (23.03.21)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel (15), 16, 17 en 18 juli 2021
(18.03.21)
- Noordereinde 71: wijzigen voorgevel en
plaatsen dakkapel (11.03.21)
- Noordereinde 371: plaatsen schuur (11.03.21)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen zestien bomen
(11.03.21)
- Koninginneweg 73b: afwijken bestemmingsplan kantoor naar wonen (18.03.21)
- Kortenhoefsedijk 89: renoveren woning (16.03.21)

- Bloklaan 22a BG04: afwijken bestemmingsplan voor glamping gedurende drie jaar (23.03.21)
- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en doortreken aanbouw (23.03.21)

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

Kortenhoef
- Koninginneweg 61a: plaatsen aanbouw en
constructieve doorbraak (12.03.21)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: bouwen clubhuis
en loods (11.03.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b, en c: wijzigen
gevels (18.03.21)

- Dammerweg 6: vernieuwen antenneinstallatie (P-214) (23.03.21)
- Eilandseweg 9c: maken uitweg (12.03.21)
- Hinderdam 7d: bouwen recreatiewoning
(18.03.21)
- Vaartweg 20-21: wijziging woning kavel 3
(project Vlindertuin) (18.03.21)

> Bekendmaking ontwerpverklaring
van geen bedenkingen en ontwerpomgevingsvergunning bouw van
twee woningen op het perceel
Reeweg 2 a/b, Nederhorst den Berg

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend voornemens te zijn om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning 1e fase
(het gebruiken van gronden of bouwwerken in
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Officiële bekendmakingen
strijd met een bestemmingsplan) te verlenen
voor de bouw van twee woningen op het
perceel Reeweg 2 a/b in Nederhorst den Berg.
De bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.
Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse
geldende bestemmingsplan Buitengebied
Nederhorst den Berg. Het perceel is bestemd
voor Bedrijf met deels de functieaanduiding detailhandel, alsmede voor Waarde-Archeologie 4.
Op 11 maart 2021 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven, als bedoeld in artikel 2.27 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor het
afwijken van genoemd bestemmingsplan.

Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken alsmede de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen vanaf 1
april 2021 gedurende zes weken ter inzage. De
stukken kunnen worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
(imrocode NL.IMRO.1696.OVReeweg2ab2021-on00
of via het adres Reeweg 2a Nederhorst den Berg).
De stukken kunnen tevens worden opgevraagd
via info@wijdemeren.nl

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan schriftelijk (onder vermelding van
Z.60165) of mondeling een zienswijze worden
ingediend. Schriftelijke zienswijzen tegen de
ontwerp-omgevingsvergunning moeten
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders. Een schriftelijke
zienswijze tegen de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen moet worden ingediend bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het
inwinnen van informatie kan contact op worden
genomen met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner
tijd beroep in te kunnen stellen moet een zienswijze over het genomen besluit zijn ingediend.

Bekendmaking wet geluidhinder
Reeweg 2/b, Nederhorst den Berg
(ontwerpbesluit)
>

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.
Er is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend ten behoeve van het afwijken van het
bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den
Berg, (Wabo artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°).
Het gaat om realisatie van twee woningen aan
de Reeweg 2a/b te Nederhorst den Berg. Ten
gevolge van het wegverkeer op Dammerweg
zullen de woningen een hogere geluidsbelasting
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde
genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester
en wethouders hebben overeenkomstig artikel
83 en 110a Wet geluidhinder voor deze twee
woningen in ontwerp hogere waarden vast
gesteld.

Inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde
stukken liggen vanaf 1 april 2021 gedurende
zes weken ter inzage samen met de ontwerpomgevingsvergunning. U kunt de stukken
over de ontwerp-omgevingsvergunning (met
ontwerp-besluit verklaring van geen bedenkingen) inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het
ontwerp-besluit ontheffing hogere grenswaarden
op grond van de Wet geluidhinder met bijbehorende stukken kunnen ingezien worden op
www.wijdemeren.nl/terinzage.
Desgewenst kan een mondelinge toelichting
worden gegeven op het ontwerpbesluit.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de
administratie van de afdeling Fysiek Domein via
telefoonnummer 14 035. Desgewenst kunnen
de stukken worden opgevraagd via
info@wijdemeren.nl.

Zienswijze
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die
een zienswijze inbrengt, kan schriftelijk verzoeken
om de persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen
worden ingebracht. In dat geval wordt een
gedachtewisseling gehouden over het ontwerp
van de beschikking met vertegenwoordigers van
de gemeente. U kunt hiervoor contact opnemen
met de administratie van de afdeling Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035.

gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en
bijbehorende stukken kunt u inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

>

Collectevergunning

Loosdrecht
- Hilversumse Cricket Club, collectevergunning
van 9 mei tot en met 15 mei 2021 (25.03.21)

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Nieuwe naamgeving gemeentelijk bouwwerk

Op 16 maart 2021 heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten tot
naamgeving “Jaap Zeldenrijk Plantsoen” en
ondertitel “Verzetsleider met schuilnaam Jaap
Haan 1915-1997” aan de openbare ruimte bij
de rotonde tegenover het oude gemeentehuis
van Loosdrecht. Hier is het oorlogsmonument
gesitueerd.
Jaap Zeldenrijk is drager van het Verzetsherdenkingskruis en Kruis van Verdienste.

Loosdrecht
- T.h.v. Regenboog 6: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (22.03.21)

U kunt binnen zes weken na de publicatie van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Meerhoekweg 2: opheffen algemene
gehandicaptenparkeerplaats (bij algemene
GPP ) (15.03.21)
- T.h.v. Lijsterlaan 27: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met
aanvrager) (24.12.20)

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Beroep

Kortenhoef

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
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.

- T.h.v. A.N. van Pellecomhof 11: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
bij GPP met aanvrager) (18.03.21)

Bezwaar indienen

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Besluit omgevingsvergunning
herbouwen landhuis met aanbouw,
bouwen carport, tuinkas en zwembad en gedeeltelijk revitaliseren tuin
Noordereinde 50, ’s-Graveland

Overig

>

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

>

Drank- en horecavergunning

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,

Loosdrecht

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid,
onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het herbouwen
van een landhuis met aanbouw en het bouwen
van een carport, tuinkas en zwembad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin op het perceel
Noordereinde 50 in ’s-Graveland. Op het ontwerpbesluit en de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend

- De Haven Club, Boegspriet 25 (12.03.21)

Utrecht).

De omgevingsvergunning bestaat uit de
volgende activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,
lid 1 onder c, Wabo).

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>

Ontheffing objecten openbare weg

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit

’s-Graveland

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

- Zuidereinde 62: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats voor de woning (12.03.21)

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcontainer op de
parkeerplaats tegenover de woning (16.03.21)

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 verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Inzage

Hoger beroep indienen

De omgevingsvergunning ligt vanaf 1 april 2021

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
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verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

