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Verloren of gevonden?

Westelijke Drecht
gesloten

Bent u iets verloren? Als gemeente zetten
we alle gevonden voorwerpen die bij ons
binnen gebracht worden op
www.verlorenofgevonden.nl. Op deze
landelijke website kunt u zelf ook verloren
en gevonden voorwerpen melden, zoeken
en vinden.

Volg ons ook op:

In verband met werkzaamheden aan het
Waterleidingkanaal is de Westelijke Drecht,
ter hoogte van het Trekpad, in Loosdrecht
afgesloten van 1 november tot en met
31 december 2019. In geval van vorst zal de
afsluiting duren tot uiterlijk 15 januari 2020.
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@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41
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Meer groen = minder hitte
Het was warm en droog de afgelopen weken! In een omgeving met
veel stenen blijft de warmte nog
meer hangen. Tijd voor meer groen
in de tuin.
Door verdamping en schaduw zorgen planten ervoor dat het in de zomer minder warm
wordt in uw tuin. Neem bijvoorbeeld een oude
boom, die geeft dezelfde verkoeling als tien
airco’s en kan tienduizend liter water per seizoen verdampen. Stenen en tegels doen juist
het tegenovergestelde. Die houden de warmte
vast, waardoor het nog heter wordt. Planten
maken uw tuin dus koeler.

Wat kunt u doen?

Heftige regenbuien

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen
aan een groenere omgeving, bijvoorbeeld
door tegels en beton te beperken tot maximaal een kwart van de tuin, door houten
schuttingen te vervangen door of laten
begroeien met een groene heg óf door een
groen dak aan te leggen. Met een groen dak
slaat u drie vliegen in één klap. U helpt mee
overlast door regen te voorkomen, zorgt voor
de vogels, bijen en vlinders en houdt het eronder koel. Op een warme zomerse dag kan een
groen dak vele graden schelen.

Bijkomend voordeel van meer groen in de
tuin is dat heftige regenbuien, zoals op 12 juli,
makkelijker in de bodem wegzakken.
Hierdoor worden de riolen minder zwaar
belast en kunnen we wateroverlast op straat
(gedeeltelijk) voorkomen. Regenwater dat op
uw huis valt, kunt u eventueel opvangen in een
regenton en weer gebruiken om de planten
mee te bewateren.

Officiële bekendmakingen
(24.07.19)

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 20a: vervangen brug (24.07.19)
- Herenweg 24: bouwen schuur (22.07.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (22.07.19)
- Zuidereinde 149a: aanbrengen buitenisolatie aan
woning en maken van aanbouw (19.07.19)

Kortenhoef

gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (17.07.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Loosdrecht

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (19.07.19)
- Noordereinde 54a: brandveilig gebruik Huys Brambergen (12.07.19)
- Zuidereinde 246: vervangen beschoeiing en steiger
(11.07.19)

Loosdrecht

- t.h.v. Curtevenneweg 2: kappen vier bomen in de
Meenthof (17.07.19)
- Kerklaan 22: maken uitweg (12.07.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkaper (16.07.19)
- Kortenhoefsedijk 198: bouwen bedrijfsgebouw
(11.07.19)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (24.07.19)
- Middenweg 26a: uitbreiding werktuigenberging

Ankeveen
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad

- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (19.07.19)
- Jhr. van Sypesteynlaan 49: plaatsen dakkapel (16.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning
(12.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker
(12.07.19)

- Eikenlaan 72: plaatsen dakkaper en dakkapel (16.07.19)
- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (16.07.19)
- de Kreek 1: plaatsen dakopbouw (11.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146a: plaatsen rookkanaal
(18.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning
(16.07.19)
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- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning
- Rading 146: bouwen supermarkt

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw
- Reeweg 16: inpandige uitbreiding bedrijfsruimte

Bestemmingsplan buitengebied Kortenhoef (de Kwakel 20)
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat tegen
het door de gemeenteraad op 4 april 2019 vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef (de Kwakel
20) geen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Het
bestemmingsplan is dan ook onherroepelijk geworden.
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden
in Bedrijf. De huidige opstallen worden gesloopt en er zal
een nieuwe woning met hal worden gebouwd.

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

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

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.

Bezwaar indienen

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

- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (12.07.19)
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (19.07.19)
- Machineweg 32b: wijzigen gevel (24.07.19)

>

Ter inzage

>

Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Van Mierislaan t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde
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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

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) .

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.

