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Phishing WoningNet

Sinds een aantal maanden versturen internetcrimi-

nelen nepberichten (e-mail en sms) waarin ze ten

onrechte de naam van WoningNet gebruiken.

Krijgt u een email en twijfelt u of het om phishing 

gaat? WoningNet geeft uitleg over phishing via het 

gratis informatienummer (0800) 02 02 562.

Lees ook de overige tips op www.woningnet.nl. 
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#mooiWijdemeren
@dutch_fl ora_and_faunaVaccineren zonder afspraak

In augustus kunt u zonder afspraak een eerste 

coronavaccinatie halen. Dit kan dagelijks van

8.30 tot 16.30 uur op de vaccinatielocatie in 

Hilversum (verlengde Zuiderloswal ter hoogte 

van nummer 5). Neem een identiteitsbewijs en 

mondkapje mee. Zie ook www.ggdgv.nl. 

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 47: vernieuwen steiger (13.07.21)

- Herenweg 59: verbouwen woning (26.07.21)

- Nieuweweg 36: vervangen beschoeiing (20.07.21)

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (23.07.21)

- Leeuwenlaan 36a: wijzigen kozijn en plaatsen 

   veranda (27.07.21)

Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 2: uitbreiden woning (19.07.21)

- Zuwe 21a: bouwen woning (18.07.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (16.07.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211c 001: realiseren 

   twee bijgebouwen aan de achterzijde (21.07.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen 

   woning (26.07.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen 

   constructie, gevels en indeling (15.07.21)

- Rembrandtlaan 21: plaatsen schuur (15.07.21)

- Trekpad 31: vervangen woonboot (21.07.21)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 8, 24, 26, 56, 62 en 66: intern 

   verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw (21.07.21)

- Rivièrahof 14: plaatsen dakkapel (23.07.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: plaatsen tijdelijke opslag-

   ruimte voor de periode van vijftien jaar (21.07.21)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing en 

   plaatsen twee meerpalen (22.07.21)

- Noordereinde 13: vervangen dakkapel en 

   dakraam (28.07.21)

Loosdrecht
- Golfslag 7: plaatsen dakkapel (28.07.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: bouwen woning

   (28.07.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 100a: uitbreiden bedrijfswoning 

   (15.07.21)

- Dobbelaan 20: plaatsen dakkapel (28.07.21)

- Lange Wetering 63: bouwen erkerconstructie 

   t.p.v. voorgevel (21.07.21)

- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisves-

   ting kantoor (3 jaar) (26.07.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen 

   dakkapellen (16.07.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (16.07.21)

Loosdrecht
- De Kreek 8: uitbreiden woning (16.07.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- Bloklaan 5 te Loosdrecht: uitbreiden nood-

   stroomvoorziening

- Rading 146 te Loosdrecht: oprichten supermarkt 

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.

> Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de 

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van ver-

huizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van 

de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambts-

halve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 uit te 

schrijven naar Land Onbekend per 19-07-2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

O�  ciële bekendmakingen
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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
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 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 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)

Bouwen en wonen

Kent u het declaratiefonds kinder-
toeslag al? Van het fonds kunt u 
misschien geld krijgen voor sociale, 
culturele, educatieve of sportieve 
activiteiten waar uw kind aan
meedoet. 

Het geld is bijvoorbeeld voor een lidmaat-

schap van een sport- of speeltuinvereniging. 

Een museum, concert of voorstelling. Of 

sportkleding, een cursus of de telefoon- en 

internetkosten van uw kind(eren). 

Hoe hoog is de bijdrage?
U kunt 200 euro per jaar per kind op de 

basisschool krijgen. Of 400 euro per jaar per 

kind op de middelbare school tot 18 jaar. Let 

op: voor deze bijdrage mag uw inkomen niet 

hoger zijn dan 120 procent van het voor uw 

gezin geldende sociaal minimum.

Waar kan ik het aanvragen?
U kunt een bijdrage aanvragen via het

formulier op

www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Heeft u vragen over uw inkomen en het

sociaal minimum? Of hulp nodig bij het 

aanvragen? Dan kunt u terecht bij de

consulenten van het sociaal domein via 

telefoonnummer 14 035.

Declaratiefonds kindertoeslag: extra’s voor gezinnen


