
>   Toeristenbelasting
In de gemeente Wijdemeren heffen we toeris-

tenbelasting. De eigenaar van een verblijfplaats 

krijgt deze belastingaanslag. Dat kan een hotel- of 

campingeigenaar zijn, maar dit geldt ook voor 

particulieren die een woning als vakantieadres 

verhuren. De eigenaar kan de toeristenbelasting

vervolgens aan de klant doorberekenen. Verhuurt

u een woning als vakantieverblijf en heeft u nooit 

eerder een aanslag toeristenbelasting ontvangen?

Meld u zich dan via

www.wijdemeren.nl/toeristenbelasting (via 

aanvragen). Let op: sinds 2020 voert de gemeente 

Hilversum de belastingtaken uit voor Wijdemeren.

Vragen? Mail dan naar

belastingenwijdemeren@hilversum.nl of bel

met (035) 62 92 695.

>   Gooi & Vechtstreek Inclusief
Op 15 juni 2021 trapt de nieuwe stichting Gooi & 

Vechtstreek Inclusief af met een livestreamuitzen-

ding van de talkshow ‘Koffie Verkeerd’. De stichting 

maakt in de uitzending plannen bekend rondom 

het regenboogbeleid: sociale acceptatie, veiligheid 

en zichtbaarheid van LHBTIQ+-personen in de 

regio. Diverse gemeenten zijn aangesloten bij 

de stichting, waaronder Wijdemeren Inclusief. 

Iedere gemeente is vertegenwoordigd door een 

aantal vrijwilligers. Meer informatie of als vrijwilliger 

aansluiten bij de stichting? Mail naar

info@gooienvechtstreekinclusief.nl.

Volg de uitzending via

www.cafe-brabant.nl/hilversum-inclusief.html. 

>   Ontwerp omgevingsvisie ter 
     inzage
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren

ligt sinds donderdag 3 juni ter inzage. Wethouder

Jos Kea: “Namens het college bedank ik iedereen 

die een bijdrage heeft geleverd aan de visie op de 

toekomst van onze mooie gemeente. Onder de 

bezielende leiding van mijn voorganger Jan Klink is 

een ontwerp omgevingsvisie geschreven die voor 

95% klaar is. Inwoners, ondernemers, belangenor-

ganisaties en raadsleden hebben samen invulling 

gegeven aan het toekomstbeeld van onze 

gemeente. Dat is terug te zien in het resultaat.” Zie 

ook de officiële publicatie op pagina 3. 

>   Geldige reisdocumenten
Heeft u voor de zomervakantie nog een nieuw 

reisdocument of rijbewijs nodig? Maak dan op tijd

een afspraak. Na het aanvragen duurt het een week

voor uw nieuwe document klaar is. Maak per 

persoon en per product dat u wilt aanvragen een 

aparte afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 035.
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Check zwemwaterkwaliteit

Met het mooie weer is het lekker om naar één

van de Wijdemeerse strandjes te gaan. Check altijd 

eerst de (gratis) zwemwater-app om te zien waar 

u veilig kunt zwemmen. U kunt de kwaliteit van het 

water ook bekijken via www.zwemwater.nl.

Offi  ciële
bekendmakingen

Cabomba is een waterplant die u 
liever niet tegenkomt als u zwemt, 
vaart of vist op de plassen. Gelukkig 
is de overlast door alle inspanningen 
minder geworden. Willen we deze 
woekerplanten onder controle hou-
den, dan is jaarlijks beheer nodig. 
Ook u kunt helpen!

De waterplant vormt al jaren een bedreiging 

voor de waterrecreatie en natuur in het 

plassengebied. Cabomba kan zich mak-

kelijk verspreiden door losse stukken plant 

die verderop wortel schieten. Het is dus 

belangrijk om niet door deze planten heen te 

zwemmen of te varen.

Voorkom verspreiding
Heeft u een boot? Dan kunt u helpen om 

de verspreiding tegen te gaan door de wa-

terplanten uit de schroef te halen als u door 

de cabomba gevaren bent. Hiervoor moet 

de motor een paar keer in de achteruitstand 

worden gezet. Daarna kunt u de stukken uit 

het water halen. Belangrijk is dat schroef en 

romp vrij zijn van plantslierten voor u een 

haven invaart. In de haven gooit u de plan-

tenslierten in de groenbak.

Ook als zwemmer kunt u helpen om de ver-

spreiding van cabomba te voorkomen. Ziet u 

losse plantslierten? Leg de stukken dan op de 

oever, minimaal 1 meter vanaf het water. 

Meer doen?
Meld u dan aan als vrijwilliger bij de Vereni-

ging Samen Cabomba Aanpakken en stuur 

een mail naar: vsca.loosdrecht@gmail.com. 

Alleen samen lukt het om de plassen schoon 

en toegankelijk te houden! Meer informatie 

op www.vechtplassen.nl. 
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Peiling toekomstig
gemeentehuis

   Help mee bij het verminderen van cabomba 

Sinds 2021 hebben alle Nederlandse 
gemeenten een nieuwe wettelijke 
taak: het vroegtijdig bieden van hulp 
bij  betalingsachterstanden. Want hoe 
eerder we kunnen helpen, hoe sneller 
het opgelost kan worden. Dat bespaart 
een hoop stress.

De gemeente krijgt elke maand de betalings

achterstanden binnen van energieleveranciers,

zorgverzekeraars, waterbedrijven en woning-

corporaties. Een medewerker van het sociaal 

wijkteam neemt daarna schriftelijk of per-

soonlijk contact op met het huishouden. 

Helpen met oplossen
In een gesprek wordt gekeken of er inderdaad 

hulp vanuit de gemeente nodig én gewenst 

is. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het tot 

stand brengen van een betalingsregeling, het 

aanvragen van (bijzondere) bijstand of andere 

regelingen waar u misschien recht op heeft. 

De hulp is gratis en niet verplicht.

Contact met sociaal wijkteam
Wilt u nu al in contact komen? U kunt terecht 

bij het sociaal wijkteam via telefoonnummer 

14 035 of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. 

Kijk ook op

www.wijdemeren.nl/betalingsachterstand. 

Hulp bij betalingsachterstanden

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
De aanpak van cabomba is één van de 

projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen waarbij 21 partners werken 

aan ruim 25 projecten die samen de natuur, 

de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit 

unieke beschermde natuurgebied verbeteren.
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De gemeente onderzoekt momenteel 
twee locaties voor de eventuele bouw 
van een nieuw gemeentehuis. Het gaat 
om de huidige locatie van het gemeen-
tehuis, Rading 1 in Loosdrecht, en het 
terrein achter de gemeentewerf aan de 
Kwakel in Kortenhoef. Vul uiterlijk zon-
dag 20 juni de enquête in en laat ons 
weten wat u belangrijk vindt voor een 
toekomstig gemeentehuis. 

Het huidige gemeentehuis is verouderd 

en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook 

moet het gemeentehuis in de toekomst een 

energielabel A hebben. Hiervoor zijn forse 

investeringen nodig. Daarnaast is er een 

grote behoefte aan woningbouwlocaties. De 

gemeenteraad heeft de wens uitgesproken 

dat een nieuw gemeentehuis gecombineerd 

wordt met woningbouw en dat er ook 

woningen gebouwd worden op de locatie 

die uiteindelijk niet gekozen wordt als de 

toekomstige locatie voor het gemeentehuis. 

Wat vindt u belangrijk? 
Het gemeentehuis is er natuurlijk in de eerste 

plaats voor u als inwoner. We horen daarom 

graag wat u belangrijk vindt. Welke locatie 

heeft uw voorkeur? Wat vindt u van belang 

voor de dienstverlening en hoe kunnen we 

er een aansprekende en herkenbare plek van 

maken? Doe mee met de peiling en laat het 

aan ons weten. De peiling staat nog open tot 

en met zondag 20 juni via

www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis. 

Heeft u de peiling over een toekomstig gemeentehuis al ingevuld? 

NH Nieuws kwam langs in Wijdemeren 
voor de 65+ tv-serie ‘Noord-Holland 
Beweegt’. Hoe komt u van de corona-
kilo’s af en houdt krachttraining u 
gezond?

In de praktijk blijkt een gezonde levensstijl 

toepassen nog best lastig. In twee afleverin-

gen vertellen presentator Sjoerd Hilarius, de 

buurtsportcoaches 60+ uit Hilversum en de 

heren van Veilig Verkeer Wijdemeren hoe u 

aan een gezonde levensstijl kunt werken. 

Afleveringen terugkijken
In het kader van project Doortrappen geeft 

Veilig Verkeer Wijdemeren diverse fietstips. En 

u wordt letterlijk in beweging gebracht door 

de buurtsportcoaches 60+.  Afleveringen ‘Zo 

kom je van de coronakilo’s af’ en ‘Kracht-

training houd je gezond’ kunt u terugkijken 

via www.nhnieuws.nl (zoek op ‘NH Nieuws 

gezond leven’).

Team Sportservice
Het programma Doortrappen wordt uitge-

voerd door Team Sportservice. Voor vragen 

over het programma, interesse in fietslessen 

of een kosteloos (65+) beweegadvies neemt 

u contact op met Rosanne Hartman via 

rhartman@teamsportservice.nl.

Aandacht voor gezond leven 

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 10: plaatsen dakkapel 

   (22.05.21)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 4: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijf naar wonen (25.05.21)

- Loodijk 3: plaatsen twee dakkapellen (20.05.21)

- Noordereinde 54c: brandveilig gebruik Het 

   Zandkasteel-zorg (21.05.21)

Kortenhoef
- Moeraszegge 10: plaatsen dakkapel (31.05.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (19.05.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (26.05.21)

- Dirk Smorenberglaan 47: plaatsen dakkapel 

   (31.05.21)

- Kalverstraat (ong): bouwen slipway en vlonder 

   (25.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verplaatsen uitweg 

   (20.05.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (29.05.21)

Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 29: plaatsen twee dakkapellen 

   (26.05.21)

- Middenweg 33: bouwen opslagloods (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor tijdelijke standplaats (25.05.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen drie padelbanen 

   (20.05.21)

- Noordereinde 57-59: verbouwen gedeelte 

   kantoor naar appartement (20.05.21)

- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen 

   (01.06.21)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort 

   (01.06.21)

- Kerklaan 25: uitbreiden woning (21.05.21)

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Het is mooi weer. En dat is een uitste-
kend moment om een groen dak aan 
te leggen. Bij de gemeente krijgt u 
een subsidie van 25 euro per vierkante 
meter! 

Groene daken hebben vele voordelen: ze 

zorgen voor isolatie, vertragen de afvoer van 

regenwater, geven verkoeling in de zomer, 

verminderen geluidsoverlast en stimuleren de 

biodiversiteit. Genoeg redenen dus om een 

groen dak aan te leggen. 

Aanvragen 
Gemiddeld kost een groen dak 50 euro per 

vierkante meter. Inwoners en bedrijven ont-

vangen 25 euro subsidie per vierkante meter 

tot een maximaal bedrag van 1000 euro, 

inclusief BTW. De minimale afname is zes 

vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. Voor de actie geldt op=op. 

Kijk voor meer informatie en het doen van 

een subsidieaanvraag op

www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
De energiecoöperatie Wijdemeren organi-

seert voor leden een collectieve inkoopactie 

groene daken. Zij hebben een enthousiaste 

en betrokken leverancier met een goed aan-

bod voor u geselecteerd. Hierdoor wordt het 

nog aantrekkelijker om een groen dak aan te 

leggen. Een persoonlijk aanbod ontvangen? 

Vul het contactformulier in op

www.ecwijderen.nl/groene-sedum-daken. 

Mooi weer! Tijd voor een groen dak



- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Kortenhoefsedijk 183: bouwen steiger (27.05.21)

- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda 

(20.05.21)

Loosdrecht
- Horndijk 20: bouwen woning (27.05.21)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen 

   woning en bijgebouw (25.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen 

   golfbreker (31.05.21)

- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel 

   (27.05.21)

- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (25.05.21)

- Vuntuslaan 38: plaatsen dakopbouw (20.05.21)

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor standplaats voor tien jaar 

   (31.05.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Langs ’s-Gravelandsevaartweg en

   Muijeveldsevaart en bij eiland Meent: vervangen 

   overbeschoeiing (27.05.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

’s-Graveland
- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   van tien jaar (31.05.21)

Kortenhoef
- Moleneind 73: vergroten hoofdgebouw 

   (02.06.21)

Loosdrecht
- Naast Trekpad 41: plaatsen schuur (25.05.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (27.05.21)

- Middenweg 101b: maken uitweg met brug 

   (27.05.21)
- Torenweg 13: maken uitweg (20.05.21)

>  Ontwerp Omgevingsvisie 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren 

2040 met ingang van donderdag 10 juni 2021, zes 

weken ter inzage ligt.

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de

Omgevingswet die naar verwachting op

1 juli 2022 in werking treedt.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het 

nieuwe, integrale strategische beleidsdocument 

voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De leefomgeving is van ons allemaal en maken 

we samen. Daarom hebben we bij het opstellen 

van deze omgevingsvisie inwoners, ondernemers,

belangen¬organisaties en raadsleden uitgenodigd 

om samen invulling te geven aan het toekomst-

beeld. Het gaat immers niet alleen over de inrich-

ting van onze gemeente, maar ook over

hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken.

Hoe we wonen, werken, studeren, sporten,

spelen, recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende 

jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke 

vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit 

de samenleving of markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kern-

opgaven: het creëren van een ge¬zonde en 

vitale leefomgeving in de kernen, het bieden 

van ruimte voor ondernemerschap, versterken 

van de bereikbaarheid en niet in de laatste plaats 

het vormge¬ven van een waardevol natuur- en 

buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevings-

visie verder uitgewerkt en vertaald in strategische 

keuzes en gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen 

van de¬mocratie, lokale beleidsontwikkeling en 

samenwerking tussen overheden, samenleving, 

maatschappelijke organisaties en markt. Zoals 

gezegd: samen maken we de omgeving en als 

gemeente zien we het als onze taak daarin zowel 

te faciliteren, regisseren, investeren als te initiëren.

Ter inzage
De ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf donderdag 

10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage.

De visie kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(IMRO.1696.OVO100wijdm2021-on01.gml) of via 

www.wijdemeren.nl/terinzage. Ook zijn de stuk-

ken digitaal opvraagbaar via info@wijdemeren.nl.  

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een 

reactie over de ontwerp Omgevingsvisie naar 

voren brengen. Schriftelijke zienswijzen 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 of het inwinnen van informatie kan 

contact op worden genomen met de

administratie van het Fysiek Domein,

telefoonummer 14 035.

>  Ontheffing objecten openbare 
weg

Kortenhoef
- Tussen Bernard van Beeklaan en

   A.W. van Voordenlaan: plaatsen schafkeet en   

   bouwhekken (31.05.21)

- Bernard van Beeklaan: plaatsen afvalcontainer 

en dixi-toilet (31.05.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen afvalcontainer (01.06.21)

>  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 inlich-

tingen te verstrekken. Van onderstaand(e)

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

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 

van de wet BRP heeft het college van

burgemeester en wethouders het voornemen het 

adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970,

   per 25-05-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via 14 035 of mail 

naar burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat 

op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- Czerwik, D.M., geboren 19-08-1970,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Kasperczak, P.S., geboren 24-04-1999,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land Onbekend

- Krawczyk, M.R., geboren 24-08-1983, 

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Keur, M.N.A., geboren 15-05-1965,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land – Onbekend

- Keur, S.S.M., geboren 10-09-2002,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

- Keur, S.V.M., geboren 18-08-2005, 

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via telefoon-

nummer 14 035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
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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.

Persoonsregistratie

Overig


