
>   Drukte bij burgerzaken

Vanwege de zomervakantie is het extra druk bij 

burgerzaken met het aanvragen van paspoorten 

of identiteitskaarten. Heeft u een afspraak, maar 

bent u verhinderd? Annuleer dan uw afspraak 

door te bellen naar 14 035 of e-mail naar

info@wijdemeren.nl. Zo kunnen we weer 

iemand anders blij maken met de vrijgekomen 

plek. Let op: donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur 

en vrijdag 30 juli kunt u geen reisdocumenten 

aanvragen vanwege technisch systeemonder-

houd. U kunt wel terecht bij de receptie voor het 

afhalen van eerder aangevraagde documenten. 

>   Asbest naar Hilversum

Sinds 1 juli kunnen asbest en asbestgelijkend 

materiaal alleen nog  worden ingeleverd op het 

scheidingsstation van de GAD in Hilversum. U 

kunt dus niet meer terecht in Weesp, Bussum 

en Huizen. Wilt u asbesthoudend materiaal zelf 

verwijderen uit de woning? Meld dit dan vooraf 

bij het Omgevingsloket via www.wijdemeren.nl/

asbestverwijdering. Zonder registratieformulier 

mag de GAD geen asbest aannemen. Zie voor 

openingstijden van het scheidingsstation en 

voorwaarden www.gad.nl/asbest.

>   Hulp bij vaccinatieafspraak 

Heeft u al een oproep gekregen voor een

vaccinatie tegen corona? Heeft u vragen of wilt 

u hulp bij het maken van een online afspraak? 

Kom dan langs tijdens openingstijden van de 

bibliotheek in Loosdrecht. De medewerkers 

zijn getraind om te helpen bij het gebruiken van 

websites van de overheid.

Zie ook www.bibliotheekgooienmeer.nl.

>   Koffi  eochtend Kortenhoef 

De koffieochtend in het voormalige Wijdehuis in 

Kortenhoef is weer opgestart. De ochtend heet 

inmiddels ‘Kom erbij’ en is een Appelboom-project. 

Op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is 

iedereen van harte welkom om koffie te drinken, 

elkaar te leren kennen, ervaringen te delen en 

te lachen. Het is in Veenstaete aan de Parklaan. 

Aanmelden is niet nodig. Heeft u beperkte mobi-

liteit? Zij zoeken graag naar een oplossing. Neem 

dan contact op met Heleen

van Noort via telefoonnummer 035 68 343 02 

of Irma Kubbenga via 06 22 33 88 03. Zie ook 

www.deappelboom.nl/komerbij.
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Fijne zomervakantie!

Op woensdag 18 augustus verschijnt er weer

een volledige editie van Wijdemeren Informeren.

Tot die tijd publiceren we alleen officiële

bekendmakingen. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Willemijn Schimmel en Daniël 
Kolenberg van Jeugd-Punt gaan de 
straat op om in gesprek te gaan met 
jongeren, maar geven ook voorlich-
ting op basisscholen en coachen 
jongeren van 12 tot 23 jaar in een 
groep of individueel. Zij stellen zich 
graag voor!

“We werken niet zozeer voor, maar vooral 

mét de jongeren. We vragen wat ze nodig 

hebben, wat hun wensen zijn. Echt luisteren 

en in gesprek gaan”, vertelt Willemijn. Dat 

doen ze op straat, maar ook via de gemeen-

te, basisscholen en ouders komen ze met 

jongeren in contact.

Laagdrempelige hulp
Daniël benadrukt dat ze geen jeugdhulp 

bieden. “Het gaat om laagdrempelige hulp 

bij minder complexe zaken. Zoals activiteiten 

die jongeren missen in hun dorp, meer zelf-

vertrouwen ontwikkelen, minder in conflict 

komen met anderen of sociale contacten 

opbouwen. In Kortenhoef trainen we bijvoor-

beeld een groep jongeren via Young Leaderz. 

Ze leren echt van elkaar. De ambitie is dat ze 

positieve rolmodellen in de buurt worden.” 

Contact met de jongerenwerkers
“Belangrijk om te weten is dat we graag in 

gesprek gaan met jongeren en buurtbe-

woners, maar we geen handhavers zijn. Bij 

overlast en vernielingen is het echt nodig om 

de politie te bellen”, aldus Willemijn. 

Heeft uw kind ideeën voor activiteiten, denkt 

u dat individuele coaching iets voor uw kind 

is of heeft u een andere vraag? Neem contact 

op met Willemijn via 06 10 87 01 88 of

ws@jeugd-punt.nl. Daniël bereikt u via

06 24 79 45 88 of dk@jeugd-punt.nl.

Zie ook www.jeugd-punt.nl.   
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   “We werken niet voor, maar echt mét jongeren”  

De Ont-Moet groep (OG) in de 
Emtinckhof in Loosdrecht is een 
plek waar mensen met beginnende 
vergeetachtigheid elkaar wekelijks 
ontmoeten, dingen met elkaar delen, 
vragen en onzekerheden bespreken 
en waar soms nieuwe vriendschappen 
ontstaan.

De King Arthur Groep is op zoek naar vrijwil-

ligers voor deze Ont-Moetgroep van maxi-

maal acht deelnemers. Zij zoeken wandel-, 

fiets- of zwemmaatjes. Mensen die samen 

op stap willen naar de bibliotheek of markt, 

een luisterend oor bieden of een klusje willen 

doen. 

Wel vrijwillig, niet vrijblijvend
Zij zoeken mensen die zich voor langere tijd 

aan een deelnemer willen verbinden. Na een 

eerste gesprek volgt een kennismaking met 

de groep. Als het iets voor u is biedt de King 

Arthur Groep kosteloos drie trainingen over 

beginnende dementie. Elke training wordt 

afgewisseld met een ochtend meelopen. Het 

doel is dat deelnemers en vrijwilligers elkaar 

na zo’n zes weken vinden en als maatjes aan 

elkaar worden gekoppeld.

Heeft u interesse?
Spreekt u dit aan of kent u iemand voor wie 

dit project iets is? Neem dan contact op met 

Claudia Perin van de King Arthur Groep via 

06 12 16 66 84 of mail naar

OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Vrijwilligers Ont-Moetgroep gezocht
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 60 en 60a: afwijken bestem-

mingsplan kantoor naar detailhandel/opleidings-

centrum (21.06.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (17.06.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 14: wijzigen gevels (23.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen

   gevelreclame (17.06.21)

- ’t Jagerspaadje 9: vergroten aanbouw (28.06.21)

Nederhorst den Berg
- Dobbemalaan 20: plaatsen dakkapel (23.06.21)

- Eksterlaan 16: plaatsen dakkapel (17.06.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur 

   (22.06.21)

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
- Elisabeth de Walélaan 18 GA04: verhogen 

   garage (29.06.21)

- Mr. J.C. Bührmannlaan 48: wijzigen constructie 

   (30.06.21)

- Ankeveense- en Kortenhoefse Plassen,

   Suikerpot en Weersloot: natuurherstel (22.06.21) 

Breukeleveen
- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan 

   gebruik perceel woning met tuin/erf en natuur 

   (29.06.21)

- Herenweg 24: plaatsen brug (29.06.21)

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 10: bouwen uitbouw (29.06.21)

- Loodijk 3: plaatsen twee dakkapellen (21.06.21)

- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   10 jaar (29.06.21)

- Noordereinde 70: wanddoorbraak en

   aanpassen kozijnen (28.06.21)

Kortenhoef
- Bruinjoost 13: vervangen beschoeiing steiger 

   (17.06.21)

- Moeraszegge 10: plaatsen dakkapel (30.06.21)

- Moleneind 73: vergroten hoofdgebouw 

   (21.06.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (24.06.21)

- Horndijk 18: vervangen steiger (21.06.21)

- Lindelaan 22: plaatsen twee dakkapellen (21.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96a: verbouwen woning 

   (25.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q6: vervangen 

   damwand (21.06.21)

- Schakel 1: plaatsen dakkapel (25.06.21)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 16: plaatsen dakkapel (25.06.21)

- Lijsterlaan 15: plaatsen dakkapel (21.06.21)

- Torenweg 13: maken uitweg (17.06.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- De Kreek 4: uitbreiden woning (22.06.21)

>  Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

Ankeveen
- naast Herenweg 1: uitbreiding bestaande pilot 

   natte teelt (23.06.21)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45) Kortenhoef 
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

in de raadsvergadering van 11 maart 2021 

vastgestelde bestemmingsplan Moleneind 46 

(voorheen 45) in Kortenhoef onherroepelijk is.

Het plan voorziet in de sloop en nieuwbouw van 

een woning op het perceel. Daarmee verandert 

de positie van de woning. Verder wordt een deel 

van het perceel bestemd voor natuur.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Horstermeer 
(percelen Middenweg 29-33) 
Nederhorst den Berg onherroe-
pelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het in 

de raadsvergadering van 4 februari 2021 vastge-

stelde bestemmingsplan Horstermeer (percelen 

Middenweg 29-33) in Nederhorst den Berg 

onherroepelijk is.

Het plan maakt uitbreiding van de bedrijfsbebou-

wing mogelijk evenals het gebruik van een deel 

van het plangebied voor woondoeleinden. Het 

bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Bestemmingsplan partiële her-
ziening Rading 138 Loosdrecht 
en besluit omgevingsvergunning 
vijf vrijstaande woningen, zes 
twee-onder-een-kapwoningen 
en vijftien appartementen met 
infrastructuur vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

in de raadsvergadering de partiële herziening 

bestemmingsplan Rading 138 in Loosdrecht is 

vastgesteld. Verder maakt het college 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 oprichten van vijf vrijstaande woningen, 

zes twee-onder-een-kapwoningen en vijftien 

appartementen met bijbehorende infrastructuur 

aan de Rading 138 in Loosdrecht.

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn 

vergadering van 30 juni 2020 besloten om de 

coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 

van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen 

ten aanzien van het bestemmingsplan Partiële 

herziening bestemmingsplan Rading 138 en 

de aanvraag om Omgevingsvergunning. De 

coördinatie betekent dat de vereiste procedures 

gelijktijdig worden gevoerd. 

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande

bebouwing en de bouw van in totaal 

26 woningen met bijbehorende infrastructuur. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de 

Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het 

pad daartussen. 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

ligt vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U 

kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bekendmaking Wet geluidhin-
der Rading 138 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken, gelet op artikel 3.12 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluid-

hinder, bekend dat voor de Rading 138 een par-

tiële herziening bestemmingsplan is vastgesteld. 

Vanwege het verkeer op de Tjalk ondervinden 11 

van de 26 woningen een hogere geluidsbelasting 

n dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de 

Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaar-

de wordt niet overschreden. De relevante stukken 

Bouwen en wonen

Datum: donderdag 8 juli
Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Voorgestelde hamerstukken 

1. Ontheffing woonplicht wethouder Boermans

2. Woonvisie

3. Bekrachtiging geheimhouding

4. Jaarstukken 2020

5. Verstedelijkingsstrategie MRA

Bespreekpunten 

6. Verkoop Molenmeent

7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

    Dammerweg 3 en 4

8. Ontwikkeling percelen kansenkaart

9. Voorjaarsnota 2021 

Overig

10. Vragenhalfuur

11. Moties Vreemd aan de agenda

12. Sluiting 

De raadsvergadering word digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

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.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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Nieuws over het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen kunt u voor-
taan herkennen aan het logo bij dit 
artikel. Het beeld benadrukt de samen-
hang tussen de ambities op het gebied 
van waterkwaliteit, natuur en recreatie.

De naam wijzigt: het wat technische ‘akkoord’ 

maakt plaats voor ‘aanpak’. Dat past beter bij 

de uitvoeringsfase van dit moment. In 2020 

besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen 

om voor het gebiedsakkoord een op zichzelf 

staande gezamenlijke programmastijl te ont-

wikkelen, zodat het voor in- en externe be-

langhebbenden direct duidelijk is dat het gaat 

om een samenwerkingsverband waarbij 21 

partners samen de kar trekken. Het ontwikke-

len van een eigen logo is daarbij de eerste 

stap. Deze zomer wordt verder gewerkt aan 

een set basismiddelen waaronder ook een 

eigen website.  

Oostelijke Vechtplassen: nieuw logo voor betere herkenbaarheid
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lagen vanaf 4 februari 2021 zes weken ter inzage. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college 

heeft op 24 juli 2020 overeenkomstig artikel 83 

en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten 

voor 11 woningen hogere waarden vast te stellen. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 

8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit 

ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 

het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan partiële 
herziening Eilandseweg 14b 
Nederhorst den Berg gewijzigd 
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat in de 

raadsvergadering van 8 april 2021 het bestem-

mingsplan partiële herziening Eilandseweg 14b in 

Nederhorst den Berg gewijzigd is vastgesteld.

Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt 

verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van 

een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt. 

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den 

Berg.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

ligt vanaf 7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U 

kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Eilandseweg 14b 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw 

van een burgerwoning met een bijgebouw, in 

verband met de verwijdering van een woonschip 

met bijgebouw, op het perceel Eilandseweg 14b 

te Nederhorst den Berg een anterieure overeen-

komst hebben gesloten met de initiatiefnemers 

van dat plan.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar 

kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.

nl met vermelding van zaaknummer Z.60229. 

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bestemmingsplan West End 
Veendijk 21 Loosdrecht vastge-
steld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomst artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat in de raadsvergade-

ring het bestemmingsplan West End Veendijk 21

in Loosdrecht ongewijzigd is vastgesteld

Het plan omvat de jachthaven. Ten opzichte van 

het vigerende bestemmingsplan wordt het bun-

kerstation (tankstation voor vaartuigen) in noor-

delijke richting verplaatst en de inhoud van de al 

toegestane woonschepen binnen het plangebied 

gelijk aan de inhoud van de woonschepen in 

jachthavens in het bestemmingsplan Loosdrecht 

Plassengebied 2012.

Het bestemmingsplan en behorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor indienen van beroep: zie kader. 

>  Bestemmingsplan partiële her-
ziening Oud-Loosdrechtsedijk 
242-244 Loosdrecht gewijzigd 
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Alge-

mene wet bestuursrecht bekend dat in de raads-

vergadering van 8 april 2021 het bestemmings-

plan partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk 

242-244 in Loosdrecht gewijzigd is vastgesteld.

Het plan voorziet in de bouw van een centrum-

gebouw met daarboven vijf appartementen. 

Op het achter-terrein worden twee vrijstaande 

woningen gebouwd. Daar omheen infrastructuur 

horende bij de functies centrum-voorziening en 

wonen. Van toepassing is het bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013. De twee te bou-

wen vrijstaande woningen zijn in strijd met het 

genoemde bestemmingsplan omdat deze grond 

bestemd is voor recreatie- verblijfsrecreatie. 

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Loosdrechtsedijk 
242-244 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw 

van een centrumgebouw met daarboven vijf 

appartementen en twee vrijstaande woningen 

aan de Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht 

een anterieure overeenkomst hebben gesloten 

met de initiatiefnemers van dat plan.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl 

met vermelding van zaaknummer Z.40243.De 

anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bekendmaking Wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 242-
244 Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken, gelet op artikel 3.44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet ge-

luidhinder, bekend dat voor de Oud-Loosdrecht-

sedijk 242-244 een bestemmingsplan partiële 

herziening is vastgesteld. Vanwege het verkeer 

op de Oud-Loosdrechtsedijk is er een hogere 

geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

De relevante stukken lagen vanaf 27 augustus 

2020 voor zes weken ter inzage. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend. Burgemeester en wet-

houders hebben op 24 juli 2020 overeenkomstig 

artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp 

besloten voor vijf woningen hogere waarden vast 

te stellen.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 

7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit 

ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 

het indienen van beroep: zie kader

>  Ontwerpbesluiten omgevings-
vergunning en hogere grens-
waarde Dammerweg 11 en 12 
Nederhorst den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 2.10 

en 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afwijken van 

het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst 

den Berg’. Het college is voornemens voor deze 

woningen, gelet op artikel 3.12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet ge-

luidhinder, hogere grenswaarden vast te stellen.

Het plan betreft de bouw van twee nieuwe 

appartementen op de plek van één te slopen 

woning. Er zijn in het bestemmingsplan geen 

twee gestapelde woningen toegestaan. Vanwege 

het verkeer op de Dammerweg ondervinden de 

appartementen een hogere geluidsbelasting dan 

de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder.

De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Oppad 24: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (22.06.21)

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Dag Met Een Lach, Oud-Loosdrecht-

   sedijk 185, acceptatie melding klein evenement 

   Te Land en Ter Zee 2021 (28.06.2021)

>  Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Visprinses Renate, Vuntusplein, vaste standplaats 

   op vrijdag (28.06.2021)

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de BRP

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken 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 persoon:

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

   is per 25-05-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar

bovenstaande persoon verblijft? Neem dan

contact op met de afdeling Burgerzaken via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

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.

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

Overig

Verkeer


