
>   29/30 juli: geen paspoortaanvraag 
     mogelijk
Op donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur en op 

vrijdag 30 juli kunt u geen paspoort of identiteits-

kaart aanvragen in verband met technisch 

systeemonderhoud. U kunt die dagen wel terecht 

bij de receptie van het gemeentehuis voor het 

afhalen van eerder aangevraagde documenten. 

Heeft u snel een reisdocument nodig, dan kunt u 

een nooddocument aanvragen bij de Koninklijke 

Marechaussee. Meer informatie, zoals de voor-

waarden, vindt u op www.rijksoverheid.nl.

>   Antikraak Terpstraschool 
De Terpstraschool in Nieuw-Loosdrecht wordt 

momenteel tijdelijk antikraak bewoond. De ge-

meente wil graag dat het monument in goede 

staat blijft. Door antikraak bewoning voorkomen 

we vandalisme, zoals het ingooien van ruiten of 

het bekladden van het pand. De opzegtermijn 

van de bewoning is één maand. Dat maakt 

dat het pand snel beschikbaar kan zijn voor 

de mogelijke huisvesting van basisschool De 

Sterrenwachter of basisschool De Linde tijdens 

de bouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) in 

Nieuw-Loosdrecht. Het leegstandbeheer wordt 

geregeld door VPS Nederland. 

>   Phishing via WoningNet 
Sinds een aantal maanden versturen internetcri-

minelen berichten (e-mail en sms) waarin ze de 

naam van WoningNet gebruiken. In het bericht 

staat bijvoorbeeld dat u de verlengingskosten 

van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. 

Er zijn ook berichten waarin ze vragen om de 

inschrijving te activeren voor 1 cent. WoningNet 

stuurt echter nooit e-mails of smsjes met een 

betaallink. Klik dus niet op de link en deel nooit 

uw bankgegevens! Zie voor meer informatie 

www.woningnet.nl/phishing of bel gratis met 

(0800) 02 02 562 voor uitleg over phishing.

>   Energiebespaarcoaches gezocht!
Lijkt het u leuk om kleine bespaarmaatregelen

bij energiegebruik, verlichting, kieren en verwar-

ming  onder de aandacht te brengen bij 

inwoners? Dan maakt de energiecoöperatie 

Wijdemeren graag kennis met u! U volgt een 

leuke cursus over het doen van diverse kleine 

bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van 

een speciaal team van energiebespaarcoaches. 

Eind juni starten er nieuwe acties en dat doen ze 

graag met u! Interesse? Mail naar

info@ECWijdemeren.nl. Kijk voor informatie op 

www.ECWijdemeren.nl.
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Vaccinatieoproep gemist?

Heeft u uw vaccinatieoproep voor het coronavirus 

gemist of bent u van gedachten veranderd?

Dan kunt u zich alsnog laten vaccineren.

Maak een afspraak via www.coronatest.nl.

Houd uw DigiD-gegevens bij de hand.

Offi  ciële
bekendmakingen

‘Dat doe je toch gewoon’, hoor je 
vaak. Maar zo gewoon is intensief 
zorgen voor familie, vrienden of 
kennissen niet. Vraagt u ook dit jaar 
weer een mantelzorgwaardering 
aan?

U kunt de mantelzorgwaardering tot 

1 september 2021 aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg als u mini-

maal acht uur per week en minimaal drie 

maanden achter elkaar voor familie, vrienden, 

kennissen of buren zorgt. De waardering 

is een VVV-cadeaukaart. U ontvangt de 

cadeaukaart in het najaar.

Brief 
Zorgontvangers hebben over de aanvraag 

onlangs een brief thuis ontvangen. Per abuis 

was het aanvraagformulier op de website 

door technische problemen tijdelijk niet 

beschikbaar. Inmiddels is het weer mogelijk 

het formulier in te vullen. Onze excuses voor 

het ongemak! 

Vragen
Heeft u vragen of hulp nodig bij het invullen? 

Dan kunt u terecht bij de consulenten van het 

sociaal domein van de gemeente via

telefoonnummer 14 035. 

Voor meer informatie en aanvragen gaat u 

naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg.
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Denk mee over nieuwe 
speeltoestellen

   Mantelzorgwaardering aanvragen 

Veel jongeren in Wijdemeren doen 
iets bijzonders voor hun dorp, straat, 
(sport) vereniging of school. Vaak 
komen zij (nog) niet aanmerking voor 
een Koninklijke Onderscheiding. Om 
te laten zien dat we hartstikke trots zijn 
op deze jonge inwoners kunt u voor 
hen ‘De Optimist’ aanvragen; een spe-
ciale onderscheiding voor bijzondere 
Wijdemeerders van 6 tot 18 jaar.

De Optimist is een blijk van waardering voor 

jonge inwoners die een bijzondere prestatie 

hebben geleverd. Denk daarbij aan bijzon-

dere inzet voor een ander zoals vrijwilligers-

werk, het komen met een goed initiatief, het 

bieden van langdurige hulp aan ouderen, 

ouders, familieleden of zieken, het maken 

van een bijzonder werkstuk of het leveren 

van een opmerkelijke sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.

Geef hierbij uw eigen gegevens en de gege-

vens van de jongere door, een beschrijving

van de prestatie, de datum/periode 

(maximaal 1 jaar geleden) en eventueel de 

gegevens van een extra (meerderjarige) 

ondersteuner.

Kent u een bijzondere jonge Wijdemeerder?
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Het Blijkstrand in Nederhorst den Berg 
krijgt in het najaar een grote opknap-
beurt. In de komende periode plaatsen 
we al een extra drijflijn, bebording en 
boomstambanken om een gedeelte 
van het strand geschikt te maken voor 
kleine kinderen. 

In 2019 startte een inwoner van Nederhorst 

den Berg een petitie voor het terugbrengen 

van de spartelvijvers. Dit is niet mogelijk 

gebleken. Samen met de dorpscoördinator 

heeft de initiatiefnemer een plan gemaakt 

hoe de jongste Bergers een plek kunnen 

krijgen op het bestaande Blijkstrand. Daar 

gaan we in de komende periode al de eerste 

stappen in zetten. Er wordt een extra drijflijn 

geplaatst en bordjes opgehangen met een 

vriendelijke verwijzing dat deze plek bij 

voorkeur voor ouders met jonge kinderen is, 

zodat zij hier rustig kunnen spelen. Ook staan 

er sinds kort een aantal boomstambanken op 

het strand, dichtbij het water. 

Grote opknapbeurt
In het najaar volgt een grote opknapbeurt op 

het gehele Blijkstrand. Oprukkende begroei-

ing heeft ervoor gezorgd dat het Blijkstrand 

de afgelopen jaren steeds kleiner werd. Deze 

wildgroei gaan we samen met Natuurmonu-

menten verwijderen, zodat het strandje zijn 

oude contouren weer terugkrijgt. Hierdoor 

wordt het een stuk breder. 

Broedseizoen
Het liefst hadden we deze grote werkzaam-

heden al voor de zomervakantie uitgevoerd, 

maar door het broedseizoen is dit niet 

mogelijk. Na de opknapbeurt krijgt het strand 

jaarlijks een onderhoudsbeurt waarbij de 

gaten worden gevuld en het zand losgewerkt 

en gezeefd. 

Plek voor kleine kinderen op Blijkstrand

Woont u in Hilversum of Wijdemeren 
en bent u geïnteresseerd in de lokale 
politiek? Wilt u zich misschien gaan  
inzetten als raads- of commissielid 
voor een politieke partij? Dan is de 
cursus Politiek voor inwoners iets voor 
u! Aanmelden kan tot en met 30 juni 
2021.

De griffies van Hilversum en Wijdemeren 

organiseren de gratis cursus ‘Politiek voor 

inwoners’. De data zijn vooralsnog: 

31 augustus, 14 september, 21 september 

en 5 oktober 2021. Als de coronamaatre-

gelen nog gelden dan is de cursus digitaal. 

Tijdens de vier avonden vertellen we u meer 

over  de bestuurslagen, besluitvorming bij de 

gemeenteraad en het college, gemeentefi-

nanciën, de omgevingswet en de Regio Gooi 

en Vechtstreek. Ook gaat u in gesprek met 

raadsleden, commissieleden en wethouders. 

Doet u mee?
Aanmelden kan tot en met 30 juni 2021. Doet 

u mee? Stuur dan een email met uw naam, 

adres en woonplaats plus de vermelding 

‘deelname cursus Politiek voor inwoners 

2021’ naar griffie@hilversum.nl. Wij nemen 

contact met u op. Wees er snel bij want

vol = vol. 

Doe mee met de cursus Politiek voor inwoners

Binnenkort gaan we op de speel-
plaatsen aan de Rembrandtlaan in 
Loosdrecht, de Parklaan in Kortenhoef 
en Stichtse Kade in Ankeveen enkele 
speeltoestellen vervangen. Spelen uw 
(klein)kinderen hier ook regelmatig? 
Laat ons dan weten wat u graag op 
deze speelplaatsen ziet.

Op de speelplaats aan de Rembrandtlaan in 

Loosdrecht wordt het speelhuisje vervangen. 

In de buurt zijn al brieven verspreid en er zijn 

ook al enkele ideeën ingediend zoals een 

glijbaan, schommel en duikelrek.

Parklaan - Kortenhoef
In de Parklaan in Kortenhoef is de schommel 

aan vervanging toe. We hebben al contact 

opgenomen met de omliggende scholen en 

kinderopvang, maar horen ook graag van uw 

(klein)kinderen wat zij hiervoor in de plaats 

zouden willen.

Stichtse Kade - Ankeveen
Tijdens de dorpsavond op 20 mei is het 

voorstel gedaan om de trampoline in de 

speeltuin aan de Stichtse Kade in Ankeveen 

te vervangen. Er hebben veel mensen op dit 

idee gestemd, dus de trampoline wordt so-

wieso vervangen. Maar misschien zijn er nog 

meer ideeën en wensen voor deze speeltuin. 

We horen het graag! 

Suggesties doorgeven
U kunt uw suggesties en ideeën voor de 

bovenstaande speelplaatsen tot en met 

woensdag 7 juli aan ons doorgeven via

spelen@wijdemeren.nl. 

Denk mee over nieuwe speeltoestellen

De zomervakantie staat voor de deur 
en veel mensen willen graag op vakan-
tie naar het buitenland. U moet dan 

kunnen aantonen dat u gevaccineerd 
bent of negatief getest. 

Wilt u reizen binnen de Europese Unie? 

Dan heeft u een negatieve testuitslag, een 

vaccinatiebewijs of een herstelbewijs nodig. 

Met CoronaCheck kunt u vanaf 1 juli 2021 

deze bewijzen laten zien. Het coronabewijs 

voor reizen met CoronaCheck staat ook wel 

bekend als het EU Digitaal Corona Certificaat.

Hoe werkt het? 
Download de CoronaCheck-app of ga naar 

www.coronacheck.nl. Log in met uw DigiD. 

Uw vaccinatiegegevens worden automatisch 

opgehaald bij het RIVM, de GGD of het zie-

kenhuis als u hier bij vaccinatie toestemming 

voor hebt gegeven. U kunt het vaccina-

tiebewijs vanaf donderdag 24 juni ook zelf 

toevoegen aan de app. 

Gratis testafspraak
Bent u niet (volledig) gevaccineerd, dan kunt 

u ook een testbewijs uploaden. Vanaf 30 juni 

kunt u een gratis testafspraak maken voor 

reizen in juli en augustus. Negatief getest? 

Vul dan uw ophaalcode van de negatieve 

testuitslag in op de CoronaCheck-app of op 

www.coronacheck.nl. 

QR-code
De CoronaCheck-app of www.coronacheck.nl

maakt van uw coronabewijs automatische 

een QR-code. Deze code laat u scannen 

voor u het vliegtuig in stapt of als u met de 

auto de grens overgaat.

Vakantie buiten de EU
Voor reizen buiten de EU gelden andere 

regels. Deze veranderen voortdurend.

Controleer voor vertrek de regels per land op

www.nederlandwereldwijd.nl.

Op vakantie? Gebruik de CoronaCheck-app
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: plaatsen tijdelijke 

   opslagruimte voor periode 15 jaar (14.06.21)

- Elisabeth de Walélaan 18 GA04: verbouwen 

   garage (07.06.21)

- Frans Fennishof 26: plaatsen dakkapel (15.06.21)

- Stichts End 17: plaatsen erker (10.06.21)

- Stichts End 66: verbouwen van de schuur 

   (14.06.21)

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (07.06.21)

Breukeleveen
- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan 

bedrijfswoning naar woning (04.06.21)

- Herenweg 70: renoveren en uitbreiden 

woning (04.06.21)

- Herenweg 70: bouwen brug (04.06.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 13: vervangen dakkapel en 

dakraam (05.06.21)

Kortenhoef
- P.J.C. Gabriëlgaarde 44: plaatsen dakkapel 

   (11.06.21)

Loosdrecht
- Carll Heinrich Knorrlaan 89: uitbreiden

   woning (16.06.21)

- Lindelaan 22: plaatsen twee dakkapellen 

   (04.06.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: bouwen

   opslagloods (11.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B4: vervangen 

   damwand (10.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q6: vervangen 

   damwand (10.06.21)

- Prinses Margrietstraat 42: plaatsen

   overkapping (04.06.21)

- Trekpad 25: vervangen woonark (16.06.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 100a: uitbreiden bedrijfs-

   gebouw (10.06.21)

- Lange Wetering 7: plaatsen schuur (13.06.21)

- Middenweg 130: plaatsen brug (13.06.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geenzienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 10: plaatsen dakkapel 

   (03.10.21)

’s-Graveland
- Berensteinseweg 4: afwijken bestemmings-

   plan van bestemming bedrijf naar wonen 

   (03.06.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen noodstroomaggregaat 

   t.h.v schakelgebouw (14.06.21)

- Rading 46b: vernieuwen dakopbouw en 

   gevels (10.06.21)

- naast Trekpad 41: plaatsen schuur (08.06.21)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7d: ophogen perceel (08.06.21)

- Lange Wetering 7: plaatsen schuur (16.06.21)

- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen 

   (03.06.21)

- Vreelandseweg 52 en 54: bouwen twee-

   onder-één kapwoning (10.06.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

’s-Graveland
- Noordereinde 54c: brandveilig gebruik voor 

   opvang kinderen met een beperking (14.06.21)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

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.

Bouwen en wonen

Datum: donderdag 24 juni
Aanvang: 20.00 uur

Opening

Korte toelichting op de avond door Nanne Roosenschoon, 

fractievoorzitter D66. 

1. De volgende sprekers geven hun visie op de vraag: Wat zijn 

   de mogelijke ontwikkelingen voor het plangebied Ter Sype, 

   in samenhang met het vliegveld Hilversum?

   • Jan-Jaap de Kloet (wethouder Wijdemeren)

   De ontwikkeling van Ter Sype

   • Wilbert Haverdings (Adecs Airinfra consultants)

   Toelichting op de geluidscontouren rondom vliegveld   

   Hilversum

• Sarina Willemsen (Provincie Noord Holland)

   Uitleg over de nieuwe Omgevingsverordening 2022 van 

   Noord Holland en de relatie met het vliegveld

• Koen Parie (DC vastgoed, project ontwikkelaar Ter Sype)

   Wat zijn de ontwikkelingen van het woningbouwgebied

   Ter Sype

• Jerôme Guillot (havenmeester EHHV vliegveld Hilversum)

   De ontwikkelingen van het vliegveld

• Wim Steman (Kwekerij Andromeda)

2. Terugblik op de avond door Jan-Jaap de Kloet

3. Afsluiting

De beeldvormende sessie wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad “live”).

Agenda beeldvormende sessie Ter Sype

Wijdemeren
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>  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

Veilig Verkeer Wijdemeren en Team 
Sportservice starten binnenkort met 
gratis fietslessen voor senioren. Met als 
doel: vol vertrouwen en met plezier op 
de fiets!

Fietsen is een fijne en laagdrempelige manier 

om in beweging én zelfredzaam te blijven. 

Maar het kan spannend zijn om aan het 

verkeer deel te nemen als u een dagje ouder 

wordt. De gratis fietslessen kunnen ervoor 

zorgen dat u meer (zelf)vertrouwen krijgt.

Theorie & praktijk
De fietsles bestaat uit een deel praktijk en 

een deel theorie. Meerdere vervolglessen zijn 

mogelijk op afspraak. Iedereen die een fiets 

bezit (e-bike, driewieler, lage instapfiets) kan 

meedoen. De locatie van de lessen wordt 

nader bepaald, afhankelijk vanuit welk dorp 

de aanmeldingen komen. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de fietslessen bij 

Robin van der Vliet via

rvandervliet@teamsportservice.nl of

06 30 63 97 54. De fietslessen zijn onderdeel 

van het project Doortrappen. Ook voor vra-

gen over dit project, fietsen of bewegen kunt 

u bij Robin terecht.

Senioren vol vertrouwen op de fiets

23 juni 2021


