
>   Inloopspreekuur Gebiedsakkoord
Heeft u vragen over één van de 25 projecten die 

worden voorbereid of uitgevoerd in het kader 

van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen?

Loop dan op een willekeurige woensdagmiddag 

tussen 15.00 en 17.00 uur even binnen bij het 

Informatiepunt van de gemeente Wijdemeren 

in de Porseleinhaven. Wij zorgen dat er elke 

woensdagmiddag twee programmamedewerkers 

aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden 

of te zorgen dat uw suggesties snel bij de juiste 

persoon terecht komen. U bent van harte wel-

kom aan de Boegspriet 19. www.vechtplassen.nl

>   Rectifi catie varen over de plassen 
Per abuis zijn er in het artikel ‘Varen over de plas-

sen met ouderen’ in de editie van 12 mei fouten 

geslopen: per jaar kunnen er zo’n 50 ouderen 

en hun begeleiders uit Loosdrecht met de boot 

mee, niet 50 per vaartocht, zoals in het artikel 

werd gesteld. Ook is het geen Appelboomproject, 

maar een op zichzelf staand initiatief dat ooit is 

gestart voor bewoners van de Beukenhof. Bij 

geschikt weer vaart de boot wekelijks op dinsdag 

en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur uit over 

de plassen. Aanmelden en meer informatie: 

ron@ronvanaalst.nl.

>   Informatieavond aardgasvrije 
     toekomst
De overgang naar een alternatief voor aardgas 

roept veel vragen op. Maar wist u dat u nu al 

energiebesparende en energieopwekkende maat-

regelen kunt nemen die sowieso nuttig zijn, welk 

alternatief voor aardgas er ook komt. Bovendien 

leveren deze maatregelen vaak meer comfort 

op en bespaart u er geld mee. Op woensdag

26 mei van 19.30 tot 21.00 uur vertellen we u 

meer over deze zogenaamde no regret maatre-

gelen tijdens de digitale informatieavond

over een aardgasvrije toekomst. Aanmelden: 

www.wijdemeren.nl/aardgasvrij.

>   Jongeren en vaccinaties
Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, beschikbaar op

20, 27, 31 mei of 3 juni en lijkt het je leuk om in 

een online panel met andere jongvolwassenen

mee te praten over coronavaccinaties en 

waarom je dit wel of niet zou willen of moeten 

doen? Meld je dan aan door je naam, leeftijd en 

voorkeursdatum te appen naar telefoonnummer 

06 29 09 30 11 of te mailen naar

strating@st-alexander.nl. De panelgesprekken 

zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Ben jij erbij? Dan 

ontvang je een bon van bol.com ter waarde

van 10 euro.
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Wegwijs in Wijdemeren

Heeft u hem al gezien? Bij deze krant zit een 

gemeentelijke wegwijzer voor (gratis) hulp en 

ondersteuning. Van geld en gezin tot sociaal en 

sportief. Handig om te bewaren!

Offi  ciële
bekendmakingen

De gemeente onderzoekt momen-
teel twee locaties voor de eventuele 
bouw van een nieuw gemeentehuis. 
Het gaat om de huidige locatie 
van het gemeentehuis, Rading 1 in 
Loosdrecht, en het terrein achter 
de gemeentewerf aan de Kwakel in 
Kortenhoef. Denk mee over de lo-
caties en deel uw wensen en ideeën 
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 voor 

een toekomstig gemeentehuis. 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 open van 

dinsdag 25 mei tot en met zondag 20 juni en 

is te vinden op

www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis.

Bewonersavond
Directe omwonenden, bedrijven en 

organisaties van de twee locaties ontvan-

gen binnenkort een uitnodiging voor een 

bewonersavond om de stand van zaken te 

bespreken en te inventariseren welke kansen, 

mogelijkheden en zorgen zij zien.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

26 mei 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@miranda_mpe

Behandeling eikenpro-
cessierups van start

   Denk mee over toekomstig gemeentehuis 

Aan de randen van de Porseleinhaven 
van Loosdrecht ziet u sinds 12 mei een 
nieuw verkeersbord. Dit bord vertelt 
bezoekers dat het nuttigen en in bezit 
hebben van geopende blikjes of flessen 
alcohol in het openbare gebied daar 
niet mag. Het is een van de maatrege-
len om overlast te voorkomen. 

De Porseleinhaven is in trek. Inwoners en 

recreanten hebben het gebied ontdekt. 

Regelmatig is het er gezellig druk. Helaas 

is er ook sprake van overlast door groepen 

luidruchtige jongeren. Overmatig alcoholge-

bruik speelt daarbij een rol. De jongeren laten 

veel rommel achter, plegen vernielingen en 

veroorzaken opstootjes. Met het alcoholver-

bod willen we dit voorkomen. 

Alcoholverbod Porseleinhaven
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Van 1 juni tot en met 4 juni wordt 
er op twee locaties aan de Nieuw-
Loosdrechtsedijk onderhoud uitge-
voerd aan een aantal bomen. Om veilig 
te kunnen werken en het overige ver-
keer langs het werkterrein te kunnen 
leiden is er tijdens de werkzaamheden 
één rijbaan afgezet. 

Het gaat om onderhoud aan drie eiken bij 

huisnummer 108. Hierin zit veel zwaar dood 

hout. Om de omgeving van de eiken veilig te 

houden, gaan we onderhoud uitvoeren aan 

de eiken.

Dode eiken 
Daarnaast worden er zes dode eiken gekapt 

voor Kasteel-Museum Sypesteyn. De bomen 

staan in de smalle en steile berm tussen de 

weg en de sloot. Omdat er dagelijks veel 

voertuigen onder de bomen geparkeerd 

staan, zijn de dode bomen en takken gevaarlijk. 

De zes bomen staan niet op de Groene Kaart 

van de gemeente Wijdemeren. Er is daarom 

geen kapvergunning nodig. Over de bomen 

is overleg geweest met de directie van 

Kasteel-Museum Sypesteyn. Samen met het 

museum wordt er gekeken naar geschikte 

nieuwe bomen die teruggeplaatst kunnen 

worden.  Op dezelfde locatie voeren we 

gelijktijdig ook onderhoud uit aan zeventien 

eiken en drie linden. 

Vragen?
Woont u nabij de werkterreinen? Dan ont-

vangt u van onze aannemer Van Oostrum 

Westbroek nadere informatie. Heeft u over 

deze werkzaamheden vragen, dan kunt 

u mailen naar bomen@wijdemeren.nl of 

contact opnemen met de coördinatoren van 

het team Buitendienst via telefoonnummer 

14 035.

Onderhoud bomen Nieuw-Loosdrechtsedijk

Deze week is de gemeente gestart 
met het  preventief behandelen van 
eikenbomen tegen processierupsen. 
Heeft u zelf een eikenboom in uw tuin? 
Controleer dan regelmatig of er geen 
nest in zit. 

Door de koude lente zijn de processierupsen 

dit jaar later dan anders. Verwacht wordt dat 

de rupsen pas in juni en juli in de eikenbomen 

te vinden zijn. Ze zijn te herkennen aan de 

grote, dichte nesten op de stam of de dikke 

takken van de boom. Ziet u een nest met 

rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via de 

Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. Het 

is hierbij belangrijk om nauwkeurig de locatie 

van de boom door te geven. 

Jeuk, huiduitslag, irritatie 
De brandharen die de rupsen op hun lijf heb-

ben, kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag en 

irritatie aan de ogen of luchtwegen. Bent u in 

aanraking gekomen met een processierups 

of de haren van een rups? Spoel uw huid 

of ogen dan goed met water. Was kleding 

zonodig op 60 graden. 

Bestrijden verplicht in risicogebied 
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken zelf 

verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van 

de rups. Het gaat dan om eikenbomen op 

grondgebieden en in tuinen binnen de 

bebouwde kom, bij sportcomplexen,

recreatieterreinen, jachthavens en

verbindende wegen en fietspaden. 

Besmette eik op uw grondgebied?
Woont u binnen het aangewezen risico-

gebied en heeft u een besmette eik op 

uw grondgebied of in uw tuin? Dan kunt 

u een commerciële partij benaderen of de 

gemeente kan de rupsen komen verwijderen. 

Hiervoor geldt een gereduceerde tarief van 

125 euro excl. BTW per boom. Neem voor 

meer informatie contact op met de gemeen-

te via: 14 035.

Behandeling eikenprocessierups van start

De gemeente heeft 200.000 euro 
subsidie ontvangen om inwoners te 
ondersteunen bij het duurzamer ma-
ken van hun woning. Dit jaar wordt de 
subsidie specifiek ingezet om huurders 
te ondersteunen met kleine bespaar-
maatregelen.

Wethouder Boermans: “Ik ben erg blij dat we 

door deze rijkssubsidie nu ook huurders van 

woningen kunnen helpen met het verlagen 

van hun energieverbruik door besparende 

maatregelen. Goed voor het milieu en voor 

de portemonnee!” 

Gratis bespaarproducten
Samen met de energiecoöperatie Wijdeme-

ren en de woningcorporaties gaan we in het 

komende jaar naar de verschillende wijken 

in Wijdemeren. Inwoners kunnen een advies 

aanvragen van een energiebespaarcoach en 

ontvangen daarna een account ter waarde 

van 60 euro om bespaarproducten te kopen 

zoals bijvoorbeeld LEDlampen, tochtstrips 

of radiatorfolie. Op 9 juni is de aftrap in de 

Jasmijnstraat in Loosdrecht. Kijk voor meer 

informatie op 1000huurders.ecwijdemeren.nl.  

Kleine bespaarmaatregelen voor huurders 

Beeldvormende sessie Doelmatigheidsonder-
zoek Kapitaalgoederen

Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 20.00 uur

1. Inleiding

Doelstelling, programma, aanpak onderzoek

2. Uitkomsten onderzoek

Toelichting bevindingen en conclusie

3. Aanbevelingen

Toelichting aanbevelingen

4. Afsluiting

Terugblik onderzoekers en gelegenheid voor afsluitende 

vragen

Beeldvormende sessie Jaarstukken 2020

Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 21.00 uur

1. Inleiding

2. Presentatie over Jaarstukken 2020

3. Afsluiting

Commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken

Datum: dinsdag 1 juni 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

Geen

Bespreekstukken 

9. Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024

10. Steunmaatregelen maatschappelijk vastgoed, sport en 

      cultuur

11. Capaciteit sociaal domein beleid

12. Zienswijze begroting Tomin werkvoorzieningsschap

13. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake reclames 

      ‘Second Love’ 

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Sluiting

Commissie Ruimte en Economie

Datum: woensdag 2 juni 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken 

9. Weigering verklaring van geen bedenkingen bouwplan 

      Middenweg 100 te Nederhorst den Berg

10. Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. het bouwplan 

      Dammerweg 11-12 te Nederhorst den Berg

11. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘West End’

12. Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan

      Rading 138 te Loosdrecht

Bespreekstukken 

13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

      Dammerweg 3 en 4

14. Instemmen Regionale Energiestrategie 1.0

15. Analyse afvalstroom PMD

16. Grondstoffenvisie

17. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake

     Nederhorst Noord

Overig

18. Vragenhalfuur

19. Sluiting 

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- achter Hollands End 8a: maatregelen natuur-

   herstel Ankeveense- en Kortenhoefseplassen 

   (29.04.21)

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

   14.05.21)

Breukeleveen
- Herenweg 24: plaatsen brug (11.05.21)

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 10: bouwen uitbouw (18.05.21)

Kortenhoef
- Bruinjoost 13: vervangen beschoeiing en steiger 

   (18.05.21)

- Kortenhoefsedijk 183: bouwen van een steiger (

   (17.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen noodstroomaggregaat 

   (05.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 97: plaatsen schutting 

   (10.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa 

   (17.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: uitbreiden woning 

   (14.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252e en f: bouwen

   overbouw op bestaande overloop (06.05.21)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 17: wijzigen voorgevel (11.05.21)

- Lijsterlaan 15: plaatsen dakkapel (14.05.21)

- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisves-

   ting kantoor (09.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestemmings-

   plan voor een tijdelijke standplaats (11.05.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 74e: wijzigen gevels en plaatsen 

   steiger/balkon (11.05.21)

Kortenhoef
- Moleneind 46: wijzigen gevel en dak (12.05.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (10.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen 

   steigers en beschoeiing (18.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur (11.05.21)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 18: uitbreiden bedrijfspand (12.05.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Van rechtswege verleende om-
gevingsvergunningen (reguliere 
procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke loods 

   (vijf jaar) (11.05.21)

Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen

   bijgebouw naar woning (18.05.21)

>  Rectificatie 

Op 12 mei 2021 publiceerden wij een aangevraagde 

omgevingsvergunning voor het vernieuwen van 

de dakopbouw en de gevels op de Rading 46a in 

Loosdrecht. Het juiste adres is echter Rading 46b 

in Loosdrecht.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten tankstation (18.05.21)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen (12.05.21)

>  Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
- Nabij Moleneind 85, Kortenhoef: verandering

   gasregeldrukinstallatie

- Veendijk 21, Loosdrecht: verplaatsen bunker-

   station en aanpassingen vulpunt

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.

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

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat het door de gemeenteraad van 

Wijdemeren in zijn vergadering van 4 februari 2021 

vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer

(percelen Middenweg 29-33) in Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden.

Het plan 
Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de 

bedrijfsbebouwing mogelijk evenals het gebruik 

van een deel van het plangebied voor burger-

woondoeleinden.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken, 

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Drank- en horecavergunning

Breukeleveen
- De Strook, Nieuweweg 28: drank- en horeca-

   vergunning (17.05.21)

>  Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Vuntusplein, standplaatsvergunning groente en

   fruit vrijdag gehele dag (12.05.21)

>  Collectevergunning

Wijdemeren
- Protestantse kerk Nederland, melding collecte-

   vergunning van 22 november tot en met

   27 november 2021 (12.05.21)

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

Commissie Bestuur en Middelen

Datum: donderdag 3 juni
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde Hamerstukken

Geen

Bespreekstukken

9. Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities

10. Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht

11. Zienswijze op de Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting 

      2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek

12. Zienswijze op de Jaarstukken en de Programmabegroting 

      2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overig

13. Vragenhalfuur

14. Sluiting 

De commissievergaderingen en beeldvormende sessies 

worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere 

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan 

uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor

12.00 uur aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met 14 035.

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het

inspreken. Het inspreekrecht geldt alleen voor de

commissievergaderingen en niet voor de beeldvormende 

sessies.  

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen


