
>   Ondernemer Awards 2021

Ondernemend Wijdemeren organiseert dit 

najaar, in samenwerking met de gemeente, 

de Ondernemer Awards 2021. “Na hele uit-

dagende tijden willen we met deze Awards 

extra aandacht vragen voor de lokale 

economie”, aldus voorzitter Dik van Enk. 

Iedereen kan tot 1 november een onder-

nemer of bedrijf dat actief is in Wijdemeren 

nomineren. Een vakjury beoordeelt alle 

nominaties. Op donderdag 18 november 

worden de winnaars bekend gemaakt tijdens 

een feestelijk evenement in het Ankeveense 

theater De Dillewijn. 

Ondernemer nomineren?

Ga naar www.ondernemervanwijdemeren.nl. 

>   Taalcafé Loosdrecht zoekt
vrijwilligers 

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

schuiven verschillende nationaliteiten – 

coronaproof - aan bij de koffietafels van het 

Taalcafé in de bibliotheek in Loosdrecht. 

Het café zoekt nieuwe vrijwilligers voor het 

ondersteunen van de groepslessen. U helpt 

bijvoorbeeld met de voorbereiding van

examens, leest en voert gesprekken.

Ook zoeken we taalcoaches die één uur per 

week een statushouder (thuis) taalbegeleiding

willen geven. Bent u enthousiast? U kunt 

zich vanaf woensdag 6 oktober aanmelden 

bij het Taalcafé in de bibliotheek bij vrijwilliger

Kitty Meussen. Liever contact per telefoon of 

email? Dat kan via mevrouw Meeuwis van de 

gemeente, telefoonnummer 14 035 of

a.meeuwis@wijdemeren.nl. 

>   Alzheimer Café weer gestart 

Het Alzheimer Café voor inwoners van 

Wijdemeren en Hilversum is weer gestart. 

Het Café is een trefpunt voor mensen met 

dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Naast de onderlinge contacten 

en gesprekken staat er ook iedere keer een 

thema centraal. Voor informatie en vragen 

zijn er deskundigen aanwezig. Het Café is 

iedere tweede woensdag van de maand 

open tussen 19.30-21.00 uur in Wijkcentrum 

de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. 
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Parkeren grote voertuigen 

Wist u dat campers, aanhangers, boottrailers, caravans 

en andere grote voertuigen maximaal drie dagen op 

de openbare weg mogen staan? Anders zorgen zij 

voor parkeerproblemen bij andere bewoners. Houd 

u hier ook rekening mee? Bij vragen kunt u contact 

opnemen met onze boa’s via het spreekuur veiligheid.

Zie ook: www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid

Offi  ciële
bekendmakingen

Gaat u uw koophuis verbouwen en 
bent u jonger dan 58 jaar? Denk dan 
alvast na over de toekomst. Als u zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis wilt 
blijven wonen, kunt u een blijvers-
lening aanvragen.

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in 

huis betalen, zoals verlaging van drempels of 

installatie van een traplift. De hoogte van de 

blijverslening is minimaal 2500 euro en maxi-

maal 40.000 euro. Het is een hypothecaire 

lening met een looptijd van maximaal 20 jaar. 

De lening kunt u aanvragen tot 58 jaar. Boven 

deze leeftijd adviseren wij een verzilverlening. 

Verschil met verzilverlening
Het verschil tussen de blijverslening en verzil-

verlening is dat u een blijverslening tijdens de 

looptijd aflost en een verzilverlening pas ná 

verkoop van de woning. Zo krijgen woning-

eigenaren met een laag inkomen toch de 

mogelijkheid hun woning aan te passen 

zonder dat daar extra woonlasten tegenover 

staan. De verzilverlening kan aangevraagd 

worden vanaf tien jaar voor de pensioen-

leeftijd. 

Aanvragen blijverslening
De blijverslening kunt u direct aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/blijverslening. Hier vindt 

u ook meer informatie en de voorwaarden. 

Liever persoonlijk contact?

Bel dan met telefoonnummer 14 035 of 

e-mail ra.zoetmulder@wijdemeren.nl.
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Informatiemarkt aanpak 
Oostelijke Vechtplassen

   Langer zelfstandig thuis blijven wonen?
   Vraag een blijverslening aan

Op maandag 8 november start de Week
van de Mantelzorg. Zorgt u voor een 
dierbare met dementie? Dan bieden we
u vanaf dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 
november de mogelijkheid om via een 
virtual reality bril het dagelijks leven te 
ervaren van iemand met dementie. 

Het zorgen voor een familielid of andere dier-

bare met dementie is een bijzondere taak. Er 

wordt een beroep gedaan op uw empathisch

vermogen en flexibiliteit. Het is vaak lastig om 

te doorgronden wat er allemaal gebeurt met 

iemand die dementie heeft. Into D’mentia 

laat mensen zonder dementie ervaren wat 

het betekent om dementie te hebben. Dit 

gebeurt o.a. door het bekijken van een 360 

graden simulatiefilm op een Virtual Reality 

(VR)-Dementiebril. 

E-learning platform
De bijeenkomst duurt in totaal ongeveer 

45 minuten. De sessie wordt professioneel 

begeleid door een trainer van Into D’mentia. 

Na afloop ontvangt u een code waarmee u 

toegang krijgt tot een e-learning platform. 

Hierop staat meer informatie en oefeningen, 

waardoor de film extra verdieping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt plaats in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

U kunt zich aanmelden via

m.voorn@wijdemeren.nl. Geef hierbij aan of

u op 9, 10, 11 of 12 november zou willen 

deelnemen en of u in de ochtend (8.30 tot 

12.00 uur) of in de middag (13.00 tot 17.00 uur)

beschikbaar bent. We delen u vervolgens

binnen dit dagdeel in voor een tijdslot.

Uiteraard hoort u nog van ons op welk tijdstip 

u ingedeeld bent. 

Door de ogen van…



Huurt u een woning in Wijdemeren? Grote 
kans dat u in de afgelopen maanden be-
zoek hebt gehad van de Energiecoöperatie 
Wijdemeren. Momenteel bezoeken zij, 
samen met de gemeente en de woning-
corporaties, alle dorpen om huurders met 
voorlichting en gratis bespaarproducten op 
weg te helpen om energie te besparen. 

In de afgelopen maand zijn er al 635 

huurders bezocht. Dit leverde veel positie-

ve reacties op. Projectleider Ulrike: “Veel 

mensen weten niet dat zij met hele kleine 

bespaarmaatregelen hun woonlasten al om-

laag kunnen brengen én kunnen bijdragen 

aan een duurzame samenleving. Dit leidt tot 

meer comfort thuis en een lagere energiere-

kening. Win-win dus!”

Gratis bespaarproducten
Als bewoner van een huurwoning bieden we 

u gratis bespaarproducten ter waarde van 

60 euro aan. Aanmelden kan via 1000huur-

ders.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan 

een account om bespaarproducten, zoals 

LEDlampen, radiatorfolie of tochtstrippen, te 

bestellen. Wees er snel bij, want op=op. 

Meer weten over u energieverbruik? 
Vraag dan een gesprek met een energie-

bespaarcoach aan. Deze coach helpt u om 

inzicht te krijgen in uw energieverbruik en 

geeft tips voor kleine maatregelen, zoals het 

aanpassen van de temperatuur van uw CV 

ketel of het meten van het energieverbruik 

van uw apparaten. Zij kunnen u ook helpen 

met het plaatsen van bijvoorbeeld tochtstrip-

pen of radiatorfolie.   

Nu we door de versoepelingen weer 
fysiek bij elkaar mogen komen, praten 
we u graag uitgebreid bij over actuele 
zaken binnen de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober
organiseren we een algemene informatie-
markt. De markt vindt plaats bij 
Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef. 

U bent van harte welkom tussen 17.00 en 

21.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer 

het u uitkomt. Let op: U heeft hiervoor een 

coronatoegangsbewijs nodig.

Projecten in voorbereiding en 
uitvoering
Naast algemene informatie over de aanpak 

besteden we ruim aandacht aan de projecten 

die momenteel in voorbereiding of in uitvoe-

ring zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als 

baggeren, de leefomgeving van moeras-

vogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, het 

vergroten van het aanbod voor waterrecre-

atie, het herstellen van legakkers, de aanleg 

van faunapassages, aanpak van exoten, het 

toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie 

in 2030, het beheren van de ganzenpopulatie 

en nog veel meer. 

De betrokken projectleiders zijn aanwezig 

om tekst en uitleg te geven en met u van 

gedachten te wisselen.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Sinds 2017 werken 21 partijen samen om 

problemen in de Oostelijke Vechtplassen aan 

te pakken. Het verbeteren van de waterkwali-

teit, het versterken van de natuur en het

moderniseren van de recreatiesector zijn het 

belangrijkst. De ruim 25 projecten vormen 

een samenhangend pakket aan maatregelen, 

dat zich richt op een complete kwaliteitsver-

betering van dit unieke en beschermde

natuurgebied. Meer info: www.vechtplassen.nl. 

12 oktober: informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen 
Meer weten over de stand van zaken? Dit is uw kans! 

Wijdemeren is trots op haar onderne-
mers. Tegelijkertijd zien we dat er uitda-
gingen liggen om ook in de toekomst 
succesvol te blijven. We nodigen u van 
harte uit om op maandag 11 oktober 
hierover met ons in gesprek te gaan
tijdens het Ondernemersontbijt.

Momenteel stellen we de Economische 

Agenda 2030 op. In dit document komen 

ambities te staan waarmee er een duidelijke 

stip aan de horizon wordt gezet. Wat gaan 

we de komende jaren op economische vlak 

doen en hoe onderscheiden wij ons van an-

deren? En niet te vergeten: welke specifieke 

acties horen daarbij? En hoe gaan we regelen 

dat die acties ook echt allemaal worden 

uitgevoerd?

Aanmelden
Op maandag 11 oktober organiseren we 

daarom het Ondernemersontbijt. We gaan 

graag in gesprek met ondernemers over deze 

Economische Agenda. Het ontbijt duurt van 

8.00 tot 10.00 uur. U bent van harte welkom 

om mee te praten en te doen. We hopen u 

te zien!

U kunt zich aanmelden via

ondernemen@wijdemeren.nl.

Nadere details over de locaties volgen in een 

bevestigingsmail. 

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt

In 2019/2020 heeft de gemeente groot 
onderhoud laten uitvoeren aan de Oud-
Loosdrechtsedijk tussen de rotonde met 
de Molenmeent en de rotonde met de 
‘s-Gravelandsevaartweg. Tijdens een on-
derhoudscontrole bleek dat er na hevige 
regenval plassen op de fietspaden blijven 
staan. Vanaf maandag 11 oktober tot en 
met woensdag 20 oktober voert aannemer 
KWS dan ook herstelwerkzaamheden uit. 

Om de plasvorming op de fietspaden tegen 

te gaan wordt een gedeelte van de fietspa-

den opnieuw geasfalteerd en een gedeelte 

van het voetpad hersteld. Het uiterlijk van de 

dijk en het fietspad blijft gelijk.

Toegankelijkheid
De dijk en de woningen en bedrijven aan 

de dijk blijven tijdens de werkzaamheden 

toegankelijk voor al het verkeer. Om het 

werk goed en veilig te kunnen uitvoeren is er 

steeds één rijbaan afgesloten. Weggebruikers 

kunnen het werk om de beurt passeren.

Er zijn verkeersregelaars aanwezig om dit te 

begeleiden. Ook geldt er tijdelijk een maxi-

male snelheid van 30 km/uur. 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 

informatie over deze werkzaamheden? 

Download dan de KWS app en zoek op 

Oud-Loosdrechtsedijk – Aanpassen fietspad.

Herstelwerkzaamheden fietspaden Oud-Loosdrechtsedijk
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Bent u uw baan kwijtgeraakt door de 
coronacrisis? Of dreigt u uw baan kwijt 
te raken? Sinds augustus helpt het 
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi 
en Vechtstreek werkzoekenden, ZZP’ers 
en werknemers die hun baan dreigen 
kwijt te raken met een opleiding en
begeleiding naar nieuw werk.

Het Regionaal Mobiliteitsteam biedt maat-

werkoplossingen, zoals begeleiding naar een 

nieuwe baan, loopbaancoaching, om- of 

bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp 

bij schulden. Sinds de start in augustus krijgen 

er 34 inwoners uit de regio begeleiding. Een 

aantal van hen is al gestart met een nieuwe 

baan of opleiding. 

Meer informatie
Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na

12 maart 2020 door corona werkloos zijn

geworden of hun baan dreigen te verliezen.

Zit u in deze situatie en kunt u hulp gebruiken?

Vraag naar de mogelijkheden bij de organi-

satie waarmee u bekend bent; bijvoorbeeld 

de gemeente, het UWV, de vakbond of het 

Leerwerkloket. Kijk voor meer informatie op 

www.rmtgooienvechtstreek.nl. 

Het regionaal mobiliteitsteam is een samen-

werking tussen gemeenten, UWV, het

werkgeversservicepunt, vakbonden, onder-

wijsinstellingen en werkgeversorganisaties. 

Regionaal mobiliteitsteam helpt bij het vinden van werk

Gratis energiebespaarproducten voor 1.000 huurders
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (10.09.21)

- nabij Noordereinde 54c: herinrichting parkeer-

   terrein (15.09.21)

- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp en

   wijzigen toiletvoorziening (15.09.21)

Kortenhoef
- naast Kortenhoefsedijk 32: legaliseren bestaan-

   de brug (16.09.21)

Loosdrecht
- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (13.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: wijziging verbouwen

   villa voor groepswoningen ouderen (10.09.21)

- Rading 108c: bouwen carport (19.09.21)

- Van Ostadelaan 15: bouwen dakkapellen en 

   erker (09.09.21)

Nederhorst den Berg
- Achter Dammerweg 71: plaatsen steiger (05.09.21)

- Dwarsweg 16: wijzigen gevels (10.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

   (14.09.21)

- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen 

   dakkapellen (22.09.21)

- 

Breukeleveen
- Herenweg 67: aanleggen uitweg (10.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (20.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: bouwen over-

   kapping en fietsenberging (10.09.21)

- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (20.09.21)

- Herenweg 67: maken uitweg (10.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen 

   bestaand hoofdgebouw en bouwen bijgebouw 

   (21.09.21)

- Stichts End 17: bouwen erker (13.09.21)

- Trekpad 31: bouwen recreatie woonboot (16.09.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: plaatsen beschoeiing (21.09.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (21.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (16.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (20.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:

   wijzigen gevels, indeling en constructie

   woningen (09.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen 

   woning (22.09.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Nederhorst den Berg
- achter Middenweg 33, in gebruik nemen van 

   een nieuwe opslagloods

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

telefoonnummer (088) 63 33 000.

Bouwen en wonen

Officiële bekendmakingen 29 september 2021

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) 

Commissie Maatschappelijke & Sociale Zaken
Datum: dinsdag 5 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair 

10. Behandelverzoek D66 ontwikkeling IKC Talent Primair 

11. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

Kortenhoef 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij en D66 Tiny Houses 

Loodijk 

13. Behandelverzoek De Lokale Partij Statement uitspraak 

bijstandcasus

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 6 oktober 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

9.   Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

Bespreekstukken 

10. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Dammerweg 

108-109 

11. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A te 

Nederhorst den Berg 

12. Omgevingsvergunning Porseleinhaven 

13. Behandelverzoek D66 Ter Sype 

14. Behandelverzoek VVD verzoekschrift AIM 

15. Behandelverzoek VVD participatie Nederhorst Noord

Commissie Bestuur en Middelen 
Datum: donderdag 7 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Inhuurbudget laatste trimester 2021 

10. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke om-

budscommissie Wijdemeren 2006 

11. Behandelverzoek De Lokale Partij Veiligheidsbeleid 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij PC cyclus Gooi en 

Vecht

Agenda’s commissies oktober
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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

U kunt de commissievergaderingen meeluisteren via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.  U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.


