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Oud Loosdrecht 
blij met AH
Met zelfscankassa’s

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week dinsdag was 
de opening van Albert Heijn 
aan de Oud Loosdrechtse-
dijk 182. De supermarkt 
van Dennis Lankreijer met 
het allernieuwste winkel-
concept. De ouders van 
de eigenaar, El en Herman 
Lankreijer, mochten het 
lint doorknippen.

Direct na de opening stroom-
de de winkel van ± 500 m2 vol. 
De reacties zijn enthousiast. 
Ellen en Herman Blokzijl wo-
nen vlakbij: “Hier hebben we 
echt naar uitgekeken”, vertelt 
Ellen. Herman wijst op het rui-
me assortiment: “Ze hebben 
alles, voor normale AH- prij-

zen.” Een rondgang linksom 
vertelt dat het klopt, via de 
groente, fruit, vleeswaren, 
snacks, brood, kaas, pizza’s, 
schoonmaakmiddelen, zuivel, 
kant-en-klaarmaaltijden, fris-
drank, bier en wijn kom je uit 
bij vijf zelfscanapparaten. Hier 
is het druk, de Loosdrechters 
hebben nog wel uitleg nodig 
op deze eerste dag.

Ook de aanwezigheid van een 
geldautomaat is een buurt-
voorziening waar men naar 
uitkeek. Watersportonderne-
mer Steven Voorn denkt dat dit 
concept gaat werken vanwege 
de volledigheid van de winkel 
en de aanwezigheid van nieu-
we woningen, o.a. in de Porse-
leinhaven en het Kompas.

Dagelijkse boodschappen
De Albert Heijn zit in een ka-
rakteristiek pand met een rie-
ten dak. Het is met respect 
voor het milieu verbouwd. De 
supermarkt wordt verlicht door 
LED-lampen en er is een in-
stallatie waarmee warmte te-
rug wordt gewonnen. De win-
kel is gasloos en ook dat levert 
een forse energiebesparing 
op. Er is extra veel aandacht 
besteed aan een slimme in-
richting. Wethouder econo-
mie Jan Klink, ook aanwezig, 
tweette dat hij het ‘een mooie 
impuls vond voor Loosdrecht 
en de lokale werkgelegenheid’. 

Inderdaad zijn de meeste van 
de 30 medewerkers afkomstig 
uit Loosdrecht, wat handig is in 
de contacten met de klanten. 
Boodschappen doen is ook 
een sociaal gebeuren.

Olivier Goetheer, ook uit de 
lokale politiek, stond bijkans 
te juichen. “Ik woon hierboven, 
wat wil je nog meer. Ideaal 
toch?”

Gemak
Albert Heijn Loosdrecht is van 
alle gemakken voorzien. Den-
nis Lankreijer: “Het voordeel 
valt bij ons niet te missen. 

We hebben zelfs een kleine 
Bonusstraat waar aanbiedin-
gen handig bijeen staan. Bo-
vendien vind je in de winkel 
natuurlijk ook Prijsfavorieten. 
Ze vallen goed op, je herkent 
ze aan het blauwe duimpje.” 
Marco is een van de medewer-
kers, hij werkt al heel lang bij 
AH. “Ik ken Dennis nog van 18 
jaar geleden bij AH Kerkelan-
den.” Inmiddels zat Marco in 
Amersfoort. “Ja, ik moest ont-
slag nemen bij Ahold om hier 
te beginnen in een andere AH. 
Ideaal voor mij, ik woon in de 
buurt.”

Info
Albert Heijn aan de Oud Loos-
drechtsedijk 182 in Loos-
drecht is open van maandag 
tot en met zaterdag van 8:00 
tot 21:00 uur en zondag van 
10:00 tot 18:00 uur. De winkel 
beschikt over gratis parkeer-
gelegenheid.

 Foto: Ondernemer Dennis Lankreijer (r) en zijn vader Henk (l) openden Albert Heijn Loosdrecht. Foto: 
Albert Heijn/Yasmin Hargreaves
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl
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BIEN SÛR
NATUURSLAGERIJ • CATERING

Openingstijden: maandag 11.00 – 18.00 uur • dinsdag t/m donderdag 9.00 – 18.00 uur
              vrijdag 9.00 – 19.00 uur • zaterdag  8.30 – 17.00 uur.

Van Hogendorplaan 24 Hilversum (Winkelcentrum Heigalerij) • Tel: 035-6218283

www.robgroenewegen.nl • www.biensurcatering.nl

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ • NATUURVLEES • TRAITEUR • LEKKERNIJEN • CATERING

Iedere 
woensdag: VERSE GEHAKTDAG!
donderdag: MALSE BIEFSTUKDAG!

€ 7,45 
€ 1,98
€ 2,98

Nog even op een houtje bijten...maar:

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 
ZIJN WIJ WEER OPEN!

Albert Heijn
Van Hogendorplaan 44,
1215 EH Hilversum

AH Mosselen
Lekker uit Nederland.
Altijd lekker met Franse frietjes, 
mosselgroenten en onze
heerlijke bijpassende dipsaus!

Schaal 2 kilo
Actieprijs per kilo 3.50 6.99

€ 2 korting

Alarmnummer  1-1-2

Huisartsen
De huisartsenpraktijk Loosdrecht, Eikenlaan 49 A  035 - 588 90 60
Geopend op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur www.huisartsenpraktijkloosdrecht.nl 
De spreekuren zijn alleen op afspraak te bezoeken.
Afspraken maken/ Huisbezoek aanvragen/Receptenlijn               035 - 588 90 60
Spoedlijn                             035 - 588 90 60 toets 1
Uitslagen opvragen/ Telefonisch advies           035 - 588 90 60
Buiten de openingstijden   088 - 130 96 00.
Versa Welzijn
Lindelaan 98, 1231 CN  Loosdrecht 035 - 623 11 00
Apotheek  
Frans Halslaan 7, Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur 035 - 582 65 50
Apotheek spoedtelefoon   035 - 533 06 07 
Thuiszorg Inovum  035 - 588 82 00
Voor alle zorgdiensten thuis in heel Wijdemeren en Hilversum:
Verzorging, verpleging, begeleiding, huishoudelijke hulp, dagactiviteiten, 
fysiotherapie en andere behandeldiensten. www.inovum.nl
Thuiszorg Gooi en Vechtstreek  035 -692 49 24
Voor alle diensten, 7 dagen per week. Ook bij spoed buiten kantooruren! 
Kraamzorg:   035 - 692 49 22 
Thuiszorgwinkel Ziekenhuis Hilversum:  035 - 692 46 92  
(ma-vr: 9-18 uur, do. 9-21, za. 13.30-16.30 uur). 
Vivium Zorggroep   035 - 692 49 24
Voor al uw zorgdiensten, Woonzorg, Thuiszorg Hulp bij het huishouden, 
Seniorenreizen en aanvullende diensten aan huis.
Diëtisten 
DPS Dieetkunde,   085-210 05 75
Eikenlaan 49a, 1231 AT  Loosdrecht info@dieetkunde.nl, www.dieetkunde.nl 
Amaris Thuiszorg en Wonen   085 - 621 40 40
Voor al uw thuiszorg in de regio Hilversum en Loosdrecht 
(met of zonder indicatie), klantcentrum@amaris.nl
Buurtzorg Loosdrecht   06-23670078
Thuiszorg voor verpleging, verzorging en ondersteunende begeleiding
in Loosdrecht e.o.  loosdrechteo@buurtzorgnederland.com 
Tandartsen    Buiten praktijkuren 0900 - 15 15
Ziekenhuis Hilversum Van Riebeeckweg 212 088 753 17 53
Spoedeisende Hulp (EHBO):   24 uur per dag/7 dagen per week
Dierenarts Acacialaan 2a,   035 - 582 44  93

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.



Woensdag 29 juli 2020
3LOKAAL

Vier raadsleden tegen opvang kinderen
Een mening

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Je kunt het je haast niet voor-
stellen, maar er waren vier 
raadsleden tegen de opvang 
van alleenstaande kinderen uit 
Griekse vluchtelingenkampen. 
Twee VVD ‘ers en twee raads-
leden van De Lokale Partij wa-
ren tegen de motie om aan te 
sluiten bij de Coalition of the 
Willing. Ze behoren niet tot de 
welwillenden. Vijftien raadsle-
den van Dorpsbelangen, CDA, 
D66, PvdA/GrL., één VVD ‘er 
en twee van DLP waren wel 
vóór. Die begrepen wel dat 
het humaan is om 500 kinde-
ren die onder mensonterende 
omstandigheden leven, op te 
vangen. De Tweede Kamer 
durfde het ook niet aan. Pijnlijk 
dat bijvoorbeeld Joël Voorde-
wind van de ChristenUnie het 
belang van de regeringscoali-
tie boven zijn eigen geweten 
stelde.

Een groep van minstens 100 
gemeentes deed een morele 

oproep aan de rijksoverheid 
om deze buitengewoon kwets-
bare groep kinderen te huis-
vesten. Je moet iets doen! Om 
de verantwoordelijkheid af te 
kopen heeft de staatssecreta-
ris een paar miljoen beschik-
baar gesteld om 48 jongeren 
te financieren op het Griekse 
vasteland, met ondersteuning 
van een voogdijsysteem in 
Griekse gezinnen. Volstrekt 
onvoldoende.

Opvang zou voor Wijdemeren 
betekenen dat er een tot drie 
Griekse kinderen hier gehol-
pen worden. Is dat teveel? Hil-
versum en Gooise Meren heb-
ben zich al bereid verklaard 
mee te doen. Gelukkig toon-
den de meeste raadsleden 
barmhartigheid door de motie 
van PvdA/GrL en D66 te on-
dersteunen. Al was de instem-
ming van het CDA erg zuinig 
door er strikte voorwaarden 
aan toe te voegen: controle op 
leeftijd, geen kinderen uit veili-
ge landen en terugkeer als ou-
ders zich melden. Je zou van 

christendemocraten toch meer 
ruimhartigheid verwachten.

Op GooiTV werd de discussie 
vervolgd. De VVD zond haar 
jongste commissielid naar de 
uitzending. Bo de Kruijff (21) 
mocht het ‘niet welwillende’ 
standpunt verdedigen. Natuur-
lijk vond Bo het ook vreselijk 
wat er in de vluchtelingenkam-
pen gebeurde, maar de com-

passie straalde er niet van af. 
Hij volgde blindelings zijn par-
tijgenoot Ankie Broekers-Knol, 
staatssecretaris vreemdelin-
genzaken, dat het ‘duurzaam’ 
is om te investeren in Griekse 
opvang. Als het maar prak-
tisch en financieel haalbaar is. 
Natuurlijk draait de wereld ge-
woon door en ligt er niemand 
wakker of de Wijdemeerse 
gemeenteraad zich wel of niet 

aansluit bij de Coalition of the 
Willing. Maar u weet nu wie er 
wel of niet welwillend zijn.

Zie raadsvergadering 4 juni 
2020: https://wijdemeren.
raadsinformatie.nl/docu-
ment/8935980/1#search=%-
22gemeenteraad 4 juni 
2020%22

 Foto: Bo de Kruijff op GooiTV

Scouting Klaas Toxopeus
Gaan welpen in de zomervakantie naar school?

De welpen van de Klaas 
Toxopeus scoutinggroep 
hebben deze zomer een 
extra week school gehad. 
Hun zomerkamp stond na-
meliijk in het thema van 
“de spionnenschool van 
mister x”.

Het kampterrein in De Bilt was 
ingericht als een heuse spion-
nenschool waar de kinderen 
elke dag missies kregen van
mister-x. Tijdens de week heb-
ben we allemaal verschillende 
trainingen/missies gedaan zo-

dat de welpen aan het einde 
van de week allemaal volwaar-
dige spionnen werden. Zo zijn 
de welpen naar de zwarte 
snoep- en speelgoedmarkt 
geweest en hebben zij hun ei-
gen geheime hoofdkwartier in 
het bos gebouwd. Buiten alle 
spionnentrainingen hebben 
de welpen genoeg vrije tijd 
gehad om de hei en het bos, 
die naast het gebouw lagen, 
te ontdekken. Ook hebben de 
welpen erg genoten van de 
open haard die elke dag aan 
ging en van de kampvuren die 

wij buiten gemaakt hebben als 
het mooi weer was. De welpen 
en de leiding hebben een leu-
ke week gehad met veel span-
ning en sensatie. Volgende 
week kun je meer lezen over 
het zomerkamp van de zeever-
kenners. Is na het lezen van 
dit verslag je interesse voor 
scouting gewekt? Kijk eens op 
onze site www.klaastoxopeus.
nl of onze instagram @scou-
tingklaastoxopeus en laat een 
berichtje achter om een keer 
te komen proefdraaien.

Trillende mammoets
Ingezonden brief

In de Nieuwsster van vorige 
week stond een kort artikel 
met foto over de vermoedelij-
ke aanwezigheid van een of 
meerdere mammoettanden in 
het veen van Breukeleveen. 
Deze komen inderdaad soms 
naar boven bij het zetten van 
beschoeiingen of in de maag 
van een grote snoekbaars hier 
in de buurt gevangen. Maar 
misschien interessanter is dat 
er nog steeds nakomelingen 
van deze oerdieren in en rond 
Breukeleveen voorkomen en 
zich zelfs vermenigvuldigen. 
Het bord in uw artikel is dan 

ook nog steeds relevant. Waar-
van bijgevoegd het bewijs. Het 
is jammer dat de 50km sticker 
die op het bord geplakt was er 
af gehaald is. De beperking tot 
50km van de rij- en loopsnel-
heid van passerende auto’s, 
vrachtwagens, racefietsers en 
andere olifanten is voor Breu-
keleveen belangrijk i.v.m. de 
veiligheid van haar inwoners 
en voor het probleem van, bij 
hogere snelheid, het doorge-
ven van trillingen van passe-
rend verkeer via het veen aan 
de lintbebouwing.
Frits de Haan, Breukeleveen
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Nog meer Doortrappen
Ondersteuning ‘net als zijwieltjes zodat iemand daarna zonder kan’

Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
Project Doortrappen is 
een landelijk initiatief dat 
enerzijds zorgt voor be-
wustwording en anderzijds 
daadwerkelijke ondersteu-
ning biedt aan ouderen op 
de fiets. Team Sportservice 
’t Gooi geeft invulling aan 
dit project in onze regio. 
Het project duurt een jaar, 
maar Rosanne Hartman, 
coördinator van de buurt-
sportcoaches Wijdemeren, 
hoopt dat dit project een 
vaste basis creëert voor 
iedereen die met een fiets-
probleem zit.

Ouderen kunnen met allerlei 
fiets-gerelateerde problemen 
aankloppen. “We krijgen vra-
gen met betrekking tot nor-

male fietsen, e-bikes en drie-
wielerfietsen, maar er zijn ook 
mensen die moeite hebben 
met fietsen of het spannend 
vinden om weer op de fiets te 
stappen” vertelt Hartman. Het 
doel is om ouderen op een vei-
lige manier en met vertrouwen 
te laten deelnemen aan het 
verkeer. Dit wordt op verschil-
lende manieren gerealiseerd, 
bijvoorbeeld door het geven 
van fietsles aan mensen die 
het fietsen verleerd zijn of 
moeite hebben met opstappen 
en afremmen.
Team Sportservice ‘t Gooi ver-
bindt verschillende partijen, 
zoals Veilig Verkeer Wijdeme-
ren, de Fietsersbond, lokale 
fietsenmakers en ook de fysio-
therapiepraktijken. Elke partij 
heeft zijn eigen vakkennis over 
fietsen en biedt oplossingen 
voor alle fiets-gerelateerde 

problemen. Een fietsenmaker 
kan bijvoorbeeld advies geven 
over welke soort fiets het beste 
bij iemand past en een jaarlijk-
se fietscontrole uitvoeren. Dit 
kan bij RS Tweewielers, Bike 
Totaal in Loosdrecht of bij W. 
de Jongh Rijwielen en Roan 
Tweewielers in Kortenhoef. 
In Nederhorst den Berg kan 
men terecht bij Sil Smit Twee-
wielers of Kroon Tweewielers. 
Veilig Verkeer Wijdemeren kan 
praktische verkeersinformatie 
verstrekken en een fysiothe-
rapeut kan individueel kijken 
naar wat er fysiek mogelijk is.
Team Sportservice ’t Gooi 
hoopt dat de verbindingen 
die worden gelegd door het 
project Doortrappen blijvend 
zijn. Hartman: “We willen dat 
mensen weten waar ze te-
recht kunnen met hun vragen 
en problemen. ” De provincie 
Noord-Holland heeft 10.000 
euro beschikbaar gesteld voor 
het project. Ook zijn er inmid-
dels al verschillende fietsen-
winkels ambassadeur van het 
project geworden.

Bent u geïnteresseerd of kunt u 
een duwtje in de rug gebruiken? 
U kunt contact opnemen met 
buurtsportcoach Robin van der 
Vliet via rvandervliet@team-
sportservice.nl. Zie ook www.
teamsportservice.nl/gooi.

Foto: Rob Gieling

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Weekendaanbieding
 (don,vrij,zat)

Lemoncake
Nu € 3,95



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75: plaatsen tijdelijke 

   woning (15.07.20)

Breukeleveen
- Herenweg 33 en 35: verbouwen van twee 

   woningen (14.07.20)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (09.07.20)

- Noordereinde 181: plaatsen dakkapel (12.07.20)

- Zuidereinde 111: bouwen kelder (13.07.20)

- Zuidereinde 169: plaatsen dakkapel en

   verhogen daknok (10.07.20)

- Zuidereinde 206: plaatsen beschoeiing (09.07.2020)

Kortenhoef
- Emmaweg 24: plaatsen dakkaper en

   dakkapel (15.07.20)

- Emmaweg 24b: verhogen daknok (15.07.20)

- Kortenhoefsedijk 112: bouwen van een 

   woning (15.07.20)

- Zuidsingel 1: plaatsen schuur met overkap-

   ping (16.07.20)

Loosdrecht
- Bloklaan 9: uitvoeren onderhoudswerk-

   zaamheden fort Spion (21.07.20)

- Golfslag 19: plaatsen jollensteiger (14.07.20)

- Hallincklaan 3: plaatsen dakkapel (14.07.20)

- Jasmijnlaan 27: plaatsen dakkapel (16.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: wijzigen 

   constructie vergunde woning (15.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: aanpassen 

   uitweg (20.07.20)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 87: verbreden toegangsbrug (15.07.20)

- Middenweg 159: onderzoekspilot voor het 

   verwerken van slib (16.07.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen twee bomen (17.07.20)

- Zuidereinde 206: plaatsen beschoeiing (20.07.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 24: plaatsen dakkaper en dak-

   kapel (17.07.20)

- Emmaweg 24b: verhogen daknok (17.07.20)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 12: plaatsen dakkapel (20.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   en plaatsen dakkapellen (23.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (10.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 182: verlagen entree-

   deur en plaatsen gevelreclame (20.07.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (gewijzigde 

   situatie) (13.07.20)

- Middenweg 51: vervangen brug (17.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruik 

   school (23.07.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 254b t/m f: realiseren 5 apparte-

menten (20.07.20)

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012– Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 heeft vastgesteld het bestem-

mingsplan Partiele herziening bestemmings-

plan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost 

– 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te 

Loosdrecht.

Het plan
Ingevolge het geldende bestemmingsplan 

Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost- 2012 

zijn op genoemde percelen vier bedrijfswonin-

gen toegestaan. Drie bedrijfswoningen zijn aan-

wezig en één bedrijfswoning is in het verleden 

gesloopt maar mag weer worden gebouwd. 

Gevraagd wordt om de betreffende bedrijfswo-

ningen te bestemmen voor wonen, waardoor 

op de percelen maximaal vier burgerwoningen 

aanwezig mogen zijn. Het nu geldende be-

stemmingsplan maakt dit niet mogelijk. Om die 

reden is voor de genoemde percelen een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-va00). 

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. U kunt de 

stukken ook digitaal opvragen via 

nfo@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-

bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening in-

dienen bij de voorzitter van genoemde afde-

ling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 30-36, 
Loosdrecht 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

In procedure is wijzigingsplan Partiële herzie-

ning bestemmingsplan landelijk gebied noord-

oost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 36, 

gemeente Wijdemeren. Met dit bestemmings-

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

In Nederland hebben circa 1,4 miljoen 
huishoudens een krappe beurs.
Heeft u vragen over geld of schulden?
Dan kunt u terecht bij de medewerkers 
van het PING-loket.

PING (persoonlijk in geld) is dé plek waar 

u terecht kunt met vragen variërend van 

budgettips tot hulp bij het opzetten van een 

goede administratie en van het aanvragen van

inkomensondersteuning tot begeleiding bij 

schuldhulp. Zo krijgt u meer grip op geld en 

dat geeft rust.

Contact met het PING-loket
Vanwege de coronamaatregelen is het in-

loopspreekuur - normaliter elke maandag van 

14.00-18.00 uur in het gemeentehuis - nog 

niet geopend. De medewerkers zijn wel be-

reikbaar voor al uw geldvragen via telefoon-

nummer 14 035 of wijdemeren@ping.nl.

Direct aanvragen
Wilt u direct schuldhulp aanvragen zonder 

tussenkomst van het PING-loket? Dan kunt u 

contact opnemen met de Kredietbank via (088) 

62 62 777 of www.kredietbanknederland.nl. 

Wilt u liever online schulphulp krijgen? Neem 

dan contact op met Schulden de Baas via 

www.schuldendebaas.nl.

PING-loket: vragen over geld of schulden

Wijdemeren
informeren

29 juli 2020

29 juli 2020

AutoMaatje rijdt weer

Goed nieuws! ANWB AutoMaatje rijdt u weer 

naar de supermarkt, een doktersbezoek of

naar familie. Neem wel een mondkapje en 

handschoenen mee! Een rit aanvragen kan 

twee dagen van tevoren bij Versa Welzijn via 

telefoonnummer (035) 69 47 455 of

automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl.

Spreekuur veiligheid

In augustus starten de inloopspreekuren veiligheid 

weer. Tijdens de spreekuren kunt u vragen stellen 

over veiligheid en leefbaarheid aan de wijkbrandweer, 

wijkagent, boa en dorpscoördinator. De spreekuren

zijn iedere laatste dinsdag van de maand in Korten-

hoef, iedere laatste woensdag van de maand in 

Nederhorst den Berg en iedere laatste donderdag 

van de maand in Loosdrecht. Start: 14.00 uur

#mooiWijdemeren
@fonsdekeijzer

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



plan wordt onder andere op deze locatie de 

bouw van een vervangende woning mogelijk 

gemaakt op een andere plek dan de inmiddels 

gesloopte woning Oud- Loosdrechtsedijk 36. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wet-

telijke geluidszone van de Oud-Loosdrecht-

sedijk. De beoogde woning zal vanwege het 

verkeer op de Oud- Loosdrechtsedijk een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 20 

december 2019 overeenkomstig artikel 83 en 

110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten 

voor deze woning hogere waarden vast te 

stellen. De relevante stukken hebben geduren-

de zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking. Wel is een zienswijze 

ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan 

Partiële herziening bestemmingsplan landelijk 

gebied noordoost – 2012, Oud-Loosdrecht-

sedijk 30 - 36, gemeente Wijdemeren. In het 

kader van genoemd bestemmingsplan wordt 

ingegaan op deze zienswijze.

Burgemeester en wethouders hebben beslo-

ten de betreffende hogere waarden definitief 

vast te stellen.

Inzage
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 30 juli 2020 gedurende zes we-

ken, gezamenlijk met het bestemmingsplan, 

ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

www.wijdemeren.nl (ter inzage). Desgewenst 

kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een 

afspraak maken via het secretariaat van de 

afdeling Fysiek Beleid, telefoonnummer 

14 035. De stukken kunnen ook digitaal

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met 

de beschikking kunnen hiertegen in beroep 

gaan eventueel in combinatie met een verzoek 

tot een voorlopige voorziening. Dit kan binnen 

zes weken na de dag volgend op de dag dat 

de vaststelling van het wijzigingsplan Partiële 

herziening bestemmingsplan landelijk gebied 

noordoost – 2012, Oud Loosdrechtsedijk 30 - 

36, gemeente Wijdemeren bekend is gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het 
vaststellen van de hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

- belanghebbenden die zienswijzen hebben 

   ingebracht tegen het ontwerp van de 

   beschikking;

- de wettelijke adviseurs die advies hebben 

   uitgebracht over het ontwerp van de be-

   schikking;

- belanghebbenden die bezwaar hebben 

   tegen wijzigingen in de definitieve beschik-

   king ten opzichte van de ontwerpbeschik-

   king;

- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet 

   kan worden verweten dat zij geen zienswij-

   zen hebben ingebracht tegen de ontwerp-

   beschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend 

bij de Raad van State, afdeling Bestuursrecht-

spraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Graven-

hage. Voor behandeling van uw beroep moet 

u griffierechten betalen. De kosten van deze 

griffierechten kunt u opvragen via telefoon-

nummer (070) 42 64 426.

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning bouwen van een 
woonschip op Beresteinseweg 
29 en 30, ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de ge-

meente Wijdemeren maken bekend dat zij 

voornemens zijn om met toepassing van de 

artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a onder 3o van 

de Wabo een omgevingsvergunning te verle-

nen voor het afwijken van het bestemmings-

plan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’ 

voor het bouwen van twee woonschepen op 

Beresteinseweg 29 en 30 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de vol-

gende activiteiten:

1. bouwen

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken 

    in strijd met het bestemmingsplan

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door 

de gemeenteraad af te geven verklaring van 

geen bedenkingen. In de raadsvergadering 

van 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad van 

Wijdemeren de ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen verleend.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 

de ontwerp verklaring van geen bedenkin-

gen liggen vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.OVBereswg29302020-on00). 

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kan het bestemmingsplan niet 

worden ingezien in het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders, postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt een zienswijze 

ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de administratie Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

Een schriftelijke zienswijze op het ontwerpbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen kunt u 

richten aan de gemeenteraad van Wijdemeren 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen 

tegen de omgevingsvergunning dient u een 

zienswijze te hebben ingediend tegen het 

ontwerpbesluit.

>  Bestemmingsplan Industrie-
weg 2 te Nieuw-Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 heeft vastgesteld het bestem-

mingsplan Industrieweg 2, Nieuw-Loosdrecht.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrie-

weg 2. Het doel van het bestemmingsplan is 

om een geringe uitbreiding van de aanwezige 

bedrijfsbebouwing mogelijk te maken.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7300Indstrwg2019-va00).

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. U kunt de 

stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl.

Beroep
Een belanghebbende, die bij de gemeenteraad 

tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerp-

bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, 

alsmede een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat 

hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzageligging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de voorzitter van genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling, en daarmee het 

bestemmingsplan, treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking 

voordat op dit verzoek is beslist.

>  Ontwerp paraplubestemmings-
plan Parkeren Wijdemeren 2019

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

paraplubestemmingsplan Parkeren Wijdeme-

ren 2019 ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in het gedeeltelijke herzie-

ning van meerdere bestaande bestemmings-

plannen. Het parapluplan past en/of vult op 

slechts één aspect de verschillende bestem-

mingsplannen aan, namelijk parkeren. Voor 

het overige blijven de betreffende bestem-

mingplannen van kracht. Dit parapluplan bevat 

bestaande regels en geen nieuwe regels of 

beleid.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 30 juli 2020 gedurende zes 

weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

((NL.IMRO.1696.BP7600parkeren2019-on00). 

U kunt deze website ook benaderen via

www.wijdemeren.nl/terinzage. 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan eveneens contact 

op worden genomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 15 juli een nieuwe Nood-

verordening vastgesteld. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

>  Beleidsregels Bbz  Wijdemeren

Op 30 juni 2020 heeft het college van Wijde-

meren de beleidsregels Bbz (Besluit Bijstands-

verlening Zelfstandigen 2004) vastgesteld. Per 

1 januari 2020 is het onderdeel Bbz binnen 

de Participatiewet veranderd. De belangrijkste 

wijziging is dat het terugvorderen van te veel 

of onrechtmatig verstrekte uitkering in het 

kader van de Bbz een bevoegdheid van het 

college wordt in plaats van een verplichting. 

Met deze beleidsregels, die terugwerken tot 1 

januari, geeft het college uitvoering aan haar 

bevoegdheid. Gemeente Hilversum voert de 

Bbz uit voor de regiogemeentes, waaronder 

Wijdemeren. De aangepaste beleidsregel is te 

vinden op www.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.

Officiële bekendmakingen

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.

29 juli 2020
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OERRR Watersafari in 
’s-Graveland

Ga zondag 2 augustus mee 
op watersafari en ontdek in 
anderhalf uur wat er leeft in 
het water: vang en zoek! Deze 
activiteit is voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar.

In het bezoekerscentrum krijg 
je een schepnetje, een bak en 
een zoekkaart mee. Bij het wa-
ter laat de boswachter je zien 
hoe je de diertjes het beste 
kunt vangen. Gevangen?! Na-
dat je ze goed hebt bekeken, 
zet je ze natuurlijk weer voor-
zichtig terug in het water.

Handig om te weten: Koop van 
tevoren je tickets online, deze 
activiteit is geschikt voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 4 
jaar.

Dit is een gezinsexcursie, 
maar honden mogen niet mee. 
Kijk voor alle richtlijnen rond-
om corona op onze website.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 – 656 30 80. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: Eric Bergmeester

Deze week op de tuinderij:

Komkommertijd

Door : Wietse Bakker

Het is komkommertijd. Dat 
betekent dat er nu van die 
groene dingen aan de planten 
hangen en dat we die gaan 
opeten de komende maanden. 
Nou ja, dat is de boodschap 
voor mij als tuinder. Over de 
hele genomen blijken er best 
wat verschillende sentimenten 
aan te hangen. De mooiste en 
misschien wel de oudste her-
leiding is denk ik wel die van 
de Engelse kleermakers in de 
vorige eeuwen. Grote steden 
in Engeland werden natuurlijk 

ook bewoond door de adel-
lijke stand, vaak invloedrijke 
families in het economische 
circuit. De adel hield van ver-
fijnd maatwerk en dat leverden 
de kleermakers bij uitstek. Ze 
maakten moeilijke tijden door 
als de rijke stinkerds naar hun 
buitenplaatsen vertrokken in 
de zomermaanden en ze de 
ondraaglijke odeur van de 
stadse riolen ontvluchtten. Ge-
koppeld aan de oogsttijd van 
komkommers werd er dus ge-
sproken van ‘Cucumber-Time’.
In Nederland kennen we de 
vlucht van de adel naar de 

buitenplaatsen ook. De ’s-Gra-
velandse buitenplaatsen (van 
Zwanenburg als noordelijk-
ste en Gooilust als zuidelijk-
ste pijler) zijn daar een mooi 
voorbeeld van. In Nederland 
geldt de komkommertijd nu als 
vakantietijd van de politici en 
gebeurt er niet zo veel in de 
journalistiek. De politiek is na-
tuurlijk een niet aflatende bron 
van inspiratie. Een lastige tijd 
voor de krant. In het algemeen 
gesproken is er dus niet veel 
te doen in de komkommertijd. 
Behalve voor ons dan, want 
niet alleen de komkommer 
heeft een groeispurt, ook to-
maat, paprika , aubergine en 
tal van andere groenten krij-
gen er nu zin in. De zomer is 
in volle gang en de oogsten 
zijn geweldig. Alle verloven 
worden ingetrokken. Om met 
de Engelsen af te sluiten: ‘No 
time to lose’. Ik ga weer aan 
de slag!

Groet uit tuinderij LandinZicht
   

Beste hondeneigenaren
Ingezonden brief

Ik ben Joost Dieho uit Amster-
dam en ik kom al vele jaren in 
Kortenhoef. Met een bootje 
vaar ik rond en geniet ik van 
de rust en de natuur.
De laatste paar jaar wordt ik 
geregeld geconfronteerd met 
verdronken schapen in de 
vaart langs het dijkje tussen de 
Horstermeer en Kortenhoef. 
Vorig jaar heb ik er zelfs twee 
gered met de brandweer.
Als een schaap daar te water 
raakt, komt hij niet meer de 
beschoeiing op, raakt onder-
koeld en sterft uiteindelijk van 

uitputting. Dit gebeurt zo’n drie 
of vier keer per jaar. Daar heb 
ik als dierenliefhebber moeite 
mee en u vermoedelijk ook.
Mijn vraag is daarom simpel: 
als jullie de hond daar uitlaten, 
doe dat dan alstublieft aan-

gelijnd. Honden gaan achter 
schapen aan, dat zit in hun 
bloed. En voor je het weet, ligt 
er onbedoeld weer een in de 
plomp.
Mijn dank is groot.
Joost Dieho

   

GooiTV
Vanaf woensdag 29 juli 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit.

Door de Corona-crisis was 
het programma van GooiTV al 
aangepast, nu breekt de kom-
kommertijd aan. Andreas van 
der Schaaf blijft in ieder geval 

nog actief in De Dag van And-
reas.
Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een protes-
tante kerkdienst uit vanuit de 
Spieghelkerk in Bussum van-
af 10.30 en aansluitend een 
gemeenschappelijke zomer-
dienst.

In TV Magazine (dat vorige 
week verviel) is er onder ande-
re aandacht voor Doortrappen 
in Wijdemeren en duofietsen 
in Bussum. Verder komt de 
seniorenbbq voorbij en de 
kindervakantieweek in Neder-
horst den Berg.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

✓ Verversen van de olie
✓ Vervangen van het oliefilter
✓ Banden op spanning brengen 
✓ Resetten van het Service Interval
✓ Afstempelen van de 
    onderhoudsboekjes

Rading 158  •  1231 KE Loosdrecht
tel. 035 - 622 87 07  •  06 442 118 92  

Geopend: ma. - vrij. 09.00-18.00 uur 

za. 09.00-16.00 uur

VANAF 59 euro
ALLE  MERKEN  AUTO'S✓

APK, onderhoud, reparatie
en bandenservice

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.
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Vakantiekiek-
jes? Graag
opsturen!
Hoe was / is uw 

vakantie?

Dat wil de redactie graag we-
ten. Stuur een vakantiefoto 
op naar: redactie@dunnebier.
nl Dan kunnen we daar een 
mooie pagina van maken. Een 
paar regels tekst over de plek 
en de afbeelding kan uiteraard 
geen kwaad. Hoe vieren de 
Wijdemeerders hun vakantie? 
In de achtertuin, in de bergen, 
aan het strand of op een verre 
plek op deze aarde? Op een 
luchtbed, in een luxe chalet, 
op de fiets of op de camping? 

Ontwerpbesluit Provinciale  
milieuverordening N-H

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
maakt namens Gedeputeerde Staten van  
Noord-Holland bekend dat zij een 
ontwerpbeschikking voor een ontheffing 
ingevolge de Provinciale milieuverordening 
Noord-Holland (Aardkundig monument) ter 
inzage heeft gelegd. 

De ontheffing betreft het voornemen tot het 
uitvoeren van seismisch onderzoek, ten behoeve 
van de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.

Aanvrager: Energie Beheer Nederland B.V.
Locatie: diverse gebieden in Noord-Holland die 
zijn aangewezen als aardkundig monument
Zaaknummer: 9300099 en 1452286/1452296

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van de dag na 
publicatie gedurende zes weken ter inzage op 
loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en 
(digitaal) bij:
-  provincie Noord-Holland,  

Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, 
via info.div@noord-holland.nl  
of telefonisch, 023-5144440);

-  gemeente Hollands Kroon,  
vergunningen@hollandskroon.nl  
of via telefoonnummer 088-3215000;

-  gemeente Zandvoort, centrale balie van het 
gemeentehuis van Zandvoort, Swaluëstraat 2  
te Zandvoort, op afspraak via telefoonnummer 
14 075;

-  gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158 
te Overveen, op afspraak via telefoonnummer 
14 023;

-  gemeente Haarlem, de publiekshal van de 
gemeente Haarlem, in de Raakspoort,  
Zijlvest 39 te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks), 
alleen op afspraak, zie haarlem.nl.;

-  gemeente Haarlemmermeer,  
Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, alleen op 
afspraak via telefoonnummer 0900-1852;

-  gemeente Ronde Venen, Croonstadlaan 111  
te Mijdrecht, alleen op afspraak via 
telefoonnummer 0297-291616;

-  gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35  
te Bussum, alleen op afspraak via  
telefoonnummer 035-2070000;

-  gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp, 
alleen op afspraak via telefoonnummer 
0294-491391;

-  gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1  
te Maarssen, telefoonnummer 14 0346;

-  gemeente Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht, 
telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Huizen, Graaf Wichman 10  
te Huizen, telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Blaricum, Zuidersingel 5 te Eemnes, 
telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Laren, Zuidersingel 5 te Eemnes  
of via telefoonnummer 14 035;

-  gemeente Hilversum, Dudokpark 1  
te Hilversum of via telefoonnummer 14 035.

In verband met sluiting van overheidsdiensten 
als gevolg van de Corona-pandemie kan het 
zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet 
ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken 
zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal 
worden toegestuurd. U kunt contact opnemen 
met gemeente of provincie over alternatieve 
mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken 
digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt 
u gebruik maken van het contactformulier op 
loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen 
met telefoonnummer 088-5670200.

Zienswijzen
Binnen de inzagetermijn kan eenieder zienswijzen 
over de ontwerpbeschikking naar voren 
brengen via digitale formulieren op de website 
loket.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen 
niet openbaar worden gemaakt. Een schriftelijke 
zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Regiebureau,  
Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam. 

Heeft u een vraag over deze procedure of wilt u 
mondelinge zienswijzen naar voren brengen, dan 
kunt u gebruik maken van het contactformulier 
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als men belanghebbende is bij die 
beschikking en als een zienswijze naar voren is 
gebracht over de ontwerpbeschikking.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689
 

Last van spinnen? Anti spin 
behandeling voor huis/

woonboot/boot 12 maanden 
spin vrij! Wij verzorgen

ook houtwerkreiniging,
algenbestrijding tuin,

onkruid verwijdering en
hoge druk werkzaamheden

Bel voor gratis offerte 
en advies tel: 06-25592378

Tehuur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

steun de 
dierenbescherming

sms dier nAAr 4333
(€3 per bericht)


