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nieuws van de gemeente De Bilt

WERK IN UITVOERING

Wijkservicecentra
MENS

De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met:
Wijkservicecentrum MENS De Bilt
Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis 't Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.
Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Jongerenloket Zeist operationeel
Klaar voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid!

Vijf jongerenadviseurs en een jobhunter van
het Jongerenloket - gevestigd op het Werkplein, Het Rond 6e in Zeist - zijn helemaal
klaar voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Jongeren tot 27 jaar in de regio
Utrecht Zuidoost helpen bij het vinden van
een passende opleiding en/of (leerwerk)baan, dat is het streven. Ook worden
werkgevers bezocht om hen te stimuleren
(leerwerk)banen te creëren.
Het Jongerenloket - een samenwerkingsverband van het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC), het UWV Werkbedrijf, het
Werkgeversservicepunt en de Regionale Sociale Dienst Krommerijn Heuvelrug - is een
doorstart van het Jongerenloket dat vier jaar
geleden door het voormalige CWI en het
RMC werd opgericht. Gemeenten hebben
vervolgens extra subsidie ontvangen voor de
begeleiding van jongeren bij het vinden van
werk of een opleiding. Met dit geld is het loket uitgebreid en heeft nu een herziene, integrale werkwijze. Eén van de voordelen is
dat de jongere die zich meldt, één contactpersoon heeft.
Er hebben zich de eerste negen maanden
van dit jaar al 1000 jongeren aangemeld. De
werkzoekenden die nog geen dagbesteding
hebben, worden binnenkort benaderd door
één van de jongerenadviseurs.
Sinds 1 oktober is ook de Wet Investeren in
Jongeren (WIJ) van kracht geworden en komen jongeren tot 27 jaar niet meer in aanmerking voor een WWB uitkering. Zij kun-

Jeugdigen trekken veel in
groepen op. Als we het
hebben over jeugdgroepen kunnen we vier categorieën jeugdgroepen onderscheiden:
normale
jeugdgroepen, hinderlijke
jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en
criminele jeugdgroepen.
De politie heeft dit voorjaar voor het eerst alle
jeugdgroepen in de regio
Utrecht in kaart gebracht.
Deze inventarisatie is gedaan met behulp van de
zogenaamde "shortlistmethode" van onderzoeksbureau Beke/Ferweda. In
de gemeente De Bilt is ge-

• Bilthoven: Gregoriuslaan, reconstructie riolering
en bestrating, van 19 oktober tot en met 11 december 2009;
• Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december wordt het verkeer
omgeleid;
• De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegreconstructie en rioolrenovatie tot december;
• De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat,
afvaldepot tijdelijk verplaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl
onder Actueel ' Nieuws;
• De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf 14 september
wordt het riool aan de Bilthovenseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

Paltzerweg t/m december
afgesloten voor verkeer
De Paltzerweg is tot en met december afgesloten
voor verkeer. Het riool van de Paltzerweg wordt in
deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid:
Tolhuislaan ➜ Taveernelaan ➜ Julianalaan. Deze omleiding kan voor overlast zorgen voor zowel
omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Werkzaamheden in Burg.
Fabiuspark t.b.v. duurzame
klimaatinstallatie gemeentehuis

nen wel een leerwerkaanbod krijgen. Dit
houdt in dat de jongerenadviseur op zoek
gaat naar een passende opleiding en/of een
(leerwerk)baan. Op die manier kan een jongere voorzien in het eigen levensonderhoud
en is niet meer financieel afhankelijk van
een uitkering.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanette Mertens, communicatieadviseur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn
Heuvelrug, tel. 030-69 29 500, Anton van
Doorn, coördinator Jongerenloket Utrecht
Zuidoost, tel. 030-85 04 676, Lea Luyten,
coördinator RMC subregio Utrecht Zuidoost,
tel. 030-69 87 458.

ActieTeam Jongeren en
de shortlistmethodiek
bleken dat er zes hinderlijke en twee overlastgevende groepen zijn. Deze
groepen krijgen de komende tijd extra aandacht. De groepen worden (maandelijks) besproken in het ActieTeam Jongeren waarin gemeente,
jongerenwerk, woonstichting SSW, Vitras en politie
zitting hebben. Hier worden diverse maatregelen
afgestemd die zich richten
op 3 niveau's te weten:
groep, domein (locatie) en
individu. Het ActieTeam
Jongeren heeft in het verleden al diverse successen
geboekt. U kunt hierbij
denken aan het creëren
van een eigen plek voor
de jeugd, het aanpassen
van de openbare ruimte
(bankjes, verlichting e.d.),
het organiseren van bijeenkomsten met jongeren, ouders en omwonen-

den, gedragafspraken met
jongeren, het aanbieden
van sportactiviteiten en de
inzet van het jongerenwerk.
Daarnaast zijn er verschillende andere initiatieven
die zich richten op het beperken van jeugdoverlast,
zoals het zorgnetwerk 12+
en het ouder weet project.
Mocht
u
meldingen,
ideeën of vragen hebben
voor het ActieTeam Jongeren, dan kunt u die kenbaar maken via 0302289411 of info@debilt.nl
of via www.debilt.nl.

Vanaf deze week vinden werkzaamheden plaats nabij het Burgemeester Fabiuspark in Bilthoven. In de
directe omgeving van het gemeentehuis worden
twee bronnen geboord ten behoeve van de aanleg
van een duurzame klimaatinstallatie. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen voor
enige (geluids)overlast zorgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.debilt.nl onder Actueel '
Wegwerkzaamheden. Ook kunt u contact opnemen
met dhr. Argo Burger of Chiel Oudbroekhuizen via
(030) 228 91 52 of (030) 228 94 68.

Herenweg in Breukeleveen
afgesloten
Van 2 november 2009 t/m 15 april 2010 voert de gemeente Wijdemeren werkzaamheden uit aan de Herenweg en 't Breukeleveensemeentje in Breukeleveen. Deze wegen tussen Tienhoven en Loosdrecht
zijn in die periode afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer. Woningen en bedrijven blijven provisorisch bereikbaar en fietsers kunnen het werk passeren. De buslijn 122 die normaal van Utrecht via
Breukeleveen naar Weesp (en vice versa) gaat, rijdt
tijdens de duur van het werk niet. De gemeente Wijdemeren voert de werkzaamheden uit om o.a. de
verkeersveiligheid van de wegen te verbeteren. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Wijdemeren via herenweg@wijdemeren.nl
of tel. (035) 65 59 595.

De gemeenteraad vergadert op 5 november

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad
over de begroting. Deze vergadering start om 19.00 uur en
vindt plaats in de Mathildezaal.

Winnaars ballonnenwedstrijd Roefeldag
Tijdens de Roefeldag op 3
juni 2009 hebben heel veel
kinderen ballonnen opgelaten in De Bilt en Maartensdijk. Inmiddels zijn alle
kaartjes binnen en hebben
we 4 winnaars: Yaro Copijn,
Kwint Mourus, Guido-Jan
Mulder en Alwin Anninga.

Namens de organisatie van
de Roefeldag van harte gefeliciteerd!

Kijk ook op onze website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws en achtergronden

Gemeentehuis De Bilt
Correspondentieadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173, 3721 AB Bilthoven
T: (030) 228 94 11 - F: (030) 228 94 57
E: info@debilt.nl - I: www.debilt.nl

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Vergunningen en Toezicht): is geopend van maandag tot en met vrijdag van
08.30 - 12.30 uur. Burgerzaken is ook op dinsdag van 15.00 - 19.00 uur open. Vergunningen en Toezicht en het Zorgloket zijn op de
dinsdagmiddag/avond alleen op afspraak open. Telefonisch is de gemeente bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van
08.30 - 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Het servicepunt van de gemeente in Dijckstate, op het Maertensplein in Maartensdijk, is geopend op maandag tussen 14.00 uur
en 19.00 uur en donderdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Melding gevaarlijke situaties buiten kantooruren T: (06) 55 87 67 75.
Centraal meldpunt openbare ruimte T: (030) 228 94 11

nieuws van de gemeente De Bilt
Bladcampagne 2009 start
op 17 november
Op maandag 17 november gaat de gemeentelijke
bladcampagne weer van start! De bladzuigwagen zal
hoofdzakelijk in boom- en bermrijke gebieden van de
gemeente aan de slag gaan. Het verwijderen van het
blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente
wordt verzorgd door medewerkers van de aannemers
die het wijkonderhoud verzorgen.
Aanbieden van bladhopen
Tijdens de bladcampagne heeft u de mogelijkheid om blad
rond uw woning in de berm te deponeren. Dit mag +/- één
week voorafgaand aan de week waarop de campagne bij u
in de straat komt (dit leest u in onderstaande planning). Dan
komt er een wagen langs om bladhopen op te laden. Het
blad moet opgehoopt zijn en mag géén takken, hekjes van
gaas en dergelijke bevatten. Dit beschadigt de veeg- en
zuigwagens en dat zorgt voor vertraging in de campagne.
De bladhopen mogen niet tegen bomen aanliggen omdat de
bomen beschadigd kunnen worden tijdens het opzuigen van
het blad. Ook adviseren wij u uw auto niet in de berm te parkeren in de week dat de bladzuigwagen bij u in de straat
komt. De gemeente vraagt u om overhangend groen in uw
tuin tijdig te snoeien. Dit maakt het opruimen van blad makkelijker. De bladcampagne komt maar één keer langs: aanbieden van blad wanneer de campagne al is geweest is dus
niet toegestaan.
Bladcampagne op doorgaande routes
Op de doorgaande wegen kan de bladcampagne voor oponthoud zorgen. Daarom wordt zo veel mogelijk buiten de
spitsuren op deze wegen gewerkt. Voor uw en onze veiligheid worden daarbij veiligheidsmiddelen en verkeerssignaleringen ingezet. Wij doen een dringend beroep op u als weggebruiker om deze signaleringen op de juiste wijze te passeren en de aanwijzingen ter plekke op te volgen.
Routes
Week 47: 16 t/m 20 november
Julianalaan, Paltzerweg, Pr. Hendriklaan(zuid), Kortelaan,
Soestdijkseweg Zuid vanaf Groenekanseweg tot de Spoorbomen, 1e en 2e Brandenburgerweg, Boslaan, wijk Overbosch
en het gebied tussen Leijenseweg, Spoorlaan en Soestdijkseweg in Bilthoven.
Week 48: 23 t/m 27 november
Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan,
Heidepark in Bilhoven.
Groenekanseweg, omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in
Groenekan.*
Dorpsweg in Maartensdijk, omgeving Dennenlaan in Hollandsche Rading.*
Week 49: 30 november t/m 4 december
Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de straten met naaldbomen waaronder de
Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Dr.Julius Röntgenlaan,
Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de Zwijgerlaan
in Bilthoven.
Week 50: 7 t/m 11 december
Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en Bilderdijklaan in Bilthoven
* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg
worden wegens de beperkte ruimte langs deze doorgaande
wegen nadrukkelijk verzocht alléén in week 48 blad langs de
weg te deponeren.
Tot slot een tip
Het blad in uw tuin kunt u ook nuttig gebruiken door het te
laten liggen waar het kan. Het biedt een ideale bescherming
aan bollen en planten, kleine dieren en insecten en voorkomt het uitdrogen van de bodem.

Rampen vallen niet
te plannen.
Voorbereidingen wel.
Print de rampeninstructies op
www.crisis.nl en doe de test.
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
Milieuklachten
Voor milieuklachten over
bedrijven kunt u tijdens
kantooruren terecht bij
gemeente De Bilt, T (030)
228 94 11. Buiten kantooruren kunt u voor deze en
overige milieuklachten terecht bij de politie Binnensticht, T 0900 88 44, of de
milieuklachtentelefoon
van de Provincie Utrecht,
T 0800 022 55 10 (24 uur
per dag bereikbaar).

<in blok> Vergunnin
vergunningen
gen en Toezicht
en toezicht
Aanvragen om vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 13, veranderen achtergevel en uitbouw verdieping achterzijde
• Bilthoven, Julianalaan 23,
het plaatsen van een buitentrap
• Bilthoven, Julianalaan 23,
het veranderen van de indeling begane grond
• Bilthoven, Sweelincklaan
103, vergroten woning
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 195, plaatsen mobiele unit
• Groenekan, Voordorpsedijk 29, plaatsen 2 overdekte mestplaten
• Groenekan, Voordorpsedijk 29, verplaatsen van
een veldschuur
• Westbroek, Wolkammerweg 20, plaatsen zwembad
Reguliere bouwaanvraag
1e fase
• De Bilt, Utrechtseweg
327, oprichten tuinhuis
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Olberslaan 3,
plaatsen dakkapel
• Bilthoven, Olberslaan 7,
plaatsen dakkapel
• Bilthoven, Zonneplein 17,
vergroten van de woning
Aanvraag
Sloopvergunning
• Bilthoven, Rembrandtlaan 14, sloop gehele
pand
• Bilthoven, Overboslaan
44, slopen openhaard en
rookgasafvoerkanaal
• Groenekan, Voordorpsedijk 29, slopen schapenstal
U kunt tegen bovenstaande
bouw- en/of sloopplannen
pas een bezwaarschrift indienen nadat een vergunning is verleend. Deze besluiten maakt de gemeente
bekend in de BiltBuis onder
de rubriek 'verleende vergunningen'.

Verleende
vergunningen
Verleende reguliere
bouwvergunning
• Bilthoven, Sweelincklaan
64, vergroten woning
(23-10-2009)
• Maartensdijk, Achterweteringseweg 49, vergroten opslagruimte
(27-10-2009)
Verleende bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Rubenslaan 16,
vergroten woning
(28-10-2009)
Verleende lichte
bouwvergunning
• Bilthoven, Hertenlaan 1,
vernieuwen garage
(23-10-2009)
• Bilthoven, Sweelincklaan
94, oprichten carport
(28-10-2009)
• Bilthoven, Waterman 45,
veranderen kantoor
(22-10-2009)
• De Bilt, Soestdijkseweg
Zuid 87 C32, maken door-

braak dragende muur
(23-10-2009)
Verleende
sloopvergunning
• Bilthoven, Waterman 45,
sloop wanden en plafond,
(23-10-2009)
• Groenekan, Ruigenhoeksedijk 125, sloop hekwerk
(23-10-2009)
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 90, verwijderen asbest golfplaten
(23-10-2009)
Verleende ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op
grond van de Wet ruimtelijke ordening ontheffing van
het bestemmingsplan én
bouwvergunning op grond
van de Woningwet te verlenen voor:
• Bilthoven, Bilderdijklaan
92, vergroten woning
(28-10-2009)
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen,
totdat de hierna aangegeven beroepstermijn is verstreken (6 weken), in het gemeentehuis bij de afdeling
Vergunningen en Toezicht,
ter inzage op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur.
Vindt u dat u door één van
de bovenstaande besluiten
rechtstreeks in uw belang
bent getroffen? Dan kunt u
op grond van de Algemene
wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te
Utrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. U moet dat
doen binnen zes weken
vanaf de dag na die waarop
het besluit ter inzage is gelegd. De beroepstermijn van
zes weken begint dus te lopen vanaf de tweede dag na
de datum van deze publicatie.
In het beroepschrift moet in
elk geval worden vermeld
naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van
de beslissing waartegen het
beroep is gericht en de redenen waarom beroep
wordt ingesteld. Het beroepschrift moet ondertekend worden. Voor het in
behandeling nemen van
een beroepschrift moet u
griffierecht betalen.
Ook al dient u een beroepschrift in, dan mag toch
van de verleende ontheffing en bouwvergunning
gebruik worden gemaakt.
Als u dat wilt voorkomen,
dan kunt u tegelijk met het
indienen van een beroepschrift een voorlopige
voorziening aanvragen bij
de
voorzieningenrechter
van de rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. U moet
voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie
over de hoogte van de betalen griffierechten kunt u
contact opnemen met de
griffier van de rechtbank.
tel. 030 - 2233000.
Voor bouwinformatie of
het bekijken van ter inzage liggende stukken kunt
u langskomen bij de afdeling Vergunningen en
Toezicht op werkdagen
van 8.30 uur tot 12.30
uur. Op dinsdag is de afdeling alleen op afspraak
open van 15.00 - 19.00
uur. U kunt een afspraak
maken via telefoonnummer (030) 2289411. Voor
informatie over bestemmingsplannen en/of een
gesprek met een plantoetser dient u altijd een
afspraak te maken via
bovengenoemd telefoonnummer.

Vergadering welstandscommissie
Op de maandagmiddagen
in de oneven weken vindt in
principe de openbare vergadering plaats van de commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland.
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op maandagmiddag 16 november 2009.
De gegevens zoals vergaderlocatie en agenda zijn
vanaf vrijdag voorafgaand
aan de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke
website www.debilt.nl.
Indien u geen toegang
heeft tot internet, wordt
belangstellenden geadviseerd vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering,
telefonisch contact op te nemen met de unit Administratie van de afdeling Vergunningen en Toezicht, telefoon 030-2289180. Bij deze unit is tevens bekend
waar de agenda ter inzage
ligt.

wET
Wet Milieubeheer
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat de volgende melding 8.40
(Algemene maatregel van
Bestuur) is binnen gekomen:
Aanvrager: de heer L. van
den Hul
Inrichting: VOF van den
Hul
Adres: Voordorpsedijk
24-a, Groenekan
Omschrijving: het melden
van een al eerder geplaatste
(en gecertificeerde) opslaginstallatie voor propaangas
Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer
Tegen deze melding staat
géén beroep open volgens
de Wet milieubeheer. U
kunt de melding inzien van
9 november tot 23 november 2009 in het gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 uur
(of volgens afspraak).

kapKapvergunningen
vergunningen
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt heeft op basis van artikel 4.3.2. van de
Algemene plaatselijke verordening 2007 t/m 2e wijziging gemeente De Bilt een
kapvergunning
verleend
voor:
De Bilt/Bilthoven:
• Looydijk 45, 1 meidoorn
(28-10-2009)
• Aeolusweg 121, 1 esdoorn (28-10-2009)
• Konijnenlaan 46, 1 berk
(28-10-2009)
Hollandsche Rading:
• Graaf Floris V weg 37
(K85), 1 koreaanse spar
(28-10-2009)
Abusievelijk is in de publicatie van 28 oktober vermeld
dat er een kapvergunning
verleend is voor Marijkelaan
2. Deze vergunning voor 3
coniferen is verleend voor
Magrietlaan 2 te Maartensdijk (22-10-2009).
Een afschrift van deze kapvergunningen ligt gedurende zes weken, na verzending aan de aanvrager (de
verzenddatum staat achter
de verleende vergunning),
ter inzage bij de afdeling
Vergunningen en Toezicht.
Inzage van kapvergunnin-

gen is mogelijk op werkdagen. Dit kan na telefonische
afspraak op telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door
deze
kapvergunningen
rechtstreeks in hun belang
zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van de kapvergunning een schriftelijk en
gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De
Bilt, Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven.

verkeer
Verkeer

Gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat zij van plan zijn
om door plaatsing van het
verkeersbord E6 van de bijlage behorend bij het Koninklijk Besluit van 26 juli
1990, stb.459 houdende de
vaststelling va neen nieuw
Reglement Verkeersregels
en verkeerstekens, een parkeerverbod in te stellen
voor de door een markering
aangegeven parkeerplaats
nabij perceel;
• Spreeuwlaan 126 te Bilthoven behalve voor de
auto met kenteken HXRF-44
• Alfred Nobellaan 140 te
De Bilt behalve de auto
met kenteken 32-PF-VS
Belanghebbende kunnen
binnen een termijn van 2
weken na de datum van bekendmaking op grond van
artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht hun
zienswijze naar voren brengen. Uw zienswijze kunt u
sturen naar; Gemeente De
Bilt, afdeling Publiekszaken,
postbus 300 3720 AH Bilthoven.

samenlevingsSamenlevings-zaken
zaken

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gewijzigd
Het college van de gemeente De Bilt maakt het volgende bekend. De raad heeft in
zijn vergadering van 29 oktober 2009 de ( gewijzigde)
Verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs vastgesteld. Deze (gewijzigde)
verordening treedt op 1 december 2009 in werking.
De Verordening stelt schoolbesturen in de gelegenheid
voorzieningen aan te vragen ten behoeve van de
huisvesting van scholen
voor primair - en voortgezet
onderwijs. Ten opzichte van
de Verordening van 2007
sluit de verordening aan op
gewijzigde wetgeving en
onderwijskundige ontwikkelingen.
Daarnaast zijn in de (gewijzigde) verordening maatregelen opgenomen om de financiële dekking van het
gemeentelijk onderwijshuisvestingsbeleid te waarborgen.
Ter inzage
De verordening ligt tijdens
kantooruren ter inzage bij
het informatiecentrum van
het gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven. Tegen betaling van
een legesbedrag kunt u een
kopie verkrijgen. Daarnaast
treft u de verordening aan
op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl en www.overheid.nl.

