BILTBUIS

nieuws van de gemeente De Bilt
Wijkservicecentra
MENS

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in de 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.
I.v.m. feestdagen gesloten van 21 december 2009 tot en met 3 januari 2010.
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.
I.v.m. feestdagen gesloten van 23 december 2009 tot en met 3 januari 2010.
Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Kijk ook op onze website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws en achtergronden

WERK IN UITVOERING
De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:
• Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering. Het
verkeer wordt omgeleid;
• De Bilt: Tuinstraat, reconstructie riolering en bestrating, tot maart 2010;
• De Bilt: Dorpsstraat, 14 december tot eind januari spoedreparaties riolering kruispunt Dorpsstraat/ Zorgvliet. Verkeer wordt omgeleid.

Gemeente heeft
gewijzigde openingstijden
in december
Tijdens de feestdagen in december hebben het gemeentehuis, de Milieustraat en het servicepunt in Maartensdijk
gewijzigde openingstijden.
Het gemeentehuis is gesloten op:
• Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
• Vrijdag 1 januari hele dag
• Maandag 4 januari tot 10.30 uur
Het servicepunt in Maartensdijk is gesloten op:
• Donderdag 31 december

De jaarwisseling:
Houd het gezellig en veilig

De jaarwisseling is weer in aantocht! Om de feestelijkheden rond Oud en Nieuw zo probleemloos mogelijk te laten verlopen geldt een aantal regels. Hieronder hebben we ze
voor u op een rij gezet. Houd de jaarwisseling gezellig én veilig!
Aanpakken vandalisme
De politie werkt nauw samen met de gemeente, de brandweer en het Openbaar
Ministerie om Oud en Nieuw feestelijk en veilig te laten verlopen. Alle 'Hotspots' voor
vandalisme zijn in kaart gebracht en worden extra gecontroleerd. Ook heeft een aantal
locaties gedurende de hele jaarwisseling vaste politiebemanning.
Geen agressie tegen hulpverleners
Agressie tegen hulpverleners is uit den boze. Voor wie zich misdraagt tijdens de jaarwisseling maken wij gebruik van het Supersnelrecht. Dit betekent dat mensen die tijdens
de jaarwisseling een strafbaar feit plegen, al op 4 januari voor de rechtbank verschijnen.
Kopen en afsteken van vuurwerk
Vuurwerk mag in 2009 alleen worden gekocht/afgehaald op dinsdag 29 december,
woensdag 30 december en donderdag 31 december door personen van 16 jaar en ouder. Afsteken is alleen toegestaan op 31 december tussen 10.00 uur en 02.00 uur (nieuwjaarsnacht). Afsteken van vuurwerk buiten deze tijden is dus strafbaar!

Vreugdevuren niet toegestaan!
In de gemeente De Bilt en omstreken is het aansteken van vreugdevuren niet toegestaan en dus strafbaar.
Tips om vernielingen en brandstichtingen te voorkomen
U kunt zelf een aantal acties ondernemen om vernielingen en brandstichtingen zoveel
mogelijk te voorkomen:
• Zorg dat alle brandbare materialen achter slot en grendel staan;
• Zet uw kliko's indien mogelijk in de schuur;
• Zet geen oud papier of straat;
• Zet geen vuil naast ondergrondse afvalcontainers;
• Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van uw woning;
• Indien u op oudejaarsavond uw woning verlaat, doe deuren op slot, laat een lamp
branden en vraag zo mogelijk uw buren om een oogje in het zeil te houden;
• Zet uw oude kerstboom niet op straat. Het is een makkelijk doelwit van brandstichting;
• Bent u aan het verbouwen? Haal uw (bouw)container weg of sluit deze goed af!
Kijk voor meer informatie over de jaarwisseling en vuurwerk op www.knalrelaxed.nl.
Opruimen vuurwerk
Een groot deel van de ongelukken rondom de jaarwisseling vindt plaats op Nieuwjaarsdag. Kinderen gaan regelmatig aan de haal met vuurwerk dat niet is afgegaan en kunnen zich hieraan ernstig verwonden. Ga daarom opgeruimd het nieuwe jaar in en begin
al na het afsteken van het vuurwerk met opruimen. U kunt vuurwerkresten aanbieden
bij het restafval in de grijze container. Vuurwerk dat niet is afgegaan kunt u nat aanbieden op de milieustraat. De gemeente zal ook haar steentje bijdragen aan de opruimwerkzaamheden door vanaf 4 januari extra te vegen.
Belangrijke Telefoonnummers
1-1-2, als elke seconde telt
0900 - 8844, geen spoed, wel politie

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
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De Milieustraat is gesloten op:
• Donderdag 31 december vanaf 15.00 uur
• Vrijdag 01 januari hele dag
• Zaterdag 02 januari

Kerstboominzameling
2009-2010
De kerstboom staat de komende weken nog te pronken in
de woonkamer. Maar als het weer tijd is om de boom op
te ruimen, kunnen jongeren tot en met 15 jaar hier een
leuke prijs mee winnen!
Ook dit jaar geeft de gemeente prijzen weg bij het inzamelen van kerstbomen. Op woensdag 6 januari kunnen
jongeren tot 15 jaar kerstbomen op diverse plaatsen in de
gemeente inleveren. Met de kerstbomen verdien je loten,
met de loten heb je kans om één van deze drie prijzen te
winnen:
1e prijs: waardebon 3 100,2e prijs: waardebon 3 75,3e prijs: waardebon 3 50,Per boom krijg je één lot. Dus hoe meer bomen je inlevert,
des te groter is je winkans!
Daarnaast krijg je voor elke vier ingeleverde kerstbomen,
één gratis toegangskaartje voor zwembad Brandenburg.
Je kunt de kerstbomen op woensdag 6 januari tussen
13.00 - 16.00 uur brengen op één van de volgende locaties:
• Bilthoven: Parkeerplaats flat Kruisbeklaan t.o. De
Kwinkelier, Parkeerplaats achterzijde Klaver 2 - 20 in De
Leijen, Parkeerplaats achter winkelcentrum De Planetenbaan
• De Bilt: Parkeerplaats bij het H.F. Wittecentrum, Henri
Dunantplein
• Groenekan: Speelplaats aan de Versteeglaan
• Hollandsche Rading: Parkeerplaats bij de tennisbanen aan de Charles Weddepohllaan
• Maartensdijk: Parkeerplaats SVM aan de Dierenriem
• Westbroek: Speelplaats aan de Holsblokkenweg
Je kunt de kerstbomen ook zelf brengen naar de gemeentewerf, Weltevreden 22 in De Bilt. Dit kan van maandag 4
t/m donderdag 7 januari van 08.00 - 16.30 uur.
Meer dan 20 bomen ingezameld?
Dan haalt de gemeente ze vanaf 4 januari ook bij je thuis
op. Je ontvangt dan direct je loten/toegangskaartjes. Je
moet dan wel een afspraak maken met de gemeente door
te bellen met (030) 228 96 47.
Ophalen kerstbomen
Geen jongeren in de buurt die uw boom willen meenemen? De gemeente haalt zoals gebruikelijk begin januari
de kerstbomen op, wanneer bij u ook het groenafval
wordt opgehaald. Kijk hiervoor op de afvalkalender 2010.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
heer Bram Jansen van de gemeente De Bilt, via
(030) 228 96 19.

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
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Presentatie derde burgerpeiling op 12 januari 2010

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 7 januari 2010
Wij nodigen alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen uit om samen
met het gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit
te wisselen op donderdag 7 januari 2010.
Het doet ons genoegen dat een ensemble van de
Koninklijke Biltse Harmonie tijdens onze receptie
een kort intermezzo zal verzorgen. Op de piano
verzorgt Maarten Wiegant de muzikale omlijsting.
De receptie vindt plaats
in de Mathildezaal van het gemeentehuis
in Bilthoven
van 19.30 - 21.00 uur
Ingang via Jagtlust
Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een
prettige jaarwisseling.
Het college van burgemeester en wethouders van
De Bilt,
de secretaris
de burgemeester,
R.A.K. Huijbregts
A.J. Gerritsen

Het is goed wonen in de gemeente De
Bilt. Inwoners ervaren De Bilt als een
veilige gemeente. Ook de rust en de
mooie groene omgeving worden gewaardeerd. Inwoners willen dit graag
zo houden, zo blijkt uit de in september en oktober 2009 uitgevoerde burgerpeiling. De resultaten van de burgerpeiling worden op 12 januari 2010
gepresenteerd aan de gemeenteraad.
Belangstellenden zijn hierbij van harte
welkom. Vooral voor inwoners die de
moeite hebben genomen om de enquête in te vullen, is deze bijeenkomst

de moeite waard. De presentatie is van
19.00 tot 20.00 uur op het gemeentehuis. Aanmelding vooraf is niet nodig.

Het College verwerkt de nog te formuleren acties en neemt deze op in de
Voorjaarsnota 2010.

Dit is de derde burgerpeiling in de gemeente De Bilt. Eerdere peilingen zijn
uitgevoerd in 2005 en 2007. De peiling
in 2007 toonde een duidelijk stijgende
lijn ten opzichte van 2005: grotere tevredenheid over de diverse aspecten.
Het College stelt met genoegen vast
dat de tevredenheid van inwoners dit
jaar op vrijwel alle punten is vastgehouden.

De rapportage "De Bilt in beeld, resultaten derde burgerpeiling" is vanaf 30
december a.s. te downloaden via
www.debilt.nl . Op deze site is ook een
samenvatting van de resultaten te vinden.

Inhaalronde vaccinatie Mexicaanse griep in januari
In de week van 11 tot en met 15 januari 2010 organiseert de GGD Midden-Nederland een extra vaccinatiemogelijkheid tegen de Mexicaanse griep voor kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar en huisgenoten van baby's tot 6 maanden. Deze
inhaalactie is bedoeld voor mensen die in de afgelopen vaccinatierondes een prik moesten missen. Zo kunnen zij alsnog hun
tweede prik krijgen. De GGD vaccineert vijf dagen in verschillende gemeenten, verspreid over de regio. De mensen kunnen
zonder afspraak terecht. Informatie over de vaccinaties door de GGD Midden-Nederland staat op: www.ggdmn.nl. Mailen of
bellen kan ook via griep@ggdmn.nl of 030-6086086 (op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur).
Waar en wanneer kan ik terecht?
U kunt als ouders of huisgenoot zelf kiezen naar welke locatie u komt. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De inhaalronde wordt gehouden op de volgende locaties en tijden:

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Datum

Locatie

11 jan 2010
12 jan 2010
13 jan 2010
14 jan 2010
15 jan 2010

“Kerstbomentournee“
Op 14 en 15 december jongstleden hebben wethouder
Bert Kamminga en de wijkcontactambtenaren, Annemieke Vos, Gerard Kosterman, Lianne Oosterlee en Miranda
de Freitas een kerstbomentournee gemaakt. De tournee
voerde langs zeven locaties in de gemeente waar bewoners gebruik hadden gemaakt van de kerstbomenactie van
wijk- en dorpsgericht werken. Met deze actie was het mogelijk om per wijk met minstens 12 gezinnen een kerstboom aan te vragen bij de gemeente. De actie was een
groot succes en de wethouder en wijkcontactambtenaren
werden overal warm onthaald. Het was verrassend om te
zien hoe elke wijk op haar eigen manier de boom had versierd. Enthousiaste bewoners riepen: "Volgend jaar
weer!"

Tijden

Cultureel Centrum 't Noorderpunt
Laan v. Vollenhove 1014, Zeist

8.30-12.30

Wijkgebouw Vitras
Zoutkamperschans 3, Nieuwegein

13.00-17.00

Rode Kruisgebouw
De Sterke arm 10, Veenendaal

8.30-12.30

Wijkgebouw Zuwe
Gaslaan 18, Maarssen

13.30-17.30

GGD Midden Nederland
Zonnehof 10, Amersfoort

13.00-17.00

Belangrijk voor ouders/verzorgers en huisgenoten:
• Neem de oproepkaart(en) mee naar de vaccinatielocatie. Bent u deze kaart(en) kwijt? Meld dit dan bij de administratie
op de vaccinatielocatie.
• Houd rekening met wachttijd, aangezien de GGD niet uitnodigt volgens een oproepschema.
• Kom indien mogelijk met de fiets, het openbaar vervoer, of probeer te carpoolen in verband met de verwachte verkeersdrukte rondom de locatie.
• Er wordt niet gevaccineerd als u of uw kind 38 graden koorts heeft.
Meer informatie
Op de site van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport www.grieppandemie.nl vindt u alle informatie over het
nieuwe griepvirus. U leest hoe u griep kunt voorkomen, herkennen en hoe u kunt genezen als u ziek bent. Op deze site staat
ook alle informatie rondom de vaccinaties. Wilt u liever iemand persoonlijk spreken? Dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer 0800-1100 van Postbus 51 (werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur en in het weekend van 9.00 uur tot 17.30
uur).

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).

vergunningen
en toezicht

Nieuw in de gemeente
De Bilt
Nieuwe inwoners kunnen bij het informatiecentrum kosteloos een informatiepakket afhalen
over de gemeente De Bilt. Het informatiecentrum, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven, is
geopend 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.

Aanvragen om vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Aanvraag reguliere
bouwvergunning
• Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 319, vernieuwen van de woning
Aanvraag
reguliere
bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Rubenslaan
36, veranderen en vergroten woning en op-

richten bijgebouw
Aanvraag lichte bouwvergunning
• De Bilt, Blauwkapelseweg 16, uitbreiden woning en aanbouw garage
• De Bilt, Francois Mauriacweg 73, veranderen
indeling appartement
• De Bilt, Looydijk 45, het
veranderen van een
schuur
Aanvraag sloopvergunning
• Bilthoven, Rubenslaan
36, sloop garage, dak
woning en bebouwing
onder dakterras
De stukken liggen uitsluitend ter inzage, u kunt in
dit stadium tegen bovenstaande aanvragen nog
geen bezwaar maken!
Zodra dit wel het geval is,
wordt u hierover geïnformeerd in deze gemeenterubriek.

Verleende
ningen

vergun-

Verleende
Reguliere
bouwvergunning
• Bilthoven, Emmaplein

12, plaatsen raamkozijn
achterzijde (23-12-2009)
• Bilthoven, Mozartlaan
29, wijzigen gevels
(22-12-2009)
• Bilthoven, Oranje Nassaulaan 71, oprichten
bijgebouw met kelder
(22-12-2009)
Verleende bouwvergunningen 2e fase
• Bilthoven, Frans Halslaan
28a, oprichten woning
met bijgebouw en onderkeldering
(23-12-2009)
Verleende Lichte bouwvergunning
• Bilthoven, Gerard Terborchlaan 10, vernieuwen berging
(22-12-2009)
• Bilthoven, Leyenseweg
97, bouwen bijgebouw
(18-12-2009)
• De Bilt, Groen van Prinstererweg 19, uitbreiden
woning (19-12-2009)
• De Bilt, Kerklaan 47, uitbreiden woning en
plaatsen dakkapel
(22-12-2009)
• De Bilt, Park Arenberg
71, uitbreiden woning
en bouwen berging
(19-12-2009)
• De Bilt, Park Arenberg

98, uitbreiden woning
(22-12-2009)
• De Bilt, Wilhelminaweg
10, aanpassen bewegwijzering (22-12-2009)
Verleende sloopvergunningen
• Bilthoven, Wagnerlaan
15, verwijderen asbesthoudende materialen
(21-12-2009)
Bezwaarschrift
Vindt u dat u door bovenstaand besluit rechtstreeks
in uw belang bent getroffen? Dan kunt u op grond
van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van
B&W van De Bilt (Postbus
300, 3720 AH Bilthoven). U
moet dat doen binnen zes
weken na de verzenddatum (=datum achter de
verleende vergunning) van
de besluiten. In het bezwaarschrift moet in elk
geval worden vermeld
naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de
redenen waarom bezwaar
wordt gemaakt.
Vervolg pagina 8
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
vervolg
Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag
toch van de verleende vergunning en (eventueel ontheffing op grond van artikel 3.6, eerste lid, sub c van
de Wet op de Ruimtelijke
ordening) gebruik worden
gemaakt. Als u dat wilt
voorkomen, dan kunt u tegelijk met het indienen van
een bezwaarschrift een
voorlopige
voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. U moet
voor een dergelijke voorziening griffierecht betalen. Voor meer informatie
over de hoogte daarvan
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 plantoet-

ser dient u altijd een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer.
Let op: Tussen Kerstmis en
Oud en Nieuw is de balie
van de afdeling Vergunningen en Toezicht gesloten.
Op maandag 4 januari zijn
wij u vanaf 10.30 uur weer
van dienst!

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 4 januari 2010. 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 030-2289411.

Openbare kennisgeving kapvergunning
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:
• Strausslaan 9, 6 douglassen, 1 hemlockspar, 1
metasequioa, 3 fijnsparren (17-12-2009)
• Leyenseweg thv nr. 11, 1
inlandse eik Gemeente
(24-12-2009)
• Acacialaan 2-16, 4 acacia's Gemeente, herplant
(24-12-2009)
• Prof. Bronkhorstlaan thv
nr. 10, diversen bomen
ivm aanleg fietspad, Gemeente (24-12-2009)
• Bilderdijklaan 58-66, 5
amerikaanse eiken, Gemeente, herplant
(24-12-2009)
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 kapvergunningen 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.

Juridische
<in
blok> Juridische Zaken
Zaken
Mandaatregeling
gemeente De Bilt 2010
Het college en de burgemeester van De Bilt maken
bekend dat zij bij besluit
van 22 december 2009 de
Mandaatregeling De Bilt
2010 hebben vastgesteld.
De Mandaatregeling De
Bilt 2010 draagt de uitoefening van bevoegdheden
van het college en de burgemeester op aan een aangewezen portefeuillehouder of specifiek aangewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden
onder verantwoordelijkheid van het college respectievelijk de burgemeester uitgeoefend.
De Mandaatregeling De
Bilt 2010 treedt in werking
op 1 januari 2010 onder
gelijktijdige intrekking van

de Mandaatregeling De
Bilt 2009.
Dit besluit ligt tijdens kantooruren ter inzage bij het
informatiecentrum van het
gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven.
Tegen betaling van een legesbedrag kan een kopie
worden verkregen. U kunt
het besluit ook vinden op
www.debilt.nl onder Bestuur en Organisatie ' Regelgeving gemeente De
Bilt.

onder Bestuur en Organisatie ”Regelgeving gemeente De Bilt”.

Afvalstoffenverordening
gemeente De Bilt 2009

Algemeen Plaatselijke
Verordening gemeente
De Bilt 2010
Het college van de gemeente De Bilt maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 17 december 2009 de Algemeen
Plaatselijke Verordening
gemeente De Bilt 2010
(APV) heeft vastgesteld.
Deze verordening treedt
op 7 januari 2010 in werking.

Het college van de gemeente De Bilt maakt bekend dat de raad in zijn
vergadering van 17 december 2009 de Afvalstoffenverordening gemeente De
Bilt 2009 heeft vastgesteld.
Deze verordening treedt
op 7 januari 2010 in werking.

De APV bevat regels ter bescherming van de openbare orde en veiligheid. Ten
opzichte van de APV 2007
bevat de APV 2010 minder
regels als uitvloeisel van
het beleid van het gemeentebestuur om de lasten voor burgers en bedrijven te verminderen.

De Afvalstoffenverordening bevat regels voor een
effectieve en efficiënte inzameling van afvalstoffen.

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. U
kunt de verordening ook
vinden op www.debilt.nl
onder Bestuur en Organisatie ”Regelgeving gemeente De Bilt”.

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. U
kunt de verordening ook
vinden op www.debilt.nl

