Bekendmakingen
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).

Vergadering Welstandscommissie
Op de maandagmiddagen in de oneven weken vindt over
het algemeen de openbare vergadering plaats van de
Commissie Welstand en Monumenten Midden Nederland.
De vergaderlocatie en agenda zijn vanaf vrijdag voorafgaand
aan de vergadering te raadplegen op de activiteitenkalender
op de homepage van de gemeentelijke website. Voor de
agenda van de commissie Welstand en Monumenten kunt u
de website raadplegen onder Bouwen en Wonen > Bouwen en
Verbouwen > Commissie Welstand en Monumenten Midden
Nederland. Indien u geen toegang heeft tot internet, kunt u
telefonisch contact op nemen met de administratie van de unit
Vergunningen, tel. (030) 228 91 80.
De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie
is op: 21 november 2011.

Omgevingsvergunning (WABO)
Aanvraag reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
•	Bilthoven, Bilderdijklaan 65, kappen 2 sparren en 1 loofboom
(08-11-2011)
• Bilthoven, C. de Haasweg 6, kappen 1 eik (04-11-2011)
•	Bilthoven, eerste Brandenburgerweg 47, kappen 1 acacia
(08-11-2011)
• Bilthoven, Gerard Terborchlaan 17, kappen 1 eik (03-11-2011)
•	Bilthoven, Lassuslaan 9, kappen 3 eiken, 1 pinus, 2 berken, 1
Cryptomeria en 1 chamacyparis (09-11-2011)
• Bilthoven, Meutelaan 5, plaatsen dakkapel (09-11-2011)
•	Bilthoven, Prof. Bronkhorstlaan 10, een interne aanpassing
Proctos Kliniek (03-nov-2011)
•	Bilthoven, Prof.Bronkhorstlaan 10, interne verbouwing
gebouw 60 (03-11-2011)
•	Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 301, kappen 4 acacia’s
(02-11-2011)
•	Bilthoven, Spoorlaan tegenover 2, kappen 1 esdoorn,
5 berken, 1 beuk, 3 grove dennen, 9 inlandse eiken,
9 amerikaanse eiken en 2 acacia’s (02-11-2011)
•	Bilthoven, Sweelincklaan 1, het kappen van 1 esdoorn en
1 douglasspar (04-11-2011)
•	Bilthoven, Verhulstlaan 18a, kappen 2 dode berken
(09-11-2011)
•	De Bilt, Nieuwstraat 68, het plaatsen van drie dakkapellen en
wijzigen gevel (04-11-2011)
•	De Bilt, Pr.Dr.P.J.Crutzenlaan 34, plaatsen erfafscheiding
(08-11-2011)
• Groenekan, Grothelaan 14, plaatsen erker (08-11-2011)
•	Hollandsche Rading, Tolakkerweg 6, kappen 1 spar
(04-nov-2011)

Werk in Uitvoering
• B
 ilthoven: Werkzaamheden aan de Prins Bernhardlaan en het
Emmaplein i.v.m. het verleggen van kabels en leidingen duren tot
18 november 2011.
• Bilthoven: Verleggen kabels en leidingen Jan Steenlaan en kruising
Soestdijkseweg Noord. Zie www.bilthovenbouwt.nl.
De werkzaamheden duren tot 28 november 2011.
• Bilthoven: De werkzaamheden aan de parkeerplaatsen van het
Hendrik de Keizerkwartier duren tot 25 november 2011.
• Bilthoven: In verband met het vernieuwen van het riool en het
veranderen van de bestrating is de Beethovenlaan gedurende de
maand november gesloten.
• De Bilt: Verspreid door de gemeente De Bilt wordt een groot deel
van de bushaltes vernieuwd, dit kan enige verkeershinder met zich
meebrengen. Deze werkzaamheden duren tot 23 december 2011.
• De Bilt: Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen nabij de toe en
afritten van de snelweg tussen gemeente De Bilt en de gemeente
Utrecht. Het gaat hierbij om de volgende locatie:
- Afrit Veemarkt A27 Re (Breda richting Hilversum) op maandag
14 november t/m vrijdag 18 november tussen 21:00 en 05:00 uur.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in week 46. Het verkeer
wordt via borden omgeleid.
• De Bilt: Wegwerkzaamheden nabij toe- en afritten van de
snelwegen die binnen de gemeente vallen:
In de nacht van 23 op 24 november wordt tussen 22:30 uur 5:00 uur
de afrit 32 Bilthoven van de A27 in noordelijke richting afgesloten
in verband met onderhoudswerkzaamheden. Het verkeer wordt via
borden omgeleid.
• Bilthoven: Het fietspad langs de kinderboerderij aan de Melkweg
is afgesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden. Het fietspad aan de
zuidzijde van de Melkweg is vanaf het benzinestation tot aan de
kerk afgesloten voor fietsverkeer. Deze situatie zal een aantal jaar
zo blijven.

•	Maartensdijk, Kometenlaan, Jupiterhof, Kometenlaan,
Venushof, Planetenlaan, kappen diverse bomen (02-11-2011)
Inzage
De aanvragen omgevingsvergunning en bijbehorende
stukken liggen uitsluitend ter inzage. U kunt in dit stadium
op bovenstaande aanvragen nog niet reageren. Zodra dit
wel het geval is, wordt u hierover geïnformeerd in deze
gemeenterubriek. Voor het bekijken van ter inzage liggende
stukken kunt u langskomen bij de afdeling Publiekszaken, unit
vergunningen op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Bij eventueel gefaseerde aanvragen is de aanvraag in twee fases
opgedeeld op verzoek van de aanvrager. De twee fases samen
vormen de omgevingsvergunning. Tegen beide fases staat na
besluitvorming bezwaar en/of beroep open.
Verlengen beslistermijn
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten
voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal 6 weken:
•	Bilthoven, Beethovenlaan 21, het verbouwen en uitbreiden
van de ontmoetingsruimte en entree
•	De Bilt, Kerksteeg 1, 3, 5, 7, 9, wijziging/toevoeging eerder
verleende vergunning
Op grond van artikel 6:3 Algemene wet bestuursrecht kan tegen
deze besluiten geen bezwaar en/of beroep worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunning regulier
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
• Bilthoven, Jan Provostlaan 61, kappen 1 plataan (04-11-2011)
•	Bilthoven, Oranje Nassaulaan 32, uitbreiden woning en
plaatsen dakkapel (07-11-2011)
•	Bilthoven, Palestrinalaan 24, aanpassen dakconstructie
(04-11-2011)
• Bilthoven, Rembrandtlaan 38, kappen 1 beuk (04-11-2011)
•	De Bilt, Burg.van Heemstrakwartier 253, kappen 1 ceder
(03-11-2011)
• De Bilt, Emmalaan 10, bouwen berging (07-11-2011)
• De Bilt, Utrechtseweg 374, kappen 1 amberboom (04-11-2011)
• Groenekan, Lindenlaan 6, kappen 1 es (04-11-2011)
• Maartensdijk, Fazantlaan 7, kappen 1 berk (08-11-2011)
•	Maartensdijk, Industrieweg 28-30, legaliseren gebouwde
verdiepingsvloer (08-11-2011)
•	Maartensdijk, Valklaan 13, verbouw en uitbreiden bijgebouw
(08-11-2011)
• Maartensdijk, Wolfsmelk 12, uitbreiden woning (04-11-2011)
• Westbroek, Kerkdijk 91, restaureren dak (11-11-2011)
Bezwaar
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen
gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling
Publiekszaken, unit vergunningen ter inzage op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur. Indien u van mening bent dat u door dit
besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u
op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de datum van verzending van het besluit (=datum achter
besluit) tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 300,
3720 AH Bilthoven. Als u wilt voorkomen dat het besluit in
werking treedt, dan moet u ook 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 daarvan kunt u contact opnemen met
de griffier van de rechtbank. tel. 030 – 2233000.
Verleende omgevingsvergunning uitgebreid
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
volgende omgevingsvergunningen te verlenen:
•	De Bilt, Hessenweg 131, vergroten opslag vuurwerk
(04-11-2011)

Beroep
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen
gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling
Publiekszaken, unit vergunningen ter inzage op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur.

•	Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de
ontwerp beschikking.
•	De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de
mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerp
beschikking.
•	Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de
ontwerp beschikking.
••	Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de
eventuele wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
Het beroepschrift moet bij de rechtbank Utrecht, sector
Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht worden
ingediend. De termijn hiervoor bedraagt 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. Als u wilt voorkomen dat het besluit in
werking treedt, dan moet u ook 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 daarvan kunt u contact opnemen met
de griffier van de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE DE BILT

Raad vergadert op donderdag 24 november

“Ik val op!”

De agenda ziet er als volgt uit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nu de dagen weer korter worden, gaan meer mensen in het donker naar hun werk,
school of huis. De fietsersbond is daarom gestart met de campagne “Ik val op”, om
het belang van goede fietsverlichting te onderstrepen.

Vaststelling agenda raad
Vragenuurtje raadsleden
Lijst ingekomen stukken raad
Najaarsrapportage 2011
Openbaar vervoer in de regio Utrecht
Ontwikkelingen project De Kwinkelier te Bilthoven
Vaststellen bestemmingsplan Parkeerplaatsen Biltstein, De Bilt (hamerstuk)
Rechtmatigheid gemeentelijk minimabeleid (hamerstuk)
Zendtijdtoewijzing aan publieke lokale omroep (hamerstuk)
Begrotingswijziging (hamerstuk)
Sluiting

Verlicht jezelf

Fietsers zijn al een kwetsbare groep in het
verkeer. Zeker zonder verlichting zijn zij
vaak niet goed zichtbaar. Bovendien zie je
zelf ook meer als je met verlichting rijdt.
Een fietslampje hoeft helemaal niet duur te
zijn. Voor € 5,- heeft u al een los fietslampje
en hoeft u niet zwaarder te fietsen door een
dynamo. Voor € 5,- maakt u zichzelf zichtbaar
en verkleint u de kans op een aanrijding
aanzienlijk.

Ter inzage legging

De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke website te
raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisatie, vergaderkalender en
dan de datum van de vergadering). De raadsagenda ligt ter inzage in het gemeentehuis
(informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkelcentrum De
Kwinkelier te Bilthoven, de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, VVSO WVT a/d
Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn
Ouderen a/d Jasmijnstraat te De Bilt.

Meer Informatie?

Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat de
volgende melding 8.40 (Algemene maatregel van Bestuur) is
binnen gekomen:

N.B. Het is mogelijk dat de agenda wijzigt. Raadpleeg de website voor de laatste versie.

Aanvrager: P. van Buuren p/a Architectenbureau Caetshage
te Culemborg.
Inrichting: P. van Buuren
Adres: Koningin Wilhelminaweg 126 te 3738 MC Maartensdijk
Omschrijving: het veranderen van een restaurantbedrijf
Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer

Campagne goede fietsverlichting van start

De raad vergadert op donderdag 24 november 2011 vanaf 20.00 uur in de Mathildezaal
van het gemeentehuis in Bilthoven. De agenda staat ook op de website en ligt ter
inzage op verschillende punten.

Milieu
Wet Milieubeheer

Regels

Controleer uw fietsverlichting:
- Aan de voorzijde moet een witte lamp en aan
de achterzijde een rode lamp branden
- Lampjes dienen goed vast te zitten en vooruit
te schijnen

Neem contact op met de griffie via raadsgriffie@debilt.nl of 030 2289 164.

-D
 e lampjes dienen continu te branden, zij
mogen niet knipperen
- Denk ook aan de reflector aan de
achterzijde, in de pedalen en aan de wielen
of banden

Handhaven

De politie gaat de komende tijd extra
handhaven op het gebruik van juiste
verlichting. Controleer daarom uw verlichting,
zorg dat u opvalt en bespaar een boete van
€ 40,-.
Kijk voor meer informatie ook op
www.ikvalop.nl

Kijk ook op onze website www.debilt.nl
voor actueel nieuws en achtergronden

Kerstbomenactie

Deze week meer gemeentenieuws op pagina 19

U kunt de melding inzien van 24 november tot en met
8 december 2011 in het gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of
volgens afspraak). Tegen deze melding staat géén beroep open
volgens de Wet milieubeheer.
Bilthoven, 23 februari 2011

Standplaatsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een
standplaatsvergunning is aangevraagd door de heer Umran Oz
voor het verkopen van Doner, Kebab en Turkse pizza’s op de
Planetenbaan te Bilthoven op de dinsdag. Belanghebbenden
kunnen binnen een termijn van vier weken na datum van deze
bekendmaking op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet
bestuursrecht hun zienswijze mondeling maar bij voorkeur
schriftelijk naar voren brengen, Uw zienswijze kunt u sturen
naar: gemeente De Bilt, unit Openbare Orde en Veiligheid,
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 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. Voor
bouwinformatie of het bekijken van ter inzage liggende stukken
kunt u langskomen bij de Publiekszaken, unit vergunningen
op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor informatie over
bestemmingsplannen en/of een gesprek met een plantoetser dient
u altijd een afspraak te maken via telefoonnummer 030-2289180.

Op zaterdag 19 november is het weer zover. Dan is het weer tijd voor de feestelijke intocht van Sinterklaas en zijn trouwe
pieterbazen. Sinterklaas heeft al direct een druk programma en zal gedurende de dag verschillende plekken in De Bilt,
Bilthoven en Maartensdijk aandoen.
De Sintmobiel vertrekt in de vroege uurtjes van het dorpshuis
naar het gemeentehuis. Vervolgens doet de Sint gedurende
de dag verschillende plekken aan. Zo wordt er onder meer een
bezoek gebracht aan De Looydijk, De Hessenweg, het oude
dorp, De Planetenbaan en De Kwinkelier. De intocht begint
om 10.00 uur bij het dorpshuis en eindigt rond 16.30 uur bij De
Kwinkelier.

Volg ons nu ook op Twitter, ga naar http://twitter.com/gemdebilt

Tegen bovengenoemde besluiten kan een beroepsschrift
worden ingediend door:

Sinterklaas bezoekt Bilthoven en Maartensdijk

Tour door De Bilt en Bilthoven:

BiltBuis

16 november 2011

Zorgt u voor kerstsferen in uw buurt, wijk of dorp?
Wilt u uw buurt, wijk of dorp sfeervol aankleden voor de kerst? En gaat u dit samen doen met uw
buren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een kerstboom (circa 6 meter hoog), verzorgd
door de wijkcontactambtenaren van wijk- en dorpsgericht werken van de gemeente.
Als u aan de kerstboomactie mee doet maakt u kans op een leuk extraatje
De mooist versierde boom wordt beloond met een verrassing voor de wijk!

Hoe komt u in aanmerking voor een kerstboom?

• U woont in de gemeente De Bilt;
• U dient met tenminste 12 gezinnen een aanvraag voor een boom in;
• De kerstboom voegt iets toe aan uw woonomgeving;
• U zorgt er samen met uw buren voor dat de boom stevig staat;
• U zorgt samen met uw buren voor de verlichting en versiering van de boom;
• U meldt zich vóór 1 december aan bij een van de wijkcontactambtenaren.
Voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden? Dan kunt u zich aanmelden bij
wijkcontactambtenaar Gerard Kosterman, via e-mail kostermang@debilt.nl
of telefoonnummer (030) 228 94 99, of Annemieke Vos,
via e-mail vosa@debilt.nl of telefoonnummer (030) 228 94 93.
De kerstboom wordt in week 49 afgeleverd in uw buurt, wijk of dorp!

Tour door Maartensdijk:

De kinderen in Maartensdijk worden natuurlijk niet vergeten
door de goedheiligman. Ook in Maartensdijk doet de Sint een
aantal bijzondere plekken aan. Zo brengt hij samen met zijn
pieterbazen vanaf 14.00 uur een bezoek aan het Maertensplein,
Toutenburg en Dijckstate om vervolgens rond 16.30 uur terug te
keren op het Maertensplein. Hier zal hij door niemand minder
dan de burgemeester welkom worden geheten

Gemeente De Bilt  

Openingstijden Informatiecentrum: ma, wo, do 8.30 –17.00 uur,

Postadres: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven
Bezoekadres: Soestdijkseweg Zuid 173,
3721 AB Bilthoven

Servicecentrum
Maartensdijk

T: (030) 228 94 11
E: info@debilt.nl

Bezoek- en postadres:
Maertensplein 41, 3738 GM
Maartensdijk T: (030) 228 94 11

F: (030) 228 94 57
W: www.debilt.nl

di 8.30 – 19.00 uur en vr 8.30 – 16.00 uur
Aanwezig: Gemeente De Bilt,
Politie
Openingstijden loketten gemeente
De Bilt: ma 14.00 - 19.00 uur,
do 8.30 - 12.30 uur

Burgerzaken: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur
en di 15.00 – 19.00 uur

Zorgloket: ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur
en di op afspraak van 15.00 – 19.00 uur

De Milieustraat
Openingstijden:
Ma 13.00 tot 16.00 uur,
Melding gevaarlijke situaties buiten di t/m za 9.00 tot 16.00 uur.
kantoortijden: (06) 55876775
Weltevreden 22 T: 030 228 96 26

Vergunningenloket:
ma t/m vr 8.30 – 12.30 uur

Bilthoven Bouwt
informatie centrumproject

Julianalaan 8,
Bilthoven.
Openingstijden:
wo 10.00-12.00 uur, vrij 14.00-17.00 uur
en elke 1e za van de mnd  van 11.00 tot 14.00 uur.

