20 januari 2010

BILTBUIS

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 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.
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.

Sport mee! nieuws

Sportinstuiven
voetbal en
kickboksen: kom ook!
In opdracht van Sport Mee!
De Bilt organiseert het jongerenwerk van Stichting Animo in De Bilt en Bilthoven
wekelijks
sportinstuiven
(voetbal en kickboksen) voor
jongeren. Op zondag tussen
18:00 - 20:00 uur zaalvoetballen jongeren in de leeftijdscategorie 12 - 16 jaar in de
Kees Boekehal in Bilthoven.
Deze jongeren organiseren
zelf de trainingen en de toernooien.
Kinderen in de leeftijd 10 12 jaar kunnen voor kickboksen iedere donderdag te

Urecht op de locatie W4
(Weltevreden 4) in De Bilt.
Deelnemen kost 2 1,- per
keer. Op dinsdag trainen jongeren van 12 tot 16 jaar in de
gymzaal aan de Planetenbaan in Bilthoven. Zij trainen
van 19:00 - 20:00 uur. Jongeren van 16 tot 20 jaar trainen
daarna, van 20:00 - 21:00
uur. Jongeren die deelnemen
aan deze trainingen betalen
2 2,50 per keer.
Wil je deelnemen aan
de sportinstuiven:
voetbal en/of kickboksen?
Kom meedoen! Heb je belangstelling in capoeira, kickboksen voor Marokkaanse
meisjes of andere sportinstui-

ven, geef het aan bij Stichting Animo. Voor meer informatie neem contact op met
Stichting Animo via telefoonnummer (030) 220 17 02 of
mail naar info@ stichtinganimo.nl
De Biltse en Bilthovense
Bowls Club zoekt
nieuwe leden
Een aanvulling op de sportkatern die vandaag meegaat
in deze krant: de Biltse en
Bilthovense Bowls Club, één
van de 50 Bowlsverenigingen
die ons land rijk is, nodigt u
uit om gratis 3 keer mee te
spelen. Bowls is een sport die
voor jong en oud geschikt is
en waarbij het minder gaat
om lenigheid of kracht maar
meer om concentratie, gevoel en tactiek. Het sporten
bevordert de sociale contacten en helpt uw lichamelijke

Bericht van de Dorpsraad
Groenekan:

Op 25 januari vergadert de dorpsraad Groenekan vanaf
20.00 uur in dorpshuis de Groene Daan. Vóór het huishoudelijke deel van de vergadering geeft mw. van Lier van de GGD
voorlichting over de Q-koorts.
Agenda
1.
Mededelingen en ingekomen stukken
2.
Inventarisatie punten van toehoorders
3.
Vaststellen verslag vorige vergadering(en)
4.
Presentatie conclusies evaluatie functioneren
Dorpsraad Groenekan
5.
Stand van zaken ontdiepen Hooge Kampse Plas
6.
Stand van zaken verbreding A27
7.
Stand van zaken organisatie Politiek Café
8.
Behandeling ingebrachte punten toehoorders
9.
Rondvraag
10.
Afsluiting, vaststellen volgende vergadering
Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website
van de Dorpsraad www.dorpsraadgroenekan.nl

Verwijdering
fietswrakken
station Bilthoven

Om in dit nieuwe jaar een
"frisse start" op het station
in Bilthoven te maken, verwijdert de gemeente op
dinsdag 2 februari weer
alle fietswrakken. Fietsen
die aangemerkt worden
als fietswrak hebben een
sticker of lint gekregen. De
verwijderde fietswrakken

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

worden opgeslagen op de
gemeentewerf en worden
niet eerder dan na 13 weken vernietigd.
Voor informatie kunt u
contact opnemen met de
Buitengewoon
Opsporingsambtenaren van de
gemeente via (030) 228 94 11.

Daar kunt u ook de vergaderstukken en dossiers vinden. Verslagen en agenda's
kunt u ook vinden op de
website van de gemeente De
Bilt, www.debilt.nl onder
Wonen en Leven  Wijk en
dorpsgericht werken 
Groenekan'.
De bijeenkomsten van de
Dorpsraad Groenekan zijn
openbaar. Toehoorders kunnen punten voor de agenda
inbrengen, vooraf via email
secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

of tijdens agendapunt 2 van
de vergadering.

• 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;
In verband met de aanhoudende vorst zijn in januari
bijna alle wegwerkzaamheden uitgesteld. Alleen bij
calamiteiten zal aan de weg worden gewerkt. Zodra
de vorst uit de grond is, worden de wegwerkzaamheden weer hervat.

conditie te verbeteren. De
BBBC is een gezellige club; na
afloop van het spelen wordt
gezamenlijk koffie gedronken in het restaurant van
Sportcentrum Kees, waar de
club oefent. De trainingen
zijn op woensdagmorgen van
9.15-10.45 uur (1e groep) en

van 11.15-12.45
groep).

uur

(2e

Voor meer informatie
kunt u bellen met Gijs Vonk
per telefoonnummer
(030) 220 47 13.

De gemeenteraad
vergadert

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag
28 januari om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven.
Agenda
1. Vaststelling agenda raad
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Lijst ingekomen stukken
4. Spreekrecht burgers

Voorstellen
5. Vaststellen Bilts Manifest voor Strategische koers 20102030
6. Rekenkameronderzoek van de rekenkamercommissies
De Bilt naar de effectiviteit van jongerenwerk in gemeente De Bilt
7. Heroriëntatie Regionale Sociale Dienst KrommerijnHeuvelrug
8. Vaststellen bestemmingsplan voor gebied BilthovenZuid
9. Vaststellen bestemmingsplan voor gebied Versteeglaan te Groenekan
10. Vaststellen Beleidskader voor communicatie

11. Vaststellen Kadernota Wet participatiebudget Regio
Krommerijn - Heuvelrug
12. Vaststellen verordening Antidiscriminatievoorziening

Toelichting raadsagenda
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover vindt in principe geen nadere bespreking plaats. M.b.t. agendapunt 4 "spreekrecht
burgers": op grond van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover
in een commissievergadering gesproken kon worden. Dit
geldt met betrekking tot de onder agendapunten 5 t/m 10
geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in de commissievergaderingen Burger & Bestuur en
Openbare Ruimte van januari 2010. Het vorengaande geldt
tevens voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd.

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 verder met
ingang van 19 januari 2010 ter inzage in het gemeentehuis
(informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in
het winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek De Bilt en 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. De bijlagen bij de raadsvoorstellen
liggen allen ter inzage in het fractiehuis.

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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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
Aanvragen om
vergunning (artikel
41 Woningwet)
voor:
Aanvraag
lichte bouwvergunning
• Bilthoven, Haydnlaan 62,
uitbreiden woning
• Bilthoven, Ten Katelaan
16, vernieuwen penanten bij inrit
• De Bilt, Burg. De Withstraat 74, uitbreiden woning
• Westbroek, Kerkdijk 9,
veranderen horeca naar
woonbestemming
Aanvraag reguliere
bouwvergunning
• Bilthoven, Prof. Bronckhorstlaan 2, veranderen
kantoor naar slaapvertrekken
• De Bilt, Hessenweg 162,
het vernieuwen van de
lichtbakken
• De Bilt, Zonneplein e.o. ,
plaatsen van trappen
• Groenekan, Voordorpsedijk 75, veranderen van
tenniscomplex
Aanvraag
sloopvergunning
• Bilthoven, Ten Katelaan
28, sloop woning
Aanvraag
aanlegvergunning
• Groenekan, Ruigenhoekplusplan, aanleg waterspeelpark, wandelpaden
en groenvoorziening
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.
Aanvraag binnenplanse
ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan om met
toepassing van artikel 3.6,
eerste lid, sub c van de Wet
Ruimtelijke Ordening juncto het bestemmingsplan,
een (binnenplanse) ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van artikel
40 van de Woningwet te
verlenen voor:
• Groenekan, Lindelaan
66, het plaatsen van een
filmtoren (ter inzage termijn 6 weken)
• Bilthoven, Rembrandtlaan 49, oprichten woning met kelder, garage
en tuinmuur (ter inzage
termijn 2 weken)

De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, gedurende de bovengenoemde termijn ter inzage op
werkdagen van 8.30 uur
tot 12.30 uur. De termijn
van terinzagelegging start
de dag na de datum van
deze publicatie. Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden, bij voorkeur
schriftelijk, reageren op dit
voornemen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt, (Postbus
300, 3720 AH Bilthoven).

Verleende
vergunningen
Verleende reguliere
bouwvergunning
• Groenekan, Voordorpsedijk 29, plaatsen 2 overdekte mestplaten
(7-01-2010)
Verleende
lichte bouwvergunning
• Bilthoven, Lassuslaan 35,
plaatsen hekwerk
(13-01-2010)
• Bilthoven, Prins Hendriklaan 78, verbreden bergingsdeur (11-01-2010)
Verleende binnenplanse
ontheffing en
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
met toepassing van art. 3.6,
eerste lid, sub c van de Wet
ruimtelijke ordening juncto
het bestemmingsplan (binnenplanse) ontheffing van
het bestemmingsplan én
bouwvergunning op grond
van artikel 40 van de Woningwet te verlenen voor:
• Bilthoven, Obrechtlaan
19, uitbreiden woning
(12-01-2010)
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 burgemeester en wethouders
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. 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 plantoetser dient u altijd een
afspraak te maken via
bovengenoemd
telefoonnummer.
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:
• De Bilt, Groenekanseweg
51, veranderen bijeenkomstgebouw t.b.v. naschoolse opvang
De besluiten inclusief de
bijbehorende stukken liggen, totdat de hierna aangegeven beroepstermijn is
verstreken, in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, ter
inzage op werkdagen van
8.30 tot 12.30 uur.
Beroepschrift
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 voor-

ziening 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.

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
maandag middag 01 februari 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 0302289180. Bij deze unit is tevens bekend waar de agenda ter inzage ligt.

Kapvergunningen
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:
• Ockeghemlaan 23,
3 douglassen en 1 berk
(14-01-10)
• Ockeghemlaaan 2, 1 acacia (14-01-10)
• Rembrandtlaan 62,
1 amerikaanse eik
(14-01-10)
• Haydnlaan 18, 1 douglas
(14-01-10)
• Julianalaan 281,
1 douglas en 1 berk
(14-01-10)
• Vermeerlaan 21, 2 grove
dennen (14-01-10)
• Vermeerlaan 4, 1 lariks
Noodkap (15-01-10)
• Prins Bernhardlaan 3,
4 esdoorns, 1 berk en
1 douglas, Herplant
(15-01-10)
• Kees
Boekelaan
12,
7 berken en 1 populier
(15-01-10)
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 burgemees-

ter en wethouders van de
gemeente De Bilt, Postbus
300, 3720 AH Bilthoven.

VERKIEZINGEN
GEMEENTERAAD
2010
Stemmen bij
Volmacht
De burgemeester van De
Bilt maakt bekend dat bij
de aanstaande verkiezing
van de leden van de raad
van de gemeente De Bilt
op woensdag 3 maart 2010
het een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. MACHTIGING DOOR
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij Unit Burgerzaken
van de gemeente zijn
kosteloos formulieren
verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij
volmacht te mogen
stemmen.
2. Het verzoekschrift
moet uiterlijk op woensdag 17 februari 2010,
door de kiezer worden
ingediend bij de burgemeester van De Bilt,
waar hij/zij op dinsdag
19 januari 2010 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als
gemachtigde op te treden, moet op dinsdag
19 januari 2010 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Bij inwilliging van het
verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
B. MACHTIGING DOOR
OVERDRACHT VAN DE
STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,
machtigen om voor
hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat
voorkomt op de stempas en laat de kaart
door de gemachtigde
medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de,
aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde
over.
4. Het overdragen, van
de in volmachtbewijs
omgezette stempas, kan
tot en met de dag van
de stemming.
Een kiezer mag niet meer
dan twee volmachten aannemen. Een volmachtgever
is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf
aan de stemming deel te
nemen. De volmachtstem
dient tegelijk met de eigen
stem te worden uitgebracht.

Ter inzagelegging
kandidatenlijsten
De voorzitter van het
hoofdstembureau voor de
op woensdag 3 maart 2010
te houden verkiezing van
de leden van de raad van
de gemeente maakt bekend, dat de heden ingeleverde en door het hoofdstembureau onderzochte
kandidatenlijsten -met de
vereiste ondersteunings-

verklaringen - ingevolge
het bepaalde in artikel I 3,
lid 1 van de Kieswet, voor
één ieder ter inzage zijn
gelegd bij Unit Burgerzaken van de gemeente De
Bilt.

BELEID EN
STRATEGIE
Inspraak bestemingsplan en aanvullende
welstandscriteria
Melkweg
Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend, dat het voorontwerpbestemmingsplan
"Melkweg e.o. 2009" vanaf
21 januari gedurende zes
weken bij de informatiebalie van het gemeentehuis
ter inzage ligt. Aanleiding
voor het opstellen hiervan
is het besluit van de raad
ter vaststelling van het ontwikkelingsplan Melkweg
e.o. op 25 juni 2009. Het
voorontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een
verbeelding (plankaart).
Het plangebied omvat het
ontwikkelingsgebied rondom de Melkweg en voorziet in de ontwikkeling van
circa 230 woningen en een
Cultureel Educatief Centrum. Omdat het plangebied valt aan te merken als
een herontwikkelingslocatie, zijn, naast een nieuw
bestemmingsplan,
ook
aanvullende gebiedscriteria voor welstand opgesteld. Deze conceptcriteria
zijn ook gereed voor inspraak. Met dit bestemmingsplan en de aanvullende welstandscriteria wordt
beoogd voor de herontwikkeling van de Melkweg e.o.
een toereikend ruimtelijk
kader te creëren. De inspraak start op 21 januari
en duurt tot en met vrijdag
5 maart 2010. In deze periode kunnen belangstellenden het voorontwerpbestemmingsplan en de
aanvullende gebiedscriteria voor welstand inzien bij
het informatiecentrum van
het gemeentehuis. Op onze website www.debilt.nl
kunt u het plan en de gebiedscriteria in pdf-formaat inzien en downloaden. Daarnaast is er op 8
februari 2010 van 18.00 tot
21.00 uur een inloopavond
over het voorontwerpbestemmingsplan en de aanvullende gebiedscriteria in
de Laurensschool aan de
Melkweg 1 in Bilthoven.
Als u specifieke vragen of
opmerkingen over het bestemmingsplan en/of de
gebiedscriteria heeft, dan
kunt u op deze avond terecht. Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan
of de aanvullende gebiedscriteria kunnen tot en met
vrijdag 5 maart 2010 mondeling of schriftelijk worden ingediend. U kunt uw
schriftelijke reactie sturen
naar burgemeester en wethouders van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Indien u een mondelinge inspraakreactie wilt
indienen dan kunt u contact opnemen met de heer
J. Neyssen van de afdeling
Beleid en Strategie, tel.
(030) 2289595.

