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BILTBUIS

nieuws van de gemeente De Bilt
Agenda Wijkservicecentra

Onderzoek "wonen met zorg"

3 - 9 april 2008
BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
• Begeleidt boodschappen doen (ook rolstoel)
• Donderdag: ochtend Kwinkelier en middag Maertensplein
• Informatie via de helpdesks.

Wijkservicecentrum MENS
Maartensdijk
Tel: (0346) 21 41 61
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96,
3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon:
(030) 220 34 90 of 06 48 64 19 90,
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl
Helpdesk Wonen, Welzijn,
Zorg Maartensdijk:
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55.
Spreekuren
• Maandag 7 april van 14.00 tot 16.00 uur:
Annemieke Vos, wijkcontactambtenaar
gemeente De Bilt
• Dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur: adviseur wonen, welzijn, zorg
• Dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur: mantelzorgconsulent
Activiteiten
Open inloop: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 tot
16.30 uur.
Enkele activiteiten in de inloop: Elke
maandagmiddag bridge; er staat ook een
biljart.
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 tot
16.30 uur.
Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de
Helpdesk voor een afspraak.
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu's.
maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
maandag t/m vrijdag 17.00 - 18.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS
De Bilt West
tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis 't Hoekie, Prof. Dr.
T.M.C. Asserweg 2 - 3731 KX De Bilt

wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon
(030) 220 17 02 of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg
De Bilt West
tel. (030) 221 75 50
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Spreekuren
• Maandag van 13 tot 16 uur Wijkwinkel
open inloop.
• Dinsdag van 13 tot 16 uur Wijkwinkel
volgens afspraak.
• Woensdag van 13 tot 16 uur Wijkwinkel
open inloop.
• Donderdag 3 april van 14 tot 16 uur: Annemieke Vos, wijkcontactambtenaar gemeente De Bilt.
• Vrijdag van 13 tot 16 uur: Wijkwinkel
volgens afspraak.
Activiteiten
• Donderdag 3 april vanaf 20 uur klaverjassen.
• Vrijdag 4 april vanaf 20 uur open speelavond djembe.
• Maandag 7 april in de ochtend yogalessen.
• Maandag 7 april van 13 tot 15 uur Marokkaanse hapjes maken (voor vrouwen).
• Dinsdag 8 april van 13.30 tot 14.30 sport
voor vrouwen.
• Dinsdag 8 april van 19.30 tot 23 uur gezelligheidsbridge.
• Woensdag 9 april in de ochtend yogalessen.
• Woensdag 9 april van 9.30 tot 11.30
spelinloop voor moeders met kinderen
van 1,5 tot 4 jaar.
• Woensdag 9 april van 13 tot 16 uur
Woeki - activiteiten voor kinderen van 6
tot 12 jaar.
• Internetcafe: maandag en vrijdagmiddag
van 15 tot 17 uur (geen begeleiding).
Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk De Bilt,
De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Plan van aanpak Hondenpoep
groenstrook Planetenbaan in Maartensdijk

Op maandag 10 maart
heeft een werkgroep,
bestaande uit aanwonenden van de groenstrook Planetenlaan, de
koppen bij elkaar gesto-

ken om tot een plan van
aanpak te komen. Dat is
gelukt. Het is de bedoeling
om dit plan aan u te presenteren zodat uw eventuele suggesties/ideeën nog

WERK IN UITVOERING
De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:
• Bilthoven: aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan,
tot half mei 2008;
• Bilthoven: bouwrijp maken park Brandenburg;
• Bilthoven: inrichten voorterrein Combibad Brandenburg, tot half april 2008;
• De Bilt: renoveren vaste plantenborders Utrechtseweg thv Van Boetzelaerpark en beplantingsvak in de
hoek Utrechtseweg en Kerklaan: tot half april 2008;
• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;
• Maartensdijk: vervangen riolering Willem de Zwijgerlaan: tot half april 2008.

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

verwerkt kunnen worden.
Of dat u wellicht akkoord
kunt gaan met het plan
van aanpak.
Uitnodiging
voor de presentatie van
het voorgestelde plan van
aanpak op maandag 7
april aanstaande. U bent
van harte welkom in De
Toutenburg, Kievitlaan 37
3738 EP te Maartensdijk.
De avond begint om 20.00
uur en duurt tot ongeveer
21.30 uur. Vanaf 19.45 uur
is de deur geopend.
De volledige tekst is te lezen op de website van de
Gemeente De Bilt onder
Wijk- en Dorpsgericht werken/Naar de wijken/Maartensdijk/Actueel nieuws.
Tot de 7e april!

voor mensen met
een lichamelijke
beperking in De Bilt

Hoe willen inwoners van De Bilt met een lichamelijke
beperking wonen? Welke zorg hebben ze daarbij
nodig? Het antwoord op deze vragen helpt de gemeente De Bilt te bepalen welke woon- en zorgvoorzieningen in de gemeente nodig zijn voor mensen met een
lichamelijke beperking.
Daarom onderzoeken we dit samen met de woningcorporatie SSW, de WMO-raad en het Gehandicaptenplatform. Onderzoeks- en Adviesbureau Companen BV uit
Arnhem helpt ons daar bij. We richten ons onderzoek
"wonen met zorg" op personen tot 55 jaar met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, die zelfstandig willen (blijven of gaan) wonen.

Klanten van de voormalige WVG en/of van de Wmo
Een belangrijk deel van deze groep mensen kennen we
doordat ze bekend is bij het Wmo-loket. Alle mensen tot
55 jaar, die in de afgelopen jaren een aanpassing in de
woning of een hulpmiddel hebben aangevraagd, krijgen
een brief van de gemeente met het verzoek mee te doen
aan het onderzoek.

OPROEP

Er wonen beslist ook mensen met een lichamelijke beperking tot 55 jaar in De Bilt, die nooit bij het Wmo-loket geweest zijn en dus niet bij de gemeente bekend zijn. Ook
deze mensen betrekken we graag bij het onderzoek.
Geldt dat voor u, dan kunt u ook uw mening geven over
hoe u in de toekomst wilt wonen en welke zorg u daarbij
nodig hebt.

Maakt u zich alstublieft bekend door:
• bijgaand antwoordformulier op te sturen naar:
Companen, Antwoordnummer 1215, 6800 VB Arnhem
(een postzegel is niet nodig), of
• te bellen naar Companen, telefoon (026) 351 25 32 en
aan te geven dat u belt voor het onderzoek in De Bilt,
of
• de gegevens van het antwoordformulier te mailen naar
Companen: debilt@companen.nl

Kent u iemand die tot de doelgroep behoort?
Dan verzoeken wij u dit bericht aan deze persoon door te
geven.

Lichamelijk gehandicapt en verhuisd buiten
de gemeente De Bilt?
Ook mensen tot 55 jaar die vanwege hun handicap verhuisd zijn naar een plaats buiten de gemeente De Bilt willen we graag bij het onderzoek betrekken. Bent u dat
zelf, of kent u iemand voor wie dat van toepassing is,
geeft u dan alstublieft de gevraagde gegevens door aan
Companen op een van de manieren die hierboven aangegeven zijn.

ANTWOORDFORMULIER

✂

Ja! Ik hoor tot de groep mensen die in aanmerking
komt voor het onderzoek.
Ik meld mij hierbij aan voor deelname aan het onderzoek "wonen met zorg" voor mensen met een lichamelijke beperking in De Bilt.
Mijn leeftijd is: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U kunt mij bereiken via de volgende gegevens:
Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U kunt dit formulier in een enveloppe gratis
terugsturen aan:
Companen
t.a.v. mevrouw C. Bierman
Antwoordnummer 1215
6800 VB Arnhem

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Bouwen en Wonen*): is geopend van maandag tot en met vrijdag
van 08.30 - 12.30 uur, op dinsdag ook van 15.00 - 19.00 uur. Telefonisch is de gemeente bereikbaar op maandag,
woensdag en donderdag 08.30 - 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 - 19.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Het servicepunt in Maartensdijk is geopend op maandag van 14.00 - 19.00 uur en op donderdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Melding gevaarlijke situaties buiten kantooruren T: (06) 55 87 67 75.
Servicepunt Tolakkerweg 219, 3738 JM Maartensdijk T: (0346) 21 79 90
Centraal meldpunt openbare ruimte T: (030) 228 94 11

nieuws van de gemeente De Bilt
WMO Advies Raad zoekt nieuwe leden
In januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Kort samengevat is het doel van
de Wmo dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. En als dat niet kan, is er ondersteuning van de gemeente.
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van
het beleid te betrekken. Daarom is er de Wmo Advies Raad De Bilt, afgekort WAR. Wie daar in participeren?
Dat zijn vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en van het gehandicaptenplatform; verder inwoners met
een Ggz-achtergrond en mensen namens de mantelzorgers in De Bilt, en tenslotte ook een vertegenwoordiging
vanuit de kerken. De WAR adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van B&W over zaken die onder
het werkterrein van de Wmo vallen.
De Wmo Advies Raad De Bilt zoekt voor de ontbrekende groepen

ENTHOUSIASTE EN BETROKKEN INWONERS
die bereid zijn om mee te denken en mee te praten in één of meer van de volgende Wmo-taken:
• bevorderen van sociale samenhang en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (denk aan wijkraden,
dorpsraad, bewonersgroepen en verenigingen);
• ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren en hun ouders (denk aan jeugdverenigingen, scouting, kinderopvang, jeugdzorg);
• ondersteuning bieden aan vrijwilligers (denk aan verenigingen in de sport, de kerken, welzijn, milieu, of organisaties in de allochtone gemeenschap).
Herkent u zich in één van deze taken en bent u bereid om het gesprek met burgers en organisaties in De Bilt
over de Wmo aan te gaan? Bent u kritisch, maar kunt u ook relativeren?
Dan bent u degene die we van harte uit nodigen om te reageren.
Laat ons in een brief weten waarom u mee zou willen doen aan de Wmo Advies Raad De Bilt. Deze brief kunt
u sturen - voor 15 april - aan de selectiecommissie van de Wmo Advies Raad De Bilt, t.a.v. mevr. Wil Mackaay,
Burg. Fabiuspark 157, 3721 CM Bilthoven. U kunt ons ook per e-mail benaderen via war@debilt.nl

Handhaving
blauwe zones

De buitengewoon opsporingsambtenaren
(BOA's) en de politie
vragen uw aandacht voor
naleving van de maximale
parkeertijd in de blauwe
zones. De parkeertijd is anderhalf uur en staat met
een bord aangegeven
waar u de zone inrijdt. In
het centrum van Bilthoven
is de stoeprand opnieuw
blauw gekleurd.

De BOA's en de politie zullen bij controles verbaliserend optreden. Hiermee
hopen wij bij te dragen
aan voldoende parkeergelegenheid voor het winkelend publiek.

2 april 2008
Sport mee!
Nieuws
Biltse ambtenaren doen mee aan
Heel Nederland beweegt
Als u op donderdag 3 april tussen 11.30 en 12.00 toevallig in het gemeentehuis bent, kunt u net zo goed
even meedoen met rekken en strekken: de ambtenaren gaan een half uurtje bewegen onder leiding van een
collega. Met deze actie doet de gemeente De Bilt mee
aan de recordpoging van de organisatie "30minutenbewegen" om zoveel mogelijk Nederlanders tegelijkertijd in
beweging te krijgen dat half uur. Doel is mensen bewust
te maken van de Nederlandse beweegnorm: elke dag een
half uur matig intensief bewegen is belangrijk!
Rectificaties op de sportkrant
Heeft u de sportkrant gelezen die op 12 maart in deze
krant ingevouwen was? Dan heeft u daarin de volgende
sportaanbieders niet aangetroffen:
• Dans/sportschool Femtastic tel. 06 45 87 63 75,
www.femtastic.nl
• BC Bilthoven Bridge tel. (030) 606 21 37
• DOMbridge in Bilthoven (donderdagmiddag)
tel. (030) 606 21 37
Heeft u de sportkrant gemist?
U kunt hem gratis vragen bij Xaressa van Berkel,
tel. (030) 228 94 38 of berkelx@debilt.nl
Medewerker Sportbus gezocht
Medewerker Sportbus, voor de periode van 10 april - 17
oktober voor gemiddeld 18 uur per week, gezocht. Meer
informatie of direct solliciteren bij de werkgroep Buurtsport:
• WVT : Ruud Jansen (030) 228 49 73, Talinglaan 10,
3721 EA Bilthoven r.jansen@vvsowvt.nl
• 't Hoekie: Patty van Ziel (030) 220 17 02, Prof. Dr.
T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt,
pvanziel@buurtwerkdebilt.nl
Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Kijk ook op onze website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws en
achtergronden

nieuws van de gemeente De Bilt
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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) 8844, of de
milieuklachtentelefoon
van de Provincie Utrecht,
T (0800) 02 25 510 (24 uur
per dag bereikbaar).

vergunningen,
toezicht
en
Vergunningen, Toezicht
en
ondersteuning
Ondersteuning
Aanvragen om
vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Hollandsche Rading, Graaf
Floris V weg 23, oprichten
mestveestal;
• Maartensdijk, Nachtegaallaan 47 en 45, oprichten
dakopbouw op berging.
Reguliere bouwaanvraag
2e fase
• Bilthoven, Julianalaan 191,
oprichten woning;
• Bilthoven, Rembrandtlaan 4,
veranderen bedrijfsgebouw.
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, P. Potterlaan 8,
uitbreiden woning;
• Bilthoven, Soestdijkseweg
Noord 351, uitbreiden woning;
• De Bilt, Groenekanseweg 83,
gedeeltelijk vergroten bestaande dakkapel;
• De Bilt, Groenekanseweg
100, gedeeltelijk veranderen
woning;
• Westbroek, Kerkdijk 27, vernieuwen bergruimte.
Sloopaanvraag
• Bilthoven, Nachtegaallaan 9,
slopen van binnenwanden
en inrichting;
• Westbroek, Kerkdijk 27, slopen bergruimte.
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'.

• De Bilt, Kerklaan 73A, uitbreiden woning.
De termijn van terinzagelegging start de dag na de publicatie. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kan iedereen zijn zienswijze tegen
het voornemen om vrijstelling
te verlenen naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt
(Postbus 300, 3720 AH Bilthoven).
Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, Burg. Fabiuspark
24, oprichten dakkapel
• (25-3-2008);
• Bilthoven, P. Potterlaan 8,
uitbreiden woning
• (25-3-2008);
• Bilthoven, Dr. Julius Röntgenlaan 4, oprichten dakkapel voorzijde (25-3-2008);
• Bilthoven, Soestdijkseweg
Noord 351, gedeeltelijk vergroten woning (25-3-2008);
• Bilthoven, Vinkenlaan 7, verbouwen winkel (26-3-2008);
• Bilthoven, Willem de Zwijgerlaan 40, plaatsen zwembad (26-3-2008);
• Groenekan, Veldlaan 36,
veranderen woning
• (25-3-2008);
• Maartensdijk, Reigersbek 27,
oprichten bijgebouw naast
de woning (25-3-2008).
Verleende
Bouwvergunning 1e fase
• Bilthoven, Lassuslaan 32a,
veranderen woning met
overkapping (26-3-2008).
Verleende
Bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Frans Halslaan 99,
oprichten woning met vrijstaande garage (25-3-2008);
• Bilthoven, Frans Halslaan 6,
uitbreiden woning
• (25-3-2008).
Verleende
Sloopvergunning
• De Bilt, Noord Houdringelaan 88, 90, 92, 94, slopen
aanleunwoningen
• (21-3-2008).

Vrijstellingen
Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 19a, lid 4 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en
wethouders van gemeente De
Bilt bekend dat bij afdeling
Vergunningen, Toezicht en
Ondersteuning gedurende
zes weken voor iedereen ter
inzage liggen de verzoeken
om vrijstelling als bedoeld in:

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
bezwaarschrift indienen bij
het college van B&W. U moet
dat doen binnen zes weken
van de dag na de verzenddatum (=datum achter de verleende vergunning) van het
besluit. Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag toch
van de verleende vergunning
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.

artikel 19 lid 2 van de wet op
de Ruimtelijke Ordening voor:
• Bilthoven,
Julianalaaan
65/Prins Bernhardlaan 42,
oprichten van 5 appartementen;
• De Bilt, Hessenweg 181a,
uitbreiden winkelruimte.
artikel 19 lid 3 van de wet op
de Ruimtelijke Ordening voor:

Wilt u bouw- of bestemmingsplaninformatie,
maak dan een afspraak
met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Ondersteuning op werkdagen
van 8.30 uur tot 12.30 uur
en op dinsdagen ook van
15.00 - 19.00 uur via telefoonnummer (030) 228 94

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling van het bestemmingsplan nodig voor met het
bouwplan kan worden ingestemd. Als dat zo is, dan wordt
dat bekend gemaakt onder de
rubriek 'vrijstellingen'.

11. Voor ter inzage liggende stukken en overige informatie (geen bestemmingsplan) kunt u zonder
afspraak op bovengenoemde openingstijden bij ons
langskomen.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders
van gemeente De Bilt maken
bekend dat de volgende melding 8.40 (Algemene maatregel van Bestuur) is binnen gekomen:
Aanvrager: J.W. van Keulen
Inrichting: Wapen van Maartensdijk, café
Adres: Dorpsweg 12, Maartensdijk
Omschrijving: het veranderen van de indeling van een
café
Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Tegen deze melding staat
géén beroep open volgens de
Wet milieubeheer.
U kunt de melding inzien van
7 april tot 21 april 2008 in het
gemeentehuis van 8.30 tot
12.30 uur (of volgens afspraak).

Wet Milieubeheer
Algemene wet
bestuursrecht
Aanvraag en
ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders
van gemeente De Bilt maken
bekend dat de volgende aanvraag om een milieuvergunning en ontwerpbeschikking
ter inzage liggen:
• Graaf Floris V weg 23 te Hollandsche Rading. De aanvraag is ingediend door de
heer K. van Vulpen en betreft een revisievergunning
voor een gemengde veehouderij. De ontwerpbeschikking strekt tot verlening van
de gevraagde vergunning
onder voorschriften.
Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop
betrekking hebbende stukken
die redelijkerwijs nodig zijn
voor een beoordeling van het
ontwerp, liggen gedurende
zes weken ter inzage, vanaf
3 april 2008 tot en met 14
mei 2008. Tot en met 14 mei
2008, kan iedereen schriftelijk
of mondeling gemotiveerde
zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente De Bilt, p/a Milieudienst Zuidoost-Utrecht,
Postbus 461, 3700 AL Zeist (bezoekadres Laan van Vollenhove 3211 te Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar maakt, kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Dit verzoek moet tegelijkertijd met
de zienswijzen bij de Milieudienst worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn
kan iedereen verzoeken om
een gedachtewisseling over
de ontwerpbeschikking. Wij
verzoeken u daarvoor contact
op te nemen met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 699 95 00. Tijdens
deze gedachtewisseling kunnen mondelinge zienswijzen
kenbaar gemaakt worden. Wij
vragen u uiterlijk 4 weken na
de publicatiedatum hiertoe
een verzoek te doen. De aanvrager kan in de gelegenheid
worden gesteld om hierbij

aanwezig te zijn of te reageren op de ingebrachte zienswijzen.
Inzage van stukken
De desbetreffende stukken
kunnen gedurende de inzagetermijn op verzoek kosteloos
worden ingezien bij:
• de Milieudienst ZuidoostUtrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist (iedere
werkdag van 8.30 - 12.30 uur
en 13.30 - 17.00 uur)
• de Gemeente De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven (iedere werkdag van
8.30 - 12.30 uur)
• de openbare bibliotheek, De
Kwinkelier 20 in Bilthoven
(tijdens openingsuren)
Een kopie-exemplaar van de
stukken wordt tegen vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten verstrekt.
Voor informatie:
Milieudienst
Zuidoost-Utrecht,
telefoon (030) 699 95 00
699 95 28
699 95 36
Laan van Vollenhove 3211
(in kantorencentrum Vollenhove, boven winkelcentrum,
ingang A, 1e verdieping)
Postbus 461
3700 AL Zeist
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Bekendmaking
Ontwerpbeschikkingen
ingevolge de Wet
Milieubeheer/Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren
Op het perceel Antonie van
Leeuwenhoeklaan 9-11 te
Bilthoven (kadastraal bekend
gemeente De Bilt, sectie F,
nummers 119, 161, 479, 740,
1192, 1630, 1858, 3792, 3816,
4365, 4562, 4563, 4629, 4700,
4701, 4702, 4912, 4913, 4914,
4915, 4916, 4917) zijn het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
het Nederlands Vaccin Instituut (NVI), en het Milieu Natuur Planbureau (MNP) gevestigd. Het RIVM treedt voor alle drie "agentschappen" op
als vergunninghouder in het
kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

en paragraaf 14.1 van de Wet
milieubeheer alsmede artikel
7b en volgende van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren een gecoördineerde
behandeling plaats.
Inhoud
ontwerpbeschikkingen:
De strekking van de ontwerpbeschikkingen is het verlenen
van de vergunningen.
Er wordt beoogd een zogenaamde "vergunning op
hoofdzaken" af te geven. Bij
deze vergunningvorm wordt
de vergunninghouder mede
gehouden aan de naleving
van een (ISO-gecertificeerd)
intern milieuzorgsysteem en
wordt, per milieucompartiment, vastgelegd waarbinnen
de vergunninghouder de komende jaren kan opereren.
Het RIVM, de gemeente en
het hoogheemraadschap hebben overeenstemming over
deze vergunningsvorm.
Wilt u de
ontwerpvergunningen
inzien?
U kunt de ontwerpbeschikkingen en de daarbij behorende stukken inzien van 3 april
2008 tot en met 14 mei
2008 (zes weken) bij:
• Gemeente De Bilt, afdeling
VTO/milieu, Soestdijkseweg
Zuid 173 te Bilthoven, elke
werkdag op afspraak, tel.
(030) 228 96 13 of (030) 228
96 12;
• Hoogheemraadschap
De
Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur, tel.
(030) 634 57 91.
Wilt u zienswijzen naar
voren brengen?
Als u uw zienswijze wilt geven
op deze ontwerpbeschikkingen, kunt u die tot en met
14 mei 2008 indienen bij:
voor de Wm-vergunning:
Burgemeester en wethouders
van gemeente De Bilt, afdeling VTO/milieu, Postbus 300,
3720 AH Bilthoven;
voor de Wvo-vergunning:
Hoogheemraadschap
De
Stichtse Rijnlanden, afdeling
Vergunningverlening
en
Handhaving, Postbus 550,
3990 GJ Houten.
Wilt u uw zienswijze
mondeling inbrengen?
Als u een gedachtewisseling
wilt, waarbij ook de aanvrager
kan worden uitgenodigd en
waarbij ook zienswijzen kunnen worden ingebracht,
wordt u verzocht dit vóór 1
mei 2008 aan te vragen:
voor de Wm-vergunning:
tel. (030) 228 96 13 of 228 96 12;
voor de Wvo-vergunning:
tel. (030) 634 57 91.
Ook voor nadere inlichtingen
kunt u deze nummers bellen.
Indien om een bijeenkomst
wordt verzocht zal deze
plaatsvinden in de periode
van 6 t/m 9 mei 2008.

Binnen de inrichting worden
uiteenlopende werkzaamheden verricht op het gebied
van de publieke gezondheid,
natuur en een schoon en veilig milieu. Verder vindt er vaccinonderzoek en -productie
plaats. Op 19 december 2007
heeft het RIVM te Bilthoven
een gecombineerde aanvraag
ingediend om een nieuwe, de
gehele inrichting omvattende
vergunning krachtens de Wet
milieubeheer en een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. De aanleiding voor deze aanvraag op grond van de
Wet milieubeheer is een verouderde vergunningssituatie.
Deze revisievergunning vervangt alle eerder verleende
milieuvergunningen en meldingen als bedoeld in artikel
8.19 van de Wet milieubeheer.

Ter inzage legging
ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied
Maartensdijk",
herziening ex artikel 30
WRO, van de gemeente
De Bilt

Procedure
Voor de aanvraag op grond
van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren vindt op
grond van paragraaf 8.1.3.2

Het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk", herziening ex artikel 30
van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ligt overeenkomstig

bELEID EN
Beleid en Strategie
STRATEGIE

artikel 23 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening met ingang van 3 april 2008 tot en
met 14 mei 2008, bij het informatiecentrum van het gemeentehuis in Bilthoven
(Soestdijkseweg Zuid 173) ter
inzage. Het ontwerpplan bestaat uit een toelichting, de
voorschriften, de plankaart en
als bijlage een milieuonderzoek. Het plangebied betreft
grote delen van het buitengebied van de voormalige gemeente Maartensdijk. Aanleiding voor de herziening op
grond van artikel 30 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn de besluiten van Gedeputeerde
Staten
van
Utrecht van 1 juni 2004 en 30
januari 2007 en de uitspraken
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State van 27 augustus 2003, 28
september 2005 en 29 augustus 2007, waarbij aan onderdelen van het bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk" goedkeuring is onthouden. Tot en met 14 mei 2008
kunt u mondeling of schriftelijk reageren door een zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan
"Buitengebied
Maartensdijk", herziening ex
artikel 30 WRO, kenbaar te
maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u sturen aan de
gemeenteraad van de gemeente De Bilt, Postbus 300,
3720 AH Bilthoven. Naast de
gebruikelijke openingstijden
van het gemeentehuis (8.30
uur tot 12.30 uur) kan het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Maartensdijk", herziening ex. artikel 30 WRO,
ook worden ingezien op dinsdagen van 15.00 uur tot 19.00
uur bij het informatiecentrum
van het gemeentehuis. Voor
het kenbaar maken van mondelinge zienswijze of voor specifieke vragen of opmerkingen
over het ontwerpplan kunt u
contact opnemen met de heer
A. van Breda, tel. (030) 228 96
06 van de afdeling B&S van de
gemeente De Bilt.
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Wijziging Algemene
plaatselijke
verordening
Het college van de gemeente
De Bilt maakt het volgende
bekend. De raad heeft in haar
vergadering van 27 maart
2008 de tweede wijziging van
de Algemene plaatselijke verordening gemeente De Bilt
2007 (APV) vastgesteld. Deze
wijziging treedt op 1 april
2008 in werking.
De APV bevat met name regels ter bescherming van de
openbare orde en veiligheid.
De herziene APV bevat minder
regels als uitvloeisel van het
beleid van het gemeentebestuur om de lasten voor burgers en bedrijven te verminderen.
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. Op de website vindt u de
gewijzigde APV, onder het
kopje Bestuur en organisatie/Verordeningen.

