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nieuws van de gemeente De Bilt

WERK IN UITVOERING

Agenda Wijkservicecentra
5 juni - 11 juni 2008

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

Wijkservicecentrum MENS
Maartensdijk Tel: (0346) 21 10 55
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

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
Maartensdijk:
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur.
Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55.

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.

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.

Spreekuren
• Donderdag 5 juni, Annemieke Vos, wijkcontactambtenaar.
• Wijkwinkel op maandag- en woensdagmiddag open inloop en op dinsdag- en
vrijdagmiddag volgens 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.

Internetcafé
Maandag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot
17.00 uur (geen begeleiding). Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

Wegwijzer voor De Bilt 2008-2009
in de maak!

De gids wordt uitgegeven
door Akse Media uit Den
Helder. TNT-post zal de
gids verspreiden in de kernen De Bilt, Bilthoven,
Groenekan, Westbroek,
Hollandsche Rading en

Maartensdijk. Ook aan
nieuwe inwoners wordt
deze gids uitgereikt.
Redactionele
vermelding
Wilt u in het redactionele
deel van deze gids worden
opgenomen, of iets wijzigen dan moet u contact
opnemen met:
Akse Media BV. Marlies
van Dortmont (redactie)
tel. (0223) 67 30 34, e-mail
marlies.van.dortmont@aksemedia.nl.
Adverteren
Wilt u een advertentie

plaatsen in deze gids dan
moet u contact opnemen
met Akse Media BV, de
heer K. Manshanden, Postbus 6033, 1780 KA te Den
Helder, tel. 06 54 21 31 25,
e-mail sales@aksemedia.nl.

Nadrukkelijk wijzen wij
u erop dat de gemeente
alleen verantwoordelijk
is voor het gemeentelijk
deel in de Wegwijzer;
Akse Media BV is verantwoordelijk voor de
overige inhoud en TNTpost voor de verspreiding.

Straatversieringen voor de Europese
Kampioenschappen

Het EK voetbal komt
dichterbij. Langzaam
beginnen huizen en
straten oranje te kleuren
als steunbetuiging aan
'onze jongens'.
Bij het versieren van straten en buurten moet u rekening houden met de bereikbaarheid van uw straat
of buurt voor brandweer,
ambulance en reinigingsdienst. Er zijn een paar
eenvoudige regels bij het
versieren van de 'openbare

Het Roefelcomité Gemeente De Bilt wenst
de deelnemende bedrijven, de kinderen en de
begeleiders veel plezier bij
het roefelen op de jaarlijkse Roefeldag in De Bilt op
woensdag 11 juni a.s.! De

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

Werkzaamheden
Boslaan - Sperwerlaan
In aansluiting op de
huidige werkzaamheden in de Boslaan aan
het
bergbezinkbassin,
wordt in de weken t/m 12
juni het wegdek in de Boslaan en het eerste deel van
de Sperwerlaan (tot de

Merellaan)
opgeknapt,
hierdoor zal op de volgende momenten de Boslaan
van 20:00 tot 6:00 afgesloten worden: Dinsdag 10 juni en Woensdag 11 juni.
Het verkeer zal worden
omgeleid

Commissies vergaderen
Commissie van adviesvoor Burger & Bestuur

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

In november 2008 verschijnt de volgende
editie van de wegwijzer voor De Bilt. Deze gids
geeft informatie over de
gemeente en gegevens
over instellingen, verenigingen en organisaties die
in de gemeente De Bilt zijn
gevestigd of hun activiteiten richten op De Bilt.

• Bilthoven: aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan,
tot half juni 2008;
• Bilthoven: bouwrijp maken Park Brandenburg;
• Bilthoven: herinrichten van Dijckschool, tot eind juli 2008;
• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

weg': versieringen boven
de openbare weg moeten
hoger dan 4,2 meter hangen! Losse versiering dient
direct weer stevig vastgemaakt te worden.
Let op: de reinigingsdienst
zal straten waar de versiering te laag hangt niet inrijden. Dit betekent dat er
dus geen vuilnis opgehaald zal worden.
Daarnaast kunnen slingers,
vlaggen, papieren vlaggetjes en andere versieringen

brandbaar zijn. Het is daarom belangrijk dat versieringen niet gemakkelijk
ontvlambaar zijn en dat u
bij het ophangen van de
versieringen hiermee rekening houdt
Heeft u nog vragen of onduidelijkheden dan kunt u
contact opnemen met de
afdeling Openbare Veiligheid, unit OOV of unit
Brandweer, de heer L. Kornmann tel. (030) 228 91 57.

SUCCES MET ROEFELEN!
Roefeldag 2008 in de gemeente De Bilt wordt onder andere gesponsord
door Bilthovense Bouwgroep De Jong b.v., Veldhuizen Wagenbouw, Jansen & Van Driel en Gemeente De Bilt. Dit jaar

doen 53 bedrijven mee om
kinderen te laten kennismaken met de grotemensenwereld.
Voor nadere informatie
kunt u bellen met het Roefelcomité, Joke van Kessel,
tel.nr. (030) 228 96 18.

De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert
op donderdag 12 juni 2008 om 20.00 uur in de oude
raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande
aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust.
Agenda
Voorzitter: De heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel
Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders
uitgenodigd.
20.00 uur 11. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 12. Onderzoek Dorpshuis Hollandsche Rading
21.00 uur 13. Vaststellen wijziging Verordening leerlingenvervoer
21.30 uur 14. Regionalisering Brandweer
22.00 uur 15. Vaststellen wijziging Verordening Maatschappelijke ondersteuning
22.15 uur 16. Kredietvoorstel hulpmiddelen gehandicapten
22.45 uu 17. Financiële jaarstukken en 3e verzamelwijziging
begroting 2008 BRU
23.00 uur 18. Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008
23.05 uur 19. Mededelingen
9.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en
afspraken t/m mei 2008
9.2. Overige mededelingen
9.3. Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
23.10 uur 10. Rondvraag
23.20 uur 11. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 12 juni 2008 om 20.00 uur in de Mathildezaal van het
gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats
in de Bilthal van Jagtlust.
Agenda:
Voozitter (plv): mevrouw J.G. van Heertum
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs M.A.C. van Esterik
Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) uitgenodigd.
20.00 uur 11. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 12. Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27
21.00 uur 13. Vaststellen notitie Bermenbeleid
21.45 uur 14. Vaststellen duurzaamheidsnota
22.30 uur 15. Kredietvoorstel verbetering Milieustraat
22.45 uur 16. Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008
22.50 uur 17. Mededelingen
7.1. bespreking van de lijst met toezeggingen en
afspraken t/m mei 2008
7.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
7.3. Terugkoppeling overige regionale organen
22.55 uur 18. Rondvraag
23.05 uur 19. Sluiting

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Vergunningen en Toezicht): 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
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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
en toezicht
Vergunningen, Toezicht en

Aanvragen om
vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Bilthoven, Beetslaan 40,
het veranderen van de woning;
• Bilthoven, Laurillardlaan
36, uitbreiden woning;
• De Bilt, Kapelweg 4, vergroten verdiepingsvloer;
• Maartensdijk, Dorpsweg
71, plaatsen houten brug.
Reguliere bouwaanvraag
1e fase
• Bilthoven,
Voormalig
Sportpark
Brandenburg
(ongenummerd), oprichten
van een commerciële ruimte;
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 44 - 46, oprichten woning en verbouw
woning.
Reguliere bouwaanvraag
2e fase
• Westbroek, Kerkdijk 45,
plaatsen potstal en schuur.
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Julianalaan 47b,
veranderen voorpui;
• Bilthoven, Bosuillaan 313,
veranderen berging;
• Bilthoven, Aardelaan 23,
plaatsen dakkapel;
• Bilthoven, Haydnlaan 15,
plaatsen tuinhuis;
• Bilthoven, J. Boschlaan 1
en 14, veranderen tuinmuur.

Monumenten aanvraag
• Maartensdijk, Dorpsweg
71, plaatsen houten brug
t.b.v. brandweer.
Sloopaanvraag
• Bilthoven, Spoorlaan 48,
slopen woning.
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'.
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'.
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 en
Toezicht gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage liggen de verzoeken
om vrijstelling als bedoeld
in:
artikel 19 lid 2 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening
voor:
• Bilthoven,
Voormalig
Sportpark Brandenburg,
oprichten 26 patiowoningen
artikel 19 lid 3 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening
voor:
• Bilthoven, Levina Teerlinglaan 25, plaatsen van een
berging.
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 burge-

meester en wethouders van
gemeente De Bilt (Postbus
300, 3720 AH Bilthoven).
Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 70, uitbreiden woning (22-5-2008);
• Bilthoven, 2e Brandenburgerweg 72, uitbreiden woning (22-5-2008);
• Bilthoven, Meyenhagen 6,
plaatsen dakkapel
• (23-5-2008);
• Bilthoven, Rembrandtlaan
7-9 veranderen bedrijfsgebouw (22-5-2008);
• Bilthoven, Soestdijkseweg
Zuid 173, gedeeltelijk veranderen
gemeentehuis
(27-5-2008);
• De Bilt, Weltevreden 4a,
gedeeltelijk veranderen
gevelpuien van bedrijfsruimte (20-5-2008);
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 139, oprichten
varkensstal (26-5-2008);
• Groenekan, Ruigenhoeksedijk 45, uitbreiden woning
(27-5-2008);
• Hollandsche Rading, C.
Weddepohllaan 55, uitbreiden woning
• (23-5-2008);
• Maartensdijk, Distelvink
17, plaatsen dakkapel
• (27-5-2008);
• Maartensdijk, Pr. Margrietlaan 22, intern veranderen
woning (22-5-2008);
• Westbroek, Dr.Welfferweg
86, plaatsen twee dakkapellen (22-5-2008).
Verleende
bouwvergunning 1e fase
• Bilthoven, Lassuslaan 34,
oprichten woning met garage (28-5-2008).
• Hollandsche Rading, Graaf
Floris V weg 23, vergroten
melkveestal (26-5-2008);
Verleende
bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Parklaan 64, oprichten woning met garage/berging (27-5-2008);
• De Bilt, Steinenburglaan 3,
uitbreiden woning en oprichten dakkapel
• (27-5-2008).

Stress: het vliegt je aan, hoe laat je los
Workshop met stress-test, tips en informatie
over stress en mogelijke hulp
Op woensdagavond 11
juni organiseert het
Zorgloket De Bilt in samenwerking met het Informatiecentrum Indigo
de workshop 'Stress: het
vliegt je aan, hoe laat je
los'. De workshop is bedoeld voor iedereen die
wel eens kampt met stress.
Daarbij kan het gaan om
stress in het gezin, huishouden, werk of een combinatie daarvan.
Tijdens de bijeenkomst
doen deelnemers onder
andere een stress-test en

gaan op een actieve en
luchtige manier na wat
stress is, welke situaties
stress opleveren en wat je
ertegen kunt doen. Dit resulteert in lijst met tips om
spanning te verminderen.
Tot slot krijgen deelnemers informatie over de
mogelijkheden die er zijn
om hulp te krijgen bij het
oplossen van stressproblemen. Na deze workshop
gaan bezoekers ontspannen de deur uit met een
schat aan informatie. De
avond begint om 19.30 uur
en eindigt om 21.30 uur.

Praktische informatie
Workshop 'Stress:
het vliegt je aan, hoe
laat je los'
Datum: woensdag 11 juni
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Dorpshuis, Henry
Dunantplein 4, De Bilt
Aanmelden:
zorgloket@debilt.nl of 030
228 94 11
Indigo is een initiatief van
Altrecht.. Altrecht Preventie maakt per 1 januari
2007 hiervan deel uit.

Verleende
Sloopvergunning
• Maartensdijk, Dr.J.J.F. Steylingweg 24, slopen schuur
(23-5-2008).

zijn vergadering van 29 mei
2008 de Bouwverordening
2008 vastgesteld.
Deze verordening treedt op
1 juni 2008 in werking.

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.

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 nieuwe Bouwverordening, onder het kopje Bestuur en Organisatie/
Verordeningen.

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

Bouwverordening
2008
Het college van de gemeente De Bilt maakt het volgende bekend. De raad heeft in

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:
• 1 beuk (noodkap), Soestdijkseweg Noord 495a
• (28-5-2008);
• 1 atlasceder (noodkap), Palestrinalaan 13 (28-5-2008);
• 1 berk, Troelstaweg 37
• (28-5-2008);
• 1 fijnspar en 1 douglasspar,
Albert Cuyplaan 47
• (28-5-2008);
• 1 fijnspar, Schutterlaan 4
(28-5-2008);
• 4 grove dennen, Bosuillaan
313 (28-5-2008);
• 1 hulst en 1 douglasspar,
Patrijzenlaan 7 (28-5-2008).
Hollandsche Rading:
• 1 lariks, Graaf Florisweg V
37 K22 (28-5-2008)
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 Ver-

gunningen 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.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat de volgende meldingen 8.40 (Algemene
maatregel van Bestuur) zijn
binnen gekomen:
Aanvrager:
dhr. W. van Barneveld
Inrichting: Paardenfokkerij
W. van Barneveld
Adres: Dr. Welfferweg 108a,
Westbroek
Omschrijving: verandering
van een paardenhouderij
Betreft: Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Aanvrager:
dhr. G. van Ettekoven
Inrichting: Agrarisch bedrijf
G. van Ettekoven Wzn
Adres: Dorpsweg 6, Maartensdijk
Omschrijving: verandering
van een bedrijf
Betreft: Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Tegen deze meldingen staat
géén beroep open volgens
de Wet milieubeheer.
U kunt de meldingen inzien
van 9 juni tot 23 juni 2008 in
het gemeentehuis van 8.30
tot 12.30 uur (of volgens afspraak).

Gemeente waarschuwt inwoners:
Eikenprocessierups in De Bilt
De eikenprocessierups
is gesignaleerd in de
gemeente De Bilt. Bij
direct contact met de
brandharen op de rug van
de rups kunnen klachten
ontstaan zoals jeuk, huid-

uitslag en irritatie aan
ogen- of luchtwegen.
Daarom moet elk contact
met de rupsen, vrijgekomen brandharen en lege
nesten worden vermeden.
De gemeente raadt aan bij

gezondheidsklachten als
gevolg van de rups een
huisarts te raadplegen
Voor meer informatie
kunt u terecht op
www.debilt.nl.

Sloop bunker Larenstein
De
gemeenteraad
heeft tijdens haar vergadering op 29 mei
jongstleden
ingestemd
met de sloop van de commandobunker op het toekomstige bedrijventerrein
Larenstein. De bunker da-

teert uit de jaren vijftig en
werd gebruikt als commandobunker bij een
atoomaanval. Het besluit
tot sloop is genomen uit
veiligheidsoverwegingen.
Dit betekent dat vanaf juni
tot november 2008 sloop-

werkzaamheden plaatsvinden op het terrein. Voor
meer
informatie
zie
www.debilt.nl. Kijk bij wonen en leven onder projecten: Larenstein, een nieuw
bedrijventerrein.

