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Bestemmingsplan Larenstein
goedgekeurd door Raad van State

De raad van State
heeft op 20 augustus
2008 de beroepen tegen het bestemmingsplan
Bedrijvenpark Larenstein
ongegrond verklaard. Dit
betekent dat de ontwikkeling van het noordelijk
deel van het bedrijvenpark
kan worden voortgezet.
Voor het zuidelijke gedeelte van het plangebied
(MOB-terrein) kan nu de
gerechtelijke procedure
worden gestart om de op
dat gebied rustende erfdienstbaarheid op te hef-

fen. Nadat deze procedure
is doorlopen, is de verwachting dat de gemeente
begin 2010 kan starten met
het bouwrijp maken van
het terrein en het uitgeven
van kavels voor het zuidelijk deel. Op het bedrijvenpark Larenstein worden 30
kavels uitgegeven, waarover op dit moment onderhandelingsgesprekken
plaatsvinden.
Het bedrijvenpark Larenstein wordt met name ontwikkeld om de bebouwde

kom te ontlasten van milieuhinderlijke bedrijven.
Deze bedrijven krijgen de
gelegenheid zich op het te
ontwikkelen bedrijvenpark
te vestigen. Ook ondernemingen die door gebrek
aan
uitbreidingsruimte
worden beperkt in hun bedrijfseconomische groei,
kunnen naar Larenstein
verhuizen, mits zij passen
in de geldende milieucategorie.
Kijk voor meer informatie
op www.debilt.nl

Wilt u 10 buurtgenoten interviewen?

Voor een behoefteonderzoek naar woon-,
zorg-, en welzijnsdiensten in De Bilt West zijn we
op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om
buurtgenoten te interviewen. Het innovatieproject
MENS wil graag meer zicht
krijgen op behoeften die
er bij bewoners in De Bilt
West leven. Deze informatie wordt gebruikt om de
dienstverlening meer af te
stemmen op wat bewoners
belangrijk vinden en om
eventuele
ontbrekende
dienstverlening te ontwikkelen.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken personen die:
- woonachtig zijn in De
Bilt;
- zich actief in willen zetten voor hun wijk en die
het leuk vinden mee te
denken over hoe hun
wijk verbeterd kan worden;
- het leuk vinden om op
vrijwillige basis wijkgenoten te interviewen. Het
gaat daarbij om het afnemen van 10 interviews

per interviewer;
- in de periode van september tot december 2008
(gemiddeld één dagdeel
per week) beschikbaar
zijn.
Wat bieden wij?
- Een introductiedag met
training en toelichting
voor alle interviewers;
- Tussentijdse begeleiding
en een bijeenkomst;
- Een
slotbijeenkomst
waarin we gezamenlijk
conclusies en aanbevelingen formuleren;
- Vrijwillige respondenten:
wij vragen de te interviewen personen om mee te
doen; U gaat dus alleen
naar personen die het
leuk vinden om mee te
werken.
Wanneer vindt het
plaats en hoeveel tijd
kost het?
- De
introductiebijeenkomst vindt plaats op
maandag 22 september van 19.00 - 22.00
uur in het wijkservicecentrum in Buurthuis 't
Hoekie, Prof. Dr. T.M.C.

WERK IN UITVOERING
De komende week zijn de volgende werken
in uitvoering in de gemeente De Bilt:
• Bilthoven: Herinrichten Van Dijcklaan rondom
de Van Dijckschool: tot 30 augustus 2008;
• De Bilt: Voordorpsedijk aanleggen 2 duikers:
afsluiting voor gemotoriseerd verkeer in de
nachten van 8 op 9 en 9 op 10 september 2008.
.

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn,
zorg in Gemeente De Bilt en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met:
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
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Asserweg 2, 3731 KX De
Bilt. U neemt daarna 2
proefinterviews af in de
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk,
periode van 23 september
Tel. (0346) 21 10 55
tot 9 oktober. (Het afneLocatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR
men van één interview
Maartensdijk
zal ongeveer één uur due-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
ren).
- De tussentijdse bijeenZie ook: www.mensdebilt.nl
komst vindt plaats op
donderdag 9 oktober
van 15.00 - 17.30 uur in
't Hoekie. U neemt daarna circa 8 interviews van
Vakantierooster Formulierenbrigade
ongeveer een uur af in de
Regionale Sociale Dienst
periode van 9 oktober tot
eind december.
In verband met de vakantie is het rooster van de for- De slotbijeenkomst vindt
mulierenbrigadiers aangepast. Mensen met een miniplaats op maandag 5 jamuminkomen, die hulp nodig hebben bij het invullen
nuari 2009 van 19.30 van formulieren, noodzakelijk voor belastingteruggave,
22.00 uur in het wijkserbijzondere bijstand, zorg- en huurtoeslag en andere fivicecentrum in buurthuis
nanciële regelingen, kunnen tot en met 1 september 2008
't Hoekie.
op de volgende dagen en locaties terecht:
Interesse?
• Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur bij de ReVoor aanmelding en/of
gionale Sociale Dienst, Het Rond 6, Zeist.
meer informatie kunt u
• Woensdag van 12.30 tot 16.30 uur bij de gemeente
contact opnemen met:
Zeist.
Patty van Ziel, wijkproject• Woensdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur in het geleider MENS in De Bilt West
meentehuis Doorn.
Telefoon: (030) 220 17 02
E: p.vanziel@mensdebilt.nl
Kijk ook op onze website
www.mensdebilt.nl
www.debilt.nl voor
actueel nieuws en achtergronden

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
Kijk ook op
onmilieuklachten
terecht
bij de ze
politie
Binnenwebsite
sticht, T (0900) 8844, of
www.debilt.nl
de milieuklachtentelefoon voor
van deactueel
Provincie
Utrecht,
T (0800)nieuws
02 25 510en
(24
uur per
dag bereikbaar).
achtergronden

Vergunningen,
Toezicht en
vergunningen

en toezicht

Aanvragen om
vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Bilthoven, Boslaan 8, vergroten woning;

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

• Bilthoven, Nachtegaallaan
9, veranderen woning;
• Bilthoven, Soestdijkseweg
Noord 439 en 441 plaatsen
hekwerk en poorten;
• De Bilt, Runnebeek 8, uitbreiden woning;
• Maartensdijk, Dorpsweg 6,
vergroten schuur;
• Westbroek, Dr.Welfferweg
39, veranderen woonboerderij.

• Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 329, plaatsen
dakkapel;
• Maartensdijk, Tuinlaan 20,
plaatsen dakkapel.

Reguliere bouwaanvraag
2e fase
• Bilthoven, Eerste Brandenburgerweg 91, uitbreiden
woning.

Aanvraag
monumentenvergunning
• Hollandsche Rading, Vuursedreef 180, vergroten restaurant.

Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Anna Franklaan
12, plaatsen tuinhuisje;
• Bilthoven, Korte Boslaan 2,
veranderen deurkozijn;
• Groenekan, Groenekanseweg tegenover 103, plaatsen reclamebord;

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'.

Sloopaanvraag
• Westbroek, Kerkdijk 17,
sloop woning;
• Westbroek, Dr. Welfferweg 39, sloop rietenkap en
sporen.

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, van der Helstlaan 14, herbouw woning.
artikel 19 lid 3 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening
voor:
• De Bilt, Dorpstraat 25, veranderen pand t.b.v. zes
woonappartementen.
artikel 15 van de wet op de
Ruimtelijke Ordening voor:
• Bilthoven, Haydnlaan 42 ,
vergroten 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).

Lees verder op andere pagina

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 van 08.30 - 17.00 uur, op dinsag van 8.30 to 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
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
Vervolg bekendmakingen

Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, Paltzerweg 56,
vergroten woning
• (13-08-08);
• Bilthoven, Korte Boslaan 2,
wijzigen deurkozijn
• (14-08-08);
• Bilthoven, Levina Teerlinglaan 25, oprichten berging
(08-08-08);
• Bilthoven, Oranje Nassaulaan 44, uitbreiden woning (08-08-08);
• Bilthoven, Oude Brandenburgerweg 13, oprichten
twee dakkapellen
• (15-08-08);
• Bilthoven, Rembrandtlaan
104, uitbreiden woning
(13-08-08);
• Bilthoven, van der Helstlaan 23, uitbreiden woning
(18-08-08);
• Bilthoven, voormalig sportpark Brandenburg, plaatsen geluidwerende voorziening (21-08-08);
• De Bilt, Burg. De Withstraat 6, oprichten berging
(07-08-08);
• De Bilt, Kerklaan 73a, vergroten woning (08-08-08);
• De Bilt, Park Arenberg 115
vergroten woning, bijgebouw en plaatsen kelder
(12-08-08);
• Groenekan, Lindenlaan 66,
plaatsen tijdelijke huisvesting (max. 1 jaar)
• (21-08-08);
• Maartensdijk, Dorpsweg
71, oprichten brug
• (13-08-08);
• Maartensdijk, Emmalaan 2,
veranderen berging
• (11-08-08);
• Maartensdijk, Prinses Marijkelaan 89, plaatsen dakkapel (15-08-08).
Verleende
monumentenvergunning
• Westbroek, Dr.Welfferweg
39, veranderen deel
• (24-07-08).
Verleende
sloopvergunning
• Groenekan, Voordorpsedijk 29a, sloop dakplaten
schuur (07-08-08);
• Maartensdijk, Prins Clauslaan 1 t/m 37 sloop asbest
plafonds bijgebouw
• (11-08-08).
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.

Wilt u bouw- of bestemmingsplaninformatie,
maak dan een afspraak
met de afdeling Vergunningen en Toezicht op
werkdagen van 08.30 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.

Wet Milieubeheer/
Wet Verontreiniging
Oppervlaktewateren
Op het perceel Antonie van
Leeuwenhoeklaan 9-11 te
Bilthoven (kadastraal bekend gemeente De Bilt, sectie F, nrs 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.
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.
Procedure
Voor de aanvraag op grond
van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren vindt
op grond van paragraaf
8.1.3.2 en paragraaf 14.1 van
de Wet milieubeheer alsmede artikel 7b en volgende
van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren een gecoördineerde behandeling
plaats.
Inhoud beschikkingen:
De strekking van de beschikkingen is het verlenen van
de vergunningen.
Er wordt een zogenaamde
"vergunning op hoofdzaken" afgegeven. 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 ope-

reren. Het RIVM, de gemeente en het hoogheemraadschap hebben overeenstemming over deze vergunningsvorm.
Wilt u de vergunningen
inzien?
U kunt de beschikkingen en
de daarbij behorende stukken inzien van 28 augustus
2008 tot en met 9 oktober
2008 (zes weken) bij:
• Gemeente De Bilt, afdeling
VT/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.
Beroep, schorsing, inwerkingtreding vergunning
Gedurende zes weken na de
dag dat de definitieve beschikkingen ter inzage zijn
gelegd staat bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de
Raad van State beroep open
voor:
• degenen die tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen hebben ingebracht;
• de adviseurs die gebruik
hebben gemaakt van de
gelegenheid advies uit te
brengen over de ontwerpbeschikkingen;
• degenen die bedenkingen
hebben tegen wijzigingen
die bij het nemen van deze
beschikkingen zijn aangebracht ten opzichte van
het ontwerp;
• belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen.
Het beroepsschrift moet
voor het einde van de termijn worden gezonden aan
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE
's-Gravenhage.
Tegelijk met of na het instellen van beroep kan worden
verzocht om een voorlopige
voorziening te treffen. Daartoe moet een verzoek worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Gedurende deze termijn liggen de stukken ter inzage bij
de gemeente de Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. U wordt verzocht voor
het inzien van de stukken
een afspraak te maken via
telefoonnummer (030) 228
96 13 of (030) 228 96 12.
Deze beschikking wordt van
kracht met ingang van de
dag na de dag waarop de
beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de beschikking
niet van kracht voordat op
het verzoek is beslist.
Voor het instellen van beroep en/of het verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. De indiener wordt hiervan door

de Raad van State op de
hoogte gesteld.

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:
• 5 grove dennen, Lassuslaan
91 (13-08-2008);
• 1 thuja, 1e Brandenburgerweg 139 (13-08-2008);
• 1 douglas, Bachlaan 3
• (13-08-2008);
• 3 grove dennen en 1 conifeer, Pr. Hendriklaan 52
• (14-08-2008);
• 1 inlandse eik, Julianalaan
94 (14-08-2008);
• 1 inlandse eik, Julianalaan
96 (14-08-2008);
• 2 grove dennen, 6 fijnsparren, 3 douglassen en 2 coniferen, Händellaan 14,
(21-08-2008);
• 34 coniferen (renovatie
haag), Gem. Begraafplaats
1e Brandenburgerweg
• (21-08-2008);
• 1 goudiep (Iepenziekte),
Prof. Dr. J. Tinbergenweg
P-plaats Aldi (20-08-2008);
• 2 douglassen, 2 grove dennen, 4 Amerikaanse eiken,
2 inlandse eiken, Hasebroeklaan 6 (21-08-2008)
• 1 acacia, Jan van Eijcklaan
6 (22-08-2008).
Groenekan:
• 1 spar, Veldlaan 29
• (22-08-2008).
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 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.

Beheer
openbare
Beheer Openbare Ruimte
ruimte
Verkeersbesluit
Bij de receptie van het gemeentehuis ligt het volgende verkeersbesluit en bijbehorende tekening en beleidsregel ter inzage:
Nieuw verkeersbesluit
geslotenverklaring
Westbroek
In de afgelopen maanden
heeft de gemeente De Bilt in
overleg met bewoners en

bedrijven de mogelijkheden
voor het instellen van een
geslotenverklaring op de
Korssesteeg onderzocht. De
bezwaarprocedure is doorlopen en de adviescommissie
bezwaarschriften heeft een
advies uitgebracht. Het college van de gemeente De
Bilt heeft hierop een nieuw
verkeersbesluit genomen.
De geslotenverklaring wordt
ingesteld op de Korssesteeg
(tussen Achterweteringseweg en Dr. Welfferweg)
voor alle motorvoertuigen
(behalve landbouw- en
vrachtverkeer) en geldt op
maandag tot en met vrijdag
van 6.00-9.00 uur richting
Westbroek en van 16.0018.00 uur richting Maartensdijk. We verwachten eind
september de borden te
kunnen plaatsen. De exacte
datum wordt nog bekend
gemaakt.
De locatie en de tijden van
de geslotenverklaring zijn
dus hetzelfde gebleven. Wel
wordt nu een uitzondering
gemaakt voor landbouw- en
vrachtverkeer. Deze mogen
dus ook tijdens de geslotenverklaring over de weg rijden. Bovendien wordt nu
soepeler omgegaan met het
verlenen van ontheffingen.
Daarvoor heeft het college
de volgende beleidsregel
vastgesteld:
In onderstaand overzicht
staat welke personen voor
een ontheffing in
aanmerking komen en hoe
deze aangevraagd kan
worden:
1. inwoners van Westbroek,
Oud Maarsseveen en een
deel van Tienhoven (een
kaartbijlage ligt bij het
verkeersbesluit ter inzage). Aanvraag met naam,
adres en woonplaats van
de aanvrager.
2. inwoners van Groenekan,
Hollandsche
Rading,
Maartensdijk, De Bilt of
Bilthoven die zorg verlenen aan inwoners van
Westbroek, Oud Maarsseveen en een deel van
Tienhoven. Aanvraag met
naam, adres en woonplaats van de aanvrager
en van de inwoner die
zorg behoeft. Een schriftelijke bevestiging van de
inwoner die zorg behoeft.
3. werknemers van bedrijven
die in Westbroek, Oud
Maarsseveen of een deel
van Tienhoven gevestigd
zijn (een kaartbijlage ligt
bij het verkeersbesluit ter
inzage). Aanvraag met
naam, adres en woonplaats van de aanvrager.
Een werkgeversverklaring.
Een ontheffing is vijf jaar
geldig. De aanvrager kan zonodig een verzoek tot verlenging indienen. Uw aanvraag of een verzoek om
verlenging kunt u richten
aan het college van de gemeente De Bilt, Postbus 300,
3720 AH Bilthoven, of per email aan wiegantm@debilt.nl. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
de heer M.J. Wiegant (030 228 91 99).

Openbare
kennisgeving
verkeersmaatregel
Burgemeester en wethou-

ders van De Bilt maken bekend dat zij van plan zijn om
door plaatsing van Verkeersbord E6 van de bijlage
behorend bij het Koninklijk
Besluit van 26 juli 1990,
staatsblad. 459, houdende
de vaststelling van een
nieuw Reglement verkeersregels en verkeerstekens,
een parkeerverbod in te stellen, voor de door een markering aangegeven parkeerplaats nabij perceel,
Dorpsstraat 36 te De Bilt,
behalve voor het motorvoertuig met het kenteken 95-DXH-5.
Belanghebbende
kunnen
binnen een termijn van twee
weken na de datum van de
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, afdeling Publiekszaken, postbus 300,
3720 AH Bilthoven.

Publiekszaken
Publiekzaken

Aangepast financieel
besluit individuele
voorzieningen
maatschappelijke
ondersteuning De Bilt
2008 vastgesteld
Het college van de gemeente De Bilt maakt het volgende bekend. Het college heeft
in zijn vergadering van 2207-2008 het aangepaste financieel besluit individuele
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De
Bilt 2008 vastgesteld.
De verordening regelt de financiële tegemoetkomingen
van voorzieningen die de gemeente verstrekt op grond
van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning.
Voorzieningen waarover het
gaat zijn de hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen
en rolstoelen.
Ter inzage
Het financieel besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
De Bilt 2008 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. Voor antwoord
op inhoudelijke vragen over
deze regeling kunt u contact
opnemen met mevrouw
Tolinda de Vries, telefoon
(030) 228 94 88. U kunt het
financieel besluit ook op de
gemeentelijke
website
(www.debilt.nl) raadplegen.

Het einde van de
schoolvakantie
voor onze regio
is weer in zicht.
Dit betekend
dat vanaf
3 september a.s.
de berichtgeving
weer als vanouds
zal zijn.
Wij hopen dat u
een prettige
zomervakantie
heeft gehad!

