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BILTBUIS

nieuws van de gemeente De Bilt

Bladcampagne 2007
in De Bilt

Op maandag 19 november gaat de gemeentelijke
bladcampagne
weer van start. De bladzuigwagen zal hoofdzakelijk in
de boom en bermrijke gebieden van de gemeente
aan de slag gaan. Het verwijderde blad in de wijken
wordt door de medewerkers van de aannemers die
het wijkonderhoud verzorgen opgeruimd. Straten
met naaldbomen worden
apart schoongemaakt. Af
hankelijk van het weer
(bladval), kan de campagne
een week eerder of later
langskomen. De bladzuigwagen komt maar één keer
langs, onder het motto:
BLADCAMPAGNE :
- ÉÉN KEER EN NÍET
MEER! -

N.B. Op doorgaande wegen
kan de bladcampagne voor
oponthoud zorgen. Daarom
wordt zo veel mogelijk buiten de spitsuren op deze
wegen gewerkt. Voor uw
en onze veiligheid worden
daarbij veiligheidsmiddelen
en verkeerssignaleringen ingezet. Wij doen een dringend beroep op onze weggebruikers om deze signaleringen op de juiste wijze te
passeren en de aanwijzingen ter plekke op te volgen.
De volgende routes worden gevolgd:
Bilthoven
Week 47
(19 - 23 november):
Julianalaan - Paltzerweg Pr. Hendriklaan (zuid) en
Kortelaan - Soestdijkseweg
Zuid vanaf Groenekanseweg tot spoorbomen - Boslaan - Overbosch - en het
gebied tussen Leijenseweg,
Spoorlaan en Soestdijkseweg Zuid;
Week 48
(26 november - 30 november):

gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg Noord,
Gezichtslaan en Heidepark;
Week 49
(3 -7 december):
gebied tussen Gezichtslaan,
H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord;
Week 50
(10-14 december):
gebied tussen Soestdijkseweg Noord, Lassuslaan en
Bilderdijklaan.
Groenekan,
Maartensdijk en
Hollandsche Rading
Week 48
(26 november- 30 november):
Groenekanseweg - omgeving Vijverlaan - Oranjelaan
- Dorpsweg - omgeving
Dennenlaan.
N.B. Bewoners aan de Kon.
Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens
de beperkte ruimte langs
deze doorgaande wegen
nadrukkelijk verzocht alléén in week 48 blad langs
de weg te deponeren.
De straten met
naaldbomen worden in
week 49 apart geveegd.
Bilthoven
Week 49
(3 - 7 december):
Evert Cornelislaan - Gregoriuslaan - Dr. Julius Röntgenlaan - Oranje Nassaulaan Dillenburglaan en Willem
de Zwijgerlaan.
Algemene informatie:
Ongeveer 1 week voordat
de campagne in de straat
komt, rijdt er een vrachtwagen langs om de bladhopen
op te laden. Alléén bladhopen worden meegenomen.
Ander tuinvuil blijft liggen.
A.u.b. géén bladhopen aanbieden waar takken onderzitten. Deze takken verstoppen de zuigmond van de

Tip: Het blad in uw tuin kunt u ook nuttig gebruiken. Het
biedt een ideale bescherming aan bollen en planten. Door
het blad weg te halen verstoort u de natuurlijke kringloop,
want ook allerlei bodemleven heeft de bescherming van
blad nodig. Zo ook de bomen en heesters die het blad als
belangrijke voedselbodem gebruiken. Wist u trouwens, dat
de bladlaag de bodem beschermd tegen uitdroging. Laat
dus waar mogelijk het blad in de tuin liggen of maak er een
composthoop mee om later weer te gebruiken.
U bespaart zo op de aanschaf van compost en helpt én de
natuur én de gemeente een handje.

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 inrijd. In de huidige
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zones wordt waar nodig 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.

veeg- en zuigwagens en
veroorzaken storingen met
nare gevolgen.Het is noodzakelijk dat auto's en andere obstakels zoals hekjes
van gaas uit de berm worden verwijderd. Bladhopen
mogen niet tegen bomen
aanliggen. De kraan van de
vrachtauto kan er niet bij
zonder dat de bomen beschadigd worden. Nadat de
karavaan langs is geweest
mag géén blad meer in de
berm worden gestort. De
straat wordt met een veegauto nageveegd en de kolkenzuiger komt langs om
de straatkolken leeg te zuigen.
Overhangend groen kan behoorlijk wat overlast geven
om overal goed bij te kunnen. Een vriendelijk verzoek
aan alle bewoners deze
overlast weg te nemen,
door het overhangende
groen tijdig te snoeien en te
verwijderen.

Kijk ook op
onze website

www.debilt.nl
voor actueel
nieuws en
achtergronden

WERK IN UITVOERING
De komende week zijn de volgende werken in
uitvoering in de gemeente De Bilt:
• Bilthoven: bouwrijp maken bedrijvengebied Larenstein;
• Bilthoven: bouwrijp maken Vlinderhof: tot eind
december 2007;
• Bilthoven: aanleg parkeerplaatsen Dwarsweg/Kees
Boekelaan: tot 22 december 2007;
• Bilthoven: herinrichten kruising Anne Franklaan/Leijenseweg: vanaf maandag 12 november tot
22 december 2007. Zie extra bericht op deze pagina.
• De Bilt: vernieuwen trottoirs en herbestrating wegdek Nieuwstraat, tot 22 december 2007;
• De Bilt: herbestraten trottoirs noordelijk deel wijk
Weltevreden, tot 22 december 2007;
• Westbroek: herinrichten en vernieuwen wegdek
Korssesteeg en Dr. Welfferweg, tot zaterdag 13 november 2007. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Werkzaamheden kruising
Leijenseweg/Anne Franklaan
Met ingang van maandag 12 november aanstaande starten de
werkzaamheden voor de
aanpassing van de kruising
Leijenseweg/Anne Franklaan. De werkzaamheden
zullen ongeveer zes weken
in beslag nemen en voor de
kerstdagen zijn afgerond.
Gedurende deze werkzaamheden zal het verkeer enige
overlast ondervinden van
de werkzaamheden. Dit
geldt voor de bewoners en
bezoekers van de woonwijk
de Leijen, de Anne Franklaan en de kantoren aan de
Leijensehof.

In tegenstelling tot eerdere
berichten is besloten de Leijenseweg niet af te sluiten
voor het verkeer. Er worden
extra voorzieningen getroffen door het aanbrengen
van rijplaten op het fietspad aan de noordzijde van
de Leijenseweg, zodat de
woonwijken de Leijen en
Anne Franklaan via deze tijdelijke route bereikbaar
zijn. Het verlaten van de
woonwijken blijft via de Leijenseweg mogelijk.

Indien u meer informatie
wilt, kunt u contact opnemen met de heer B. van
Malsen, projectleider uitvoering (030) 228 91 96.

(Advertentie)

Bij de afdeling Beheer Openbare Ruimte hebben
we een vacature voor een:

Buitendienstmedewerker m/v
voor 36 uur per week (vac.nr. 3.52.24.01)
Functiebeschrijving:
Als buitendienstmedewerker verricht je algemene werkzaamheden ten behoeve van
de onderhoudsgroep. Je verleent assistentie
bij het uitvoeren van onderhouds- en
schoonmaakwerkzaamheden op het gebied
van:
• groen (overhangend groen, laag- en loshangende takken, dood hout, opschot
verwijderen, omgevallen bomen, incidenteel onkruid verwijderen, inboet, speelwerktuigen e.d.
• civiel (bestrating, verkeersborden, straatnaamborden, bebakeningen, markeringen, opheffen kleine rioolverstoppingen
e.d.)
• reiniging (ledigen papierbakken, zand
op de weg, glas abri's, veegvuil, zwerfvuil,
reinigen gemeentelijke putten en kolken
op lastig bereikbare plaatsen)
• gebouwen (gebruikersonderhoud zoals:
herstellen kleine mankementen, signaleren onderhoudsstaat e.d.
• milieustraat (toezicht op de toegang,
juist storten afval, innemen KCA)
• chauffeurswerkzaamheden op de
vrachtauto en/of op de containerauto en
je bedient daarbij voorzover aanwezig de
laadkraan.

• Je neemt deel aan de piket/roosterdienst. Tevens ben je belast met het naleven van de bepalingen van de arbeidsomstandigheden en veiligheidszorg. Uiteraard ben je bereid de burgers informatie te verstrekken.
Functie-eisen:
• VMBO (niveau 2) werk- en denkniveau;
• Flexibele, klantgerichte, resultaatgerichte,
probleemoplossende instelling;
• Initiatiefrijk en teamplayer;
• Bereid tot het volgen van gerichte vakopleidingen.
Kandidaten die in het bezit zijn van het rijbewijs BCE en het Chauffeursdiploma en ervaring hebben met Klein Chemisch Afval
(KCA) en Bedrijfshulpverlening (BHV) zijn
extra welkom!
Bezoldiging:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal 3 2.221,-- bruto
per maand (salarispeil 5, salarispeil 1 februari 2007). Daarnaast geldt een maandelijkse
vuilwerktoelage van 3 51,16 bruto per
maand.

Informatie en sollicitatie:
Nadere informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de teamleider
Bram Jansen (030) 228 96 47.
Als je op deze oproep wilt reageren, dan kun je dat schriftelijk doen, tot en met
15 november 2007, gericht aan de gemeente de Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven,
t.a.v. Cora Bröring. Toezending per mail kan natuurlijk ook, in dat geval kun je jouw
sollicitatie richten aan broringc@debilt.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Bouwen en Wonen*): is geopend van maandag tot 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,
Vergunningen Toezicht
en Ondersteuning
toezicht
en
ondersteuning
Aanvragen om
vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• De Bilt, Utrechtseweg 370,
plaatsen neon reclame;
• Maartensdijk, Emmalaan 2,
uitbreiden woning.
Reguliere bouwaanvraag
1e fase
• Bilthoven, Frans Halslaan
11, oprichten woning met
garage.
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Beethovenlaan
14-16, plaatsen erfafscheiding en toegangspoort;
• Bilthoven, Overboslaan 47,
wijzigen achtergevel.
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 Toezicht en Ondersteuning ge-

durende zes weken voor iedereen ter inzage liggen de
verzoeken om vrijstelling als
bedoeld in:
artikel 17 van de wet op de
Ruimtelijke Ordening voor:
• De Bilt, Kerklaan 33, tijdelijk plaatsen van een tweelaags schoolgebouw.
artikel 19 lid 3 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening
voor:
• Bilthoven, Spoorlaan 46,
oprichten woning met 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 burgemeester en wethouders van
gemeente De Bilt (Postbus
300, 3720 AH Bilthoven).
Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, Bachlaan 5, oprichten berging
• (29-10-2007);
• Bilthoven, Spoorlaan 14,
uitbreiden woning
• (31-10-2007);
• Bilthoven, Steenen Camer
61, aanbrengen kozijn in
de zijgevel (25-10-2007);
• De Bilt, Blauwkapelseweg
61, plaatsen dakkapel zijdakvlak (31-10-2007);
• Maartensdijk, Dorpsweg
71, vernieuwen/vergroten
bestaande berging
• (24-10-2007).
Verleende
Bouwvergunning
1e fase
• De Bilt, Spoorlaan 48, oprichten twee woningen
(29-10-2007);
• Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 367, verbouwen
zolderverdieping
• (31-10-2007);
• Groenekan, Versteeglaan
2a, oprichten woning
• (25-10-2007).
Verleende
Bouwvergunning
2e fase
• Hollandsche Rading, Tolakkerweg 138, oprichten woning (23-10-2007).
Verleende
Sloopvergunning
• Bilthoven, Merellaan 1, verwijderen asbesthoudende
materialen (25-10-2007).

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 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.
Beheer Openbare
beheer
Ruimte
openbare
ruimte
Aanvraag kapvergunning
Mw. Van Oudheusden te Hilversum vraagt een kapvergunning aan voor:
• Het kappen van 41 bomen
voor het ontwikkelen van
een woning op het terrein
van Händellaan 14 te Bilthoven.
Dhr. Bark te Zeist en A. Knottenbelt te Rotterdam vragen
een kapvergunning aan
voor:
• Het kappen van 53 bomen
voor het ontwikkelen van

een woning op het terrein
van Händellaan 18 te Bilthoven.
Met ingang van de publicatiedatum liggen de stukken
zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kunnen
belanghebbenden de stukken komen inzien en hun
zienswijze over de aanvraag
mondeling, maar bij voorkeur schriftelijk naar voren
brengen. Voor het inzien van
de stukken vragen wij u een
afspraak te maken met Mw.
A.M.A. Hillen, telefoonnummer (030) 228 95 21. Uw
zienswijze kunt u kenbaar
maken bij de afdeling Vergunningen Toezicht en Ondersteuning
t.a.v.
Mw.
A.M.A. Hillen, Postbus 300,
3720 AH Bilthoven.

oPENBARE
KENNISGEVING
Openbare kennisgeving
kapvergunning
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 gemeente De Bilt
een kapvergunning verleend
voor:
De Bilt/Bilthoven:
• 3 berken en 2 fijnsparren,
Sweelincklaan 93
• (2-11-2007) ;
• 8 berken, Gezichtslaan 99
(2-11-2007);
• 1 grove den, H. Segherslaan 14 (2-11-2007);
• 1 amerikaanse eik, 3 grove
dennen en 1 douglasspar,
Sweelincklaan 81
• (2-11-2007);
• 16 grove dennen met herplantplicht, Burg. van der
Borchlaan 7 (2-11-2007);
• 1 conifeer, Jan Gossaertlaan 36 (2-11-2007);
• 1 grove den, Hasebroeklaan 1 (2-11-2007);
• 2 berken, 1 kers, 3 acacia
en 2 beuken, Noord Houdringelaan 82 (2-11-2007).
Hollandsche Rading:
• 1 esdoorn, Vuursche Dreef
46a (2-11-2007);
• 1 fijnspar, 1 grove den en 1
conifeer, Spoorlaan 19
• (2-11-2007).
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, Toezicht en Ondersteuning. 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.
Sociale zaken
Zaken
sociale
Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
Bekendmaking
Op 28 juni 2007 heeft het
Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug besloten tot de vaststelling van
de 'Mandaatregeling Regionale Sociale Dienst Kromme
Rijn Heuvelrug 2007 betreffende de door de colleges in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Sociale Dienst
Kromme Rijn Heuvelrug
overgedragen bevoegdheden' en een bijbehorend
overzicht van gemandateerde bevoegdheden. De regeling is in werking getreden
met terugwerkende kracht
vanaf 1 mei 2007. De bestaande regeling is per die
datum ingetrokken.
Op 20 september 2007 heeft
het Algemeen Bestuur van
de gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale
Dienst Kromme Rijn Heuvelrug besloten tot de vaststelling van de 'Mandaatregeling gemeenschappelijke regeling Regionale Sociale
Dienst Kromme Rijn Heuvelrug' en een bijbehorend
overzicht van gemandateerde bevoegdheden. De regeling is in werking getreden
met ingang van 20 september 2007. De bestaande regeling is per die datum ingetrokken.
Ter inzage
Beide genoemde regelingen

liggen gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage bij
de gemeentebalie en de Centrale Balie van de Regionale
Sociale Dienst, Het Rond 6 te
Zeist (openingstijden: iedere
werkdag van 08.45 tot 17.00
uur).
Publiekszaken
PUBLIEKSZAKEN
Nieuwe Verordening
gemeentelijke
basisadministratie
persoonsgegevens
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maakt bekend dat de raad in zijn vergadering van 27 september
2007 heeft vastgesteld een
nieuwe Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Verordening GBA).
In deze verordening zijn regels opgenomen omtrent de
systematische verstrekking
van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de
toegang van die afnemers
tot de basisadministratie en
de verbanden tussen de basisadministratie en andere
gegevensverzamelingen van
de gemeente.
In de periode van 2007 tot
2010 wordt de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
gemoderniseerd tot de basisregistratie van persoonsgegevens voor de gehele overheid. Op 1 januari 2007 is
hiertoe een wijziging van de
"Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens" in werking getreden.
In verband hiermee is de Verordening GBA aangepast. De
belangrijkste wijziging is dat
in de verordening wordt verwezen naar het GBA privacyreglement ter uitvoering
hiervan. Dit reglement is op
9 oktober 2007 vastgesteld
door het college van burgemeester en wethouders.
De verordening en het GBA
privacyreglement
liggen
voor iedereen kosteloos ter
inzage op de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis van De Bilt. Iedereen
kan op zijn verzoek tegen
betaling een afschrift verkrijgen van deze stukken.
De verordening en het reglement treden in werking 6
weken na publicatie.

