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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 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
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk,
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl

Tel. (0346) 21 10 55

Zie ook: www.mensdebilt.nl

Voorjaarsnota 2009

De
afgelopen
jaren
heeft de gemeente De
Bilt hard gewerkt aan de
verbetering van haar
financiële positie. Dit
heeft in 2008 geresulteerd in een overschot
op de meerjarenbegroting, een goede uitgangspositie tijdens de
economische crisis.
Dankzij haar goede positie
is de gemeente in staat
financiële tegenvallers op te
vangen zonder ingrijpende
maatregelen te moeten
nemen. Het is nu zaak om
de financiën op orde te
houden en het collegeprogramma zo goed mogelijk
uit te voeren. Oftewel:
scherp aan de wind! Dit
vraagt om gerichte investeringen en scherpe keuzes
over de inzet van financiële
middelen. Deze keuzes
worden verantwoord in de
voorjaarsnota 2009.
In de voorjaarsnota gaat
het college in op de speerpunten van het collegeprogramma 2006-2010 en
doet zij voorstellen voor
nieuw beleid. De behandeling van de voorjaarsnota is
het moment voor de gemeenteraad om het college
de politieke en financiële
kaders mee te geven en
keuzes te maken voor de
begroting 2010 en verder.

Nieuw beleid
Het college stelt onder andere voor om structureel
gelden beschikbaar te stellen voor de actualisatie en
harmonisatie van het minimabeleid. Ook wordt voorgesteld om de eerder opgelegde bezuiniging aan de
Werkschuit te compenseren met 3 75.000 in 2012 en
2013 en om tot 2013 jaarlijks 3 50.000 te reserveren
voor het 900-jarig bestaan
van de gemeente De Bilt.
Verder vraagt het college
de raad geld te reserveren
om de dienstauto's van de
Boa's te vervangen, het
detailhandelsbeleid uit te
voeren, een jeugdvoorziening in Bilthoven te realiseren en een rotonde aan te
leggen aan de Groenekanseweg - Soestdijkseweg.
Het college wil dit jaar ook
de scoutinggroep Rover
Crofts tegemoet komen
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omdat de nieuwbouw vertraging heeft opgelopen.
Gevolgen economische
crisis
De economische crisis veroorzaakt tekorten op de
rijksbegroting. Het rijk is
genoodzaakt deze terug te
dringen. Tegelijkertijd wil
het rijk blijven investeren
om de economische crisis
het hoofd te bieden. Dit
betekent dat de bezuinigingen pas op langere termijn doorwerken, ook bij
gemeenten. Deze moeten
fors inleveren op hun algemene uitkering uit het
Gemeentefonds. De gemeente De Bilt voorziet op
basis van beschikbare informatie dat zij in 2013 en verder bij continuering van
het huidige beleid een tekort zal hebben van 3 3 miljoen. Daarom stelt het college een aantal maatregelen voor de korte en voor
de langere termijn voor.
Acties komende periode
In deze periode van economische crisis moet de
gemeente De Bilt zich net
als andere gemeenten heroriënteren op het beleid
dat zij heeft ingezet. Uitgangspunt daarbij is dat zij
de gevolgen voor inwoners
en ondernemers zoveel
mogelijk wil beperken.
Daarnaast wil zij investeren
in ontwikkelingen die bijdragen aan economisch
herstel en vasthouden aan
haar speerpunten. Daarbij
zet zij in 2009 verder in op
de stimulering van de
lokale economie, het steunen van kwetsbare groepen, verbetering van de
dienstverlening, voortgang
van de projecten, duurzaamheid, het beperken
van de collectieve lastendruk en een besparing op
personele kosten.

Op weg naar een sluitende begroting
Door de korte periode die
ligt tussen de bekendmaking van de nieuwe cijfers door het rijk en het
aanbieden van de Voorjaarsnota is het niet mogelijk om een volledig sluitende meerjarenraming te
presenteren. Na september
is er definitief duidelijkheid
over de budgettaire positie
van de gemeente.
Naast kleine bezuinigingen
als energiebesparing en besparing op kosten voor de
gemeentelijke berichtgeving, stelt het college voor
om voor wettelijke taken
niet
meer
middelen
beschikbaar te stellen dan
het rijk overhevelt aan de
gemeente. Daarnaast wil
zij onder andere loon- en
prijscompensaties verwijderen uit de begroting en
een deel van het gemeentelijk gebouwenbezit afstoten. De voorgestelde
maatregelen leveren in
2013 circa 2,2 miljoen euro
op. Zonodig komt het college bij de begroting met
nadere voorstellen.
Raadsvergadering
Op 16 juni 2009 bespreekt
de gemeenteraad de voorjaarsnota in eerste termijn
tijdens
een
openbare
raadsvergadering.
Deze
begint om 20.00 uur. De
vergadering wordt voortgezet donderdag 18 juni
2009 om 16.00 uur. De vergaderingen vinden plaats
in de Mathildezaal van het
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.
U kunt de voorjaarsnota
2009 vinden op de website
www.debilt.nl.
Volgende week kunt u in
de BiltBuis de reacties van
de politieke partijen op de
voorjaarsnota lezen.

• Bilthoven:
Reconstructiewerkzaamheden
Prins Bernhardlaan, rijrichting is aangepast, tot
medio juli;
• Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boekelaan in periode juni en juli. Aan- en afvoer materialen vindt in
hoofdzaak plaats vanaf de Gezichtslaan over
de Hobbemalaan en een klein stukje van de
Frans Halslaan.
• De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk
deel van Looydijk tot Groenekanseweg. Weg is
afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel mogelijk, tot half juni;
• De Bilt: Vanaf 27 april, aanleg nutsvoorzieningen Noordelijk deel Bedrijvenpark Larenstein,
naar verwachting tot medio juli;
• De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met
Nimbusweg wegreconstructie en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot
medio augustus;
• De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met
grond 18 juni t/m 8 juli;
• De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op
www.debilt.nl onder Actueel ' Nieuws;
• Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni
tot en met 17 augustus.

Omleidingen in verband
met werkzaamheden
Utrecht
Vanaf 25 mei tot eind juni
worden in verband met
werkzaamheden aan de
Noordelijke Rondweg in
de gemeente Utrecht, enkele wegen in de buurt van
Groenekan tijdelijk afgesloten. De volgende omleidingen gelden in deze periode:
• In verband met mogelijke filevorming op de afritten van de A27 wordt
de oprit (Eindhovendreef Noord) tussen
Groenekan en de N230
afgesloten.
• Verkeer komende vanaf
de A27 naar Blauwkapel, Tuindorp en Voordorp wordt al op de A27
omgeleid via de afslag
Veemarkt naar het Eykmanplein (route 5).
• Verkeer komende vanaf
de A27 naar Overvecht
via de Moldaudreef
wordt omgeleid via het
Henri Dunantplein, de
Einsteindreef en de
Brailledreef (route 8).
• Verkeer vanaf de A2 en
Maarssen richting Tuindorp
en
Voordorp
wordt omgeleid vanaf
het Henri Dunantplein
naar de Einsteindreef,
Brailledreef, Kardinaal
de Jongweg en het Eykmanplein (route 8).
• Verkeer vanaf de A2 en
Maarssen richting Groenekan en Blauwkapel
kan normaal gebruik
maken van de afslag
Eindhovendreef Zuid.
• Verkeer vanaf Hollandsche Rading richting

Maarssen en A2 wordt
vanaf de Koningin Wilhelminaweg (oprit 32
Bilthoven)
verwezen
naar de A27 en afrit 31.
• Verkeer vanaf Groenekan en Blauwkapel naar
Maarssen en de A2 kan
via de Gageldijk of de
A27 (oprit 32 Bilthoven
en afrit 31) rijden.
• Verkeer vanaf Blauwkapel (Kapelweg) naar de
N230 wordt omgeleid
via het Eykmanplein,
kardinaal de Jongweg,
Brailledreef en Einsteindreef (route 7).
• Het verkeer richting
Tuincentrum Overvecht
moet route T volgen.

De gemeente Utrecht
houdt elke week een
spreekuur waar u met al
uw vragen over de werkzaamheden aan de NRU terecht kunt. Dit spreekuur is
alleen op afspraak en vindt
plaats op vrijdag van 9.00
tot 10.00 uur. U kunt zich
aanmelden
via
overvecht@utrecht.nl
vóór
12.00 uur op de voorafgaande donderdag. De
projectleider of opzichter
geeft dan antwoord op uw
vragen.

Kijk ook op onze
website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws
en achtergronden

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 in Maartensdijk is geopend op maandag van 14.00 - 19.00 uur en op donderdag van 08.30 - 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
Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert
op donderdag 11 juni 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
20.00 uur

1.

20.05 uur
20.20 uur
20.50 uur

2.
3.
4.

21.50 uur

5.

22.10 uur
22.40 uur

6.
7.

22.50 uur

8.

23.00 uur

9.

23.05 uur

10.

23.10 uur
23.15 uur

11.
12.

Opening vergadering en vaststelling
agenda
Programmarekening 2008
Voorjaarsnota 2009
Start voorbereidingsfase project Melkweg te Bilthoven
Bestuurlijke nota & Nota van bevindingen RSD "Juist samenwerken verdient
een eigen kader!"
Evaluatie project MENS
Kredietvoorstel voor inrichten gemeentelijke gymnastieklokalen
Financiële jaarstukken en 2e begrotingswijziging 2009 van Bestuur Regio
Utrecht
Vaststelling kort verslag d.d. 14 mei
2009
Mededelingen
10.1 Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m mei
2009
10.2 Overige mededelingen n.a.v.
raadsvergadering(en)
10.3 Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
Rondvraag
Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op
donderdag 11 juni 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
Voorzitter: de heer D. Boer
Secretaris: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk
20.00 uur

1.

20.05
20.20
20.50
21.50
22.20

uur
uur
uur
uur
uur

2.
3.
4.
5.
6.

22.35 uur

7.

22.45 uur

8.

22.55 uur

9.

23.00 uur

10.

23.05 uur
23.10 uur

11.
12.

Opening vergadering en vaststelling
agenda
Programmarekening 2008
Voorjaarsnota 2009
Toekomstvisie Westbroek
Gebiedsvisie Buys Ballotweg te De Bilt
Herontwikkeling locatie Heidepark te
Bilthoven
Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te Westbroek
Vestigen voorkeursrecht voor kern
Westbroek
Vaststelling kort verslag d.d. 14 mei
2009
Mededelingen
10.1 Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m mei
2009
10.2 Overige mededelingen n.a.v.
raadsvergadering(en)
10.3 Terugkoppeling overige regionale organen/verbonden partijen
Rondvraag
Sluiting

SUCCES MET ROEFELEN!
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 3 juni a.s.!
De Roefeldag 2009 in de gemeente De Bilt wordt onder
andere gesponsord door Bilthovense Bouwgroep De Jong
b.v., Plusmarkt en Gemeente De Bilt. Dit jaar doen 65 bedrijven mee om 417 kinderen te laten kennismaken met
de grotemensenwereld.
Voor nadere informatie kunt u bellen met het Roefelcomité, Joke van Kessel, tel.nr. 030-2289618.
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Verstopping in het riool
Een verstopping van het riool kan erg vervelend zijn.
We hebben de tips en aanwijzingen om dit probleem te verhelpen nog
even voor u op een rijtje
gezet.
Wie is verantwoordelijk?
De gemeente is verantwoordelijk
voor
het
hoofdrioolstelsel en dus
ook voor verstoppingen,
stank, verzakkingen van
de weg als gevolg van lekkage etc. U als bewoner
bent
verantwoordelijk
voor de riolering op uw eigen perceel. Bij huurwoningen komt het voor dat
de verhuurder de problemen oplost. Informeer hier

naar bij uw verhuurder!
Waar zit de verstopping?
Om te constateren wie verantwoordelijk is voor de
verstopping, moet aangetoond worden waar de
verstopping zich bevindt.
Dit kunt u zien wanneer u
het ontstoppingsstuk of
putje bij de perceelgrens
opgraaft. Wanneer u niet
weet waar dit zich bevindt, dan kunt u contact
opnemen met de gemeente.
Vaak beschikken wij over
tekeningen waar dit op
staat. Indien er geen putje
of ontstoppingsstuk aanwezig is, moet de leiding

nabij de perceelgrens opgegraven worden om te
constateren waar de verstopping zit.
Staat er ter hoogte van de
perceelgrens geen, of nauwelijks water in de leiding,
dan zit de verstopping in
het particuliere gedeelte.
Staat op dit punt de leiding vol water, dan zit de
verstopping in het gemeentelijke gedeelte.
Wie kunt u bellen?
Wanneer de verstopping
in het particuliere deel van
het riool zit, bent u zelf
verantwoordelijk voor het
oplossen van het probleem. U kunt dan contact
opnemen met een lood-

Thema-avond "Jongeren op het
schoolplein": Praat u ook mee?
Op woensdag 10 juni aanstaande van 19.30 tot
21.30 uur organiseert het
ActieTeam Jongeren een
thema-avond over hangplekken en hangjongeren
in Maartensdijk. Deze bijeenkomst vindt plaats in
het gebouw van Sojos, aan
de dorpsweg 51 in Maartensdijk. Wanneer u zich
betrokken voelt bij dit onderwerp en u graag met
ons mee wilt praten, bent
u van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.
Tijdens de avond praat het

ActieTeam Jongeren met
ouders, buurtbewoners én
jongeren over de problemen rondom hangenplekken en hangjongeren, die
spelen bij het scholencomplex aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk.
Het ActieTeam Jongeren
wil zich samen met deze
partijen inspannen om aan
deze problemen iets te
doen. Zij is ervan overtuigd
dat de overlast voor een
groot deel te beperken is
door samen te praten over
mogelijke
oplossingen

waar iedereen zich in kan
vinden. Een grote groep
jongeren is enthousiast en
heeft aangegeven op deze
avond met alle partijen
van gedachte te wisselen.
Het ActieTeam Jongeren is
een integrale samenwerking van de gemeente De
Bilt, jongerenwerk, Vitras,
politie en Woonstichting
de SSW.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
het Léon Kormann van de
gemeente De Bilt, via 030
228 94 11.

gieter. Wanneer de verstopping in het gemeentelijk deel zit, dan is de gemeente verantwoordelijk.
U kunt dan contact met
ons opnemen via 030 228
9411 (tijdens kantooruren)
of 06 55876775 (buiten
kantooruren).
Let op: Het opgraven (en
weer afsluiten) van het
ontstoppingsstuk of putje
moet u zelf doen. De gemeente komt pas langs
wanneer het ontstoppingsstuk, putje of de leiding bloot ligt.
Voor meer informatie kijk
op www.debilt.nl bij de Digitale Balie ' Rioolonderhoud.

Loketten
Burgerzaken
van de
gemeente
De Bilt
gesloten op
5 juni
I.v.m. het handmatig
tellen van de stemmen
van de verkiezingen op
4 juni, zijn de loketten
van Burgerzaken in
het gemeentehuis op
vrijdag 5 juni gesloten. Op maandag 8 juni
bent u weer van harte
welkom!

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
Vergunningen
en toezicht
en Toezicht
Aanvragen om vergunning (artikel 41 Woningwet) voor:
Reguliere
bouwaanvraag 2e fase
• Bilthoven, Ockeghemlaan 12, uitbreiden van
de woning
Lichte bouwaanvraag
• Groenekan,
weide
naast Kon. Wilhelminaweg 253, het plaatsen van een hekwerk
• Maartensdijk, Dorpsweg 85, het plaatsen
van een reclamebord
Sloopaanvraag
• Bilthoven, Koppellaan
19, het slopen van een
woonhuis
U kunt tegen bovenstaan-

de 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 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:
• Maartensdijk, Achterweteringseweg
13,
vervangende nieuwbouwwoning.
De termijn van terinzage-

legging 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).
Ontheffingsaanvragen
(Wro na 1 juli 2008)
Soms is een aanvraag om
bouwvergunning in strijd
met het geldende bestemmingsplan. Op grond
van de Woningwet moet
een dergelijke aanvraag
tevens worden opgevat
als een verzoek om ontheffing van de regels van
het bestemmingsplan.
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:
• De Bilt, Looydijk 33,
uitbreiden woning (erker) (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.
Aanvraag ontheffing
en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn van plan om
met toepassing van art.
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening een ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van
art. 40 van de Woningwet
te verlenen voor:
• De Bilt, Looydijk 128a,
gedeeltelijk verbouwen, veranderen en
vergroten van een woning met aanbouw in
een winkel op de begane grond met een
bovenwoning.
De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende
stukken liggen in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en
Toezicht, gedurende zes
weken ter inzage tijdens
kantooruren op werkdagen van 8.30 uur tot
12.30 uur.
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
vervolg
De termijn van terinzagelegging start de dag na de
datum van deze publicatie. Gedurende de termijn
van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, bij
voorkeur schriftelijk, reageren op dit voornemen
bij burgemeester en wethouders van gemeente De
Bilt (Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven).
Verleende
bouwvergunningen
• Bilthoven, Frans Halslaan 111, het plaatsen
hekwerk met dubbele
inrij- en enkele inlooppoort (25-05-2009)
• Bilthoven, Kometenlaan 94, het plaatsen
van een dakkapel
(25-05-2009)
• Bilthoven, Kometenlaan 96, het plaatsen
van een dakkapel
(25-05-2009)
• Bilthoven, Maartensdijkseweg 10, het oprichten van een open
loods en buitenstallen
met opslagruimten
(26-05-2009)
• Bilthoven, perceel t.o.
K. Boekelaan 1 (westzijde), het plaatsen van 12
lichtmasten tbv verlichting sportvelden
(26-05-2009)
• De Bilt, Eykmanweg 17,
het vegroten van een
woning (25-05-2009)
• De Bilt, Lathyrusstraat
20, het uitbreiden van
de woning (20-05-2009)
• Hollandsche Rading,
Tolakkerweg 154, het
oprichten van een erfafscheiding
(26-05-2009)
• Hollandsche Rading,
Tolakkerweg 156, het
oprichten van een erfafscheiding
(26-05-2009)
Verleende
sloopvergunning
• Bilthoven,
Vuursche
Steeg 39, het slopen
van asbest dakplaten
Vindt u dat u door één
van de bovenstaande besluiten dan wel beide 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 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.
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 verga-

dering van de welstandscommissie is op maandagmiddag 15 juni 2009.
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.
Rectificatie
Aanvulling
Welstandsnota
Op 20 mei 2009 hebben
wij bekend gemaakt dat
een concepttekst voor
aanvulling van de Welstandsnota voor het gebied rond de Buys Ballotweg in De Bilt wordt vrijgegeven voor inspraak.
Wij hebben daarbij aangegeven dat de concepttekst
voor aanvulling van de
Welstandsnota voor inwoners van gemeente De Bilt
en belanghebbenden ter
inzage ligt vanaf maandag 25 mei tot en met tot
en met 6 juli 2009. Abusievelijk hebben wij vervolgens aangegeven dat inspraakreacties tot en
met 6 mei 2009 bij voorkeur schriftelijk kunnen
worden ingediend. Dit
moet echter zijn tot en
met 6 juli 2009.
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en
Toezicht middels telefoonnummer 030-228 91
80.
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 kap-

vergunning verleend voor:
De Bilt/Bilthoven:
• 1 berk, Venuslaan 6
(27-05-2009)
• 2 fijnsparren, Dorpsstraat 82 (27-05-2009)
• 1 fijnspar, Julianalaan
181 (27-05-2009)
• 1 esdoorn en 1 populier, Gezichtslaan 32
(27-05-2009)
• 3 coniferen, Soestdijkseweg Zuid 87
(27-05-2009)
• 1 berk, Hessenweg 82
(27-05-2009)
• 1 grove den, P. de
Hooghlaan 15 Noodkap
(27-05-2009)
• 1 kastanje, Gezichtslaan 88 Noodkap
(27-05-2009)
• 1 acacia, K. Boekelaan
10 (28-05-2009)
Maartensdijk:
• 1 eik en 1 kastanje
(snoeien), Achter Weteringseweg 10
(27-05-2009)
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.

WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
volgende aanvraag om
een
ontwerpbeschikking ter
inzage ligt:
• Beukenburgerlaan 59
Groenekan. De aanvraag is ingediend door

A. van Arnhem en betreft een ambtshalve
wijziging voor een dierenpension voor katten
en honden.
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 4 juni 2009 tot en
met 16 juli 2009. Tevens
kunnen de stukken gedurende die periode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten
uren per week buiten de
werkuren worden ingezien. Tot en met 17 juli
2009, kan een ieder 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 ZuidoostUtrecht, 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 een ieder verzoeken om een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking. Wij verzoeken u
daarvoor contact op te nemen met de Milieudienst
Zuidoost-Utrecht,
telefoon (030) 69 99 500. 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 Zuidoost-Utrecht, 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 173 in
Bilthoven (iedere werkdag van 8.30 - 12.30
uur) en
• 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
ZuidoostUtrecht, telefoon (030)
69 99 500/528/536.
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

beleid en
strategie
Rectificatie
Inspraak
bestemmingsplan
Groenekan
In de publicatie van 13 mei
aangaande het starten
van de inspraak voor bestemmingsplan "Groenekan", is per abuis de Vijverlaan als oostgrens aangegeven. De oostgrens
van het plan wordt echter
gevormd door de bebouwing aan de Veldlaan en
de Veldlaan zelf in plaats
van de vermelde Vijverlaan. Verder wordt benadrukt dat het bestemmingsplan enkel de kern
van Groenekan betreft en
niet het omliggende buitengebied.
Om iedereen voldoende
mogelijkheid te geven
voor een reactie, wordt de
inspraakperiode verlengd
met 2 weken. Reacties op
het voorontwerpbestemmingsplan kunnen tot en
met woensdag 8 juli 2009
mondeling of schriftelijk
worden ingediend.
Bilthoven, 3 juni 2009.

