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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,
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
Openingtijden juli en augustus: dinsdag en donderdag van 10.00-12.30 uur.
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk,
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden juli en augustus: dinsdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Zie ook: www.mensdebilt.nl

Inspraak Landschapsontwikkelingsplan
Kromme Rijngebied

Het college van burgemeester en wethouders van De
Bilt heeft op 21 juli jongstleden besloten het ontwerp
van het landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied ter inzage te leggen.
Het doel van dit plan is de
ontwikkeling van een duurzaam landschap met kwaliteit. Daarbij gaat het vooral
om het versterken van de
cultuurhistorische, recreatieve en natuurlijke waarden
van het Kromme Rijngebied.
Het plan is een gezamenlijk
initiatief van de gemeenten
Bunnik, De Bilt, Houten,
Utrechtse Heuvelrug, Wijk
bij Duurstede en Zeist en
Landschap Erfgoed Utrecht.
Het ontwerp-landschapsontwikkelingsplan is tot stand
gekomen in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven en de agrarische sector. Daarnaast zijn de inwoners van de gemeenten bij
het plan betrokken via een
informatieavond en een fotowedstrijd. Nu willen de
gemeenten graag reacties
op het ontwerp-plan. Het is
vanaf 1 september tot en
met 12 oktober in te zien bij
het informatiecentrum van
het gemeentehuis en op onze website: www.debilt.nl.
Gedurende deze periode
kan een ieder op grond van
de gemeentelijke inspraakverordening zijn of haar
zienswijze schriftelijk of
mondeling indienen. Daarnaast organiseert elke betrokken gemeente een informatieavond over het plan
voor de gemeenteraad en
belanghebbenden. Tijdens
deze bijeenkomsten wordt
het plan gepresenteerd en

Locaties kledingcontainers
in de gemeente De Bilt

Kleding en textiel dat nog bruikbaar is kunt u deponeren in
kledingcontainers. In de gemeente De Bilt staan op dit moment op 14 locaties kledingcontainers. Hieronder vindt u een
overzicht van de locaties:
Plaats Straat + nr
Bilthoven
WC de Kwinkelier
Donsvlinder
Neptunuslaan
Gregoriuslaan 1
Vinkenlaan 1

Toelichting
bij Albert Heijn
tegenover supermarkt
bij supermarkt

De Bilt
Burgermeester De Withstraat
Henri Dunantplein
Aeolusweg 1
bij Buys Ballotweg
Weltevreden 22
Gemeentewerf
Groenekan
Groenekanseweg

bij viaduct

Hollandsche Rading
Spoorlaan

Vuurse Dreef

Maartensdijk
Planetenlaan
Prinses Marijkelaan

Bij glasbak
Wc de Marijkehof

Westbroek
Wolkammerweg

bij P-plaats

KICI (Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen)
leegt de textielcontainers in De Bilt sinds midden jaren '90.
Met de opbrengst van het textiel steunt KICI verschillende
goede doelen en duurzame projecten in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie over textielinzameling op
www.kici.nl.

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

kunt u uw zienswijze geven
en vragen stellen. De informatieavond in de gemeente De Bilt vindt
plaats op 3 september in
het gemeentehuis, van
20.00 tot 22.15 uur.
Alle bij de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen worden betrokken
bij de besluitvorming. Naar
verwachting wordt het landschapsontwikkelingsplan in
februari 2010 aan de gemeenteraden ter vaststelling
aangeboden. Voor meer informatie over het plan kunt
u contact opnemen met de
heer Paul Smit, via telefoonnummer 030-228 9439, of email: smitp@debilt.nl.
Uw zienswijze kunt u vanaf
1 september tot en met 12
oktober, o.v.v. 'Zienswijze
landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied',
richten aan de gemeente De
Bilt, t.a.v. dhr. Paul Smit,
Postbus 300, 3720 AH BILTHOVEN of via e-mail:
smitp@debilt.nl.

• De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met
Nimbusweg wegreconstructie en rioolrenovatie
vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot eind augustus;
• De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat,
afvaldepot tijdelijk verplaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl
onder Actueel ' Nieuws;
• De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf begin september
is de Bilthovenseweg in De Bilt voor drie weken
afgesloten voor verkeer. Dit in verband met rioolreconstructiewerkzaamheden;
• De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs en gedeelte van de weg,
tot 14 september;
• De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus,
vervangen plateaus kruisingen Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van 't Hoffweg.
Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus - half oktober) vinden reinigings- en inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma van der Valk, die met
behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het riool zal reinigen.

Servicepunt Maartensdijk
in Dijckstate geopend
Afgelopen maandag opende het servicepunt van de
gemeente de deuren in het
gebouw van Dijckstate, aan
het Maertensplein in Maartensdijk. Vanaf nu kunnen
inwoners uit de gemeente

De Bilt terecht bij het servicepunt op maandag van
14.00 uur tot 19.00 uur en
op donderdag van 8.30 uur
tot 12.30 uur.
Kijk voor meer informatie
op www.debilt.nl.

Loket bouwen en wonen
op 28 augustus gesloten
Het loket van de afdeling
Vergunningen en Toezicht is
op vrijdag 28 augustus gesloten. Maandag 31 augus-

tus bent u weer van harte
welkom voor zaken omtrent
bouwen en wonen.

Afsluiting Paltzerweg Bilthoven
i.v.m. rioleringswerkzaamheden
In september start de gemeente met rioleringswerkzaamheden aan de Paltzerweg in
Bilthoven. Gedurende een periode van ongeveer vier maanden is de Paltzerweg niet toegankelijk voor autoverkeer en wordt een
omleiding ingesteld.
De werkzaamheden starten bij de kruising
Julianalaan/Paltzerweg. Gedurende twee
weken, van 14 tot 28 september*, wordt het
autoverkeer vanuit Bilthoven richting Den
Dolder als volgt omgeleid:
Soestdijkseweg Noord ➔ Beethovenlaan
➔ Bachplein ➔ Händellaan ➔ Pleineslaan.
Autoverkeer vanuit Den Dolder richting Bilthoven volgt dezelfde route. De route wordt
aangegeven met gele borden.
Wanneer de kruising met de Julianalaan is
hersteld, wordt een nieuwe, kortere, omleiding ingesteld voor een periode van circa
vier maanden*. Deze is als volgt:
Tolhuislaan ➔ Taveernelaan ➔ Julianalaan.
De route wordt aangegeven met gele borden. Rond de kerstdagen staken wij de werkzaamheden zodat de Paltzerweg toegankelijk is voor het autoverkeer.

Waarom deze afsluiting?
Aanleiding voor de werkzaamheden is de
verslechterde riolering van de Paltzerweg en
de wens vanuit bewoners én gemeente om
de weg opnieuw in te richten. Het vervangen
van de riolering vormt fase 1 van het project
en duurt van september tot en met december*. De herinrichtingswerkzaamheden vormen fase 2 van het project. Fase 2 start naar
verwachting in het tweede kwartaal van
2010. Tussen januari en april is de Paltzerweg
hersteld in oude staat en dus toegankelijk
voor het verkeer.

Het herinrichtingsplan
Bewoners van de Paltzerweg en belanghebbenden zijn samen met de gemeente tot een
nieuw herinrichtingsplan gekomen. Dit herinrichtingsplan is vanaf medio september te
vinden op de gemeentelijke website
www.debilt.nl onder Wonen en Leven ➔
Openbare Ruimte.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met
de gemeente De Bilt via dhr. Mehmet Seyman of Miranda de Freitas via (030) 228 94
11.

* Werkzaamheden aan het riool zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Heftige
regenval kan bijvoorbeeld zorgen voor vertraging. Daarom zijn bovengenoemde planningen onder voorbehoud.

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 van de gemeente in Dijckstate, op het Maertensplein in Maartensdijk, is geopend op maandag tussen 14.00 uur
en 19.00 uur en donderdag tussen 8.30 uur en 12.30 uur.
Melding gevaarlijke situaties buiten kantooruren T: (06) 55 87 67 75.
Centraal meldpunt openbare ruimte T: (030) 228 94 11
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Bericht van de Dorpsraad
Groenekan: Vergadering
Dorpsraad op 31 augustus
De dorpsraad Groenekan vergadert op maandag 31 augustus vanaf 20.00 uur in dorpshuis de Groene Daan.
Agenda
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Inventarisatie punten van toehoorders
3. Vaststellen verslag vorige vergadering(en)
4. Behandeling punten n.a.v. verslag(en) en actiepuntenlijst
onder meer nalopen van de status van:
- de Ruigenhoekse Polder
- het ruiterpadenplan
- de plannen met Beukenburg
- het eenrichtingsverkeer op de Groenekanseweg
- het conceptbestemmingsplan kern Groenekan
5. Inspraak Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied
6. Reactie ambtelijk concept geluidnota gemeente De Bilt
7. Behandeling ingebrachte punten toehoorders
8. Rondvraag
9. Afsluiting, vaststellen volgende vergadering
Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorpsraad: www.dorpsraadgroenekan.nl. Daar
kunt u ook de vergaderstukken en dossiers vinden.
Verslagen en agenda's kunt u ook vinden op de website van
de gemeente De Bilt www.debilt.nl onder Wonen en Leven '
Wijk- en dorpsgericht werken.
De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders kunnen punten voor de agenda inbrengen, vooraf via email secretaris@dorpsraadgroenekan.nl of
tijdens agendapunt 2 van de vergadering.

Verslag buurtactiviteiten
Brandenburg zomer 2009
Stichting Coliso heeft in juni en juli activiteiten georganiseerd in de wijk Brandenburg. Voor kinderen in de leeftijd
van 9 t/m 13 jaar organiseerde zij een cursus techniek. De
jongens en meisjes die deelnamen aan de cursus reageerden
enthousiast. Er werd druk gezaagd en getimmerd.

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
en toezicht
Aanvragen om vergunning (artikel 41
Woningwet) voor:
Reguliere
bouwaanvraag
• Bilthoven, Postlaan 1,
verplaatsen fietsenstalling;
• De Bilt, Laan 1813 23,
vergroten dakkapel;
Reguliere
bouwaanvraag 2e fase
• Groenekan,
Ruygenhoekseweg 21, vergroten fysio-fitness;
Sloopaanvraag
• Hollandsche Rading, Tolakkerweg 29, asbest verwijderen;
• Hollandsche
Rading,
Vuurse Dreef 180, slopen opslag;
Aanvraag
aanlegvergunning
• De Bilt, Universiteitsweg
1, aanleg/herstel kleine
landschapselementen.
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'.
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.

In twee middagen timmerden 6 kinderen een bankje in elkaar.
Ook werden er diverse buitenactiviteiten georganiseerd op
het grasveld achter de laatste flat op de Noorderkroon.
Op de laatste vrijdagavond van het schooljaar werd er een
vertelvoorstelling (met picknick) gegeven door Marijke van
Mil. Van Mil schrijft en illustreert kinderboeken. Tijdens de
voorstelling maakte zij muziek, tekende prenten en vertelde
ze een verhaal over sterren. Het publiek luisterde aandachtig en reageerde erg positief!

Ook is er een koffieochtend georganiseerd en gehouden op
het grasveld, waar buurtbewoners gezellig met elkaar, onder het genot van een kop koffie, in gesprek konden gaan.
De koffieochtend werd bij wijze van proef gehouden en verliep uitstekend. Er was steeds voldoende animo voor de activiteiten en de organisatie hoopt dan ook dat er volgend jaar
nog meer buurtbewoners deelnemen. Dan wordt het weer
een gezellige zomer voor jong en oud!

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:
• Bilthoven, Gezichtslaan
30, vergroten woning;
• De Bilt, perceel voormalig sportpark Brandenburg, veranderen bedrijfsruimte naar commerciële ruimte;
• Maartensdijk, Dorpsweg
35, plaatsen erker;
• Maartensdijk, Havikskruid 18, vergroten woning;
De ontwerpbesluiten inclusief de bijbehorende
stukken liggen in het gemeentehuis bij de afdeling
Vergunningen en Toezicht, gedurende zes weken ter inzage op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30
uur.

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, Berlagelaan
95, vernieuwen dak
(13-08-09)
• Bilthoven, G. Doulaan
24, veranderen voorgevel (13-08-09)
• De Bilt, Burg de Withstraat 39, plaatsen dakkapel (14-08-09)
• De Bilt, Laan 1813 23,
vergroten dakkapel
(20-08-09)
• De Bilt, Looydijk 128a,
veranderen woning met
aanbouw in winkel
(14-08-09)
Verleende
bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Oranje Nassaulaan 47, uitbreiden
woning (13-08-09)
Verleende sloopvergunning
• Bilthoven, Berlagelaan
95, sloop golfplaten
(13-08-09)
• Hollandsche Rading, Kanaaldijk 2, verwijderen
asbest golfplaten
(14-08-09)
• Maartensdijk, Achterweteringseweg 49, sloop opslagruimte (19-08-09)
Verleende binnenplanse ontheffing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
met toepassing van art.
3.6, eerste lid, sub c van de
Wet ruimtelijke ordening
juncto het bestemmingsplan (binnenplanse) ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van artikel 40 van de Woningwet te verlenen voor:
• Bilthoven, Sweelincklaan 91, uitbreiden woning (14-08-09)
Verleende ontheffing
en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten om
op grond van de Wet
ruimtelijke ordening ontheffing van het bestemmingsplan én bouwvergunning op grond van de
Woningwet te verlenen
voor:
• Bilthoven, 1e Brandenburgerweg 62, plaatsen
carport (19-08-09)
• Maartensdijk, Dorpsweg
151, oprichten zwembad (18-08-09)
De besluiten inclusief de
bijbehorende stukken liggen, totdat de hierna aangegeven beroepstermijn is
verstreken, in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht,
ter inzage op werkdagen
van 8.30 tot 12.30 uur.
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 beroepschrift indienen bij de
rechtbank te Utrecht, sec-

tor Bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. U
moet dat doen binnen zes
weken vanaf de dag na
die waarop het besluit ter
inzage is gelegd. De beroepstermijn van zes weken begint dus te lopen
vanaf de tweede dag na
de datum van deze publicatie.
In het beroepschrift moet
in elk geval worden vermeld naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing
waartegen het beroep is
gericht en de redenen
waarom beroep wordt ingesteld. Het beroepschrift
moet ondertekend worden. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen.
Ook al dient u een beroepschrift in, dan mag
toch van de verleende ontheffing en bouwvergunning gebruik worden gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, dan kunt u tegelijk met het indienen van
een beroepschrift een
voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank, sector Bestuursrecht,
Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. U
moet voor een dergelijke
voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer
informatie over de hoogte
van de betalen griffierechten 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.
Let op: Op vrijdag 28
augustus zijn de loketten van de afdeling Vergunningen en Toezicht
de hele dag gesloten.
Intrekking
bouwvergunning
Burgemeester en wethouders hebben besloten de
volgende bouwvergunning in te trekken:
• Westbroek, Burg. Huydecoperweg 36, vervangen woning (verleend
d.d. 23 april 1992, nummer 91/78)
Vindt u dat u door dit besluit 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 dag van deze bekendmaking. 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.

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 vergadering van de welstandscommissie is op maandagmiddag 24 augustus
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.

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:
• 2 dennen, Sweelincklaan 105 (19-08-2009)
• 1 conifeer, Parklaan 88A
(20-08-2009)
• 1 lariks, Kastanjelaan 1
(20-08-2009)
• 1 esdoorn, Obrechtlaan
12 (21-08-2009)
• 1 inlandse eik, Sweelincklaan 107
(21-08-2009)
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.
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Haltebesluit
Bij het informatiecentrum
van het gemeentehuis in
Bilthoven ligt het volgende
Haltebesluit en bijbehorende tekening ter inzage:
Omschrijving
Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Bilt
heeft besloten om twee
bushaltes aan de Bilthovenseweg aan te wijzen en
twee bushaltes in de Burgemeester de Withstraat te
laten vervallen.
Door het instellen van de
bushaltes wordt de busverbinding Zeist - De Uithof
efficiënter en betrouwbaarder. De busverbinding
draagt als zodanig bij aan
een levensvatbaar openbaar vervoer en de bereikbaarheid van de regio.
Informatie
Dit besluit is op 26 augustus 2009 bekendgemaakt
in de Biltsche Courant en
ligt gedurende zes weken
na de dag van bekendmaking bij het informatiecentrum van het gemeentehuis tijdens openingsuren

ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met de heer T.H.
van den Hurk, telefoon
(030) 2289608.
Bezwaar en voorlopige
voorziening
Indien u het niet met dit
besluit eens bent, dan kunt
u op grond van artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van De Bilt,
Postbus 300, 3720 AH in
Bilthoven.
Uw bezwaarschrift dient
door u te worden ondertekend en dient tenminste te
bevatten (artikel 6:5 van de
Algemene wet bestuursrecht):
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het
besluit waartegen uw
bezwaarschrift is gericht;
d. de gronden van uw bezwaar.
Belanghebbenden kunnen
ook om een voorlopige
voorziening verzoeken bij
de voorzieningenrechter
van de rechtbank Utrecht,

sector Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Postbus 13023,
3507 LA.
Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de
rechtbank worden getroffen als onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Van de
verzoeker van een voorlopige voorziening wordt
een griffierecht geheven
en deze wordt door de
griffie van de rechtbank
geïnformeerd over de
hoogte van het griffierecht
en de wijze van betaling.
Juridische Zaken
juridische
zaken

Vaststelling 1e
wijziging Mandaatregeling De Bilt
2009 en Regeling
Budgethouders
Het college en de burgemeester van De Bilt maken
bekend dat zij bij besluit
van 18 augustus 2009 de 1e
wijziging van de Mandaatregeling De Bilt 2009 hebben vastgesteld.
De Mandaatregeling De

Bilt 2009 draagt de uitoefening van bevoegdheden
van het college en de burgemeester op aan een aangewezen portefeuillehouder of specifiek aangewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden
onder verantwoordelijkheid van het college respectievelijk de burgemeester uitgeoefend. De
1e wijziging van dit besluit
is noodzakelijk door wijziging van regelgeving en de
wijziging in de verdeling
van taken in de ambtelijke
organisatie.
Deze wijziging treedt in
werking op 12 augustus
2009.
Het college maakt bekend
dat het op 18 augustus
2009 de Budgethoudersregeling: 'Regeling budgethouders gemeente De Bilt
2009' heeft vastgesteld.
Deze regeling bevat bepalingen waaraan medewerkers zich moeten houden
bij de besteding van gelden en de verantwoording
daarover.
Deze regeling treedt in
werking op 1 september
2009 en vervangt de Regeling budgethouders gemeente De Bilt 2007.

De 1e wijziging Mandaatregeling De Bilt 2009 en de
Regeling Budgethouders
De gemeente Bilt 2009 liggen tijdens kantooruren
ter inzage bij het informatiecentrum van het gemeentehuis, Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven.
Tegen betaling van een legesbedrag kunt een kopie
verkrijgen.

samenlevingsSamenlevingszaken
zaken
Ontwerp Welzijnsprogramma 2010
ter inzage
Burgemeester en wethouders hebben op 11 augustus jl. het Ontwerp Welzijnsprogramma 2010 vastgesteld. In het welzijnsprogramma staan de instellingen aan wie in 2010 wel en
niet een subsidie wordt
verleend op grond van de
Subsidieverordening welzijn De Bilt 2003.
Het Ontwerp Welzijnsprogramma 2010 ligt tot 15
september aanstaande
voor iedereen ter inzage:
- bij het informatiecentrum van het gemeentehuis,
Soestdijkseweg
Zuid 173 te Bilthoven;

- in de Openbare Bibliotheek, Kwinkelier 20 in
Bilthoven;
- bij de Stichting Welzijn
Ouderen, Jasmijnstraat 6
in De Bilt;
- bij de Stichting Welzijn
Ouderen, Maertensplein
96 in Maartensdijk;
- in gebouw De Vierstee,
Nachtegaallaan 30 in
Maartensdijk;
- bij de V.V.S.O.-WVT,
Talinglaan 10 in Bilthoven; en
- bij Buurthuis 't Hoekie,
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt.
Gedurende de aangegeven
periode kan iedereen
schriftelijk zienswijzen op
het ontwerp welzijnsprogramma indienen bij Burgemeester en wethouders.
Er is geen inspraakbijeenkomst. Wilt u toch mondeling reageren, dan kunt u
zich wenden tot mevrouw
S.L. van den Berge of de
heer R.J. Engelbregt van
Afdeling Samenlevingszaken.
Ook voor meer informatie
over het welzijnsprogramma kunt u terecht bij de afdeling Samenlevingszaken
van de gemeente, telefoon
(030) 228 95 41.

