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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
Openingstijden: ma t/m do 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: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.
Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Nieuwe collectieve verzekering voor
vrijwilligers en mantelzorgers

Vanaf 1 januari 2010 biedt de gemeente
De Bilt een nieuwe collectieve verzekering aan voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het bestaande aanbod komt
per diezelfde datum te vervallen. Nieuw
is dat vrijwilligers en hun organisaties
zich niet langer apart aan hoeven te
melden.
Naast de verzekering van aansprakelijkheid
en ongevallen zijn vanaf 1 januari 2010 onder voorwaarden bovendien ook bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers, verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen
en rechtsbijstand voor vrijwilligers meeverzekerd. Tenslotte zijn voor de ongevallen-

verzekering en de persoonlijke eigendommenverzekering vanaf 1 januari 2010 ook
mantelzorgers meeverzekerd.
Het nieuwe verzekeringsaanbod is ontwikkeld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met Centraal Beheer Achmea en geldt vooralsnog
t/m 31 december 2012. Algemene informatie
leest u op onze gemeentelijke website
www.debilt.nl. Voor specifieke vragen over
de nieuwe collectieve vrijwilligersverzekering kunt u contact opnemen met Centraal
Beheer Achmea, via telefoonnummer: (055)
579 8164 of e-mail: overheid.support@centraalbeheer.nl.

Kijk ook op
onze website

Bereikbaarheid:
Hessenweg 194b, De Bilt
www.politie.nl/utrecht/u

Teksttelefoon voor
doven en slechthorende:
0800-8112

Het algemene nummer:
0900-8844

Als u een misdaad
anoniem wilt melden,
stichting M:
0800-7000

Alarmnummer, of als u iets
verdachts ziet: 112

Vanaf 1 oktober 2009 is de
gemeente De Bilt, samen
met gemeenten Zeist en
Bunnik (district Binnensticht) aangesloten bij het
Veiligheidshuis in Amersfoort. Omdat er nog
diverse andere gemeenten aangesloten zijn bij dit
veiligheidshuis, is er een
zogenaamde "informatiemakelaar" aangesteld die
zich namens De Bilt, Bunnik en Zeist bezig houdt
met thema's als risicojeugd, aanpak van veelplegers, huiselijk geweld
en de nazorg van ex-gedetineerden.
Wat is een Veiligheidshuis?
Een Veiligheidshuis is een
samenwerkingsverband
dat zich richt op het terug-

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

www.debilt.nl
voor actueel
nieuws
en achtergronden

Gemeente De Bilt
aangesloten bij het
veiligheidshuis
dringen van overlast en
criminaliteit. In een veiligheidshuis werken veel ketenpartners samen. Dit
zijn: gemeenten, politie,
het openbaar ministerie,
de raad voor de kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, leerplichtambtenaren en welzijnsorganisaties. Deze partners weken op één locatie
samen aan opsporing, vervolging, berechting en
hulpverlening. Het doel
van de samenwerking is
het terugdringen van
overlast, huiselijk geweld
en criminaliteit.
De ketenpartners signaleren problemen, bedenken
oplossingen en voeren die
samen uit. Werkprocessen
worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en
zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, recidivevermindering en verbetering
van de kwaliteit van leven

van de delinquent. Men
gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.
De aanpak is van Veiligheidshuizen is effectief.
Het kabinet heeft daarom
gekozen voor een landelijk dekkend systeem van
veiligheidshuizen in 2009.
De
Veiligheidshuizen
moeten een bijdrage leveren aan de doelstelling om
de criminaliteit en overlast
met 25 procent te reduceren en de recidive terug te
dringen.
In deze rubriek leest u de
komende tijd meer over
de activiteiten en voortgang van het Veiligheidshuis.
Reageren op de rubriek
Heeft u vragen na het lezen van deze rubriek? Of
wilt u uw reactie geven?
Dit kan via
communicatie@debilt.nl.

• Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december wordt het verkeer
omgeleid;
• De Bilt: La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegreconstructie en rioolrenovatie tot december;
• 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 14 september
wordt het riool aan de Bilthovenseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

Paltzerweg t/m december
afgesloten voor verkeer
De Paltzerweg is tot en met december afgesloten
voor verkeer. Het riool van de Paltzerweg wordt in
deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid:
Tolhuislaan ' Taveernelaan ' Julianalaan. Deze omleiding kan voor overlast zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip
voor deze situatie.

Werkzaamheden in
Burg. Fabiuspark t.b.v. duurzame
klimaatinstallatie gemeentehuis
Het administratiekantoor van het gemeentehuis
wordt voorzien van een duurzame klimaat installatie.
Deze installatie maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem. Warmte en koude wordt
hierbij opgeslagen in ondergrondse waterlagen. Om
dit mogelijk te maken, worden in de directe omgeving van het gemeentehuis twee bronnen geboord.
Hiervoor is bij de Provincie Utrecht vergunning aangevraagd. Volgens planning starten de boorwerkzaamheden in week 44 en duren ca 3 weken. Hierna
moet de bron worden ontwikkeld. In deze periode
staan er enkele pompen rond de boorputten.
De benodigde boorwerkzaamheden, die enkele weken in beslag nemen, kunnen overdag voor enige
overlast zorgen, namelijk geluidsoverlast van de
boorinstallatie en wat extra werkverkeer. Het geluid
blijft echter binnen de daarvoor geldende normen.
Het bouwterrein wordt voor de veiligheid afgesloten
met hekwerken.
Op www.debilt.nl staat een luchtfoto waarop de locaties van de bronnen zijn aangegeven. Ook staat
hier een foto van de broninstallatie.
Wilt u gedetailleerde informatie neem dan contact
op met de heer Argo Burger of Chiel Oudbroekhuizen van de gemeente De Bilt via (030) 228 91 52 of
(030) 228 94 68.

Wegwijzer 2009-2010
bij u in de bus

Deze week verspreidt TNT Post de nieuwe gemeentegids "Wegwijzer 2009-2010" met daarbij een nieuwe
plattegrond van de gemeente De Bilt. Dit pakket
wordt huis-aan-huis bezorgd, óók op adressen met een
Nee-Ja of Nee-Nee sticker.

Heeft u de gids na 23 oktober nog niet ontvangen? Dan kunt
u de gids op de volgende locaties afhalen:

• Informatiecentrum van het gemeentehuis, Soestdijkseweg
Zuid 173 in Bilthoven
• Bibliotheek Bilthoven, De Kwinkelier 20 in Bilthoven
• VVSO- WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven
• Buurthuis 't Hoekie, Prof. Dr. TMC Asserweg 2 in De Bilt
• Stichting Welzijn Ouderen, Jasmijnstraat 6 in De Bilt
• De Vierstee, Nachtegaallaan 30 in Maartensdijk
• Woon, zorg en dienstencentrum Dijckstate, Maertensplein
98 in Maartensdijk

Heeft u na het lezen van de gids vragen over groene gedeelte? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via
(030) 228 94 11. Heeft u vragen over het gele gedeelte van
de gids (adressengedeelte), dan kunt u contact opnemen met
Akse Media BV via (022) 367 30 11.

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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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt

Organisatiecomité vraagt
inwoners Maartensdijk
om reactie
Het College van burgemeester en wethouders bezoekt dit
jaar de vier buitenkernen van onze gemeente. Maandag
16 november is Maartensdijk aan de beurt. Tijdens dit
dorpsbezoek wil het college Maartensdijk beter leren
kennen. Dit is voor de inwoners van Maartensdijk dé gelegenheid om te laten zien wat er leeft in het dorp, waar
men trots op is en waar men aandacht voor wil vragen.
Het programma bestaat uit een rondwandeling langs verschillende locaties, alwaar telkens een presentatie plaatsvindt aan de hand van een thema. De thema's zijn: Jongeren, Kerken, Vrije tijd/cultuur, Sport & spel, Ondernemers, Zorg en Scholen.
Ook u heeft als inwoner van Maartensdijk de mogelijkheid om een suggestie, idee of wens aan te dragen. U
kunt deze doorgeven aan Lianne Oosterlee, wijkcontactambtenaar voor Maartensdijk en tevens aanspreekpunt
namens het organisatiecomité, via (030) 228 94 91 (aanwezig op di, do en vr) of oosterleel@debilt.nl. Alle ingezonden suggesties, ideeën en wensen worden gebundeld
en aan het einde van het collegebezoek overhandigd aan
het college.

Dorpsraad Groenekan
evalueert functioneren
De Dorpsraad van Groenekan heeft in samenwerking met
de gemeente een onderzoek uitgezet naar haar eigen
functioneren. Alle bewoners van Groenekan hebben
daartoe enkele weken geleden een brief met een beknopt evaluatieformulier ontvangen. Daarnaast zijn de
brief en het formulier ook op de website van de Dorpsdraad gepubliceerd. De evaluatieperiode loopt op 19 oktober af. Daarna zullen alle antwoorden worden geëvalueerd en geanalyseerd. De Dorpsraad verwacht nog voor
het einde van het jaar de resultaten te kunnen publiceren.
Mocht u uw mening en/of suggesties m.b.t. het functioneren van de Dorpsraad nog willen inbrengen dan kunt u
dus nog tot 19 oktober een formulier inleveren bij de secretaris: Berkenlaan 30, Groenekan. Of u kunt het formulier invullen en inzenden op de website van de dorpsraad,
www.dorpsraadgroenekan.nl.

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
• De Bilt, Lathyrusstraat 18,
uitbreiden woning;
• Holl.Rading, Kanaaldijk 2,
oprichen woning;
• Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 64, oprichten
dakopbouw;
• Maartensdijk, Tolakkerweg 219, wijzigen gebruik naar kantoorfunctie
en plaatsen dakramen;
Lichte bouwaanvraag
• Westbroek, Kerkdijk 47,
veranderen woning;
Sloopaanvraag
• Bilthoven, Waterman 45,
vergroten bestaande openingen in betonwand;

• Groenekan, Nwe, Weteringseweg 157, slopen
dak van schuur;
Reclameaanvraag
• De Bilt, Hessenweg 107,
plaatsen
dubbelzijde
lichtbak;
Monumentenaanvraag
• Maartensdijk, Tolakkerweg 219a, plaatsen twee
velux dakramen;
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:
• Bilthoven, Lassuslaan 34,
plaatsen hekwerk (ter inzage termijn twee 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.
De termijn van terinzagelegging start de dag na de

datum van deze publicatie.
Gedurende de termijn van
ter inzage legging kunnen
belanghebbenden, bij voorkeur schriftelijk, reageren
op dit voornemen bij burgemeester en wethouders van
gemeente De Bilt, (Postbus
300, 3720 AH Bilthoven).
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'.
Verleende bouwvergunningen
• Bilthoven, A. Cuyplaan 9,
plaatsen dakkapel
(6-10-2009)
• Bilthoven, A. van Leeuwenhoeklaan 9-11, plaatsen drie zonneweringen
aan gebouw U4
(6-10-2009)
• Bilthoven, Koudelaan 5,
verplaatsen paarden rijbak (1-10-2009)
• Bilthoven, Soestdijkseweg Noord 301, vernieuwen informatiemiddelen
(9-10-2009)
• Maartensdijk, Dorpsweg
51-53, oprichten dagcentrum (5-10-2009)
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
102, oprichten woning
met bijgebouw
(2-10-2009)
Verleende sloopvergunning
• Groenekan, Nwe.Weteringseweg
195,
slopen/renoveren woning
met opstallen (1-10-2009)
De besluiten inclusief de bijbehorende stukken liggen
gedurende zes weken na
verzenddatum 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
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 ontheffing en 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,
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 vergadering van de welstandscommissie is op maandagmiddag 19 oktober 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 030-2289180. Bij deze unit is tevens bekend
waar de agenda ter inzage
ligt.
Beleid
Beleid
enen
Strategie
Strategie

Vooraankondiging
opstellen
bestemmingsplan
Buys Ballotweg
Overeenkomstig
artikel
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven
burgemeester en wethouders van De Bilt er kennis
van dat zij een bestemmingsplan
voorbereiden
voor de locatie Buys Ballotweg. De locatie ligt in de
wijk Weltevreden in Bilthoven. Het bestemmingsplan
voorziet in nieuwbouw van
kinderdagverblijf Small Society en in vervangende
nieuwbouw van buitenschoolse opvang Bonte
Kraai, peuterspeelzaal Hans

en Grietje en van basisschool Regenboog. De achterblijvende locatie van
peuterspeelzaal Hans en
Grietje aan de Aeolusweg
maakt ook onderdeel uit
van het bestemmingsplan.
Het voorontwerp van het
bestemmingsplan dat hiervoor wordt gemaakt zal gedurende zes weken ter inzage worden gelegd in het
gemeentekantoor van De
Bilt. We verwachten het
voorontwerp bestemmingsplan begin december van
dit jaar ter inzage te leggen. Publicatie daarover zal
in de Biltsche Courant en
via de gemeentelijke website plaatsvinden. Vanaf dat
moment zal ook een ieder
in de gelegenheid worden
gesteld een inspraakreactie
op het voorontwerp van het
bestemmingsplan kenbaar
te maken.
Op grond van artikel 1.3.1,
lid 2 Bro wordt gemeld dat
geen stukken betreffende
het voornemen ter inzage
worden gelegd, dat geen
gelegenheid wordt geboden om zienswijzen over dit
voornemen naar voren te
brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de
gelegenheid wordt gesteld
advies uit te brengen over
dit voornemen.
Voor nadere informatie
over deze publicatie kunt u
contact opnemen met de
heer J. Neyssen van de afdeling Beleid & Strategie van
de gemeente De Bilt, tel.
(030) 2289595.

Ontwerp bestemmingsplan
"Maartensdijk
2009" ter inzage.
Het ontwerp bestemmingsplan "Maartensdijk 2009"
ligt, overeenkomstig artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening, met ingang van
16 oktober 2009 tot en
met 26 november 2009,
bij het informatiecentrum
van het gemeentehuis in
Bilthoven (Soestdijkseweg
Zuid 173) ter inzage.
Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en plankaart. Het plangebied betreft de kern Maartensdijk.
De begrenzing van het
plangebied bestaat globaal
gesproken uit de overgang
van de kernbebouwing
naar het buitengebied en
valt samen met de grens
van het bestemmingsplan
"Buitengebied Maartensdijk", waarbij de grens op
de Dorpsweg ligt na nummer 244, de grens op de
Kon. Wilhelminaweg ligt na
nummer 15 en op de Tolakkerweg ligt de grens ter
hoogte van de nummers
153 en 214. Aanleiding voor
het opstellen van het bestemmingsplan is de actualisering van bestemmingsplannen binnen de gemeente De Bilt.
Tot en met 26 november
2009 kunt u mondeling of
schriftelijk reageren door
een zienswijze op het ontwerp
bestemmingsplan
"Maartensdijk 2009" kenbaar te maken. Uw schriftelijke zienswijze moet u stu-

ren aan de gemeenteraad
van de gemeente De Bilt,
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
Naast de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis (08.30 uur tot
12.30 uur) kan het ontwerp
bestemmingsplan "Maartensdijk 2009" ook worden
ingezien op dinsdagavonden van 15.00 uur tot
19.00 uur bij het informatiecentrum van het gemeentehuis.
Voor het maken van mondelinge zienswijze of voor
specifieke vragen of opmerkingen over het ontwerpplan dan kunt u contact opnemen met de heer A. van
Breda (tel. 030-2289606)
van de afdeling Beleid &
Strategie van de gemeente
De Bilt.
Openbare
Openbare
Veiligheid
Veiligheid

Vergunning verkoop consumentenvuurwerk 2009
(APV)
Burgemeester en wethouders van De Bilt maken bekend dat is afgegeven:
de beschikking op de aanvraag om een vuurwerkverkoopvergunning ingevolge
artikel 2.6.2 van de APV betreffende:
- Van den Akker Techniek,
Oude Brandenburgerweg
45-47, 3721 DT Bilthoven;
- Deco Home Jochem, Hessenweg 154, 3731 JM De
Bilt;
- Fa. van der Neut, Groenekanseweg 5-13, 3737 AA
Groenekan;
- GroenRijk Hollandsche
Rading,
Tolakkerweg
138, 3739 JS Hollandsche
Rading.
Het betreft de verkoop
van consumentenvuurwerk tijdens de aangewezen verkoopdagen 29, 30
en 31 december 2009.
Voor inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
heer M. Kradolfer, afdeling
Vergunningen en Toezicht,
tel.nr. (030) 22 89 609.
Belanghebbenden die door
deze vuurwerkverkoopvergunningen rechtstreeks in
hun belang zijn getroffen,
kunnen van 15 oktober
tot en met 25 november
2009 een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente De
Bilt, Postbus 300, 3720 AH
Bilthoven.
Ook al dient u een bezwaarschrift in, dan mag
toch van de verleende vergunningen gebruik worden
gemaakt. Wilt u dat 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.

