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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
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wijkbezoeken

Naar aanleiding van de 3e
Evaluatie Wijk- en Dorpsgericht Werken zijn er in
totaal zeven aanbevelingen gedaan om het wijk- en
dorpsgericht werken verder te optimaliseren.

Groenekan. (www.dorpsraadgroenekan.nl) Verzamellocatie: 14.00 uur
Dorpshuis De Groene
Daan.

Een van de aanbevelingen
is om door middel van
wijkbezoeken het college
meer zichtbaar te maken.
Een start wordt gemaakt
met de vier buitenkernen.
Vervolgens bezoekt het
college de overige kernen/wijken in 2010.

Vervolgens vinden wijkbezoeken plaats op woensdag 17 juni in Hollandsche Rading, op maandag
14 september in Westbroek en op maandag 16
november in Maartensdijk. Alle wijkbezoeken
beginnen om 14.00 uur en
duren tot ongeveer 17.00
uur.

Op maandag 9 maart
doet het college Groenekan aan. Mocht u als bewoner nog een suggestie
hebben voor dit wijkbezoek, meldt u dat dan bij
de bewonersgroep (dhr.
F.Klok 0346-212300/ dhr.
M.
v.d.
Bosch
0651326520) of kijkt u op de
website van de dorpsraad

De wijkcontactambtenaren zullen de wijkbezoeken voorbereiden c.q. organiseren in overleg met
de bewonersgroepen. Tijdens een aansluitende bijeenkomst kan men met elkaar van gedachten wisselen over zaken die in de
kernen/wijken
spelen.
Heeft u ook ideeën voor

de wijkbezoeken die nog
gepland staan, neemt u
dan contact op met uw bewonersgroep of wijkcontactambtenaar: Miranda
de Freitas (Bilthoven ZuidOost en Groenekan) 030
2289494, Gerard Kosterman (Bilthoven De Leyen,
Bilthoven Zuid-West en
Westbroek) 030 2289499,
Lianne Oosterlee (Bilthoven Noord en Maartensdijk) 030 2289491 en Annemieke Vos (De Bilt-Oost,
De Bilt-West en Hollandsche Rading) 030 2289493.

Kijk ook op onze
website

www.debilt.nl
voor actueel
nieuws en
achtergronden

Raadsrubriek: raadsvergadering
26 februari 2009

Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven
De gemeenteraad heeft unaniem het
Masterplan centrumgebied Bilthoven
vastgesteld.
Voor de herontwikkeling van het centrumgebied Bilthoven is een integraal
Masterplan opgesteld. Het Masterplan
heeft betrekking op het stationsgebiednoord, het stationsgebied-zuid, het winkelcentrum De Kwinkelier, het Emmaplein
en het Vinkenplein.
De fracties vroegen tijdens de raadsvergadering aandacht voor de sociale woningbouw in dit gebied. Belangrijk hierbij is
het streven van gemeente De Bilt om 30%
van de totale woningbouw te reserveren
voor de sociale woonsector. Diverse partijen spraken hun zorg uit over de financiële risico's van het masterplan. Door de financiële crisis kunnen uitgaven en inkomsten anders zijn dan verwacht. Het College deelde deze zorg en zegde toe de gemeenteraad goed te blijven informeren.
Alle partijen waren verheugd met de inzet en het advies van de Klankbordgroep
Centrum Bilthoven.
De klankbordgroep bestaat uit Hart voor
Bilthoven, ondernemersvereniging winkelcentrum Bilthoven, ouderenraad, RO-
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VER, gehandicaptenplatform, Fietsersbond en scholen uit het gebied.
Nu het masterplan is vastgesteld gaat de
gemeente het verder uitwerken in deelplannen.

Exploitatieproblemen
gebouwen
kerkgenootschappen
Op initiatief van de VVD-fractie heeft
de gemeenteraad unaniem het College van B&W verzocht te onderzoeken
welke kerkgebouwen in de komende
jaren (tot 2015) hun functie gaan verliezen en wat de plannen van de eigenaren met genoemde kerkgebouwen zijn.
In diverse regionale en landelijke media
zijn berichten verschenen over dat kerkgenootschappen in toenemende mate
moeite hebben met een verantwoorde
exploitatie van hun gebouwen. Mogelijk
kunnen bestaande gebouwen gebruikt
gaan worden voor maatschappelijke voorzieningen zodat nieuwbouw niet noodzakelijk is. Het College van B&W heeft de
motie overgenomen en toegezegd het
onderzoek uit te zullen voeren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, mw. drs. F.A.
van Hooijdonk (T (030) 228 91 67, E
hooijdonkf@debilt.nl)

• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige
gemeentewerf Maartensdijk;
• Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte
voetpad Dorpsweg (deel van nr. 38 t/m 88) tot
en met half maart.
• De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk
deel van Looydijk tot Groenekanseweg. Weg is
afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel mogelijk. De werkzaamheden nemen vier maanden in beslag.
• Bilthoven: (sanerings-)werkzaamheden op de
parallelweg Emmaplein, aan de kant van de
even-huisnummers tot begin april. Kijk voor
meer informatie op www.debilt.nl.

Rectificatie: tarieven gemeentelijke belastingen 2009
In de publicatie over de gemeentelijke belastingen 2009
van 25 februari staat bij de belastingtarieven onder afvalstoffenheffing voor een éénpersoonshuishouden een
bedrag van 3 58,40. Dit moet zijn 3 158,40. Onze excuses
voor deze typfout.

Sportdeelname onderzoek
2009
Deze week wordt het
sportdeelname onderzoek
2009 van gemeente De Bilt
gehouden.
De gemeente De Bilt wil
zicht krijgen op de mate
van sportdeelname en de
aard daarvan. Daarom
heeft zij het W.J.H. Mulier
Instituut opdracht gegeven een sportdeelname
onderzoek te ontwikkelen. Een onderdeel uit het
onderzoek bestaat uit vragen over een golfbaan.
Deze vragen hebben betrekking op de behoefte
aan een golfbaan en niet
op de eventuele locatie

van de golfbaan. Voor het
onderzoek is een willekeurige steekproef getrokken
van 5000 inwoners verspreid over de zes kernen.
De inwoners die via deze
steekproef zijn geselecteerd ontvangen rond 6
maart aanstaande de enquête. De resultaten van
het onderzoek over de
sportdeelname neemt de
gemeente mee in haar
sportbeleid.
De planning is dat de resultaten van het onderzoek in juni 2009 aan de
raad ter bespreking worden aangeboden.

Welzijnsprogramma 2010 Subsidieaanvragen
indienen vóór 1 april
Welzijnsinstellingen die op
grond van de Subsidieverordening welzijn De Bilt
2003 voor het jaar 2010
een subsidie wensen, moeten vóór 1 april a.s.
schriftelijk een subsidieaanvraag indienen bij Burgemeester en wethouders.
Bij de afdeling Samenlevingszaken van de gemeente zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar. Aan
instellingen die in 2009 al
subsidie ontvangen en
hiervoor ook in 2010 in
aanmerking komen, zijn
de formulieren inmiddels
toegezonden.
Voor instellingen met een
uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie in 2009

geldt een aparte procedure.
De datum 1 april 2009
geldt niet voor incidentele
welzijnsactiviteiten. Dit
zijn activiteiten die zich in
de loop van een subsidiejaar voordoen. Aanvragen
voor incidentele subsidies
moeten uiterlijk acht weken voorafgaande aan de
activiteit bij Burgemeester
en wethouders worden ingediend. Vraagt uw instelling voor het eerst subsidie
aan, of wenst u nadere informatie over het aanvragen van subsidie, dan kunt
u contact opnemen met de
heer R.J. Engelbregt van
de afdeling Samenlevingszaken, telefoon 030 2289541.

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
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Meldpunt Zorg & Overlast ook actief
in De Bilt
Er zijn mensen die dringend hulp nodig hebben. In
hun leven spelen problemen als psychiatrische
klachten, verslaving, vervuiling of schulden.
Zelf willen, kunnen of durven ze geen hulp te vragen. Reguliere instellingen
kunnen hen vaak niet of
onvoldoende
bereiken.
Kent u iemand in een
soortgelijke situatie, dan
kunt u helpen door dit te
melden bij het Meldpunt
Zorg & Overlast.

Het Meldpunt Zorg &
Overlast maakt onderdeel
uit van de GGD MiddenNederland en werkt regionaal voor 17 gemeenten:
Abcoude, Breukelen, Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein,
Loenen, Lopik, Maarssen,
Montfoort, Nieuwegein,
Oudewater,
Utrechtse
Heuvelrug, Vianen, Woerden en Zeist. Iedereen die
in één van deze gemeenten woont kan iemand
aanmelden waar hij of zij
zich zorgen over maakt.

Bereikbaarheid
Het Meldpunt Zorg &
Overlast is gevestigd bij de
GGD Midden-Nederland in
Zeist,
Postbus 51, 3700 AB, Zeist
Aanmelden van cliënten
kan via:
Telefoon: 030 6305480
(9.00 - 17.00 uur)
E-mail:
meldpunt@ggdmn.nl
Internet:
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

Inschrijving Roefeldag
2009 geopend
Bereikbaarheid:
Hessenweg 194b, De Bilt
www.politie.nl/utrecht/u
Het algemene nummer:
0900-8844
Alarmnummer, of als u
iets verdachts ziet: 112
Teksttelefoon voor doven
en slechthorende:
0800-8112
Als u een misdaad
anoniem wilt melden,
stichting M: 0800-7000

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Oude Raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven.
Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf
19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal van
Jagtlust.

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert
op donderdag 12 maart 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 P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

Agenda
Voorzitter: Mevrouw C.M. van Brenk-van Barneveld
Ambtelijk secretaris: Mevrouw F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling
agenda
20.05 uur 2. Knelpunten in structuur van externe adviesorganen
20.55 uur 3. Investeringsplan I&A 2009
22.00 uur 4. Vaststelling kort verslag d.d. 12 februari
2009
22.05 uur 5. Mededelingen
5.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m februari
2009
5.2. Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en))
5.3. Terugkoppeling regionale
organen/verbonden partijen
22.10 uur 6. Rondvraag
22.15 uur 7. Sluiting

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling
agenda
20.05 uur 2. Toekomstvisie voor het dorp Groenekan
21.05 uur 3. Woningbouwplan Utrechtseweg 341 te
De Bilt
22.05 uur 4. Procedure voor afwikkeling planschade
22.30 uur 5. Vaststelling kort verslag d.d. 12 februari
2009
22.35 uur 6. Mededelingen
6.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m februari
2009
6.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
6.3. Terugkoppeling overige regionale organen (indien van toepassing)
22.50 uur 7. Rondvraag
23.00 uur 8. Sluiting

Op woensdagmiddag 3 juni a.s. is er weer de jaarlijkse Roefeldag in de gemeente De Bilt. Ook dit
jaar is er één Roefeldag
voor alle gemeentekernen. Alle kinderen in de
leeftijd 8 t/m 12 jaar, die
woonachtig zijn in de gemeente De Bilt, kunnen
zich nu opgeven voor deelname.
Roefelen is een Vlaams
woord
en
betekent
snuffelen of ontdekken.
Tijdens de Roefeldag kunnen kinderen een kijkje
nemen achter de schermen
bij een bedrijf of instelling.
Door mee te 'werken' maken ze kennis met de 'grote mensen wereld'. Vanaf
deze week kunnen de inschrijfformulieren opgehaald worden bij basisscholen, buurthuizen, bi-

bliotheken en bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Ook is het
formulier te downloaden
via de roefelsite. Inschrijvingen moeten vóór 14
april opgestuurd zijn. Dus
ben je tussen de 8 en 12
jaar en wil je ook een keer
snuffelen in de wereld van
de grote mensen? Wacht
niet af en geef je snel op
met een groepje van 3 kinderen plus 1 begeleider!
Afhankelijk van het aantal
roefelplaatsen
kunnen
max. 300 kinderen meedoen.
Voor meer informatie, kijk
op
www.roefeldag-debilt.nl

Verdiepingsatelier Visie
Westbroek op 10 maart
De gemeente de Bilt stelt
momenteel een toekomstvisie op voor Westbroek.
De betrokkenheid van burgers, ondernemers, lokale
organisaties en het verenigingsleven van Westbroek
is daarbij van groot belang. Wilt u meedenken
over de toekomst van
Westbroek? Dan bent u
van harte welkom bij het
verdiepingsatelier op dinsdagavond 10 maart. Doel
van de avond is om samen
te bekijken hoe de ruimtelijke ontwikkeling van

Westbroek eruit kan zien.
Vanaf 19:30 uur bent u
welkom in het dorpshuis
van Westbroek, prinses
Christinastraat 2, Westbroek.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij mevrouw Sharita Lachman. Zij
is bereikbaar op telefoonnummer 030-2289538 of
via lachmans@debilt.nl.
Meer informatie over het
project is beschikbaar via
de gemeentelijke website:
www.debilt.nl.

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
• Bilthoven, Jan Steenlaan
38, veranderen draagmuur
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 173, oprichten machineberging
• Maartensdijk, Dorpsweg
151, oprichten zwembad
Reguliere bouwaanvraag 1e fase
• Bilthoven, Sweelincklaan
100, oprichten woning
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
• Groenekan,
Ruigenhoeksedijk 21, vergroten
Fysio-Fitness

Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Meyenhagen
27, plaatsen dakkapel
• Bilthoven, Putterlaan 8,
oprichten
dakkapel
voorzijde
• De Bilt, Hoflaan 24,
plaatsen dakkapel
• De Bilt, Runnebeek 8,
plaatsen erker
• Hollandsche
Rading,
Dennenlaan 59, plaatsen
hekwerk
Sloopaanvraag
• Bilthoven, Sweelincklaan 100, sloop woning
• Groenekan, Nieuwe Weteringseweg 173, sloop
stal
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 be-

paalde in artikel 19a lid 4,
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en wethouders
van de gemeente De Bilt
bekend dat bij afdeling
Vergunningen en Toezicht
gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage
liggen de verzoeken om
vrijstelling als bedoeld in:
artikel 19 lid 2 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening voor:
• Maartensdijk,
tussen
Kooijdijk en Gagelbos,
aanleggen fietspad en
ruiterpad;
• Westbroek, Kooijdijk 5,
vernieuwen schuur;
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).
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:
• Bilthoven, Frans Halslaan 95, oprichten woning; (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
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, Acacialaan
13, uitbreiden woning
(19-2-2009)
• Bilthoven, Obrechtlaan
51, veranderen/vergroten woning (20-2-2009)
Verleende bouwvergunning 1e fase
• Bilthoven, Leyenseweg 4
en 6, vergroten/verhogen dakvlakken
• (20-2-2009)
• Bilthoven, Zweerslaan
19, uitbreiden woning
(20-2-2009)
Verleende sloopvergunning
• Bilthoven, Obrechtlaan
51, gedeeltelijk slopen
woning, een garage en
verwijderen asbesthoudende materialen
• (19-2-2009)
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.
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.
Vervolg pagina
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Bekendmakingen uit de gemeente De Bilt
Vervolg van pagina
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:
• 1 berk, A. Nobellaan 146
(25-02-2009)
• 1 berk, Pr. Hendriklaan
85 Herplant (25-02-2009)
• 1 inlandse eik, Meijenhagen 27 (25-02-2009)
• 1 sierkers en 2 coniferen,
Planetenbaan 86
(25-02-2009)
• 4 coniferen en 3 fijnsparren, Bachlaan 1
• (26-02-2009)
• 1 amerikaanse eik, Rubenslaan 44 (26-02-2009)
• 1 grove den, Rubenslaan
54 (26-02-2009)
• 2 paardekastanjes en 1
grove den, Boslaan 8
(26-02-2009)

• 1 conifeer, Groenekanseweg 56 (26-02-2009)
• 1 conifeer, Emmalaan 2
Herplant (26-02-2009)
• 1 lariks, Emmalaan t.h.v.
nr 68 Gemeente
• (26-02-2009)
Abusievelijk is in de publicatie van 25 februari
vermeld dat er een kapvergunning is verleend
voor 1 acacia aan de
Groenekanseweg 11. Dit
moet Groenekanseweg
33 te De Bilt zijn.
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.

Verkeer
VERKEER
Verkeersbesluiten
Bij de receptie in de hal van
het gemeentehuis liggen
de volgende verkeersbesluiten en bijbehorende tekeningen ter inzage:
-

-

-

het instellen van geslotenverklaring voor
brommers en snorfietsen op het Maertensplein in Maartensdijk;
het intrekken van
twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen op het Maertensplein in Maartensdijk;
de algemene gehan-

dicaptenparkeerplaats aan het Maertensplein in Maartensdijk te verplaatsen naar de overzijde
van de weg (bij de
Lidl), door plaatsing
van een bord E06.
Op het Maertensplein
wordt geregeld met scooters en brommers gereden.
Dit verkeer brengt de verkeersveiligheid van voetgangers in gevaar en is bovendien hinderlijk voor de
omwonenden van het
Maertensplein. Gehandicaptenvoertuigen kunnen
overigens wel gebruik blijven maken van het plein.
Op en rond het Maertensplein is sprake van een hoge parkeerdruk. Dit heeft
foutparkeren en hinderlijke situaties tot gevolg. In
de praktijk blijkt dat de gehandicaptenparkeerplaatsen vaak niet bezet zijn. Indien enkele van deze
plaatsen worden opgeheven en verplaatst, ontstaat
er ruimte om gewone par-

keerplaatsen aan te leggen.
Informatie
Dit besluit ligt vanaf 4
maart 2009 zes weken bij
het informatiecentrum van
het gemeentehuis aan de
Soestdijkseweg Zuid 173 in
Bilthoven, tijdens openingstijden ter inzage. Voor
andere informatie kunt u
contact opnemen met de
heer M. Corsèl (telefoonnummer 030-2289537)
Bezwaar en voorlopige
voorziening
Als u het niet eens bent
met het genomen besluit,
dan kunt u op grond van
artikel 7:1 van de Algemene
wet
bestuursrecht
(Awb), binnen zes weken
na de verzenddatum van
het besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van De Bilt,
Postbus 300, 3720 AH in
Bilthoven.
Uw bezwaarschrift moet
door u worden onderte-

kend en moet volgens artikel 6:5 Awb tenminste bevatten:
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.
Als een bezwaarschrift
aanhangig is, kan de indiener daarvan bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank Utrecht, sector
Bestuursrecht,
Postbus
13023, 3507 LA in Utrecht,
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, wanneer onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit zou vereisen.
De verzoeker van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De
griffie van genoemde
rechtbank kan informatie
verstrekken over de hoogte van het griffierecht en
de wijze van betaling.

