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BILTBUIS

nieuws van de gemeente De Bilt

WERK IN UITVOERING
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

Bladcampagne 2008 in De Bilt

Op maandag 17 november zal de gemeentelijke bladcampagne weer van start
gaan. De bladzuigwagen
zal hoofdzakelijk in de
boom en bermrijke gebieden van de gemeente aan
de slag gaan. Het verwijderen van het blad in de wijken en overige plaatsen in
de gemeente zal door de
medewerkers van de aannemers die het wijkonderhoud verzorgen worden
opgeruimd. De bladcampagne komt maar één
keer langs.
De volgende routes zullen worden gevolgd:
Week 47
(17 t/m 21 november)
Julianalaan, Paltzerweg,
Prins Hendriklaan (zuid),
Kortelaan, Soestdijkseweg
Zuid vanaf Groenekanseweg tot de spoorbomen,
Boslaan, Overboslaan en
het gebied tussen Leyenseweg, Spoorlaan en Soestdijkseweg in Bilthoven.
Week 48
(24 t/m 28 november)
Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan en Heidepark in
Bilthoven.
Groenekanseweg en omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groenekan.*
Dorpsweg in Maartensdijk.
Omgeving Dennenlaan in
Hollandsche Rading.*

Gemeentehuis
op 13 november
gesloten
Op 13 november wordt in
het gemeentehuis van De
Bilt een congres van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehouden.
In verband hiermee is het
gemeentehuis op deze
dag voor het publiek gesloten.
De afdeling Burgerzaken
zal uitsluitend voor aangifte van geboorte en
overlijden geopend zijn
van 14.00 tot 15.00 uur.

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

Week 49
(1 t/m 5 december)
Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en
Soestdijkseweg Noord en
de straten met naaldbomen waaronder de Evert
Cornelislaan, Gregoriuslaan, Dr. Julius Röntgenlaan, Oranje Nassaulaan,
Dillenburglaan en Willem
de Zwijgerlaan in Bilthoven.
Week 50
(8 t/m 12 december)
Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en
Bilderdijklaan in Bilthoven
* Bewoners aan de Kon.
Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens
de beperkte ruimte langs
deze doorgaande wegen
nadrukkelijk verzocht alléén in week 48 blad langs
de weg te deponeren.
n.b. Op de doorgaande
wegen kan de bladcampagne voor oponthoud
zorgen. Daarom zal zo veel
mogelijk buiten de spitsuren op deze wegen worden gewerkt. Voor uw en
onze veiligheid worden
daarbij veiligheidsmiddelen en verkeerssignaleringen ingezet. Wij doen een
dringend beroep op onze
weggebruikers om deze
signaleringen op de juiste
wijze te passeren en de
aanwijzingen ter plekke
op te volgen.

Algemene informatie:
Ongeveer 1 week voordat
de campagne in de straat
komt, rijdt er een vrachtwagen langs om de bladhopen op te laden. Alléén
bladhopen worden meegenomen. A.u.b. géén
bladhopen
aanbieden
waar takken onder zitten.
Deze takken verstoppen
de zuigmond van de veegen zuigwagens en veroorzaken storingen met nare
gevolgen.
Het is noodzakelijk dat auto's en andere obstakels
zoals hekjes van gaas uit
de berm worden verwijderd. Bladhopen mogen
niet tegen bomen aanliggen omdat deze kunnen
beschadigen. Nadat de karavaan langs is geweest
mag géén blad meer in de
berm worden gestort.
Overhangend groen kan
behoorlijk wat overlast geven om overal goed bij te
kunnen. Een vriendelijk
verzoek aan alle bewoners
deze overlast weg te nemen, door het overhangende groen tijdig te snoeien en te verwijderen.
Tip:
Het blad in uw tuin kunt u
ook nuttig gebruiken door
het te laten liggen waar
dat mogelijk is. Het biedt
een ideale bescherming
aan bollen en planten,
kleine dieren en insecten
en voorkomt het uitdrogen van de bodem.

Rampen vallen niet
te plannen.
Voorbereidingen wel.
Print de rampeninstructies op
www.crisis.nl en doe de test.

• Bilthoven: bestraten Bachplein/Beethovenlaan: tot 8 november 2008;
• De Bilt: wegwerkzaamheden Waterweg 1e
fase: tot half november 2008;
• Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige
gemeentewerf Maartensdijk.
In verband met werkzaamheden worden de open afritten van de Einthovendreef te Utrecht,
richting Groenekan, afgesloten. Dit gaat in op
woensdag 5 november, 20.00 uur, en duurt tot
en met vrijdagavond 7 november (middernacht).
Kijk voor meer informatie op
www.utrechtbereikbaar.nl

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 13 november 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
Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling
agenda
20.05 uur 2. Gespreksnotitie jongerenoverlast
20.35 uur 3. Overname Sociaal Werkvoorzieningsschap
Zeist en omstreken (SWZ)
21.35 uur 4. Wijzigen statuten Stichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelrug
21.45 uur 5. Samenwerking op het vlak van uitvoerende
taken
22.00 uur 6. Memo golfbanen
22.45 uur 7. Vaststelling kort verslag d.d. 9 oktober 2008
22.50 uur 8. Mededelingen
8.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m oktober 2008
8.2. Overige mededelingen
8.3. Terugkoppeling regionale organen/
verbonden partijen
22.55 uur 9. Rondvraag
23.00 uur 10. Sluiting
Commissie van advies Openbare Ruimte
De Commissie van advies Openbare Ruimte vergadert
op donderdag 13 november 2008 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.
Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) en de indieners van zienswijzen mbt agendapunt 2 uitgenodigd.
Agenda
Voorzitter: mevrouw J.G. van Heertum, plv vz
Ambtelijk secretaris: nog nader bekend te maken
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling
agenda
20.05 uur 2. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk
21.05 uur 3. Kredietvoorstel voor geluidsscherm park
Brandenburg
21.25 uur 4. Kredietvoorstel voor herinrichten Milieustraat
21.55 uur 5. Vaststelling kort verslag d.d. 9 oktober 2008
22.00 uur 6. Mededelingen
6.1. Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m oktober 2008
6.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
6.3. Terugkoppeling overige regionale
organen
22.05 uur 7. Rondvraag
22.10 uur 8. Sluiting

Afdeling Publiekszaken (Burgerzaken/Zorgloket/loket Vergunningen en Toezicht): is geopend van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. Burgerzaken en Zorgloket zijn ook op dinsdag van 15.00 - 19.00 uur open. Vergunningen en
Toezicht 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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Opheffen Erfdienstbaarheid
bedrijvenpark Larenstein

Met deze publicatie
willen wij u op de
hoogte brengen van
de actuele stand van zaken
en het verdere verloop van
de procedure voor het opheffen van de erfdienstbaarheid op een gedeelte
van het bedrijvenpark Larenstein.

De huidige situatie
De gemeente is al geruime
tijd in onderhandeling met
alle partijen die een recht
van
erfdienstbaarheid
hebben op gemeentelijke
percelen binnen het toekomstige bedrijvenpark
Larenstein. Om de ontwikkeling van het terrein mogelijk te maken, is het
noodzakelijk dat al deze
erfdienstbaarheden worden opgeheven. Met het
grootste deel van deze
partijen is inmiddels een
overeenkomst gesloten.
Toch zijn er nog enkele
partijen waar de gemeente (nog) geen overeenstemming mee heeft kunnen bereiken. Omdat de
ontwikkeling van het bedrijvenpark niet in het ge-

drang moet komen, zal
een volgende stap in de
procedure worden genomen.
Het bestemmingsplan is op
20 augustus 2008 met de
uitspraak van de Raad van
State onherroepelijk vastgesteld. De nieuwe bestemming is Bedrijventerrein. Op 31 mei 2007 heeft
de gemeenteraad van De
Bilt besloten tot onteigening van de erfdienstbaarheid die rust op een aantal
gemeentelijke percelen
van de gemeente op het
voormalige MOB-terrein
ten noorden van de Groenekanseweg en ten westen van het Beukenlaantje
in Bilthoven.
Overeenkomst
Het college heeft de houders van erfdienstbaarheid
op de betreffende percelen een overeenkomst tot
beëindiging van de erfdienstbaarheid aangeboden. Partijen die daarover
nog geen overeenkomst
met de gemeente hebben
gesloten, ontvangen ko-
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Fietsendieven slaan slag
met sleutellopers

mende week een brief van
het college met een herhaald verzoek de overeenkomst alsnog te ondertekenen.
Alternatief: onteigenen
van de erfdienstbaarheid
Indien niet met alle partijen overeenstemming wordt
bereikt, zal de gemeente
een gerechtelijke procedure starten om bij alle percelen de erfdienstbaarheid
te kunnen opheffen. Op 24
december 2007 heeft de
Kroon besloten goedkeuring te verlenen aan het
raadsbesluit tot onteigening. Dit Kroonbesluit is
gepubliceerd in de Staatscourant van 18 januari
2008. Deze onteigening
zorgt ervoor dat alle rechten en plichten ten aanzien van de betreffende
percelen vervallen.
Kijk ook op onze
website

www.debilt.nl
voor actueel nieuws
en achtergronden

De afgelopen week
hebben er weer vijf
fietsendiefstallen
plaatsgevonden in gemeente De Bilt. Opvallend
is dat de dieven gericht
zoeken naar relatief nieuwe fietsen. De politie
heeft sterke aanwijzingen
dat er fietssleutellopers in
omloop zijn waarmee dieven eenvoudig bepaalde
sloten kunnen openen.
Wat doet de politie?
De politie surveilleert op
plekken waar relatief veel
fietsen worden gestolen.
Bovendien worden in deze
'donkere' maanden fietsers aangesproken en de
framenummers van hun
fiets gecontroleerd. Past
de fiets wel bij de bestuurder?
Doel is erachter te komen
of de fietser wel op zijn of
haar eigen fiets rijdt. De
politie benadrukt dat iemand die getuige is van
diefstal van een fiets daarvoor 112 mag bellen, als er
een pakkans van de dief is.

Belangrijkste tips tegen
diefstal
Om de kans op diefstal te
verkleinen geeft de politie
het volgende advies:
• De investering in twee
verschillende goede
sloten is altijd de moeite
waard, ook voor een
tweedehandsfiets (bijvoorbeeld ringslot, beugelslot en kettingslot).
Dieven zijn vaak gespecialiseerd in één soort
slot;
• Zet uw fiets, voor zover
mogelijk, in een bewaakte fietsenstalling;
• Zet uw fiets ergens aan
vast en haal het slot
door zowel het frame
als het voorwiel;
• Niet iedereen kan zijn
eigen fiets goed omschrijven. Mocht uw
fiets worden gestolen,
dan heeft de politie uitgebreide informatie nodig bij uw aangifte. Bewaar daarom goed de
kenmerken van uw fiets
zoals het framenummer,
type en kleur. Registreer
uw fiets met behulp van

een
fietsregistratiekaart. Deze is verkrijgbaar bij de fietsvakhandel, verzekering en de
politie;
• Laat uw fiets door de
fietsenmaker graveren
met de eigen postcode
en het huisnummer;

Goede aangifte
Als uw fiets onverhoopt
toch wordt gestolen, doe
daar dan meteen aangifte
van bij de politie. Hierdoor
blijft de politie op de
hoogte van het aantal gepleegde diefstallen en kan
er gericht worden gecontroleerd. Neem een ingevulde fietsregistratiekaart
en de aankoopnota mee.
Alleen als de politie een
goede beschrijving heeft
van de fiets en een framenummer, bestaat er
kans dat als de fiets teruggevonden wordt, deze aan
de rechtmatige eigenaar
teruggegeven kan worden. Beschikt de politie
slechts over een summiere
omschrijving van de fiets,
dan is de kans op teruggave zeer gering.

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, Sweelincklaan
111, veranderen zijgevel
d.m.v. kozijn;
• De Bilt, Looydijk 119, veranderen magazijn supermarkt;
• Maartensdijk,
Dorpsweg
238 en 242, vergroten twee
onder één kap woning.
Reguliere bouwaanvraag
1e fase
• Bilthoven, Bilderdijklaan 74,
oprichten twee onder één
kap woning met garage;
• Hollandsche Rading, Tolakkerweg 29, vergoten woning en bergingen.
Reguliere bouwaanvraag
2e fase
• Bilthoven, Vuursche Steeg
39, oprichten loods.
Lichte bouwaanvraag
• Bilthoven, Pr. Hendriklaan
52, plaatsen serre;
• Bilthoven, Ten Katelaan 19,
veranderen woning;
• Groenekan, Copijnlaan 23,
uitbreiden woning en plaatsen dakkapel.
Sloopaanvraag
• De Bilt, Torenstraat 27, slopen gedeelte van de woning.
U kunt tegen bovenstaande
bouw- en/of sloopplannen pas
een bezwaarschrift indienen
nadat een vergunning is verleend. Deze besluiten maakt

de gemeente bekend in de
BiltBuis onder de rubriek 'verleende vergunningen'.
Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling van het bestemmingsplan nodig voor met het
bouwplan kan worden ingestemd. Als dat zo is, dan wordt
dat bekend gemaakt onder de
rubriek 'vrijstellingen'.
Vrijstellingen
Overeenkomstig het bepaalde
in artikel 19a lid 4, van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening maken burgemeester en
wethouders van gemeente De
Bilt bekend dat bij afdeling
Vergunningen 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:
• Groenekan, Ruigenhoeksedijk 21, vergroten fitness fysiocentrum.
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).
Ontheffingsverzoeken (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.
De aanvragen en de daarbij
behorende bescheiden 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 terinzageleg-

ging 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).
Art. 3.6, eerste lid, sub c
Wet ruimtelijke ordening
en art. 40 Woningwet
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, Jan Steenlaan
(links van 18), plaatsen
zwembad (ter inzage termijn 2 weken);
De aanvragen en de daarbij
behorende bescheiden liggen
in het gemeentehuis bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, gedurende de bovengenoemde termijn ter inzage tijdens 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
bouwvergunning
• Bilthoven, Boslaan 8, gedeeltelijk veranderen woning (27-10-2008);
• Bilthoven, Evert Cornelislaan 13, uitbreiden woning
(24-10-2008);
• Bilthoven, Händellaan 14,
plaatsen kelder onder de
garage (27-10-2008);
• Bilthoven, Julianalaan 112,
uitbreiden woning, vernieu-

wen/vergroten berging, wijzigen bijkeuken in verblijfsruimte (28-10-2008);
• Bilthoven, Laurillardlaan 13,
plaaten nieuw kozijn en wijzigen gebruik van de woning (27-10-2008);
• De Bilt, Bunnikseweg 39,
veranderen zolder
(27-10-2008);
• De Bilt, Dorpsstraat 25, veranderen/verbouwen
bestaand pand tot zes woonappartementen
(27-10-2008); Deze vergunning is verleend met ontheffing van de in artikel
2.5.30 lid 1 van de bouwverordening gestelde parkeernorm, o.g.v. lid 4;
• De Bilt, Emmalaan 1, plaatsen dakopbouw
(28-10-2008);
• De Bilt, Emmalaan 2, plaatsen dakopbouw
(28-10-2008);
• De Bilt, Groenekanseweg
56, oprichten twee woningen (27-10-2008);
• Groenekan, Beukenburgerlaan 28, plaatsen noodwoning voor een periode van
maximaal twee jaar
(28-10-2008);
• Hollandsche Rading, Charles
Weddepohllaan 55, plaatsen daklichten (23-10-2008);
• Westbroek, Dr. Welfferweg
2, plaatsen brug
(28-10-2008).
Verleende
bouwvergunning 2e fase
• Bilthoven, Händellaan 14,
oprichten woning met garage (27-10-2008);
• Bilthoven, Gerard Doulaan
32, vergroten woning en
plaatsen zwembad
(27-10-2008);
• Bilthoven, Paltzerweg 85,
uitbreiden en veranderen
woning (28-10-2008).
Verleende
sloopvergunning
• Bilthoven, Vermeerlaan 8,
slopen asbesthoudend plafond (28-10-2008).
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 tevens 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.

Tegen deze melding staat
géén beroep open volgens de
Wet milieubeheer.
U kunt de melding inzien van
10 tot en met 24 november
2008 in het gemeentehuis van
8.30 tot 12.30 uur (of volgens
afspraak).

openbare
kennisgeving
Openbare kennisgeving
kapvergunning
kapvergunning
Het college van burgemeester
en wethouders van gemeente
De Bilt heeft op basis van artikel 4.3.2. van de Algemene
plaatselijke verordening 2007
t/m 2e wijziging gemeente De
Bilt een kapvergunning verleend voor:
De Bilt/Bilthoven:
• 6 amerikaanse eiken, 16
grove dennen, 18 inlandse
eiken, 1 servische spar en 2
berken, Bosuillaan t.h.v.
Houdringeflat 11 t/m 271
Gemeente (22-10-2008);
• 1 berk, Planetenbaan 671
(24-10-2008);
• 1 lariks, Zweerslaan 2
(24-10-2008);
• 1 berk, 1 esdoorn, Konijnenlaan 46 (24-10-2008);
• 1 berk, 1 inlandse eik, Merellaan 29 (24-10-2008).

Burgemeester en wethouders
van De Bilt maken bekend dat
de volgende melding 8.40
(Algemene maatregel van Bestuur) is binnen gekomen:

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.

Aanvrager: dhr. P. Lagard
Inrichting: Inventum B.V.
Adres: Leyenseweg 101, Bilthoven
Omschrijving: het veranderen van een inrichting (het opnieuw in gebruik nemen van
een tijdelijke opslagruimte als
elementplaatlasserij vanaf
01-07-2008)
Betreft: het Activiteitenbesluit milieubeheer

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
wET
Milieubeheer
MILIEUBEHEER

