Gemeentehuis
Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30

Woensdag 21 oktober 2015

Avond van de raad
Agenda voor de openbare voorbesprekingen en raadsvergadering van dinsdag 27 oktober 2015 vanaf 19.00
uur in het gemeentehuis.
VOORBESPREKINGEN
• van 19.00 tot 20.30 uur Stichting
Wijksport
• van 19.30 tot 20.30 uur Bijpraten ontwikkelingen Plein van de gemeente
• van 20.30 tot 21.30 uur Actualisatie
grondexploitaties Oranjehof en De
Engk & reserve grondbeleid
• van 21.30 tot 22.15 uur Najaarsnota
2015
• Pauze, 22.15 - 22.30 uur
RAADSVERGADERING start om
22.30 uur en rond 23.30 uur is de eindtijd gepland
De volgende onderwerpen zijn in deze raadsvergadering in ieder geval aan
de orde:
• Grenscorrectie tussen gemeente
Wijk bij Duurstede en Utrechtse
Heuvelrug m.b.t. Gravenbol

• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT Dienst Utrecht
(RID)
• Technische wijzigingen (actualisatie)
Algemene Plaatselijke Verordening
2015
• Verslag vergadering gemeenteraad 29
september 2015
Voor de inhoud van de onderwerpen,
kunt u terecht op www.wijkbijduurstede.
nl / Bestuur en organisatie / Gemeenteraad. Als u wilt inspreken of nadere vragen hebt, dan kunt u contact opnemen
met de raadsgriffier, mw. Marcella van
Esterik, tel. 595584 of email: mvanesterik@wijkbijduurstede.nl. Het inspreken
is altijd aan het begin van de betreffende vergadering. Dus als u inspreekt bij
een voorbespreking, dan is dat direct
aan het begin van die voorbespreking. Bij
een raadsvergadering inspreken, is altijd
aan het begin van de raadsvergadering.

Nieuws op de website
• Op vrijdagmiddag 23 oktober a.s. wordt er in theater
Calypso in Wijk bij Duurstede een gratis symposium georganiseerd over de stadsrechten van Rhenen, Wijk
bij Duurstede en Vianen. U
leest er alles over op onze
website.
• Er zijn geen (spoed)aanvragen reisdocumenten mogelijk op 30 oktober en 2 november 2015.
• U kunt nog tot uiterlijk
31 oktober a.s. organisaties voordragen voor de gemeentelijke
Vrijwilligersprijs 2015. U kunt hiervoor contact opnemen met
mw. Mascha Heemskerk via
email: mheemskerk@wijkbijduurstede.nl.

• Tot en met vrijdag 6 november is de rijbaan van de
Langbroekerweg, tussen de
Dorpsstraat en de De Beaufortweg in Doorn wegens reconstructiewerkzaamheden
afgesloten voor al het verkeer. Een omleidingsroute
wordt aangegeven.
• Op maandag 19 oktober is
DWW (Driebergse Weg- en
Waterbouw) gestart met
het woonrijp maken van de
Prins Clausdreef, Constantijndreef en Frisodreef in
Langbroek. Meer informatie hierover vindt u op onze
website. Omwonenden hebben hierover een brief van
DWW ontvangen.

Postadres:
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede.
Telefoon: 595595
Fax: 595599
Website: www.wijkbijduurstede.nl
E-mail: info@wijkbijduurstede.nl
Openingstijden:
Melden bij receptie.
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12.30
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Calamiteitennummer:
Buiten kantooruren
Telefoon: 06-53219128
Gemeentewerkplaats:
Middelweg Oost 1
Telefoon: 595600
Maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur
Spoedlijn huisartsen:
Telefoon: 576363

De meest recente gemeentelijke informatie vindt u op INTERNET www.wijkbijduurstede.nl

Bekendmakingen
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
WABO nummer
Voor
Locatie
Datum ontvangst

: 2015223
: uitbreiden van stallingsruimten
: Rhodensteijnselaan 26, (3947 NC) Langbroek
: 7 oktober 2015

WABO nummer : 2015225
Voor
: huisvesten van seizoensarbeiders
Locatie
: Middelweg West 24, (3961 NB) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 8 oktober 2015
WABO nummer : 2015229
Voor
: het plaatsen van dakkapellen aan de voorzijde en
achterzijde
het verleggen van de in-/uitrit, het wijzigen van gevel
Locatie
: Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 1, (3945 BX) Cothen
Datum ontvangst : 12 oktober 2015
WABO nummer : 2015230
Voor
: verbouwen en uitbreiden van woonhuis t.b.v. mantelzorg
Locatie
: Molenakker 32, (3962 HJ) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 9 oktober 2015

WABO nummer
Voor
Locatie
Datum ontvangst

: 2015231
: uitbouwen van woning aan achterzijde
: t’ Sant 9, (3962 TA) Wijk bij Duurstede
: 5 oktober 2015

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage. De bijbehorende
stukken kunnen later op afspraak worden ingezien, waarop een zienswijze of bezwaarschrift kan worden ingediend.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal 6 weken:
WABO nummer : WABO2015186
Voor
: Project “Aanvraag inrit Amerongerwetering 15”
bestaande uit
de activiteit: maken, aanleggen of veranderen van
een uitweg [art. 2.2.1.e]
Locatie
: Amerongerwetering 15, (3947 NL) Langbroek
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 november 2015
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:
WABO nummer : 2015181
Voor
: vervangen van bovenbouw van agrarisch bedrijfsgebouw
Locatie
: Smidsdijk 5, (3945 LB) Cothen
Verzenddatum
: 12 oktober 2015

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum
van verzending gedurende zes weken worden ingezien in het gemeentehuis. Dit kan uitsluitend na telefonische afspraak
via 0343-595595.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van
de afdeling Bedrijfsvoering, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.
Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op.
Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van
het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing)
vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de Rechtbank
Midden Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening
mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.
Mocht u meer informatie willen over het indienen van bezwaar, dan
kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar onder de
kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en
beroep tegen een beslissing van de overheid’ te vinden is.
Collecte
Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt wordt er van 26 oktober 2015 t/m 31 oktober 2015 (week 44) een collecte gehouden in
de gemeente Wijk bij Duurstede.

