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• In verband met rioolwerkzaamheden wordt de Dordtse Steen op donderdag 28 oktober afgesloten van 07.00 tot 18.00 uur.
• Boomtotaalzorg gaat op 4 en 5 november van 7.00 – 17.00 uur de
platanen snoeien op de Markt in Wijk bij Duurstede. Afsluiting is alleen
gedurende de werktijden overdag. De afsluiting betreft met name het auAgenda
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De volgende onderwerpen komen in • van 21.00 tot 22.15 uur Concept
Provinciale Omgevingsvisie (Povi)
deze raadsvergadering in ieder geval
aan de orde:
• Pitch kandidaat wethouder Eric Ba- Voor de inhoud van de onderwerpen, kunt u terecht op
lemans
• Onderzoek geloofsbrieven van de www.wijkbijduurstede.nl / Bestuur en
Organisatie /Vergaderingen gemeentekandidaat wethouder
raad.
• Benoeming wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte Als u wilt inspreken of nadere vragen
hebt, dan kunt u contact opnemen
wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte met de raadsgriffier mw. Marcella van
Esterik, tel. 595584 of email: m.vanraadsadviseur Wijk bij Duurstede
• Vaststellen zienswijze Kadernota esterik@wijkbijduurstede.nl. Het inspreken is altijd aan het begin van de
VRU 2021
• Lidmaatschap GGD regio Utrecht vergadering.
van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO)

• Waar bent u trots op en wat kan anders in uw stad, wijk of dorp? Deze
week ontvangt elk huishouden een flyer. Die gaat over de Omgevingsvisie voor het stedelijk gebied (Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede zonder buitengebied). U kent uw wijk of dorp goed. Helpt u mee?
Vul de vragenlijst in of praat in een groepje mee over hoe de kernen eruit
moeten zien. Hoe u dat doet, staat in de flyer.
• Op 27 januari is er een mantelzorg- en dementiebijeenkomst in het
E&E Gasthuis, Gansfortstraat 4. Van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname is
gratis. Aanmelden kan via e-mail: mantelzorg@stichting-binding.nl. U leest
er meer over op onze website bij de nieuwsberichten.
• De gemeente Wijk bij Duurstede nodigt woningeigenaren in de wijk
Noorderwaard-Noord van harte uit voor één van de informatiesessies van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling op 23 en 27
januari. De gemeente kan woningen in deze wijk verduurzamen, zonder
dat de maandlasten voor de woningeigenaar stijgen. Wijkbewoners hebben
eind vorig jaar hierover een brief gekregen.
• We Match is een project voor vrouwelijke nieuwkomers, gericht
op meedoen. Stichting Binding zoekt nog vrijwilligers, buddy’s die willen
helpen. Heeft u vragen of interesse en tijd: wematch@stichting-binding.nl
of 06-83 378 388.
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Huiseigenaren delen hun ervaringen met energiebesparing tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Op
zaterdag 30 oktober en 6 november stellen gastvrije huiseigenaren in de regio hun duurzame woning open voor
bezoekers.

Bekendmakingen
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken bekend, dat zij de beslistermijn van een aanvraag om het opleggen van
maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer,
met 6 weken hebben verlengd van:
• Squashcentrum Centre Court, voor het adres:
Karel de Grotestraat 1b in Wijk bij Duurstede
Tegen het besluit tot verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar
worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo)
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer
Voor
Locatie
Datum ontvangst

:
:
:
:

61349
oprichten logiesverblijf seizoenarbeiders
Trechtweg 3b, (3945 PL) Cothen
09-01-2020

Aanvragen
kunnen alleen
worden ingezien. Zie voor meer informatie
Wet algemene
bepalingen
onder
Inzien en afspraak
maken.
omgevingsrecht
(Wabo)

Verleende omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen
Zaaknummer
: 58158 voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer : aanleggen
: 293178uitrit
Voor
Voor
: oprichten bijgebouw
Locatie
: Graaf van Lynden van Sandenburgweg 19,
		 (3945 PA) Cothen
Datum ontvangst : 19-10-2021
Aanvragen kunnen alleen worden ingezien. Zie voor meer informatie onder Inzien en afspraak maken.
Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer
: 289463
Voor
: gevelaanpassing voor- en zijgevel
Locatie
: Grote Meent 9, (3945 GD) Cothen
Verzenddatum
: 14-10-2021
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de
beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
Zaaknummer
: 262063
Voor
: Project “plaatsen dakkapel Amstel 202” be		staande uit de activiteit Bouwen van een
		bouwwerk
Locatie
: Amstel 202, (3961 HM) Wijk bij Duurstede
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 november
2021.
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Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht

: Langbroekerdijk A 36a, (3947 BJ) Langbroek
: 14-01-2020

zwaarschrift 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 en/of
beroep, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u
rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de
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Bekendmakingen

Inzien en afspraak maken

De beschikking en de bijbehorende stukken kunnen vanaf de datum van
verzending worden ingezien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’,
waarna u kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’.
Zaaknummer
: 274037
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bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet
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Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 november
2021.

Inzien en afspraak maken
Tegen ingediende aanvragen kunt u nog geen bezwaar maken, dat
kan pas als de vergunning is verleend. U kunt over deze vergunningen uiteraard wel in contact komen met de gemeente. Hiervoor kunt u contact opnemen via 0343 595595 en vragen naar
de vergunningverleners van team Leefomgeving. U kunt ook een
email sturen aan info@wijkbijduurstede.nl of u kunt hiervoor een
afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt
klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’.
Als de omgevingsvergunning is verleend, dan kunt u de beschikking en de bijbehorende stukken vanaf de datum van verzending
inzien. Via www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien
door te zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u
kunt klikken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het
inzien van digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet
gedigitaliseerde dossiers zijn kosten verbonden.
Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij
kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’.

dingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die gevallen kunt u een zienswijze indienen. Als dit het geval is, wordt
daarvan apart melding gemaakt op deze plek.

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 Team Mens & Middelen: Juridische Zaken, 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
en/of beroep, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl raadplegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.

