
Gemeente Nieuws
Woensdag 31 augustus 2022

Gemeente Nieuws
Woensdag 22 januari 2020

Huis van de Gemeente
Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30
Postadres:
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon: 595595
Fax: 595599
Website: www.wijkbijduurstede.nl
E-mail: info@Wijkbijduurstede.nl

Openingstijden:
Maandag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Dinsdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Woensdag 08.30 uur tot 19.00 uur 
Donderdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Paspoort, rijbewijs of ID-kaart
aanvragen of ophalen?
Maak een afspraak met ons op
www.wijkbijduurstede.nl

Calaminiteitennummer:
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

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede ma-
ken 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 : 61349
Voor : oprichten logiesverblijf seizoenarbeiders
Locatie :  Trechtweg 3b, (3945 PL) Cothen
Datum ontvangst : 09-01-2020

Aanvragen kunnen alleen worden ingezien. Zie voor meer informatie  
onder Inzien en afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 58158
Voor :  aanleggen uitrit

Locatie : Zandweg 27e, (3962 EA) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum :  09-01-2020

Zaaknummer :  61240
Voor :  kappen coniferen
Locatie :  Romeinenbaan 210, (3961 NE) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum :  09-01-2020

Zaaknummer :  59171
Voor :  plaatsen brandwand
Locatie :  Hortus 86, (3961 XZ) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum :  13-01-2020

Zaaknummer :  55359
Voor :  oprichten woning
Locatie :  Langbroekerdijk A 36a, (3947 BJ) Langbroek
Verzenddatum :  14-01-2020

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 ver-
gunning 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 ‘Af-
spraak met team Bouwen’. Een dergelijke afspraak dient u ook te ma-

ken, als u een ingediende aanvraag wilt inzien. In sommige gevallen is er 
sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 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 onderte-
kend 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 be-
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, Post-
bus 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.

Nieuws op onze website
• 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 Omgevings- 
visie voor het stedelijk gebied (Cothen, Langbroek en Wijk bij Duur-
stede 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 informatieses-
sies 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.

Bekendmakingen

GemWbDuurstede
volg Wijk bij Duurstede  

op facebook

Agenda voor de openbare voorbe-
sprekingen van dinsdag 28 januari 
2020 vanaf 19.30 uur in het ge-
meentehuis.

Raadsvergadering, start om 19.30,  
rond 20.45 uur is de eindtijd gepland.
De volgende onderwerpen komen in 
deze raadsvergadering in ieder geval 
aan de orde:
• Pitch kandidaat wethouder Eric Ba-

lemans
• Onderzoek geloofsbrieven van de 

kandidaat wethouder
• Benoeming wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte 

wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte 

raadsadviseur Wijk bij Duurstede
• Vaststellen zienswijze Kadernota 

VRU 2021
• Lidmaatschap GGD regio Utrecht 

van de Werkgeversvereniging sa-
menwerkende gemeentelijke orga-
nisaties (WSGO)

• Vaststellen van gewijzigde Veror-
dening onroerende-zaakbelasting 
2020

• Verslagen vergadering gemeente-
raad 10 en 16 december 2019

Voorbespreking
• van 21.00 tot 22.15 uur Concept 

Provinciale Omgevingsvisie (Povi)

Voor de inhoud van de onder- 
werpen, kunt u terecht op   
www.wijkbijduurstede.nl / Bestuur en 
Organisatie / Vergaderingen gemeente- 
raad.
Als u wilt inspreken of nadere vragen 
hebt, dan kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffier mw. Marcella van 
Esterik, tel. 595584 of email: m.van-
esterik@wijkbijduurstede.nl. Het in-
spreken is altijd aan het begin van de 
vergadering. 

Avond van
de raad

Pas op voor telefonische oplichting!  
Laat u niet onder druk zetten 
Helpdeskfraude is een vorm van oplichting die de afgelopen tijd ook in deze regio al veel slachtoffers 
heeft gemaakt. Oplichters doen zich voor als medewerker van politie, bank of andere bekende instan-
ties. Ze winnen eerst uw vertrouwen, maken u
vervolgens bang en zetten u onder druk om direct geld over te maken of om persoonlijke gegevens 
zoals uw pincode te delen. De financiële schade loopt daarbij in de duizenden euro`s. Lees onze tips 
om dit tegen te gaan.

De oplichter belt en zegt dat hij 
werkt voor een bepaalde instantie, 
zoals de politie, het ministerie van 
Justitie en Veiligheid, de bank of een 
andere bekende instantie. Het tele-
foonnummer waarmee wordt gebeld 
lijkt vaak ook te kloppen. Of ze bel-
len anoniem. Soms weet de oplichter 
verrassend veel over u. Deze infor-
matie is waarschijnlijk afkomstig uit 
een datalek van internet of bedrijf. 
Ze maken u bang: ‘Uw BSN-Num-
mer wordt misbruikt.’, ‘Er vinden 
verdachte transacties plaats op uw 
bankrekening.’ ‘Er loopt een interna-
tionaal arrestatiebevel tegen u.’ Of 
een andere goede smoes. Om erger 
te voorkomen vragen ze u altijd di-
rect een groot bedrag over te ma-
ken, of uw pinpas af te geven. Soms 
staat er zelfs een nepagent, koerier 
of bankmedewerker voor de deur 
om uw bankpas op te halen. Ze zijn 
ook zogenaamd behulpzaam. Ze vra-
gen bijvoorbeeld om software zoals 
Anydesk of Teamviewer te installe-
ren zodat ze op afstand mee kunnen 
kijken in uw computer of telefoon.

Grote sommen geld
Slachtoffers zijn grote sommen geld 
kwijt. Gerrit (67) raakte eerder in 

2020 maar liefst 85.000 euro kwijt. ‘Ik 
heb best getwijfeld of het wel klopte 
wat de zogenaamde bankmedewer-
ker mij vertelde, maar zijn verhaal 
was zo overtuigend dat ik het geld 
heb overgemaakt’. Het verhaal van 
Gerrit staat niet op zichzelf. Vooral 
mensen van 50 jaar en ouder wor-
den gebeld door zogenaamde bank-
medewerkers. In sommige gevallen 
zijn slachtoffers na een telefoontje 
hun hele pensioen kwijt, of raken in 
de schulden. De emotionele schade 
bij deze vorm van oplichting is dan 
ook groot. ‘Ik lig er ’s nachts wel eens 
wakker van en dan spoken die crimi-
nelen door mijn hoofd. Het is echt 
onvoorstelbaar hoe ze dit mensen 
kunnen aandoen’, aldus Gerrit. 

Trap er niet in
Weet dat een erkende instantie zoals 
uw bank, politie of andere overheids-
instantie u nooit onder druk zal zet-
ten om zo snel mogelijk te handelen. 
Ook vragen zij nooit om persoonlij-
ke gegeven zoals pincode, betaalge-
gevens of BSN nummer. Geef ook 
nooit uw pinpas mee, ook niet door-
geknipt. Installeer geen software om 
op afstand mee te kijken of te helpen. 
Houd persoonlijke informatie altijd 

voor uzelf. Uw bank neemt zelf de 
nodige maatregelen als fraude wordt 
geconstateerd.

Wat kunt u doen? 
Hang direct op. Ook bij twijfel. Bel de 
instantie terug via een nummer dat 
u zelf heeft opgezocht. Soms geven 
oplichters een telefoonnummer om 
terug te bellen, zodat u kunt con-
troleren. Ook dit is vals. Zoek altijd 
zelf het juiste nummer op en wacht 
tot u iemand aan de lijn krijgt bij wie 
u kunt controleren of de gegeven 
informatie wel klopt. Bent u toch 
slachtoffer geworden? U bent niet de 
enige. Bel direct uw bank. Doe ook 
altijd aangifte bij de politie. Bel 0900 
8844 voor een afspraak of kijk op 
politie.nl voor meer informatie. Deel 
deze informatie met uw omgeving 
om ook te voorkomen dat anderen 
slachtoffer worden.

Op wijkbijduurstede.nl bij de 
nieuwsberichten kunt u de uitlegvi-
deo zien over deze manier van op-
lichting. Ook kunt u daar het verhaal 
bekijken van slachtoffer Gerrit. 

Ook paarse krokodil kan gerecycled worden
Proef gescheiden inzamelen van opblaasbare spullen  
Deze zomer zijn zwembandjes, 
strandballen en opblaasfiguren 
van zolder gehaald. Maar wat 
als ze lek zijn en je er vanaf wilt? 

Op de milieustraat kunt u deze spul-
len vanaf vandaag -als onderdeel van 
een proef- apart inleveren. Ze wor-
den dan gebruikt om bijvoorbeeld 
tuinslangen, schoenzolen en slippers 
van te maken.

Opblaasbare spullen 
apart inzamelen 
Kapotte opblaasbare producten 
konden tot voor kort alleen bij het 

grofvuil of restafval worden wegge-
gooid. En dan werden ze verbrand. 

Zonde, want het PVC kan heel goed 
worden gerecycled. Daarom doet 
onze gemeente mee aan een proef 
om deze spullen apart in te zamelen, 

om nieuwe producten van te maken. 
We houden u op de hoogte van het 
resultaat.

Welke opblaasbare spullen 
kunnen ingeleverd worden?
Eigenlijk kunnen alle plastic opblaas-
artikelen worden ingeleverd, behalve 
ballonnen. Denk bijvoorbeeld aan 
opblaasbare zwembaden, luchtbed-
den, strandballen, zwembanden en 
–bandjes en opblaasfiguren. Bewaar 
de kapotte opblaasspullen dus voor 
als u weer eens naar de milieustraat 
gaat!

Nieuws op onze website:
• Op dinsdagavond 23 augustus heeft de gemeenteraad van Wijk bij Duur-

stede met de agrariërs uit gemeente Wijk bij Duurstede gesproken over de 
gevolgen van de voorgenomen maatregelen voor stikstofreductie door het 
kabinet. De provincie was ook uitgenodigd om hun aanpak toe te lichten. 
U leest er meer over op onze website.

• Het Regionaal Archief Zuid-Utrecht organiseert op 9 september het sym-
posium ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’. Aanleiding is het nieuwe 
boek ‘De dam bij Wijk en het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen’. U 
leest er alles over op wijkbijduurstede.nl bij de nieuwsberichten. Deelname 
aan het symposium is gratis, maar aanmelden is verplicht.

• Op woensdag 7 september en woensdag 5 oktober kunnen 65-plussers 
hun verkeerskennis gratis opfrissen tijdens een bijeenkomst van Veilig 
Verkeer Nederland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op wijkbijd-
uurstede.nl. Inschrijven kan via de website van Veilig Verkeer Nederland: 
vvn.nl/agenda/utrecht/vvn-opfriscursus-wijk-bij-duurstede

• De gemeente Wijk bij Duurstede zette begin dit jaar een vragenlijst uit on-
der haar inwoners. De vragen gingen over hoe de jaarwisseling anders 
gevierd kan worden. Willen de inwoners wel of geen vuurwerkverbod? 
En hoe denken ze over andere manieren om de jaarwisseling te vieren? De 
gemeenteraad was benieuwd naar de mening van de inwoners hierover en 
gaf de opdracht tot de vragenlijst. Ruim 2.000 inwoners vulden de vragen-
lijst in. De resultaten ervan geven de verdeeldheid onder de inwoners aan. 
U leest de resultaten op wijkbijduurstede.nl.

Agenda voor de openbare raadsverga-
dering van 6 september 2022 van-
af 19.30 uur. De voorbespreking is 
zowel fysiek bij te wonen als digitaal 
te volgen.

VOORBESPREKING, start om 
19.30 uur 
De volgende onderwerpen komen in 
deze raadsvergadering aan de orde:
• Besluit op bezwaar aanwijzing per-

celen op grond van de Wet Voor-
keursrecht Gemeenten

• Pre-beeldvorming Sluis Noord

Voor de inhoud van de on-
derwerpen, kunt u terecht op   
www.wijkbijduurstede.nl / Bestuur en 
Organisatie / Gemeenteraad.

Als u nadere vragen heeft over de 
inhoud van de onderwerpen of over 
het live digitaal volgen van de verga-
deringen, kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffie via het mailadres: 
griffie@wijkbijduurstede.nl. Ook als 
u wilt inspreken kunt u contact opne-
men met de raadsgriffie.

Avond van 
de raad

Huis van de Gemeente
Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30
Postadres: 
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon: (0343) 595595
Website: www.wijkbijduurstede.nl
E-mail: info@Wijkbijduurstede.nl

De gemeente is elke dag telefonisch 
bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden:
Maandag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Dinsdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Woensdag 13.00 uur tot 19.00 uur
Donderdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Paspoort, rijbewijs of ID-kaart
aanvragen of ophalen?
Maak een afspraak met ons op
www.wijkbijduurstede.nl

Calamiteitennummer:
Buiten kantooruren
Telefoon: 06-53219128

Milieustraat:
Middelweg Oost 1
Maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur

Spoedlijn huisartsen:
Telefoon: 576363
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• 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.

Bekendmakingen

GemWbDuurstede
volg Wijk bij Duurstede  

op facebook

Agenda voor de openbare voorbe-
sprekingen van dinsdag 28 januari 
2020 vanaf 19.30 uur in het ge-
meentehuis.

Raadsvergadering, start om 19.30,  
rond 20.45 uur is de eindtijd gepland.
De volgende onderwerpen komen in 
deze raadsvergadering in ieder geval 
aan de orde:
• Pitch kandidaat wethouder Eric Ba-

lemans
• Onderzoek geloofsbrieven van de 

kandidaat wethouder
• Benoeming wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte 

wethouder
• Afleggen eed/verklaring en belofte 

raadsadviseur Wijk bij Duurstede
• Vaststellen zienswijze Kadernota 

VRU 2021
• Lidmaatschap GGD regio Utrecht 

van de Werkgeversvereniging sa-
menwerkende gemeentelijke orga-
nisaties (WSGO)

• Vaststellen van gewijzigde Veror-
dening onroerende-zaakbelasting 
2020

• Verslagen vergadering gemeente-
raad 10 en 16 december 2019

Voorbespreking
• van 21.00 tot 22.15 uur Concept 

Provinciale Omgevingsvisie (Povi)

Voor de inhoud van de onder- 
werpen, kunt u terecht op   
www.wijkbijduurstede.nl / Bestuur en 
Organisatie / Vergaderingen gemeente- 
raad.
Als u wilt inspreken of nadere vragen 
hebt, dan kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffier mw. Marcella van 
Esterik, tel. 595584 of email: m.van-
esterik@wijkbijduurstede.nl. Het in-
spreken is altijd aan het begin van de 
vergadering. 

Avond van
de raad

Wijk bij Duurstede
ook op Facebook

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer : 422802
Voor : wijzigen gebruik
Locatie : Tuurdijk 1, (3945 PJ) Cothen
Datum ontvangst : 18-08-2022

Zaaknummer : 422834
Voor : maken uitweg
Locatie : nabij Wijkersloot 2b, Cothen
Datum ontvangst : 18-08-2022

Zaaknummer : 422966
Voor : oprichten bijgebouw
Locatie : Tunneloven 34, (3961 ER) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 18-08-2022

Zaaknummer : 424880
Voor : wijzigen gebruik schuur naar woning
Locatie : Nieuwstraat ong., Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 22-08-2022

Zaaknummer : 424814
Voor : plaatsen zonnecollectoren en zonnepanelen
Locatie : Graaf van Lynden van Sandenburgweg 14, 
  (3962 RB) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 22-08-2022

Zaaknummer : 426002
Voor : wijzigen gebruik t.b.v. kringloopwinkel
Locatie : Hoge Maat 3, (3961 NC) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 23-08-2022

Zaaknummer : 426004
Voor : kappen van een boom
Locatie : Brink 8, (3947 NS) Langbroek
Datum ontvangst : 24-08-2022

Aanvragen kunnen alleen worden ingezien. Zie voor meer infor-
matie onder Inzien en afspraak maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 380960
Voor : verhogen dak
Locatie : Molenakker 22 en 24, (3962 HJ) Wijk bij 
  Duurstede
Verzenddatum : 24-08-2022

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 vergun-
ningen uiteraard wel in contact komen met de gemeente. Hier-
voor 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 zoe-
ken 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 beschik-
king 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 hier-
voor een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij 
kunt u zoeken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waar-
na u kunt klikken op ‘Afspraak met team Bouwen’.

In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die ge-
vallen 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 be-
stuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres be-
vatten, 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 wet-
houders, ter attentie van Team Mens & Middelen: Juridische Za-
ken, 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 indie-
nen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorzie-
ning (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing 
moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden ge-
richt 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 raad-
plegen, waar u rechtsboven bij Zoeken intypt: ‘Bezwaar en be-
roep’. U komt dan bij de informatie over dit onderwerp terecht.

Tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen

Afsluiting binnenstad i.v.m. Kleurrijk Wijk op zaterdag  
3 september 2022
I.v.m. de organisatie van ‘Kleurrijk Uit in Wijk’, is de binnenstad 
van Wijk bij Duurstede vanaf 08.00 uur alleen toegankelijk voor 
bewoners en deelnemers. De Klooster Leuterstraat en het plein 
achter de Rooms Katholieke kerk aan de Klooster Leuterstraat 
dienen zaterdag 3 september autovrij te zijn. De wegsleepregeling 
is dan ook van kracht. 

In combinatie met de hierboven genoemde afsluitingen wordt op 
de zaterdag het eenrichtingsverkeer op de Achterstraat, Klooster 
Leuterstraat, Muntstraat en Langs de Wal (gedeeltelijk tussen de 
Muntstraat en Volderstraat) opgeheven zodat alle parkeerplaat-
sen voor vergunninghouders bereikbaar blijven. Vergunninghou-
ders kunnen via de Dijkstraat en de Nieuwstraat de binnenstad in 
en via de Muntstraat en Oeverstraat de binnenstad weer verlaten. 
Ook kunnen vergunninghouders via de Achterstraat (Apostelpad) 
de binnenstad uit. Het Kokkestraatje wordt bereikbaar gehouden 
voor vergunninghouders via het Walplantsoen en Rijnstraat. De 
Volderstraat is tijdelijk een doodlopende straat (net als tijdens 
de weekmarkt). 

Het doel van de afsluiting is om het risico op verkeershinder 
tijdens het evenement zoveel mogelijk weg te nemen. De organi-
satie ziet erop toe dat bovengenoemde verkeermaatregel tijdens 
het weekend goed geregeld wordt.  Meer informatie staat op de 
website calypsotheater.nl/kleurrijk-uit-in-wijk.

Bekendmakingen

Wilt u praten over veiligheid  
in onze gemeente? 
Op woensdag 14 september 
2022 krijgt u die kans! Dan or-
ganiseert de gemeente een in-
loopavond over veiligheid voor 
alle inwoners. Deze avond is 
tussen 19.00 tot 21.00 uur in 
het Huis van de Gemeente.

Binnen de gemeente wordt gewerkt 
aan een nieuw Integraal Veiligheids-

plan (IVP). In dat IVP staan de vei-
ligheidsonderwerpen, die de aanko-
mende vier jaar de meeste aandacht 
krijgen.

Wilt u iets melden of in gesprek 
gaan over veiligheid met iemand van 
de gemeente, met een Boa of een 
wijkagent? U bent van harte welkom 
op 14 september!


