
Gemeente Nieuws
Woensdag 27 april 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

Nieuws op onze website:
• De komende weken luidt het Klokkenluidersgilde de klokken drie keer: 

op Koningsdag, 27 april 2022, voorafgaand aan Dodenherdenking op 4 
mei 2022 en op 5 mei Bevrijdingsdag luiden de klokken van 08.00 uur tot 
08.15 uur.

• Vanwege de Trots Markt is de Markt in Wijk bij Duurstede op zondag 1 
mei van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten. Tijdens de Trots Markt wordt het 
eenrichtingsverkeer op de Achterstraat, Muntstraat, Veldpoortstraat en 
Langs de Wal (gedeeltelijk tussen de Muntstraat en Volderstraat) opgehe-
ven. De Volderstraat is tijdens de Trots Markt een doodlopende straat (net 
als tijdens de weekmarkt).

Herdenking 4 mei 2022 in Wijk 
bij Duurstede en Langbroek 
Dit jaar is er op 4 mei weer doden-
herdenking met publiek. Iedereen 
is welkom om samen de burgers 
en militairen te herdenken, die in 
het Koninkrijk der Nederlanden 
of waar ook ter wereld zijn omge-
komen sinds het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog, in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties. 

Programma 4 mei in Wijk bij 
Duurstede
Traditiegetrouw begint de herden-
king met een stille tocht. Om 18.45 
uur is de ontvangst op het gemeen-
tehuis. Om 19.00 uur start de tocht 
langs de begraafplaats en het monu-
ment op de Singel in de richting van 
de Markt. Daar aangekomen draagt 
Stadsdichter André van Zwieten 
een gedicht voor op het plein bij 
de Grote Kerk. Na de twee minu-
ten stilte om 20.00 uur worden er 
kransen gelegd bij de plaquette op 
de Markt door o.a. het college van 
burgemeester en wethouders, ver-
tegenwoordigers van het Comité 
Herdenking 4 mei en veteranen. 

Herdenkingsconcert
door Capella Dorestad
In aansluiting op de Nationale Do-
denherdenking geeft Capella Do-
restad o.l.v. Rienk Bakker een Her-
denkingsconcert in de Grote kerk 
in Wijk bij Duurstede. Voordat het 
concert begint, houdt burgemeester 

Iris Meerts een herdenkingstoe-
spraak in de kerk. 
Op het programma staan werken 
die als thema hebben troost, licht 
en eeuwige rust. Op deze manier 
wordt de Dodenherdenking mu-
zikaal afgesloten. Aan het concert 
werken organist Pim Schipper en 
cellist Gadze Heeres mee. 
Het herdenkingsconcert wordt ook 
live uitgezonden via het YouTube-ka-
naal van de Stichting Concerten 
Grote Kerk (SCGK): https://youtu.
be/iZqR08I9u4U. En het concert is 
live te volgen op de regionale televi-
sie op het kanaal van Regio90.

Langbroek: kranslegging bij het 
Pieter de Springer monument 
op de begraafplaats bij de Brink
In Langbroek worden namens het 
college en de raad van gemeente 
Wijk bij Duurstede, 4 mei comité 
Langbroek, de familie De Bloois en 
de kinderen van de beide scholen 
kransen gelegd bij het Pieter de 
Springer monument op de begraaf-
plaats bij de Brink. Het programma 
begint om 19.50 uur. Om 19.56 uur 
dragen kinderen van de School met 
de Bijbel een gedicht voor. Na het 
“Taptoe” signaal en de 2 minuten 
stilte wordt er een herdenkings-
woord gesproken door wethou-
der Wil Kosterman. Na dit woord 
worden er twee coupletten van het  
Wilhelmus gezongen. 

Aangepaste openingstijden 
rond de feestdagen
• Op Koningsdag, woensdag 27 april zijn het Huis van de Gemeente en de 

milieustraat gesloten.
• Op Bevrijdingsdag 5 mei en de dag erna op 6 mei zijn het Huis van de Ge-

meente en de milieustraat gesloten.
• Op 26 mei is het Hemelvaartsdag en dan zijn het Huis van de Gemeente en 

de milieustraat gesloten. Evenals de dag erna op 27 mei.
• Op 7 mei en 28 mei is de milieustraat langer open: van 9.00 uur tot 15.00 uur.
• Kijk voor de openingstijden van de bibliotheek op de website: 
  www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden.

Martens en Van Oord werkt 
aan natuurontwikkeling 
Lunenburgerwaard 
Ten zuidoosten van Wijk bij Duur-
stede ligt langs de Nederrijn een  
bijzonder natuurgebied: de Lunen-
burgerwaard. De komende jaren 
wordt in meerdere fases in dit Natu-
ra 2000-gebied gewerkt om dieren 
en planten meer kansen te geven.  
Opdrachtgever provincie Utrecht 
– in samenwerking met Rijkswater-
staat, Utrechts Landschap, Hoog-
heemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den en gemeente Wijk bij Duurstede 
gunde fase 1 in het najaar van 2021 
aan Martens en Van Oord. Van eind 
2021 tot mei 2022 voert deze aan-
nemer grondwerkzaamheden uit 
binnen het provinciale project. Deze 
werkzaamheden leiden ertoe dat de 
juiste doelsoorten zich in het ge-
bied vestigen en dat de Lunenbur-
gerwaard een schakel wordt in een 
keten van natuurgebieden langs de 
rivieren.
Martens en Van Oord ontgraaft 
totaal 45.000 m3 grond in het ge-
bied. Een deel hiervan wordt ter 
plaatse herbruikt om het leefgebied 
van de das te vergroten, door het 
aanvullen van de zoommantel in de 
Waarden van De Gravenbol. Verder 
komt er op verschillende locaties 
zoom-mantelvegetatie, wordt er 
een hardhoutooibos naast de voor-
malige steenfabriek aangelegd en 
worden er bomen verticaal in het 

water gelegd voor nieuwe natuur-
ontwikkeling in de rivier. Als laatste 
legt Martens en Van Oord een on-
verhard wandelpad aan. Op 9 juni 
2022 wordt het project opgeleverd.

Kijk voor achtergrond informatie 
over de Lunenburgerwaard op de 
website van de provincie Utrecht 
https://www.provincie-utrecht.nl/
media/1159.
  

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer   : 349442
Voor	 	 	:	plaatsen	fietsenstalling
Locatie   : Kruisbessengaard 98, (3962 JM) Wijk bij  
     Duurstede
Datum ontvangst    : 15-04-2022

Zaaknummer    : 350069
Voor   : plaatsen erfafscheiding
Locatie   : Zandweg 176, (3962 EG) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst    : 17-04-2022

Zaaknummer   : 351328
Voor   : plaatsen hagelnetten
Locatie   : Groenewoudseweg 18, (3945 BC) Cothen
Datum ontvangst    : 20-04-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer   : 348056
Voor   : tijdelijke foodtruck en buitenbar
Locatie   : Graaf van Lynden van Sandenburgweg 2a,  
     (3945 PB) Cothen
Verzenddatum   : 14-04-2022

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Besluit tot vaststelling van hogere waarden dan de voor-
keurswaarde in verband met het verlenen van een omgevings- 
vergunning voor het beperkt afwijken bij AMvB aangewezen  
gevallen (art. 2.12 lid 1 sub a onder 2° Wabo), behorende bij de 
volgende zaak:

Zaaknummer  : 290585
Voor   : realiseren appartement
Locatie   : Steenstraat 2g, (3961 VP) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum   : 05-04-2022

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  
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 omgevings-
vergunning is verleend, dan kunt u de beschikking en de bijbeho-
rende 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 gedigitali-
seerde 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.

Bekendmakingen

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
In januari elke ma. en do. extra lang 
open tot 15.00 uur.

Spoedlijn huisartsen:
Telefoon: 576363
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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

Wijk bij Duurstede
ook op Facebook

Vastgesteld beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Wijk bij Duurstede heeft op 12 april 2022 de ‘Nadere regels 
Huisvestingsverordening gemeente Wijk bij Duurstede, gemeen-
telijk woonbeleid 2022’ vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Wijk bij Duurstede, 
herontwikkeling Hoogstraat, De Heul en 
Langbroekseweg’, Zaaknummer 304713

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 19 april 2022 
het bestemmingsplan ‘Wijk bij Duurstede, herontwikkeling Hoog-
straat, De Heul en Langbroekseweg’ gewijzigd vastgesteld. 
Het bestemmingsplan bevat een nieuwe planologisch-juridische 
regeling voor drie locaties:
1.Op de locatie Hoogstraat kunnen in plaats van de huidige Lidl 
supermarkt 10 woningen of maatschappelijke voorzieningen  
gerealiseerd worden;
2.Op de locatie De Heul kan ter plaatse van het huidige buurt-
winkelcentrum, de voormalige zwembad/sporthal en het tussen-
liggende speel- en parkeerterrein, een nieuw buurtwinkelcentrum 
met appartementen en studio’s met bijbehorende voorzieningen 
gerealiseerd worden. Het speelterrein wordt daarbij verplaatst 
binnen deze locatie;
3.Op de locatie Langbroekseweg kan de bestaande Jumbo su-
permarkt worden uitgebreid. Ook wordt het parkeerterrein  
vergroot. De landschappelijke inpassing wordt daarbij verbeterd.

Deze locaties hangen onderling met elkaar samen en zijn daarom 
in één bestemmingsplan opgenomen. Dit bestemmingsplan is een 
uitwerking en invulling van de Omgevingsvisie, de Woonvisie en 
de Structuurvisie Detailhandel.

Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Wanneer u deze website bezoekt en 
dan op de knop ‘Plannen zoeken’ klikt, dan kunt u onder ‘Plan-
naam of -nummer’ zoeken naar ‘herontwikkeling Hoogstraat,  

De Heul en Langbroekseweg’ of raadpleeg de volgende link: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.
IMRO.0352.wbdhoogheullangb-bva1

Wijzigingen
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn wijzigingen 
aangebracht. Deze zijn vermeld in de Nota zienswijzen en ambts-
halve wijzigingen (bijlage 24 bij toelichting). 
Instellen van beroep
Het is mogelijk om tegen het vastgestelde bestemmingsplan in 
beroep te gaan. De mogelijkheid om beroep in te dienen loopt 
van 27 april 2022 tot en met 7 juni 2022. Dit is de periode van 
ter inzagelegging. In beroep gaan kan schriftelijk bij de Afdeling  
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op de  
eerste	 dag	 na	 het	 aflopen	 van	 de	 hiervoor	 genoemde	 termijn	
om in beroep te gaan. Binnen de beroepstermijn kan tevens een  
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Crisis- en Herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit  
betekent, dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke 
beroepsgronden	worden	aangevoerd	tegen	het	besluit.	Na	afloop	
van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroeps- 
gronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift 
dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Meer informatie
Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u een  
afspraak maken met Jan Veenstra van het team Economie Pro-
jecten en Vastgoed via j.veenstra@wijkbijduurstede.nl, telefoon 
0343-595595. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen tijdens 
evenementen

Koningsdag 27 april 2022
I.v.m. diverse activiteiten in en rondom de binnenstad van Wijk 
bij Duurstede wordt op 27 april (Koningsdag) de binnenstad en 
het terrein voor de Veldpoortbrug (weggedeelte Zandweg- Korte 
Singel) afgesloten voor al het verkeer, uitgezonderd voetgangers. 
Vanaf 06.00 uur geldt er op de Muntstraat (incl. parkeerterrein 
Muntplein) en de Klooster Leuterstraat een parkeerverbod.  
De wegsleepregeling is dan ook van kracht. Uiteraard dienen de 
Veldpoortstraat, Maleborduurstraat, Peperstraat, Oeverstraat, 
Volderstraat, Mazijk en Langs de Wal (weggedeelte tussen Munt-
straat en Achterstraat) ook vanaf 06.00 uur geheel vrij te zijn van 
auto’s en/of containers. Het doel van de totale afsluiting van de 
binnenstad is om het risico op verkeershinder zoveel mogelijk 
weg te nemen.

Singelloop
Tijdens de Singelloop wordt ook de ring (Singel, Rijndijk,  
Havenweg, Lekdijk-Oost) rondom de binnenstad afgesloten voor  
doorgaand verkeer. Deze wegen dienen geheel vrij te zijn van 
obstakels om zo voldoende ruimte te hebben voor de hard- 
lopers. Ook wordt één rijstrook vrij gehouden voor verkeer dat 
de parkeerterreinen verlaat en verkeer van en naar de Aalswaard. 
Hierdoor blijft jachthaven ‘Lunenburg’ bereikbaar. Verkeerdeel-
nemers dienen rekening te houden met ernstige verkeershinder.  
Het Oranjecomité ziet erop toe dat onder begeleiding van  
verkeersregelaars en politie het overige verkeer verder zo min 
mogelijk hinder van dit evenement zal ondervinden.

Startpunt Scheiden
Gaat u scheiden of bent u al gescheiden? Zit u met vragen 
of kunt u wel wat steun gebruiken? Voor inwoners van de  
gemeente Wijk bij Duurstede is er het Startpunt Scheiden. 
Daar kunt u naartoe met al uw vragen. 
Deze ondersteuning door Stichting Binding is gratis.  
Kijk voor meer informatie op 
stichting-binding.nl/startpuntscheiden.


