
Gemeente Nieuws
Woensdag 18 mei 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:
• Op 24 mei van 14.00-15.30 uur organiseert het Steunpunt Mantelzorg 

een bijeenkomst met als thema: ‘Mantelzorger, goed slapen is belangrijk’ 
o.b.v. gastspreker Dewi Kandhai, Praktijk Vita. Aanmelden: mantelzorg@
stichting-binding.nl of telefonisch 0343-473070 (i.v.m. max 15 deelnemers).

De Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt 2 nieuwe leden 
Leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein zijn betrokken inwoners 
die gevraagd en ongevraagd advies 
geven aan het college van burge-
meester en wethouders over alle 
zaken binnen het Sociaal Domein, 
bijvoorbeeld: participatie, werk & 
inkomen, armoede, eenzaamheid, 
GGZ, jeugd. U wordt benoemd 
door het college van burgemeester 
en wethouders voor een periode 

van 3 jaar en kunt eenmaal herbe-
noemd worden. 

Geïnteresseerd? 
Lees meer op adviesraadwijkbij 
duurstede.nl/vacature/. 
Reageren? Stuur voor 13 juni a.s. 
een mail met motivatie en korte 
cv naar Gonny Olthof, voorzitter  
Adviesraad Wijk bij Duurstede 
info@adviesraadwijkbijduurstede.nl.

Aangepaste openingstijden  
rond de feestdagen 
• 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 28 mei is de milieustraat langer open: van 9.00 uur tot 15.00 uur.
• Op maandag 6 juni zijn het Huis van de Gemeente en de milieustraat  

gesloten vanwege Tweede Pinksterdag.
• Kijk voor de openingstijden van de bibliotheek op de website: 
  www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden.

HELPT U GRATIS MET 
UW VRAGEN!

OP AFSPRAAK 
DINSDAG 13.30 UUR - 15.30 UUR

INLOOP  
DINSDAG 19.00 UUR - 20.00 UUR

STEENSTRAAT 14A • WIJK BIJ DUURSTEDE
GRIPOPDEKNIP@STICHTING–BINDING.NL

STICHTING–BINDING.NL/GRIP

Fototentoonstelling  
‘Met Boeren en Buitenlui’
Ons landschap is mensenwerk.
 
In de fototentoonstelling Met Boeren en Buitenlui laat schrijver/journalist 
Janny Ruardy zien hoe negen bewoners van het Kromme Rijnlandschap zich 
elk op hun eigen wijze inzetten voor meer biodiversiteit in het landschap.

Zo zien we boer Arie van Grootveld, die twaalf jaar geleden bewust over-
stapte naar een biologische melkvee- en varkenshouderij en de strijd 
die het de aarde kostte om te herstellen van kunstmest. Zowel Arie als 
de aarde voelen zich veel prettiger nu. Of heggenvlechter Lex Roeleveld, 
die nadat hij jarenlang in het buitenland had gewoond, een nieuw be-
roep moest kiezen. Hij is nu de enige in Nederland die ervan kan leven.  
Maar ook maken we kennis met de buurvrouwen Joyce van den Hoek  
Ostende en Hanneke Hietink die onder meer samen een voedselbos  
aanleggen op de Gooijerdijk.

De foto’s zijn gemaakt ter gelegenheid van 45 jaar Stuurgroep Kromme  
Rijnlandschap. Met de fototentoonstelling en een audiotour op de fiets  
zetten zij betrokken particuliere grondeigenaren in de spotlights. Vanaf  
half mei staan grote portretfoto’s van deze mensen in de gemeentehuizen 
van Bunnik, De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Zeist. 

De complete fototentoonstelling is te zien op 4 en 5 juni van 11.00 -  
17.00 uur. In De Weide Blik, Langbroekerdijk 23 in Driebergen.

Belangstellenden kunnen de fietsroute met audiotour vanaf half mei  
afhalen in het gemeentehuis, of deze downloaden via:
www.krommerijnlandschap.nl/audiotour-fiets.

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



Gemeente Nieuws
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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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer  : 359309
Voor   : Plaatsen zonnepanelen
Locatie   : Langs de Wal 2a, (3961 AB) Wijk bij 
    Duurstede
Datum ontvangst   : 05-05-2022

Zaaknummer   : 359606
Voor   : vergroten woning
Locatie   : Ringoven 46, (3961 EK) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst   : 05-05-2022

Zaaknummer   : 362511
Voor   : plaatsen dakkapellen
Locatie   : Linge 87, (3961 JG) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst   : 11-05-2022

Zaaknummer  : 362774
Voor   : plaatsen overkapping
Locatie   : Kokkestraatje 37, (3961 BM) Wijk bij 
    Duurstede
Datum ontvangst   : 11-05-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer   : 345189
Voor   : plaatsen zonnepanelen op bodem
Locatie   : Broekweg 2, (3961 MJ) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum   : 09-05-2022

Zaaknummer  : 345221
Voor   : plaatsen zonnepanelen op bodem
Locatie   : Broekweg 2a, (3961 MJ) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum   : 09-05-2022

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 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 
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’.

In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voor- 
bereidingsprocedure 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 bezwaar-
schrift 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.

 

Vastgesteld beleid

Op 5 april 2022 heeft het college de ‘Beleidsregels Laag Inkomen 
Regelingen 2022’ vastgesteld.

Bekendmakingen


