
Gemeente Nieuws
Woensdag 4 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 dinsdag 26 april reikte burgemeester Iris Meerts zeven Ko-

ninklijke onderscheidingen uit aan inwoners die zich bijzonder en 
langdurig hebben ingezet voor de samenleving. Vijf personen werden be-
noemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en twee personen tot  
Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op onze website leest u meer over 
de gedecoreerden en ziet u de foto’s van deze feestelijke dag.

• Buurtbemiddeling kan voorkomen dat problemen tussen buren 
hoog oplopen of escaleren. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners 
van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. U kunt uw vraag voor 
Buurtbemiddeling melden bij Stichting Binding. Openingstijden: maandag 
t/m donderdag van 08.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.  
Bel 0343-473 070 of mail naar buurtbemiddeling@stichting-binding.nl.

• Dit jaar is er op 4 mei weer dodenherdenking 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. Het programma van 4 mei staat op onze 
website.

• Van 9 mei t/m 12 mei wordt er een militaire oefening gehouden 
in de gemeenten IJsselstein, Wijk bij Duurstede, Houten, Lopik, Vijfheeren-
landen, in de provincie Utrecht. Het betreft een oefening samen met het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Wilt u iemand voordragen voor 
een Koninklijke onderscheiding? 
In het afgelopen jaar zijn in de ge-
meente Wijk bij Duurstede weer 
verschillende inwoners benoemd 
in de Orde van Oranje Nassau. Zij 
hebben zich op bijzondere wijze 
verdienstelijk gemaakt voor de sa-
menleving. Kent u iemand uit de ge-
meente Wijk bij Duurstede, die naar 
uw idee in aanmerking komt voor 
een Koninklijke onderscheiding?

U kunt deze persoon 
voordragen
Hij of zij moet gedurende langere 
tijd bijzondere, persoonlijke ver-
diensten of prestaties leveren, bij-
voorbeeld in het vrijwilligerswerk. 
Denkt u hierbij aan activiteiten op 
het gebied van zorg voor de (kwets-
bare) medemens, de sport, kerke- 
lijke activiteiten, het welzijnswerk 
en culturele activiteiten. Het kan 
zijn dat er sprake is van meerdere 
activiteiten in de loop van de jaren. 
Besturen van verenigingen, instel-
lingen en maatschappelijke organi-
saties spelen een belangrijke rol bij 
het maken van een optelsom van 
deze activiteiten en bij het voor- 
dragen van inwoners.

Wat moet u doen om 
iemand voor te dragen? 
Neem contact op met Kabinets- 
zaken, via het algemene tele-
foonnummer van de gemeente:  
0343-595 595 of via e-mail:  
kabinetszaken@wijkbijduurstede.nl. 
Met de kabinetsmedewerker kunt 
u uw voorstel/idee bespreken. Zij 
geeft u nadere informatie over hoe 
u tot een voordracht kunt komen. 
Aanvragen voor de lintjesregen van 
2023 dienen compleet te zijn aan- 
geleverd vóór 1 juli 2022. Op basis 
van de aanvraag adviseert burge-
meester Meerts de commissaris van 
de Koning van de Provincie Utrecht.

Aangepaste openingstijden  
rond de feestdagen 
• Op Bevrijdingsdag 5 mei en de dag erna op 6 mei zijn het Huis van de 

Gemeente 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.

Eenmalige energietoeslag 
De kosten voor energie zijn flink gestegen. Daarom heeft het kabinet eind 
vorig jaar aangekondigd dat huishoudens met een laag inkomen een eenma-
lige energietoeslag krijgen. De regering is op dit moment nog bezig met het 
wettelijk regelen van deze toeslag. De Regionale Sociale Dienst Kromme 
Rijn Heuvelrug (RSD) gaat de regeling uitvoeren namens de gemeenten Bun-
nik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De RSD heeft 
besloten vooruit te lopen op deze regeling. Dat betekent dat vanaf heden 
de energietoeslag aangevraagd kan worden. Het gaat om een bedrag van € 
800,-. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van de RSD: 
www.rsdkrh.nl/home/2

Financiële hulp
Bent u door de stijgende energieprijzen financieel in de problemen ge-
komen? Dan kunt u voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling 
Schulddienstverlening van de RSD. Hiervoor kunt u bellen met het nummer 
030-692 95 00 of mailen naar schuldhulp@rsdkrh.nl. De RSD staat iedere 
werkdag voor u klaar!

Besparen op uw energierekening? 
Maak een gratis en vrijblijvende afspraak met een energiebespaarcoach van 
het Energieloket (ewec.nl/aanvraag-energiegesprek). U krijgt tips om meteen 
te besparen op uw energierekening. Ook ontvangt u een tas met producten 
t.w.v. 70 euro, waarmee u energie kunt besparen.

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

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer : 352016
Voor : gebruik schotbalkenloods Kromme Rijn
Locatie : Singel 50, (3961 CH) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 21-04-2022

Zaaknummer : 353899
Voor : plaatsen dakkapel
Locatie : Overrijnseveld 34, (3945 GJ) Cothen
Datum ontvangst : 25-04-2022

Zaaknummer : 354691
Voor : plaatsen dakkapel
Locatie : Beerze 53, (3961 HB) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 26-04-2022

Zaaknummer : 355217
Voor : Plaatsen dakkapellen
Locatie : David van Bourgondiëweg 16a, (3961 VZ) Wijk 
  bij Duurstede
Datum ontvangst : 27-04-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 287666
Voor : vergroten en veranderen woning
Locatie : Graaf van Lynden van Sandenburgweg 21, 
  (3945 PA) Cothen
Verzenddatum : 22-04-2022

Zaaknummer : 308522

Voor : oprichten rundveestal
Locatie : Gooyerdijk 19, (3947 NB) Langbroek
Verzenddatum : 22-04-2022

Zaaknummer : 314086
Voor : verbeteren en vergroten woning
Locatie : Muntstraat 26, (3961 AL) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 22-04-2022

Zaaknummer : 329906
Voor : plaatsen kachelpijp langs zijgevel
Locatie : Zonnewijzer 10, (3962 HT) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 22-04-2022

Zaaknummer : 326343
Voor : oprichten kleine windmolen
Locatie : Wijkersloot 10, (3945 LE) Cothen
Verzenddatum : 25-04-2022

Zaaknummer : 340732
Voor : oprichten woning
Locatie : Rijndijk 5a, (3962 MX) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 26-04-2022

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 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 gericht aan de Rechtbank Mid-
den Nederland te Utrecht, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlo-
pige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er 
rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht ver-
schuldigd 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


