
Gemeente Nieuws
Woensdag 14 september 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:
• VDBH Boomverzorging onderhoudt de ca. 14.000 bomen in de gemeente 

Wijk bij Duurstede. Tussen half augustus en half november 2022 
snoeien ze de eerste 2.500 bomen. Ze verwijderen 118 bomen. Bij 
al deze bomen zijn er één of meer veiligheidsgebrek(en) gevonden, waar-
door de bomen niet meer te redden zijn. Bomen zijn heel belangrijk. Daar-
om planten ze in de winter van 2022-2023 hiervoor in de plaats nieuwe 
bomen terug. Meer informatie staat op wijkbijduurstede.nl bij de nieuws-
berichten.

• Let op: Blauwalg in de Kromme Rijn. In het Inundatiekanaal en de 
Kromme Rijn in Wijk bij Duurstede is blauwalg aanwezig. Blauwalg is een 
bacterie die giftige stoffen aanmaakt. Als mensen en dieren er mee in  
contact komen, kunnen ze er ziek van worden. Het water in de Kromme 
Rijn wordt ook gebruikt om de Amerongerwetering, de Melkwegwete-
ring en de Langbroekerwetering op peil te houden. Daarom kan ook daar 
blauwalg voorkomen. Stoppen met het inpompen of inlaten van dit water 
kan niet, omdat dan het waterpeil te veel daalt. Dat veroorzaakt schade aan 
natuur, landbouw en funderingen van woningen. U leest er meer over op  
wijkbijduurstede.nl.

Doet u ook mee 
met Stoptober? 
Stoptober is samen 28 dagen niet 
roken in oktober. Op woensdag  
21 september staat van 9.30 tot 
11:30 uur de Stoptoberbus op 
het Van Egmondplein in Wijk bij  
Duurstede. 

U kunt hier terecht met vragen 
over stoppen met roken. Er is o.a. 
een gezondheidsbevorderaar van 
de GGD aanwezig en iemand van 
de kerngroep Wij(k) Gezond! Zij 
gaan graag in gesprek en delen  
informatie en tips! 

Kijk voor meer informatie op 
stoptober.nl.

Aandacht voor zwerfafval 
tijdens Wold Cleanup Day
Op zaterdag 17 september is het 
World Cleanup Day. Tijdens deze 
burgeractie worden wereldwijd op-
ruimacties georganiseerd om het 
zwerfafvalprobleem aan te pakken.  

In gemeente Wijk bij Duurstede 
zorgt Opgeruimd Wijk met wel 110 
vrijwilligers dat Wijk, Cothen en 
Langbroek schoon blijven. 

Daarnaast besteedt gemeente Wijk 
bij Duurstede ook aandacht aan het 
voorkomen van zwerfafval. 
U leest er meer over op 
wijkbijduurstede.nl.bijduurstede.nl.

Agenda voor de openbare 
raadsvergadering van 20 september 
2022 vanaf 19.30 uur. 
De raadsvergadering is zowel fysiek 
bij te wonen als digitaal te volgen.

RAADSVERGADERING, start om 
19.30 uur 
De volgende onderwerpen komen in 
deze raadsvergadering onder andere 
aan de orde:
•	 Aanwijzing	griffier	en 
plaatsvervangend	griffier

• Installatie vervangend raadslid en 
steunfractielid

• Besluit op bezwaar aanwijzing  

percelen op grond Wet Voorkeurs-
recht Gemeenten

Voor de inhoud van de onder- 
werpen, 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 
vergaderingen, kunt u contact 
opnemen	met	de	raadsgriffie	via	het	
mailadres:	griffie@wijkbijduurstede.
nl. Ook als u wilt inspreken kunt u 
contact	opnemen	met	de	raadsgriffie.

Avond van 
de raad

Veiligheidsdag op 15 oktober
Op 15 oktober wordt van 10.00 
tot 16.00 uur op het evenementen-
terrein een Veiligheidsdag gehouden 
(tussen de brandweerkazerne en 
Kwalitaria in). Komt u ook? Aanmel-
den is niet nodig. We ontmoeten u 
graag op 15 oktober!
 
Op deze dag is ook de brandweer 
aanwezig: “Wij zijn de post Wijk bij 

Duurstede, een gedreven groep van 
36 collega’s. Op de veiligheidsdag zijn 
wij vertegenwoordigd met ons duik-
team, inclusief de WO (wateronge-
vallen voertuig), een  duikcontainer 
en de CCFM (natuurbrandbestrij-
dingsvoertuig). In de duikcontainer 
kunt u precies zien wat de duiker 
onder water allemaal doet. We laten 
dan ook een noodprocedure “duiker 

in nood” zien. Ook kunt u ervaren 
hoe het is om met een duiker onder 
water te communiceren met een 
headset. We zijn op zoek naar nieuwe 
brandweerduikers. Bent u enthousi-
ast geworden? Meldt u zich dan aan!”
 
We ontmoeten u graag op 15 okto-
ber!

Wilt u praten over de asielzoekers 
in Wijk bij Duurstede?
Op www.wijkbijduurstede.nl/asielzoekers staat de brief die vorige week aan 
alle inwoners is gestuurd. Wilt u in gesprek over de asielzoekers die Wijk bij 
Duurstede huisvest en heeft u zich nog niet aangemeld? Stuur dan een mail 
naar:	communicatie@wijkbijduurstede.nl.	

Let op: de locatie is gewijzigd. 
Deze bijeenkomst vindt plaats in Het Dorpshuys 
in Cothen aan de C.B. Kentiestraat 2.

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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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.
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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
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

Wijk bij Duurstede
ook op Facebook

Bekendmakingen

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Zaaknummer :  431551
Voor :  maken/veranderen uitweg
Locatie :  Druivengaard 4, (3962 JV) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst:  02-09-2022

Zaaknummer :  431650 
Voor :  plaatsen overkapping
Locatie :  Badorfstraat 7, (3962 CB) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst:  04-09-2022

Zaaknummer :  432635
Voor :  plaatsen zeecontainer
Locatie :  Rijndijk ongenummerd (Gravenbol), 
  Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 06-09-2022

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

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 396897
Voor : aanleg padelbanen
Locatie : Lekdijk Oost 15, (3961 MB) Wijk bij Duurstede 
Verzenddatum : 06-09-2022

Zaaknummer : 379755
Voor : aanpassing gevel
Locatie : Hordenweg 8, (3961 KC) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 07-09-2022

Zaaknummer : 422834
Voor : maken uitweg
Locatie : nabij Wijkersloot 2b, (3945 LE) Cothen
Verzenddatum : 07-09-2022

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.

Verkeersbesluiten

Parkeerverbod Irenelaan Langbroek door gele streep  
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeer-
verbod in te voeren op een deel van de Irenelaan doormiddel van 
een gele streep.

Parkeerverbod Notenakker Cothen door gele streep
Burgemeester en wethouders hebben besloten om een parkeer-
verbod in te voeren op een deel van de Notenakker doormiddel 
van een gele streep.

Aanwijzen voetpad Notenakker/Willem Alexanderweg 
Cothen
Burgemeester en wethouders hebben besloten het voetpad tus-
sen de Notenakker en de Willem Alexanderweg aan te wijzen als 
voetpad. 

Aanwijzing fietspad m.u.v. bestemmingsverkeer 
Euvenpad 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het Euvenpad 
vanaf	de	Middelweg	Oost	aan	te	wijzen	als	fietspad	m.u.v.	bestem-
mingsverkeer, zodat bewoners bij hun uitrit kunnen komen.

Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 
weken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaar-
schrift uw naam, adres en datum en onderteken het. Maak dui-
delijk tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw 
bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethou-
ders, ter attentie van Team Mens en Middelen: Juridische Zaken, 
Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.
Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. 
Wilt u opschorting? Vraag dan gelijktijdig met het indienen van uw 
bezwaarschrift een voorlopige voorziening (schorsing) aan bij de 
Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. 
Stuur uw verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, 
afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzie-
ning, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat 
u	bij	de	rechtbank	griffierecht	moet	betalen.
Wilt u meer informatie over het indienen van een bezwaar? Raad-
pleeg dan de website www.rijksoverheid.nl. Typ rechtsboven bij 
Zoeken in: ‘ Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie 
over dit onderwerp terecht.

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in het Ge-
meenteblad op overheid.nl. Het verkeersbesluit ligt vanaf de pu-
blicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de 
Gemeente.

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
tijdens evenementen

Markt en Mazijk afgesloten op zaterdag 24 september  
Vanwege het evenement Puur Wijks is op zaterdag 24 sep- 
tember van 10.00 tot 20.00 uur de Markt en Mazijk afgesloten. 
Het parkeerterrein bij de Mazijk blijft wel bereikbaar via de Munt-
straat. Tijdens het evenement wordt het eenrichtingsverkeer op 
de Achterstraat, Muntstraat, Veldpoortstraat en Langs de Wal  
(gedeeltelijk tussen de Muntstraat en Volderstraat) opgeheven. 
De Volderstraat is tijdens de het evenement een doodlopende 
straat (net als tijdens de weekmarkt).


