
Gemeente Nieuws
Woensdag 11 januari 2023

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

De nieuwe gemeentegids is gratis af te halen
De gemeentegids 2023 ligt weer voor u klaar! In de gids staat allerlei informatie over o.a. de gemeente en het gemeen-
tebestuur. Maar net als altijd vindt u er ook een overzicht in van de organisaties, verenigingen en instellingen in onze 
gemeente. De gemeentegids kunt u op deze plekken gratis ophalen: 

Leest u liever de digitale versie?
De gemeentegids is ook beschikbaar als e-book 
en per onderwerp alfabetisch op internet. 
U vindt deze op onze website: https://www.wijk-
bijduurstede.nl/over-wijk-bij-duurstede/gemeen-
tegids. Op die webpagina kunnen organisaties, 
verenigingen en instellingen via een formulier hun 
gegevens toevoegen of laten aanpassen. 

FMR Producties geeft de gemeentegids uit
Dit is de enige organisatie die elk jaar adverten-
ties werft voor in onze gemeentegids. 

Vaccinatielocatie blijft in Wijk bij 
Duurstede maar niet meer elke 
dinsdag
GGD regio Utrecht blijft vaccineren op Sportpark Mariënhoeve. Vanaf nu 
gebeurt dat niet meer elke dinsdag maar elke 2 weken. Tot eind maart 2023 
kunt u van 10.00-17.00 uur terecht op de volgende data:
• 10 en 24 januari
• 7 en 21 februari
• 7 en 21 maart
U kunt zonder afspraak binnen lopen. Kijk voor alle informatie over co-
ronavaccinatie op ggdru.nl/locatie/vaccinatielocaties/. 

Agenda voor de openbare raadsverga-
dering van 17 januari vanaf 19.30 uur. 
De themabijeenkomst wordt niet uit-
gezonden, maar u bent van harte wel-
kom om de vergadering bij te wonen.
De themabijeenkomst start om 19.30 
uur en zal onderverdeeld zijn in twee 
gelijklopende parallelle sessies.

De volgende onderwerpen ko-
men tijdens vergadersessie één 
aan de orde:
• Terugkoppeling van jaarwisseling 

door Burgemeester Meerts
• Sociaal Domein inclusief toezicht 

op rechtmatigheid van geleverde 
zorg

• Governance en verbonden partijen

De volgende onderwerpen ko-
men tijdens vergadersessie twee 
aan de orde:
• Terugkoppeling van jaarwisseling 

door Burgemeester Meerts
• Energie armoede
• Integraal veiligheidsplan

Voor de inhoud van de onder-
werpen, kunt u terecht op https:// 
wijkbijduurstede.raadsinformatie.nl/

Als u nadere vragen heeft over de lo-
catie en tijden van de onderwerpen of 
over het fysiek bijwonen van de ver-
gaderingen, kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffie via het mailadres: 
griffie@wijkbijduurstede.nl.

Avond van 
de raad

Nieuws op onze website:
• Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op woensdag 18 

januari een informatiebijeenkomst over de dijkversterking tussen 
Wijk bij Duurstede en Amerongen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt 
u informatie over o.a. het ontwerp projectplan Waterwet, het milieueffec-
trapport (MER) en de ontwerpvergunningen. Aanmelden is niet nodig. U 
leest er meer over op wijkbijduurstede.nl bij de nieuwsberichten. 

• Een stabiel thuis is essentieel is voor de ontwikkeling van een kind, maar 
soms speelt er thuis iets waardoor er extra steun nodig is voor gezinnen, 
of waardoor het beter is om bij pleegouders of in een gezinshuis te wonen. 
In onze gemeente is er een tekort aan pleegouders en gezinshuisouders. 
Op 30 januari 2023 om 19.30 uur is er een bijeenkomst in onze regio. 
Pleegouders en gezinshuisouders vertellen graag hun verhaal. Ga naar 
www.openjethuis.nl voor meer informatie en om u aan te melden!

Wijkse Warme Winter
Iedereen wil er in de winter thuis warm bij zitten. Door de stijging van de 
energiekosten is het niet voor alle inwoners mogelijk om thuis iedere dag 
het huis aangenaam te verwarmen. Daarom is er vanuit de Wijkse samen-
leving een initiatief ontstaan: Wijkse Warme Winter. Warmte en gezelligheid 
gratis beschikbaar voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en 
Langbroek.

Op verschillende locaties in de gemeente Wijk bij Duurstede kunt u t/m 
31 maart terecht voor gratis koffie en thee in een warme ruimte. Maak een 
gezellig praatje, ga rustig zitten lezen, doe een spelletje of kom aan een tafel 
werken. U kunt terecht in de bibliotheken in Wijk, Cothen en Langbroek. 
Ook zijn de deuren geopend van het E&E Gasthuis, de kinderboerderij in 
Wijk en buurthuis Heul Gezellig. Er komen nog meer plekken bij.   

Word vrijwilliger 
Wilt u meehelpen mede inwoners de winter door te helpen, dan kan dat. 
De Wijkse Warme Winter is op zoek naar vrijwilligers. Wilt u gastheer of 
dame zijn op één van de locaties? Of wilt u meedoen bij het organiseren van 
activiteiten? Stuur dan een mail naar verbondenbuurt@stichting-binding.nl. 
De organisaties van de Wijkse Warme Winter zijn Stichting Binding, Verbon-
den Buurt, de Voedselbank, de Wijkse Rotaryclub, Wijks Omgevingsfonds, de 
Lions, de WABO, bibliotheek Z-O-U-T en de gemeente Wijk bij Duurstede.  

Gratis isolatie voor inwoners met laag inkomen
Enkele tientallen inwoners hebben 
van de gemeente een brief gekregen. 
Zij kunnen muren van hun huis gra-
tis laten isoleren. Isoleren bespaart 
veel energie. De energierekening 
gaat meteen met honderden euro’s 
per jaar omlaag. Een geïsoleerd huis 
wordt prettiger om in te wonen. Het 
blijft warmer in de winter en koeler 
in de zomer. 
 

De gemeente betaalt
De inwoners die in aanmerking 
komen, hoeven geen geld voor te 
schieten. De gemeente betaalt alles. 
Zo wil de gemeente isolatie van de 
spouwmuur mogelijk maken voor 
woningeigenaren met lagere inko-
mens. 
De actie is voor mensen die een ei-
gen woning hebben en de energie-
toeslag hebben gekregen. Deze in- 

 
woners hebben afgelopen week een 
brief gehad. Heeft u de brief gemist? 
Ga naar www.wijkbijduurstede.nl/
nieuws voor meer informatie en de 
voorwaarden. 

Komt u in aanmerking en wilt u gra-
tis isolatie? Meld u voor 31 januari 
2023 aan. Dan wordt u dit voorjaar 
geholpen.

Bijeenkomst voor organisatoren 
van evenementen
Op 16 januari is er een bijeenkomst voor organisatoren van evenementen. 
Het onderwerp is ‘Aanpak plattegronden bij evenementen’. Locatie: Huis van 
de Gemeente in Wijk bij Duurstede. Inloop is om 19.00 uur, start om 19.30 
uur en het duurt tot 21.30 uur. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meld u dan aan 
bij Leja van Nispen via e-mail: l.vannispen@wijkbijduurstede.nl

• Cothen  
o ’t Dorpshuys van Cothen
o Spar supermarkt

• Langbroek
o Dorpshuis De Toekomst
o de Versmarkt

• Wijk bij Duurstede
o Huis van de Gemeente
o VVV

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
Woensdag 11 januari 2023

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-
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• 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

Resultaten parkeeronderzoek 
in Wijk bij Duurstede
Eind 2021/begin 2022 voerde het 
college van burgemeester en wet-
houders een groot parkeeronder-
zoek uit. Uit het onderzoek blijkt 
dat het parkeren voor bewoners 
met een parkeervergunning inder-
daad een knelpunt is. Er zijn niet 
altijd voldoende parkeerplaatsen 
en regelmatig staan andere auto’s in 
het vergunningengebied. Bewoners 
moeten daardoor soms verder lo-
pen naar een parkeerplaats dan ge-
wenst is. 
Het zal u niet verbazen: bewoners 
en ondernemers zijn vooral on-
tevreden over het aantal parkeer-
plaatsen. De meeste bezoekers van 
de binnenstad zijn tevreden over 
het parkeren. 

Nu gaan we verder met het 
schrijven van de Parkeernota
Het maken van de Parkeernota is 
onderdeel van het Gemeentelijke 
Verkeer en Vervoersplan. In het vol-
gende half jaar wordt de Parkeer-
nota opgesteld. Hierin komt het 
gewenste parkeerbeleid met ver-
beteringen en maatregelen te staan. 
Vindt u het leuk om hieraan mee te 
werken? 

U kunt meedoen via de klank-
bordgroep
Het maken van de Parkeernota 
gebeurt in samenwerking met een 
klankbordgroep. Lijkt het u leuk om 
deel te nemen aan die klankbord-
groep? Stuur dan een mailtje naar 
info@wijkbijduurstede.nl.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer : 503288
Voor : onderhoud Beermuur
Locatie : Dijkstraat ongenummerd, Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 22-12-2022

Zaaknummer : 503486
Voor : verduurzamen woning
Locatie : Mazijk 3, (3961 BN) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 23-12-2022

Zaaknummer : 506161
Voor : plaatsen dakkapel en vergroten woning
Locatie : Hunze 5, (3961 JA) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 28-12-2022

Zaaknummer : 507646
Voor : plaatsen zonnepanelen
Locatie : Peperstraat 30, (3961 AT) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 31-12-2022

Zaaknummer : 508073
Voor : veranderen bestaand gebouw
Locatie : Kerkdwarsweg 3, (3945 BP) Cothen
Datum ontvangst : 02-01-2023

Zaaknummer : 509228
Voor : maken uitweg
Locatie : Cotherweg 10, (3947 MS) Langbroek
Datum ontvangst : 02-01-2023

Zaaknummer : 511210
Voor : wijzigingen gevel
Locatie : Kokkestraatje 35a, (3961 BM) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 04-01-2023

Zaaknummer : 511538
Voor : plaatsen dakkapel
Locatie : Schepenen 48, (3961 LS) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 04-01-2023

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

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 502265
Voor : maken uitweg
Locatie : Zandweg 116, (3962 EE) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 22-12-2022

Zaaknummer : 456098
Voor : vergroten bedrijfsgebouw
Locatie : Molenvliet 30, (3961 MV) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 23-12-2022

Zaaknummer : 467945
Voor : plaatsen zonnecollectoren
Locatie : Oeverstraat 21a, (3961 AM) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 27-12-2022

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 vergunning-
verleners 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 beschikking 
en de bijbehorende stukken vanaf de datum van verzending inzien. Via 
www.wijkbijduurstede.nl kunt u de vergunning inzien door te zoe-
ken 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 dos-
siers zijn kosten verbonden. 

Als u de verleende vergunning wilt bespreken, dan kunt u hiervoor 
een afspraak maken via www.wijkbijduurstede.nl. Hierbij kunt u zoe-
ken op ‘Afspraak maken en direct online regelen’, waarna u kunt klik-
ken op ‘Afspraak met team Bouwen’.

In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide voorbereidings-
procedure uit de Algemene wet bestuursrecht, in die gevallen kunt 

Bekendmakingen

Wanneer kunt u stemmen?
Woensdag 15 maart 2023 
van 7.30-21.00 uur.

Provinciale staten- en 
waterschapsverkiezingen

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de 
provinciale staten en de algemeen besturen van de 
waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie 
de komende 4 jaar over de plannen van de provincie 
en het waterschap beslissen.

Kunt u niet zelf 
naar het stemlokaal?
Bijvoorbeeld omdat u besmet bent met het 
coronavirus of omdat u op vakantie bent? 
Iemand anders kan voor u stemmen. Dat 
kan op twee manieren:

Via een onderhandse volmacht
Vul de achterkant van uw stempas in. Geef 
uw stempas mee aan de persoon die voor 
u gaat stemmen. Geef ook een kopie van 
uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een 
foto zijn op een mobiele telefoon of tablet. 
Zorg dat de foto goed leesbaar is.

Via een schriftelijke volmacht
Vraag hiervoor een formulier aan bij uw 
gemeente. U en de persoon die voor u gaat 
stemmen, vullen het formulier in. Het 
formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 
binnen zijn bij de gemeente.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas 
aan. Dit kan schriftelijk uiterlijk vrijdag 10 maart of aan de balie 
van het gemeentehuis tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. 

Waar kunt u stemmen?
Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op de website 
van de gemeente of op waarismijnstemlokaal.nl. 
Kort voor de verkiezingen ontvangt u thuis ook een 
overzicht met alle stemlokalen.

Toegankelijkheid stemlokaal
Heeft u vragen over de toegankelijkheid van het 
stemlokaal? Op waarismijnstemlokaal.nl staat welke 
stemlokalen (extra) toegankelijk zijn voor bijvoorbeeld 
slechtzienden of mensen in een rolstoel. U kunt dit ook 
navragen bij uw gemeente.

Wat heeft u nodig om te stemmen?
Uw stempas: deze ontvangt u uiterlijk woensdag 
1 maart 2023.

Uw identiteitsbewijs: dat kan een paspoort, 
identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument zijn. 
Dit identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Meer informatie?
Kijk op de website van uw gemeente 
of op elkestemtelt.nl.

Wilt u in een andere gemeente stemmen?
Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dit kan schriftelijk uiterlijk 
vrijdag 10 maart of aan de balie van het gemeentehuis tot 
dinsdag 14 maart 12.00 uur.

Bij de provinciale statenverkiezingen en de waterschaps-
verkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in alle 
stemlokalen binnen uw provincie of waterschap.

Op wie kunt u stemmen?
Op de website van uw provincie en 
waterschap vindt u informatie over de 
politieke partijen en kandidaten die 
meedoen aan de verkiezingen.

Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de 
kandidatenlijsten. Op de websites van de 
partijen leest u hun plannen.

 15 maart 2023   



Gemeente Nieuws
Woensdag 11 januari 2023

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

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 bestuurs-
recht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar 
maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duide-
lijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, geda-
teerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht 
aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
Team Advies & Ondersteuning: 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 (schor-
sing) 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. of 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.

Verkeersbesluit

Opheffen laad- en losplekken & aanwijzen gehandicaptenparkeer-
plaats Van Egmondplein Wijk bij Duurstede 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de laad- en 
losplekken op te heffen op het Van Egmondplein en een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te wijzen.    

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 we-
ken na verzenddatum bezwaar maken. Zet op het bezwaarschrift uw 
naam, adres en datum en onderteken het. Maak duidelijk tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Stuur uw bezwaarschrift naar 
het college van burgemeester en wethouders, 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, af-
deling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, 
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 Zoe-
ken in: ‘ Bezwaar en beroep’. U komt dan bij de informatie over dit 
onderwerp terecht.

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in het Gemeen-
teblad op overheid.nl. Het verkeersbesluit ligt vanaf de publicatieda-
tum gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente.

Bekendmakingen - vervolg


