
Gemeente Nieuws
Woensdag 18 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

PMD-zakken ophangen op de goede plek 
Als gemeente doen we er van alles 
aan om uw omgeving schoon hou-
den. Het lastigst blijkt dat te zijn op 
plekken waar veel mensen dicht bij 
elkaar wonen. Daar is geen ruimte 
voor kliko’s. Dit is vooral in de bin-
nenstad en bij hoogbouw het geval. 
Sinds een jaar kunnen deze be- 
woners hun PMD-afval aanbieden in 
de gratis PMD-zakken. 

Iedereen heeft graag een schone 
straat. Daarom vragen we bewoners 
van de binnenstad hun PMD-zakken 
aan de GFT-verzamelkliko op te han-

gen. De bewoners van hoogbouw 
(buiten de binnenstad) doen dat 
aan de haken van de ondergrondse  
restafvalcontainer. Daarnaast hebben 
we op verschillende plekken handi-
ge, oranje kroonringen opgehangen. 
Deze zijn speciaal om uw PMD-zak 
aan op te hangen. 

Hang de zakken alleen op vaste 
tijden op
Hang uw afvalzakken op tussen don-
derdagavond 20.00 uur en vrijdag-
morgen 07.30 uur. Dat gaat nog wel 
eens mis. 

Test met bordjes over het  
ophangen van PMD-zakken
Daarom testen we de volgende 
weken het gebruik van de PMD- 
kroonringen met kleine bordjes. Er 
zijn twee verschillende bordjes. Op 
de ene staat een quiz over PMD- 
zakken. De andere is een informatie-
bordje. We bekijken welk bordje het 
meeste effect heeft. Met de bordjes 
moedigen we u aan mee te helpen 
Wijk schoon te houden.

Op 11 januari onthulde wethou-
der Wil Kosterman de bordjes
‘Ik word blij van deze kleurrijke 
bordjes met informatie,’ zegt ze. 
‘Wij werken graag samen met onze 
inwoners en daar helpt dit hopelijk 
bij. Het gaat natuurlijk niet alleen  
om aantrekkelijke communicatie, 
maar we willen ook dat iedereen 
begrijpt wat bedoeld wordt, ook 
als mensen een andere taal spreken. 
Daarom gaan we ook bordjes in an-
dere talen testen.’
De bordjes hangen tot 1 februari 
2023 bij de ondergrondse contai-
ners. Het hangt van het effect af,  
of ze blijven of naar een volgende 
bestemming gaan. 

Meldpunt Zorgfraude
Bent u of kent u iemand die zorg ontvangt? Het is belangrijk dat het zorggeld 
terechtkomt bij de mensen die dit nodig hebben. Daarom doen wij er alles 
aan om fraude te voorkomen en op te sporen. Door goed met zorggeld 
om te gaan, houden we de zorg betaalbaar. Heeft u een vermoeden van  
zorgfraude? Dan kunt u dit melden bij het Meldpunt Zorgfraude via  
wijkbijduurstede.nl/meldpunt-vermoeden-zorgfraude-wmo-en-jeugd.

Agenda voor de openbare raadsver-
gadering van 24 januari vanaf 19.30 
uur. De Voorbespreking wordt 
live uitgezonden, maar ook bent 
u van harte welkom om de ver-
gadering bij te wonen.

De voorbespreking start om 19.30 
uur en zal onderverdeeld zijn in twee 
gelijklopende parallelle sessies. 
De volgende onderwerpen komen tij-
dens vergadersessie één aan de orde:

• De uitgewerkte scenario’s van het 
integraal huisvestingsplan

• De gemeenschappelijke regeling 
AVU

De volgende onderwerpen komen tij-
dens vergadersessie twee aan de orde:

• Gemeentelijk verkeers- en ver-
voersplan

• Verordening instructie voor de 
griffier 2023

• Verordeningen raadscommissies 
2023

• Regelement van Orde

Voor de inhoud van de onder-
werpen, kunt u terecht op  www.
wijkbijduurstede.nl / Bestuur en Or-
ganisatie / Gemeenteraad 

Als u nadere vragen heeft over de 
inhoud van de onderwerpen of over 
het fysiek bijwonen van de verga-
deringen, kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffie via het mailadres:  
griffie@wijkbijduurstede.nl. 

Avond van 
de raad

Nieuws op onze website:
• Startpunt Werk opent haar deuren in de Kansfabriek. Drie organisaties 

werken nu samen als Startpunt Werk: Stichting Binding, WijkinCon-
tact en De Wijkse Dienst slaan de handen ineen. Kijk voor meer informatie 
op wijkbijduurstede.nl.

• Het Stadspark in Wijk bij Duurstede krijgt dit jaar natuurvrien-
delijke oevers. De gemeente Wijk bij Duurstede ontvangt hier een bij-
drage van € 45.000 voor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
Hiermee maakt de gemeente een stap naar het klimaatbestendig maken 
van het stedelijk gebied van Wijk bij Duurstede.

Doe mee met de inkoopactie 
voor woningisolatie
De gemeente Wijk bij Duurstede wil zoveel mogelijk inwoners helpen  
energie te besparen. Daarom start ze een inkoopactie voor woningisolatie, 
samen met Jouw Huis Slimmer en het Duurzaam Bouwloket. Inwoners van 
wie de woning in aanmerking komt, ontvingen een huis-aan-huisbrief.

Isoleren maakt uw huis energiezuiniger en comfortabel. Ook gaat de ener- 
gierekening meteen omlaag. Een goed geïsoleerd huis bespaart al gauw 
een paar honderd euro per jaar. Met de inkoopactie kunnen inwoners hun 
spouwmuur, vloer en bodem laten isoleren. 

Aanmelden inkoopactie 
Aanmelden voor de inkoopactie kan tot en met 15 maart. Op 26 januari 
organiseert het Duurzaam Bouwloket een online informatieavond om wo-
ningeigenaren te informeren over de inkoopactie. Voor meer info, aanmelden 
en de voorwaarden kijkt u op jouwhuisslimmer.nl/wijk-inkoopactie. 
Hulp nodig bij het aanmelden voor de informatieavond of de inkoopactie?
Kom dan naar het inloopspreekuur van Grip op de Knip op dinsdagavond 
tussen 19.00 en 20.00 op Steenstraat 14A, Wijk bij Duurstede.

Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo)

Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer : 512992
Voor : veranderen kozijn
Locatie : Toon van Dijkstraat 2, (3945 HG) Cothen
Datum ontvangst : 05-01-2023

Zaaknummer : 513485
Voor : maken passeerplaatsen
Locatie : Gooyerdijk ongenummerd, Langbroek
Datum ontvangst : 06-01-2023

Zaaknummer : 514016
Voor : veranderen bestaand gebouw
Locatie : Langs de Rijn 1, (3962 EJ) Wijk bij Duurstede
Datum ontvangst : 09-01-2023

Zaaknummer : 515828
Voor : wijzigen voorgevelkozijn

Locatie : Karolingersweg 199, (3962 AG) Wijk bij Duur- 
  stede
Datum ontvangst : 11-01-2023
Aanvragen kunnen alleen worden ingezien. Zie voor meer informatie 
onder Inzien en afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 442935
Voor : plaatsen woonunits seizoensarbeiders
Locatie : nabij Groenewoudseweg 18, Cothen
Verzenddatum : 05-01-2023

Zaaknummer : 483356
Voor : vergroten woning
Locatie : Doornseweg 47, (3947 MB) Langbroek
Verzenddatum : 05-01-2023

Zaaknummer : 485270
Voor : plaatsen zonnepanelen
Locatie : Ambachtspad 24, (3945 BG) Cothen
Verzenddatum : 11-01-2023

Zaaknummer : 512992
Voor : veranderen kozijn
Locatie : Toon van Dijkstraat 2, (3945 HG) Cothen
Verzenddatum : 11-01-2023

Kennisgeving verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht hebben besloten voor de volgende aanvraag, met zaaknummer 
458310, de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 
6 weken:

Voor : Project “Oprichten dakopbouw” bestaande uit de  
  activiteiten Bouwen van een bouwwerk
Locatie : Londiniumdreef 107, (3962 XZ) Wijk bij Duurstede
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 februari 2023.

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 

Bekendmakingen

Huis van de Gemeente
Bezoekadres:
Karel de Grotestraat 30
Postadres: 
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede
Telefoon: (0343) 595595
Website: www.wijkbijduurstede.nl
E-mail: info@Wijkbijduurstede.nl

De gemeente is elke dag telefonisch 
bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
Openingstijden:
Maandag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Dinsdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Woensdag 13.00 uur tot 19.00 uur
Donderdag 08.30 uur tot 12.30 uur 
Vrijdag 08.30 uur tot 12.30 uur

Paspoort, rijbewijs of ID-kaart
aanvragen of ophalen?
Maak een afspraak met ons op
www.wijkbijduurstede.nl

Calamiteitennummer:
Buiten kantooruren
Telefoon: 06-53219128

Milieustraat:
Middelweg Oost 1
Maandag t/m zaterdag
van 09.00 tot 12.00 uur

Spoedlijn huisartsen:
Telefoon: 576363
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sprake van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet 
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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.
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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-
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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

Bekendmakingen - vervolg

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 
zoeken op ‘Bouwplannen en tekeningen inzien’, waarna u kunt klik-
ken op ‘Direct online regelen: inzage bouwdossiers’. Het inzien van 
digitale bouwdossiers is gratis. Aan het inzien van niet gedigitaliseer-
de 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 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 
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, dui-
delijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd,  
gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet wor-
den 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 
(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 

Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duurstede 
januari 2023
De raad heeft de Algemene Plaatselijke Verordening Wijk bij Duur-
stede januari 2023 vastgesteld. Deze verordening wordt geregeld ge-
actualiseerd. Met de vaststelling van deze nieuwe verordening heeft 
de gemeente weer een actuele Algemene Plaatselijke Verordening. 
De verordening is te vinden op overheid.nl in het gemeenteblad van 
Wijk bij Duurstede en bij de lokale regelgeving.

Delegatiebesluit Wijk bij Duurstede 2022
De raad heeft het Delegatiebesluit Wijk bij Duurstede 2022 vastge-
steld. Hiermee heeft de gemeente een actueel delegatiebesluit, zodat 
wettelijke termijnen gehaald kunnen worden en andere procedures 

sneller kunnen verlopen. Het delegatiebesluit is ook te vinden op 
overheid.nl in het gemeenteblad van onze gemeente en bij de lokale 
regelgeving.


