
Gemeente Nieuws
Woensdag 25 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

Waar en wanneer kunt u terecht 
voor de Wijkse Warme Winter?
Meerdere organisaties en verenigingen heb-
ben hun eigen plek ter beschikking gesteld. De  
locaties zijn vanaf 2 januari t/m 31 maart open 
op de genoemde tijden voor warmte en gezellig- 
heid. Tijdens de service-uren is er ook een gast-
vrouw/gastheer voor extra gezelschap en ge- 
garandeerd een kopje koffie of thee.

Dit overzicht staat ook op de website 
van Stichting Binding:
stichting-binding.nl/wijksewarmewinter

Locatie Openingstijden
Bibliotheek Wijk bij Duurstede Maandag: 8.30-17.00 uur
Adres: Karel de Grotestraat 30  Dinsdag: 8.30-17.00 uur
in Wijk bij Duurstede Woensdag: 8.30-19.00 uur 
 Donderdag: 8.30-17.00 uur
 Vrijdag: 8.30-17.00 uur
 Zaterdag: 10.00-13.00 uur

 Service-uren: vanaf half februari is op  
 deze locatie een gastheer of vrouw  
 aanwezig op maandag, dinsdag en  
 donderdag tussen 9.00 en 16.00 uur. 

Bibliotheek Cothen Maandag: 11.30-14.00 uur
Adres: Burgemeester van Beeck  Woensdag: 13.30-15.00 uur
Calkoenstraat 27 in Cothen Donderdag: 19.00-20.00 uur 

 Service-uren: dinsdag en vrijdag 
 van 10.00-13.00 uur

Bibliotheek Langbroek Woensdag: 18.00-20.00 uur
Adres: Prinsenplein 3 Vrijdag 15.00-17.00 uur
in Langbroek 

Dorpshuis De Toekomst
Adres: Prinsenplein 3 in Langbroek Dinsdag: 14.00-16.00 uur
 Donderdag: 14.00-16.00 uur

Plein E&E gasthuis  Maandag t/m vrijdag
Adres: Gansfortstraat 4  tussen 10.00-17.00 uur
in Wijk bij Duurstede 

 Service-uren: maandag, dinsdag,  
 donderdag, vrijdag  
 tussen 10.00-12.00 uur

Kinderboerderij De Vliert Maandag t/m vrijdag:  8.30-16.00 uur 
Droogoven 1  Zaterdag en zondag: 10.30-13.00 uur
in Wijk bij Duurstede en van 14.00-16.00 uur

 Service-uren: dinsdag  
 van 10.00-13.00 uur 
 en donderdag van 13.00-16.00 uur

Heul Gezellig Donderdag: 10.00-12.00 uur
Birkastraat 25  (inloopactiviteit)
in Wijk bij Duurstede Zaterdag: 14.00-17.00 uur 
 (inloopactiviteit)

 Service-uren: 
 dinsdag tussen 10.00-16.00 uur

Vanaf dit jaar haalt ReShare het textiel in onze gemeente op 
ReShare is de afdeling van het Leger des Heils die zich bezighoudt met textiel. 
Samen met 11 Utrechtse gemeenten heeft Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 
de aanbesteding hiervoor uitgevoerd. De gemeente Wijk bij Duurstede sloot 
daarop een contract met ReShare. 

Wethouder Wil Kosterman: ‘Door 
deze nieuwe overeenkomst hebben 
we meer grip op wat er gebeurt met 
het ingezamelde textiel. Het wordt 
hergebruikt of gerecycled. Is een 
bepaald product écht niet meer te 
recyclen? Dan gaat het naar gecon-
troleerde verbranding met energie-
opwekking bínnen Nederland.’

ReShare heeft handlos-
containers geplaatst
Handloscontainers zijn containers, 
waarbij medewerkers het textiel met 
de hand uit de containers halen. Deze  
medewerkers zijn mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Zij 
legen ongeveer 2 keer per week 
de containers. Reshare gaat la-
ter dit jaar elektrische inzamel-
voertuigen gebruiken. Dan rijden 
in onze gemeente dus geen ver- 
vuilende vrachtwagens meer bij de 
textielinzameling.

Uit het ingezamelde textiel 
wordt herdraagbare kleding ge-
haald
Deze opnieuw te dragen kleding 
krijgt een tweede leven via tweede-
hands kledingwinkels van ReShare. 
Het gaat ook naar andere afnemers 
binnen en buiten Nederland en 
naar verschillende organisaties voor 
noodhulp. 

Alle restkleding wordt garen en 
krijgt daarna een nieuw ‘leven’
Kleding die niet opnieuw draag-
baar is, wordt gesorteerd op kleur 
en de materialen waarvan het ge-
maakt is. Daarna worden de kno-
pen, ritsen en merkjes automa-
tisch verwijderd. De overgebleven 
stof wordt in kleine lapjes geknipt. 
Deze grondstof van hoge kwali-
teit wordt garen voor de textielfa-
brieken. Van dat gerecyclede garen  

maken de fabrieken weer nieuwe 
lappen stoffen. Om bijvoorbeeld 
nieuwe kleding van te maken. Zo 
is de cirkel rond en zijn er minder 
grondstoffen nodig.

Kleding is geen wegwerpartikel
Om nieuw textiel te maken, zijn veel 
meer grondstoffen nodig. Dat heeft 
een negatieve invloed op het milieu. 
Liever zien we een circulaire textiel-
keten, waarbij stof of materiaal op-
nieuw wordt gebruikt. In plaats van 
kleding als een soort wegwerpartikel 
te gebruiken, zetten we in op lange-
re levensduur. Dat lukt door het te  
repareren, opnieuw te gebruiken en 
te recyclen. 

Wat kunt u zelf doen?
• Laat uw kapotte kleding repare-

ren;
• Of vermaak kleding, zodat het 

langer mee kan;
• Koop en verkoop tweedehands 

kleding via kringloopwinkels, 
Marktplaats of Vinted;

• Neem deel aan kledingruil;
• Let bij de koop van nieuwe kle-

ding op de duurzaamheid van de 
materialen;

• Lever textiel schoon en droog en 
in een gesloten zak in;

• Lever geen nat of vies textiel in;
• Lever al uw textiel in, ook als het 

kapot of gescheurd is.

Veiligheidsavond 
9 februari 2023
Maarten uit Wijk bij Duurstede laat een paar keer per dag zijn hond uit. 
Het valt hem daarbij op, dat de gordijnen van een woning in de straat altijd 
dicht zijn. De eigenaren hebben hun huis verhuurd, omdat ze een paar jaar 
in het buitenland werken, weet Maarten. De nieuwe bewoners ziet hij nooit, 
al staat er ’s avonds wel eens een auto voor de deur. Hij besluit de politie 
te bellen. Dat bleek een verstandig besluit: in het huis trof de politie een 
wietplantage aan!  

Dit is een voorbeeld van hoe criminelen in uw woon- en/of 
werkomgeving kunnen ‘opereren’
Deze vorm van criminaliteit noemen we ondermijnende criminaliteit. Daar-
naast is er een flinke toename van digitale criminaliteit (cybercriminaliteit): 
oplichting en fraude via telefonisch contact en/of internet. Vorig jaar waren 
er bijna drie keer zoveel aangiftes van cybercriminaliteit dan in 2021, schreef 
het AD op 18 januari. Wat kunt u zelf doen? Waar kunt u iets melden?

Kom op 9 februari naar de voorlichtingsavond over digitale 
veiligheid en ondermijning
Wilt u meer te weten komen over ondermijnende criminaliteit en uw di-
gitale veiligheid? Kom dan op 9 februari naar de interactieve voorlichtings- 
avond voor inwoners en ondernemers. Verschillende experts vanuit o.a.  
de politie geven antwoord op vragen als: ‘Hoe herken ik ondermijnende 
criminaliteit en digitale criminaliteit? Waar kan ik melding maken en hoe 
bescherm ik mijzelf?’

De bijeenkomst is in het Huis van de Gemeente. De avond start om  
19:00 uur en duurt ongeveer tot 21:00 uur. U bent van harte welkom op  
9 februari! 

Avond van 
de raad

Op onze website:
Woningcorporatie Heuvelrug Wo-
nen en haar huurdersorganisatie 
hebben met de gemeente Wijk bij 
Duurstede prestatieafspraken ge-
maakt. Die gaan over het ‘wonen’ 
in de gemeente. Voor (toekomsti-
ge) huurders betekenen de afspra-
ken: meer kans op een huis, wonen 
in een huis met zorg als dat nodig 
is en energiezuiniger wonen.

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 woningiso-
latie, samen met Jouw Huis Slimmer 
en het Duurzaam Bouwloket. Inwo-
ners van wie de woning in aanmer-
king komt, hebben vorige week een 
huis-aan-huisbrief gehad. 

Isoleren maakt uw huis energiezui-
niger en comfortabel. Ook gaat de 
energierekening meteen omlaag. 
Een goed geïsoleerd huis bespaart 
al gauw een paar honderd euro per 

jaar. Met de inkoopactie kunnen in-
woners hun spouwmuur, vloer en 
bodem laten isoleren. 

Online informatiebijeenkomst
Op 26 januari organiseert het Duur-
zaam Bouwloket een online informa-
tieavond om woningeigenaren te in-
formeren over de inkoopactie. Meldt 
u zich na het webinar aan voor de 
inkoopactie? Geen probleem, u kunt 
het na afloop terugkijken. 

Aanmelden inkoopactie 
Aanmelden voor de inkoopactie kan 

tot en met 15 maart. Deelnemers 
ontvangen vrijblijvend een offerte 
van één van de isolatiebedrijven. 
Voor meer info, aanmelden en de 
voorwaarden kijkt u op jouwhuis-
slimmer.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 dinsdag-
avond tussen 19.00 en 20.00 op 
Steenstraat 14A, Wijk bij Duurstede. 

Agenda voor de openbare raadsver-
gadering van 31 januari vanaf 19.30 
uur. De Raadsvergadering wordt 
live uitgezonden, maar ook 
bent u van harte welkom om de  
vergadering bij te wonen.

De raadsvergadering start om 19.30 
uur in het Huis van de Gemeente.

De volgende onderwerpen zullen tij-
dens de vergadersessie aan bod ko-
men:

• De uitgewerkte scenario’s van het 
integraal huisvestingsplan

• De gemeenschappelijke regeling 
AVU

• Gemeentelijk verkeers- en ver-
voersplan

• Verordening instructie voor de 
griffier 2023

• Verordeningen raadscommissies 
2023

• Reglement van Orde

Voor de inhoud van de on-
derwerpen, 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 fysiek bijwonen van de verga-
deringen, kunt u contact opnemen 
met de raadsgriffie via het mailadres:  
griffie@wijkbijduurstede.nl. 

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.

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)

Verleende omgevingsvergunningen
Zaaknummer : 468902
Voor : Oprichten kersenoverkapping
Locatie : nabij Groenewoudseweg 9, Cothen
Verzenddatum : 17-01-2023

Zaaknummer : 511210
Voor : wijzigingen gevel
Locatie : Kokkestraatje 35a, (3961 BM) Wijk bij Duurstede
Verzenddatum : 17-01-2023

Zaaknummer : 466328
Voor : nieuwbouw bedrijfspand
Locatie : Wijkersloot 16 en 16a, (3945 LE) Cothen
Verzenddatum : 18-01-2023

Zaaknummer : 493982
Voor : plaatsen zonnepanelen
Locatie : Ambachtspad 22, (3945 BG) Cothen
Verzenddatum : 18-01-2023

Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede maken bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning te verlenen:
• Bouwen van een bouwwerk
• Strijdig gebruik (afwijken bestemmingsplan)
Locatie : Broekweg ongenummerd, Wijk bij Duurstede 
Type : uitgebreide procedure

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken lig-
gen met ingang van 26 januari 2023 gedurende 6 weken ter inzage in 
het Huis van de Gemeente in Wijk bij  Duurstede en zijn op afspraak 
in te zien.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk ziens- 
wijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders, ter attentie van Team Leefomge-
ving, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede onder vermelding van 
het zaaknummer 464612.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke  
beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

 
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van gemeente Wijk bij Duurstede 
maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag, met 
zaaknummer 482531, de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken:

Voor : Project “Maken uitweg” bestaande uit de 
  activiteiten Maken of veranderen van een uitweg
Locatie : Zandweg 92, (3962 ED) Wijk bij Duurstede

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 maart 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 vergun- 
ningen uiteraard wel in contact komen met de gemeente. Hiervoor 
kunt u contact opnemen via 0343 595595 en vragen naar de ver- 
gunningverleners van team Leefomgeving. U kunt ook een email  
sturen aan info@wijkbijduurstede.nl of u kunt hiervoor een af- 
spraak 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 gedigitali- 
seerde dossiers zijn kosten verbonden. 

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

In sommige gevallen is er sprake van de uitgebreide 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,  
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 wethouders, ter atten-
tie 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. 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.

Mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit 
Regiotaxi Utrecht 2023 vastgesteld

Het college en de burgemeester van Wijk bij Duurstede hebben op 
17 januari 2023 het ‘Mandaat-, volmacht-, machtigingsbesluit Regiotaxi 
Utrecht 2023’ vastgesteld. In de mandaatregeling zijn de bestuurlijke 
kaders en uitgangspunten voor de Samenwerkingsovereenkomst Re-
giotaxi Utrecht 2023 juridisch vastgelegd. Dit betreft een samenwer-
king tussen 22 Utrechtse gemeenten en de Provincie Utrecht om te 
voorzien in het sociaal recreatief Wmo vervoer, Openbaar Vervoer en 
aanvullend Openbaar Vervoer. 

Verordening vastgesteld

De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede heeft op 13 december 2022 
de verordening ‘Kwijtschelding voor door de BSR geheven gemeente-
lijke belastingen Wijk bij Duurstede 2023’ vastgesteld. De oude ‘Re-
geling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Wijk bij Duurstede 
2013’ wordt ingetrokken.
Deze verordening is aangepast naar aanleiding van de nieuwe de Re-
geling kwijtschelding belastingen medeoverheden die op 17 septem-
ber 2022 in werking is getreden. Met de nieuwe regeling hebben de 
gemeenten de mogelijkheid om het bedrag aan financiële middelen 
dat niet meetelt bij de berekening van het vermogen te verhogen. 

 

Verkeersbesluiten

• Burgemeester en wethouders hebben besloten om een gele streep 
aan te leggen op de Weidedreef in Langbroek. 

• Burgemeester en wethouders hebben besloten om een gehandi-
captenparkeerplaats aan te wijzen op de Jacob van Ruisdaelstraat 
in Wijk bij Duurstede.    

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, afdeling be-
stuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht. Houd er rekening mee dat u bij de recht-
bank 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.

Bekendmakingen


