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Kort Nieuws

Heuvelrug Sportief en Gezond

Fietsmaatjes gezocht in Doorn en Driebergen

Afvalinzameling

Wie wil helpen om Fietsmaatjes

Papier

in Doorn en Driebergen-

27 augustus:

Rijsenburg op te zetten?

Driebergen (Zuid), Maarn en

Fietsmaatjes is voor mensen die

Maarsbergen (bebouwde kom).

graag fietsen, maar dit niet meer
alleen willen of kunnen.
Samen met vrijwilligers trekken ze

PMD

er op een duofiets met elektrische

29 augustus:

trapondersteuning op uit.

Doorn.

Door Fietsmaatjes zijn mensen

30 augustus:

vaker buiten, meer in beweging
(Foto: Ruud van der Loos)

en krijgen ze meer sociale
contacten. Samen lekker fietsen
en genieten. Het doel is dit ook
mogelijk te maken in Doorn en
Driebergen en daar een duofiets
te plaatsen.
Fietsmaatjes al 35 jaar succesvol
De organisatie Fietsmaatjes.nl

Zo hoeft het wiel niet opnieuw

Informatiebijeenkomst

Oranjelaan 73 in Driebergen.

krijgt van Het Oranje Fonds de

uitgevonden te worden. Ook kan

Bent u enthousiast en wilt u meer

Aanmelden kan bij:

mogelijkheid het programma

er sneller op de duofiets worden

weten over Fietsmaatjes?

Arda Thijssen, Buurtsportcoach

in Nederland uit te breiden.

gestapt.

Kom dan naar de informatie-

Utrechtse Heuvelrug, arda@

Lokale organisaties worden

Kijk voor meer informatie op:

bijeenkomst op woensdag

heuvelrugsportiefengezond.nl,

opgericht en ondersteund.

www.fietsmaatjes.nl.

31 augustus om 19.30 uur op de

06 31 93 29 89.

Maarn en Maarsbergen.

Restafval
29 augustus:
Leersum.
30 augustus:
Driebergen (Zuid).

GFT
31 augustus:
Amerongen, Driebergen (Zuid)
en Overberg.

Milieustraat
Check voor een bezoek

Telefonisch
spreekuur
vertrouwenspersoon

aan milieustraat Velperengh
in Doorn wat u wel en niet
kunt afgeven:
www.heuvelrug.nl/

Wilma Boer is onafhankelijk

milieustraat.

vertrouwenspersoon Zorg en
Ondersteuning.

Maak een afspraak via:
www.mijnafvalweg.nl.

Zij heeft telefonisch spreekuur
op woensdag 7 september
van 10.30-13.30 uur. U kunt haar

Meldingen
openbare
ruimte

bereiken via: 06 12 44 39 56
of via de mail:
wilma.boer@inz-outz.nl.

Bedankt voor een geweldige doorkomst van La Vuelta!
Het was zaterdag 20 augustus een groot feest in onze gemeente met de doorkomst van La Vuelta Holanda.
Duizenden toeschouwers moedigden de wielrenners aan. De doorkomst van La Vuelta Holanda verliep vlekkeloos.
Dat was mede te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers die voorafgaand aan de doorkomst voor de
laatste instructies bijeen kwamen bij het Cultuurhuis in Doorn.

Doorgeven van meldingen
onderhoud in de openbare
ruimte kan via:
www.heuvelrug.nl/melden
of bel: (0343) 56 56 00.
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Avonden van de Raad
Maandag 29 augustus
Spoor Ruimte (voor insprekers)
19.30 uur
•

Verklaring van geen bedenkingen – Besluit omgevingsvergunning
realiseren Woonzorgcomplex en restaureren rijksmonument
De Grote Bloemheuvel, Maarsbergen

Spoor Samenleving
19.30 uur
•

Kennismaken en bijpraten directeur RDWI

•

Open agenda Samenleving

Donderdag 1 september
Beeldvorming Ruimte (voor insprekers)
20.00 uur
•

Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
Sportlaan 67, Driebergen

Kijk voor de agenda op: www.heuvelrug.nl/raad.
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Aanvragen en vergunningen
1. Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Lekdijk 5a, 3958 ND Amerongen, nieuwbouw werktuigenberging (HZ_WABO-22-1918, 17 augustus)
- Loolaan 29, 3971 PK Driebergen-Rijsenburg, vellen 3 bomen (HZ_WABO-22-1958, 21 augustus)
- ‘t Oostrom 3, 3972 CZ Driebergen-Rijsenburg, aanvraag brandveilig gebruik (HZ_WABO-22-1928, 17 augustus)
- Koningin-Julianalaan 78, 3956 XP Leersum, plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning (HZ_WABO-22-1962, 22 augustus)
- Middelweg 52, 3956 TA Leersum, realiseren twee-onder-een-kap (HZ_WABO-22-1968, 22 augustus)
- Laan van Laag Kanje 1, 3951 KD Maarn, inruilen 2 standplaatsen tegen 1 woning (HZ_WABO-22-1926, 18 augustus)
- Laan van Laag Kanje 113 R1, 3951 KD Maarn, uitbouw vakantiewoning (HZ_WABO-22-1929, 18 augustus)
- Vastmaarweg 6, 3951 BT Maarn, vellen acacia (HZ_WABO-22-1924, 17 augustus)
- Vinkenbuurtweg 1, 3951 CA Maarn (kad. perceelnr.5510 sectie A, Maarn), verbouwing zorgcomplex (HZ_WABO-22-1914, 16 augustus)
- Zandschulperweg 2, 3959 AX Overberg, brandveilig gebruik voor basisschool-dagbesteding Sparkling Kids
		 (HZ_WABO-22-1963, 22 augustus)
De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het
Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.
Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch
contact opnemen met de gemeente via: (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 56 65 op
maandag t/m vrijdag van 12.00-17.00 uur.
2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Montroselaan 24, 3941 HN Doorn, aanvraag evenementenvergunning buurtbarbecue op 26 augustus (18513, 17 augustus)
- Plein 1923 24, 3941 ER Doorn, aanvraag wijziging leidinggevende alcoholvergunning (18320, 2 augustus)
- Hoendersteeg 7, 3974 NA Driebergen-Rijsenburg, aanvraag incidentele standplaatsvergunning bevolkingsonderzoek
		 borstkanker van 14 november t/m 28 februari 2023 (18511, 17 augustus)
- Jagersdreef 79, 3972 XB Driebergen-Rijsenburg, aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (18519, 17 augustus)
De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in
het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: apv@heuvelrug.nl of telefonisch:
(0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
3a. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
- Bergweg Kadastraal perceelnr. 280 sectie C in Amerongen, plaatsen communicatiemast voor mobiele netwerk KPN
		 (HZ_WABO-22-1082, 18 augustus)
- Arnhemsebovenweg 9, 3971 MA Driebergen-Rijsenburg, realiseren aanbouw aan achterzijde woning
		 (HZ_WABO-22-1144, 22 augustus)
- Hoofdstraat 92, 3972 LC Driebergen-Rijsenburg, plaatsen aantal zonnepanelen op platte dak (HZ_WABO-22-1888, 23 augustus)
- Kadastraal perceel C 219 (tussen Akkerweg 5 en 7), Driebergen-Rijsenburg, tijdelijk gebruik voor opslag
		 (HZ_WABO-22-1562, 23 augustus)
- Rosariumlaan 35, 3972 GG Driebergen-Rijsenburg, vergroten en verbouwing woning (HZ_WABO-22-1353, 18 augustus)
- Bakkersweg 45, 3951 CT Maarn, plaatsen dakkapel in voorgevel (HZ_WABO-22-1502, 17 augustus)
- Plattenberg 32, 3951 AR Maarn, vellen 2 Fijnsparren (met herplantplicht voor 1 boom) (HZ_WABO-22-1738, 19 augustus)
- Woudenbergseweg 52, 3953 MH Maarsbergen, uitbreiding bijgebouw Dorpskerk Maarsbergen (HZ_WABO-22-1226, 22 augustus)
3b. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
- Loolaan 59, 3971 PM Driebergen-Rijsenburg, vellen douglasspar (HZ_WABO-22-1424, 22 augustus)
- Van Oosthuyselaan 39, 3971 PD Driebergen-Rijsenburg, kappen twee lariksen (HZ_WABO-22-1679, 22 augustus)
- Rijksstraatweg 295, 3956 CP Leersum, kappen 1 douglasspar (HZ_WABO-22-1575, 19 augustus)
3c. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:
- Rijksstraatweg 116 WINK, 3956 CT Leersum, vervanging winkel en opslagruimte voor drie kleine huurwoningen
		 (HZ_WABO-21-2161, 18 augustus)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing,
een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De verzenddatum staat achter het besluit. Voor het inzien van deze stukken kunt u een verzoek indienen via:
omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een
afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via: (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn
wij telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 56 65 op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.

Ook paarse krokodil kan worden
gerecycled
Proef gescheiden inzameling
van opblaasbare spullen
De zomer loopt teneinde. Zwembandjes, strandballen en
opblaasfiguren zijn de afgelopen weken vaak gebruikt.
Wat nu als deze kapot zijn gegaan en u er vanaf wilt?
Op de milieustraat kunt u deze spullen - als onderdeel van een proef apart inleveren. Ze worden dan verwerkt en gebruikt om bijvoorbeeld
tuinslangen, schoenzolen en slippers van te maken. Ook wordt er
dakbedekking van gemaakt.
Opblaasbare producten apart inzamelen
Kapotte opblaasbare producten konden tot voor kort alleen bij het
grofvuil of restafval worden weggegooid en dan werden ze verbrand.
Zonde, want het PVC kan heel goed worden gerecycled.
Daarom doet onze gemeente mee aan een proef om deze artikelen
apart in te zamelen en te verwerken tot nieuwe spullen. De proef
duurt de hele zomer. We houden u op de hoogte van het resultaat.
Welke opblaasbare producten mogen naar de milieustraat?
In principe kunnen alle plastic opblaasartikelen worden ingeleverd,
behalve ballonnen. Denk bijvoorbeeld aan opblaasbare zwembaden,
luchtbedden, strandballen, zwembanden en -bandjes en opblaasfiguren.
Bewaar de kapotte exemplaren dus voor als u weer eens naar de
milieustraat gaat. Voor een bezoek aan de milieustraat maakt u een
afspraak via: www.mijnafvalweg.nl.

4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:
- Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn, verleend ontheffing gebruik openbare plaats voor plaatsen van tent van 27 augustus
		 t/m 5 september (18442, 18 augustus)
- Oude Rijksstraatweg 12, 3941 BR Doorn, verleend evenementenvergunning buurtfeest op 20 en 21 augustus en bingo
		 op 3 september (18126, 18 augustus)
- Oude Rijksstraatweg 12, 3941 BR Doorn, verleend ontheffing voor artikel 35 van de alcoholwet schenken van zwak-alcoholische
		 drank op 20 augustus vanaf 17.00 uur t/m 21 augustus, 01.00 uur en op 3 september vanaf 20.00 t/m 23.00 uur (18121, 18 augustus)
- Oude Rijksstraatweg 12, 3941 BR Doorn, verleend ontheffing gebruik openbare plaats voor feesttent van vrijdag 19 augustus
		 t/m 3 september (18172, 18 augustus)
- De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing schenktijden en bijeenkomsten op zaterdag 3 september
		 vanaf 20.00 uur t/m zondag 4 september 01.00 uur (18446, 17 augustus)
- Traaij 288A, 3971 GX Driebergen-Rijsenburg (Landgoed Noordhout), verleend evenementenvergunning introductiedagen
		 vanaf 20 t/m 28 augustus (17611, 19 augustus)
- Traaij 288A, 3971 GX Driebergen-Rijsenburg (Landgoed Noordhout), verleend ontheffing voor artikel 35 van de alcoholwet
		 schenken zwak-alcoholische drank vanaf 20 t/m 28 augustus (18347, 19 augustus)
- 5 Mei-Plein, 3951 DD Maarn, verleend incidentele standplaatsvergunning op 20 augustus (18329, 19 augustus)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing,
een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn.
Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: apv@heuvelrug.nl of telefonisch: (0343) 56 56 00.
U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
5. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug, diverse wegen, verklaring van geen bezwaar doorkomst Utrechtse Fiets 4-Daagse van
		 25 t/m 27 augustus (18485, 16 augustus)
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug, diverse wegen, verklaring van geen bezwaar doorkomst Meewind Koers op 16 oktober
		 (18515, 17 augustus)
- De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, mededeling gebruik maken 5-jarige vergunning Warming-up op 29 oktober,
		 Prinsverkiezing op 12 november, Jeugdprinsverkiezing op 19 november en Themafeest op 26 november (18305, 1 augustus)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) geen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
6. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Leersumsestraatweg 23, 3941 MN Doorn, acceptatie gebruik maken vijfjarige evenementenvergunning Green Race Heuvelrug
		 Wandel Tweedaagse op 10 en 11 september (18321, 17 augustus)
- Boterbloem 1, 3972 SB Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit plantenruilbeurs op 24 september
		 (18384, 8 augustus)
- Nieuwe Steeg 15, 3956 RA Leersum, acceptatie kleinschalige activiteit burendagactiviteit op 24 september (18359, 17 augustus)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) geen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
10. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:
- Koenestraat 128, 3958 XB Amerongen, uitbreiden begane grond en aanbrengen van balkons op de verdiepingen
		 (HZ_WABO-22-1533, 19 augustus)
- Nederstraat 14, 3958 CS Amerongen, wijzigingen aan zijgevel, dak en interieur woning (HZ_WABO-22-1407, 23 augustus)
- Hoofdstraat 258, 3972 LK Driebergen-Rijsenburg, moderniseren en herindelen woning (HZ_WABO-22-1462, 12 augustus)
- Kadastraal perceelnr. 1830 sectie A (perceel naast Kleinloolaan nummer 10) in Driebergen-Rijsenburg, bouwen van
		 50 kV schakelruimte en trafocel (HZ_WABO-22-1510, 19 augustus)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing,
een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De verzenddatum staat achter het besluit.

Openbare vergadering Welstand en Monumenten Midden Nederland
De Welstandscommissie adviseert de gemeente over omgevingsvergunningen. De commissie vergadert eens in de 14 dagen op
maandagochtend, even weken. Voor informatie over de agenda kunt u bellen: (0343) 56 56 00.
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Bekendmaking
Plan Langbroekerdijk 15b, Driebergen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 16 augustus een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met
de initiatiefnemer van een bouwplan op het perceel Langbroekerdijk 15b in Driebergen.

Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van het perceel kadastraal bekend gemeente
Driebergen, sectie C, nummers 2626 en 3358, beiden gedeeltelijk, ter gezamenlijke grootte van circa 7.405 m2. In de overeenkomst
zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan en het verhaal van de door de

Grassportvelden door extreme
droogte twee weken langer dicht
Kunstgrasvelden zijn wel bespeelbaar

gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van
25 augustus gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.
De stukken zijn binnen de genoemde termijn ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.

De zomermaanden kenmerken zich door extreme droogte. Door veel
water te geven, is geprobeerd de (gras)sportvelden voor het nieuwe

Geen reacties mogelijk

seizoen 2022-2023 speelklaar te krijgen. Dit is helaas niet gelukt.

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Vooral in Amerongen en Leersum zijn de sportvelden verbrand,
ondanks de inzet van een giertank om water te geven.

Voor nadere informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de
teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken, (0343) 56 56 00.

In Doorn, Driebergen-Rijsenburg en Maarn liggen de grassportvelden er
op het oog redelijk bij, maar schijn bedriegt. Door het vele watergeven is
de grasmat niet goed en diep doorworteld. De wortels zitten circa 2cm in
de grond en op een enkele plek iets dieper. In een normaal groeiseizoen
moeten de wortels 15-20cm of dieper zitten. Het gevolg is dat bij een
sliding de mat eraf wordt geschoven.

Van 5 tot 15 september - Renovatie riolering in Doorn

Daarom is besloten de velden sowieso nog twee weken langer dicht

Verkeershinder Dorpsstraat en Langbroekerweg

te laten. Volgende week worden de grassportvelden bemest om
een extra groei-impuls te geven aan de groei van de grasmatten.

In Doorn wordt het rioolstelsel gerenoveerd.

Vanwege de extreme temperaturen was dat eerder niet mogelijk.

De leidingen worden voorzien van een nieuwe
binnenkant. Hierdoor kunnen ze weer vijftig jaar

Zaterdag 3 september staan de eerste bekerwedstrijden (voetbal)

of langer mee.

op het programma. Deze wedstrijden kunnen op kunstgras gewoon
doorgaan.

In 95% van de gevallen hoeft hiervoor de straat niet
open omdat reparatie via de inspectieputten kan.
Op vijf plekken in Doorn worden de putten vervangen
door een groter exemplaar. Op de tekeningen op:
www.heuvelrug.nl/werkzaamheden staat waar
dit is.
De planning van de werkzaamheden is:
Periode 22 augustus - 23 september
Renovatie riolering woonstraten.
Periode 5 - 15 september

Repair Café Driebergen

Renovatie riolering Dorpsstraat en Langbroekerweg.

Periode 16 - 30 september

Gezien de drukte op deze provinciale wegen, kunnen

Deze periode geldt als reserve voor het geval

er tijdens de werkzaamheden verkeershinder en files

de werkzaamheden uitlopen. Ook vinden er

Vrijdag 26 augustus is het Repair Café open van 13.00-15.30 uur

ontstaan. Ook woonstraten kunnen tijdelijk gedeeltelijk

inspecties plaats om te kijken of het werk goed

in De Inloop, Oranjelaan 73.

worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

is uitgevoerd.

