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AMERONGEN, DOORN, DRIEBERGEN-RIJSENBURG, LEERSUM, MAARN, MAARSBERGEN EN OVERBERG

Tegeltaxi rijdt in onze gemeente

Kort Nieuws
Collecte
Volgende week collecteert

Sinds kort kunnen inwoners

water namelijk beter de grond

van onze gemeente die tegels

in. Dit verkleint de kans op

uit hun tuin verwijderen,

wateroverlast. Daarnaast is een

deze gratis laten ophalen

tuin met planten behaaglijker

door de Tegeltaxi.

voor insecten en dieren.
Met een groene tuin draagt u

De Tegeltaxi haalt de stenen thuis

bij aan de biodiversiteit.

op bij inwoners wanneer zij een

KWF-kankerbestrijding.

Afvalinzameling
Klein chemisch afval
Zaterdag 3 september
Maarn:

afspraak maken en de tegels aan

Bent u enthousiast? Wilt u

de kant van de weg plaatsen.

ook een koelere, fijnere tuin?

Jacob van Wassenaerlaan/

Op deze manier maken we het

Doe dan mee met het

Bakkersweg van 09.00-10.30 uur.

verwijderen van tegels uit de

NK Tegelwippen. U kunt het aantal

Maarsbergen:

tuin gemakkelijker en dat is erg

gewipte tegels aanmelden voor

Tuindorpweg, parkeerplaats

belangrijk.

het NK Tegelwippen. Dan maakt

Bakker Bos, 10.45-12.00 uur.

onze gemeente een grotere kans

Papier

Het is een duidelijk verschil.

het Nederlands Kampioenschap

Een warme zomerdag op een

te winnen.

terras met tegels of op een

Als u de tegels heeft verwijderd,

Amerongen, Leersum en

grasveld met begroeiing.

kunt u een afspraak maken met

Overberg.

Stenen zorgen er voor dat de

de Tegeltaxi. Uw tegels worden

warmte blijft hangen en dat

dan opgehaald.

PMD

maakt in een betegelde tuin

vervangt voor bloemperken, gras,

De tuin wordt over het algemeen

zitten minder aangenaam.

geveltuinen, struiken of bomen

meer klimaatbestendig.

Kijk voor meer informatie op:

Wanneer u tegels waar mogelijk

blijft uw tuin op hete dagen koeler.

Bij zware regenval loopt het

www.heuvelrug.nl/tegeltaxi.

3 september:

5 september:
Driebergen (Zuid).
6 september:
Amerongen en Overberg.

Restafval
5 september:

Opruimplicht
hondenpoep

Van 5 t/m 16 september - Renovatie riolering in Doorn

Maarn en Maarsbergen.
6 september:

Verkeershinder Dorpsstraat en Langbroekerweg

Doorn.

voor hondenpoep binnen

In Doorn wordt het rioolstelsel gerenoveerd.

7 september:

de bebouwde kom.

De leidingen worden voorzien van een nieuwe

Doorn, Maarn en Maarsbergen.

binnenkant. Hierdoor kunnen ze weer vijftig jaar

8 september:

Er geldt een opruimplicht

U kunt de uitwerpselen

of langer mee.

GFT

Driebergen (Noord) en Leersum.

thuis bij het restafval doen.
U kunt ook gebruikmaken

In 95% van de gevallen hoeft hiervoor de straat niet

Milieustraat

van de depodogs in de dorpen

open omdat reparatie via de inspectieputten kan.

Check voor een bezoek

of van de gemeentelijke

Op vijf plekken in Doorn worden de putten vervangen

aan milieustraat Velperengh

afvalbakken.

door een groter exemplaar.

in Doorn wat u wel en niet

Kijk voor meer informatie op:

Op de tekeningen op: www.heuvelrug.nl/

www.heuvelrug.nl/honden.

werkzaamheden staat waar dit is.

kunt afgeven:
www.heuvelrug.nl/
Langbroekerweg gedeeltelijk afgesloten
De planning van de werkzaamheden is:

Vanaf maandag 12 t/m vrijdag 16 september
is vanaf 07.00-18.00 uur de Langbroekerweg vanaf

Periode tot 23 september

de Dorpsstraat tot aan het parkeerterrein bij

Renovatie riolering woonstraten.

Huis Doorn afgesloten voor alle verkeer richting
Langbroek. Omrijden kan via Odijk. Een omleiding voor

Periode 5 t/m 16 september

gemotoriseerd verkeer wordt aangegeven. (Verkeer

Renovatie riolering Dorpsstraat en Langbroeker-

vanuit Langbroek naar Doorn is wel mogelijk).

weg. Gezien de drukte op deze provinciale wegen,

milieustraat.
Maak een afspraak via:
www.mijnafvalweg.nl.

Meldingen
openbare
ruimte
Doorgeven van meldingen
onderhoud in de openbare

kunnen er tijdens de werkzaamheden verkeershinder

Periode 16 t/m 30 september

en files ontstaan. Ook woonstraten kunnen tijdelijk

Deze periode geldt als reserve voor het geval de

ruimte kan via:

gedeeltelijk worden afgesloten voor doorgaand

werkzaamheden uitlopen. Ook vinden er inspecties

www.heuvelrug.nl/melden

verkeer.

plaats om te kijken of het werk goed is uitgevoerd.

of bel: (0343) 56 56 00.
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Avonden van de Raad
Donderdag 1 september
Beeldvorming Ruimte (voor insprekers)
20.00 uur
•

Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
Sportlaan 67, Driebergen

Maandag 5 september
Beeldvorming Ruimte
20.00 uur
•

Nota Bodembeheer incl. PFAS

•

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Griftdijk 1, Maarsbergen

•

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rijksstraatweg 4b, Leersum

Donderdag 8 september
Beeldvorming Ruimte
19.30 uur
•

Ontwerpverklaring geen bedenkingen functiewijziging
Woudenbergseweg 40, Maarsbergen

•

Verklaring van geen bedenkingen – besluit omgevingsvergunning
realiseren Woonzorgcomplex en restaureren Rijksmonument de
Grote Bloemheuvel, Maarsbergen

•

Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
Sportlaan 67, Driebergen

•

Open agenda Ruimte

Kijk voor de agenda’s op: www.heuvelrug.nl/raad.
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Aanvragen en vergunningen
1. Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Sandenburgerlaan 3, 3941 ME Doorn, het wijzigen van het bijgebouw (HZ_WABO-22-1971, 22 augustus 2022)
- Burg W. Martenslaan 2, 3958 GS Amerongen, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
		 (HZ_WABO-22-1986, 24 augustus 2022)
- Vossenkamp 41, 3972 VH Driebergen-Rijsenburg, de plaatsing van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
		 (HZ_WABO-22-1973, 22 augustus 2022)
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 Utrechtse Heuvelrug
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 het telnr. (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.
2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Allemanswaard 27, 3958 KA Amerongen, aanvraag ontheffing voorwerpen plaatsen op of aan de weg op 16 oktober 2022
		 (22 augustus 2022, 18581)
- Hoofdstraat 162, 3972 LG Driebergen-Rijsenburg, aanvraag incidentele standplaats op 21 oktober 2022 (18670, 25 augustus 2022)
- Willem van Abcoudelaan 5, 3971 AA Driebergen-Rijsenburg, aanvraag evenementenvergunning voor een straatfeest op
		 24 september 2022 (18735, 26 augustus 2022)
- Kerkplein 1, 3956 BW Leersum, aanvraag incidentele standplaats op 22 oktober 2022 (18658, 25 augustus 2022)
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 Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl
of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
3a. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
- Plein 1923 26,3941 ES Doorn, het vervangen van de condensor op het dak (HZ_WABO-22-1718, 26 augustus 2022)
- Willem de Zwijgerlaan 6, 3941 GB Doorn, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis (HZ-WABO-22-1062, 29 augustus 2022)
- Woestduinlaan 34, 3941 XD Doorn, constructiewijziging en interne verbouwing (HZ_WABO-22-0954, 25 augustus 2022)
- Hoofdstraat 3, 3971 KA Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van geluidwerende ramen (HZ_WABO-22-1755, 23 augustus 2022)
- Hoofdstraat 131, 3971 KG Driebergen-Rijsenburg, aanpassing van de gevels en reclame-uitingen (HZ_WABO-22-1897, 23 augustus 2022)
- Horstlaan 10, 3971 LC Driebergen-Rijsenburg, het vellen van een Amerikaanse eik 9 (met herplantplicht voor 1 boom)
		 (HZ_WABO-22-1835, 26 augustus 2022)
- Traaijweg, Driebergen-Rijsenburg (diverse locaties), kadastraal bekend perceelnummers B 7744, B 7891, B 8530, B 8531, B 8532
		 en B 7752, het maken van horizontaal gestuurde boringen (HZ_WABO-22-22-1355, 26 augustus 2022)
- Wethouderslaan 6, 3971 CP Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van 6 zonnepanelen op de woning
		 (HZ_WABO-22-1432, 23 augustus 2022)
3b. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
- Hof 16, 3958 CH Amerongen, het vellen van een Bontbladige Esdoorn (HZ_WABO-22-1333, 25 augustus 2022)
- Dokter Hermansstraat 31,3971 CJ Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in achterdakvlak van de woning
		 (HZ_WABO-22-1645, 23 augustus 2022)
- Theresiahof 2, 3951 BZ Maarn, het vellen van 2 fijnsparren (HZ_WABO-22-1764, 26 augustus 2022)
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 het telnr. (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.
4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:
- Burgemeester Jonkheer H. van Den Boschstraat 79, 3958 BV Amerongen, verleend evenementenvergunning straatfeest
		 op 4 september 2022 van 15 00 uur tot 22 00 uur (17803, 25 augustus 2022)
- Heuvelweg 6, 3941 GN Doorn, verleend evenementenvergunning voor het houden van een buurt barbecue op 10 september 2022
		 van 15.00 uur tot 00.00 uur (18187, 26 augustus 2022)
- Middenlaan 6, 3941 CC Doorn, verleend evenementenvergunning voor een straatfeest op 10 september 2022 van 16.00 uur
		 tot en met 21.00 uur (17880, 25 augustus 2022)
- Montroselaan 24, 3941 HN Doorn, verleend evenementenvergunning voor een buurtbarbecue op 26 augustus 2022 van 18.00 uur
		 tot en met 00.00 uur (18513, 25 augustus 2022)
- Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend ontheffing voor artikel 35 van de alcoholwet voor het schenken van
		 zwak-alcoholische drank op 6 oktober 2022 vanaf 14.00 uur tot en met 22.00 uur (18223, 23 augustus 2022)
- Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend ontheffing voor artikel 35 van de alcoholwet voor het schenken van
		 zwak-alcoholische drank op 21 oktober 2022 van 9.00 uur tot en met 16.00 uur (18337, 25 augustus 2022)
- Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend doorlopende evenementenvergunning voor de duur van één jaar voor
		 het organiseren van diverse evenementen op het terrein van Braam Houckgeestkazerne (18125, 26 augustus 2022)
- Plein 1923 24, 3941 ER Doorn, verleend wijziging leidinggevende alcoholvergunning (18320, 25 augustus 2022)
- Arnhemsebovenweg 165, 3971 ME Driebergen-Rijsenburg, verleend evenementenvergunning voor het houden van
		 introductiedagen van 31 augustus tot en met 2 september 2022 (17604, 25 augustus 2022)
- De Lei 13, 3971 CC Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing gehandicaptenparkeerplaats (16820, 24 augustus 2022)
- De Prins 48, 3972 LT Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing gehandicaptenparkeerplaats (18194, 24 augustus 2022)
- Traaij 58, 3971 GP Driebergen-Rijsenburg (Snackbar Traay), verleend exploitatievergunning (16892, 25 augustus 2022)
4b. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunning is geweigerd:
- Stationsweg 3, 3951 KA Maarn, ingetrokken geluidsontheffing van 2 november 2022 tot en met 3 november 2022
		 (18612, 29 augustus 2022)

Op de foto van links naar rechts: Manou van Swinderen (casemanager
dementie), Gerrit Boonzaaijer (wethouder), Bob Kniese (Alzheimer
Nederland), Annemieke van Veen (coördinator netwerk dementie UH),
Jackelien Aardema (casemanager dementie), Marianne van der Mijden
(gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Vera Verburgt (Active Info).

Nieuwe website netwerk dementie
Utrechtse Heuvelrug online
Wethouder Gerrit Boonzaaijer gaf woensdag 24 augustus het
startschot voor de nieuwe website van het netwerk dementie UH.
De website is bedoeld voor inwoners, cliënten, mantelzorgers
en professionals voor het vinden van informatie over dementie
en het kunnen aanmelden voor een casemanager dementie.
Meer informatie staat op: www.dementieheuvelrug.nl.

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 Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl of het telefoonnummer
(0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
5. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
- Sitiolaan 60,3941 PN Doorn, melding kleinschalige activiteit voor een buurtbarbecue op 10 september 2022 (18649, 25 augustus 2022)
- Zonnehuis 2, 3941 RP Doorn, melding kleinschalige activiteit voor een open dag op 17 september 2022 (18614, 23 augustus 2022)
- Groenhoek 73, 3972 CC Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalige activiteit heropening wijkkantoor op 14 september 2022
		 (18646, 25 augustus 2022)
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:
- Beelaerts Van Bloklandstraat 9, 3971 VT Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit voor opening speeltuin op
		 24 september 2022 (18405, 23 augustus 2022)
- De Woerd 3, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, acceptatie gebruik maken van de 5 jarige evenementenvergunning voor het
		 houden van Gooi- en Vechtstreektocht op 28 augustus 2022 (18321, 25 augustus 2022)
- Meenkselaan 18, 3972 JR Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit voor een straatfeest op 3 september 2022
		 (18508, 29 augustus 2022)
- Uilenkamp 45, 3972 XN Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit voor een reünie op 4 september 2022
		 (18452, 29 augustus 2022)
- Scherpenzeelseweg 45A, 3956 KB Leersum, acceptatie gebruik maken van de vijfjarige evenementenvergunning voor het houden
		 van het boerendorpsfeest van 24 september 2022 van 20.00 uur tot en met 25 september 2022 01.00 uur (17881, 30 augustus 2022)
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug, diverse wegen, acceptatie verklaring van geen bezwaar doorkomst Utrechtse Fiets 4-Daagse
		 van 25 augustus 2022 tot en met 27 augustus 2022 (18485, 25 augustus 2022)
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) GEEN bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Commissie bezwaarschriften

10. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:
- Rijksstraatweg kadastraalnummer 3924 sectie D in Leersum, realisatie van een vrijstaande woning met in- / uitrit
		 (HZ_WABO-22-1587, 25 augustus 2022)

Maandag 5 september is om 20.30 uur in Cultuurhuis Pléiade,

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.

Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting van de Commissie
bezwaarschriften.
De agenda staat op: www.heuvelrug.nl.

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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Zaterdag 17 september: World Cleanup Day
Zaterdag 17 september is de grootste wereldwijde

Kijk voor meer informatie op: www.heuvelrug.nl/

opschoonactie van het jaar: World Cleanup Day.

zwerfafval. Bij de acties waar nog vrijwilligers kunnen

Zo’n 20 miljoen mensen in 180 landen doen hieraan

aansluiten, is een contactpersoon vermeld.

mee. Ook in de Utrechtse Heuvelrug!

Meldt u zich svp bij deze persoon aan.

Verschillende organisaties en groepen inwoners

Is er in uw dorp geen opruimactie? U kunt er zelf één

pakken deze dag de grijpstok op, te weten:

organiseren. De gemeente stelt opruimmaterialen

∙ Vereniging Dorp en Natuur Leersum – Amerongen

beschikbaar en zorgt voor afvoeren van het verzamelde

∙ Maartenskerk – Doorn

zwerfafval. Op onze website kunt u ook uw eigen

∙ Maarn Maarsbergen Natuurlijk –

actie aanmelden. Wij nemen dan contact met u op

Maarn en Maarsbergen

en zorgen ook voor publiciteit.

De gemeente faciliteert vrijwilligers met materialen,

Deze grote schoonmaak wordt landelijk

het afvoeren van afval en meer. Zo houden we het

gecoördineerd door de Plastic Soup Foundation

samen Buiten Gewoon Heuvelrug Schoon!

en Supporter van Schoon.

Wilt u meedoen met een van de opruimacties

Meer informatie hierover staat op:

op 17 september? Dat kan.

www.worldcleanupday.nl.

Collectieve inkoopactie
De gemeente organiseert samen met Susteen een advies- en
inkoopactie voor energiebesparende maatregelen.
Tijdens deze actie koopt een grote groep huiseigenaren gezamenlijk
materialen voor de verduurzaming van hun woning in.
Wilt u ook besparen op uw energierekening?
Schrijf u dan vóór 31 oktober gratis en vrijblijvend in.

Bekendmaking

Kijk voor meer informatie over de collectieve inkoopactie op:
https://jouwhuisslimmer.nl/utrechtse-heuvelrug/meld-u-aan-voorde-collectieve-inkoopactie-in-het-najaar/

Voorgenomen grondverkoop voor transformator station
Adres

: Het perceel grond ter hoogte van Prins Hendriklaan 29, Amerongen

Perceel

: kadastraal bekend als gemeente Amerongen, sectie D, nummer 6644 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte : ca. 24 m2
De gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens om

Woensdag 7 september Telefonisch

spreekuur vertrouwenspersoon
Wilma Boer is onafhankelijk
vertrouwenspersoon Zorg en
Ondersteuning.

bovengenoemd perceel te verkopen aan Stedin B.V.
De uitgifte vindt plaats ten behoeve van de realisatie
voor een transformator station. De gemeente acht
het wenselijk dat een transformator station wordt
aangelegd omdat daarmee haar inwoners de
mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de
uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk van Stedin.
Stedin is voor het plaatsen van het transformator
station afhankelijk van bovengenoemd perceel. Zij is

Zij heeft telefonisch spreekuur

geïnteresseerd in het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk, mits zij het bovengenoemde perceel kan verkrijgen. De gemeente wenst het

op woensdag 7 september

perceel grond daarom uit te geven ten behoeve van de aanleg van een transformator station, als onderdeel van het elektriciteitsnetwerk.

van 10.30-13.30 uur.
U kunt haar bereiken via:
06 12 44 39 56
of via de mail:
wilma.boer@inz-outz.nl.

Op basis van de op dit moment ingediende instemmingsaanvragen staat voor de gemeente (in redelijkheid) vast dat Stedin de enige
geïnteresseerde is om bovengenoemd perceel aan te kopen teneinde een transformator station aan te leggen in de gemeente.
Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen deze uitgifte aan Stedin, dan dient hij/zij die bezwaren binnen drie weken na
publicatie van dit bericht kenbaar te maken door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Midden-Nederland.
Blijft een kort geding uit, dan is de gemeente vrij om (verder) gevolg te geven aan haar voornemen tot verkoop.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Utrechtse
Fietsvierdaagse
Van 25 tot en met 28 augustus vond
de vierde editie van de Utrechtse
Fietsvierdaagse plaats.
Op de tweede dag, vrijdag 26 augustus,
brachten de deelnemers een bezoek
aan het Nederlandse Veteraneninstituut,
het Militair Revalidatiecentrum

Controle hondenbelasting

Aardenburg en gemeentehuis van de
Utrechtse Heuvelrug in Doorn. Op deze
laatste locatie kregen de deelnemers

De controle op hondenbelasting in onze gemeente is gestart.

uitleg over de samenstelling en het
werk van de gemeenteraad. Als

De BghU schakelt voor de controle medewerkers van Legitiem in.

verrassing was ook wethouder Rob Jorg

De controleurs kunnen zich legitimeren en dragen kleding waarop het

aanwezig om de deelnemers van een

bedrijfslogo van Legitiem zichtbaar is.

stempel te voorzien.

(foto: Samantha van Anholt)

