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

Samen Verder na corona

Kort Nieuws

Subsidie voor activiteiten voor kinderen, jongeren en eenzame oudere inwoners

Collecte
Volgende week collecteert het
Prinses Beatrix Spierfonds.

De nadelige effecten van
de COVID-19 pandemie zijn

Afvalinzameling

bij verschillende groepen in
onze samenleving nog altijd
merkbaar.

Papier

Om deze effecten te verminderen

10 september:

en te verzachten, heeft de
gemeente de subsidieregeling

Doorn.

Samen Verder opgesteld en geld

15 september:

beschikbaar gesteld. De eerste

Inzameling in buitengebied

indieningsronde voor deze ronde
is afgerond. Er zijn tien aanvragen

gemeente.

ingediend en er is voor ruim

PMD

€ 400.000,- aan subsidies door

12 september:

de gemeente toegekend.

effecten van de COVID-pandemie.

en het positief welbevinden van

de aanvragen bijdragen aan

Omdat er in de regeling

Denk hierbij aan de toename van

kinderen in het onderwijs te

de doelstellingen van de

Driebergen (Noord).

€ 800.000,- beschikbaar is,

eenzaamheid onder jongeren en

bevorderen.

regeling. Omdat het beschikbare

volgt er een tweede ronde.

ouderen, de vermindering van een

13 september:

Regeling Samen Verder

subsidiebudget niet uitgeput is,

gezonde leefstijl en de verergering

De gemeente wil met de regeling

volgt er een tweede subsidie-

van GGZ-problematiek.

ook de mogelijkheid bieden

ronde dit jaar.

kansengelijkheid voor kinderen

De partijen kunnen tot en

Met de regeling Samen Verder
zet de gemeente extra in op het

Ook geeft de regeling ruimte de

te vergroten.

met 30 september hiervoor

verzachten van de nadelige

sociaal emotionele ontwikkeling

Uit de eerste termijn blijkt dat

een aanvraag indienen.

Leersum.

Restafval
12 september:
Amerongen en Overberg.
13 september:
Driebergen (Noord).

Opruimplicht
hondenpoep

Tot en met 16 september - Renovatie riolering in Doorn

GFT
14 september:

Verkeershinder Dorpsstraat en Langbroekerweg

Amerongen, Driebergen (Zuid)

voor hondenpoep binnen

In Doorn wordt het rioolstelsel gerenoveerd.

de bebouwde kom.

De leidingen worden voorzien van een nieuwe

Milieustraat

Er geldt een opruimplicht

U kunt de uitwerpselen thuis

en Overberg.

binnenkant. Hierdoor kunnen ze weer vijftig jaar

Check voor een bezoek

of langer mee.

aan milieustraat Velperengh

bij het restafval doen. U kunt

in Doorn wat u wel en niet

ook gebruikmaken van de

In 95% van de gevallen hoeft hiervoor de straat niet

depodogs in de dorpen of van

open omdat reparatie via de inspectieputten kan.

de gemeentelijke afvalbakken.

Op vijf plekken in Doorn worden de putten vervangen

www.heuvelrug.nl/

door een groter exemplaar. Op de tekeningen op:

milieustraat.

Kijk voor meer informatie op:

www.heuvelrug.nl/werkzaamheden staat waar

www.heuvelrug.nl/honden.

dit is.

kunt afgeven:

Maak een afspraak via:
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

Periode t/m 23 september

vanaf 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 t/m 16 september

gemotoriseerd verkeer wordt aangegeven. (Verkeer

Renovatie riolering Dorpsstraat en

vanuit Langbroek naar Doorn is wel mogelijk).

Langbroekerweg. Gezien de drukte op deze

www.mijnafvalweg.nl.

Meldingen
openbare
ruimte
Doorgeven van meldingen
onderhoud in de openbare

provinciale wegen, kunnen er tijdens de

Periode 16 t/m 30 september

werkzaamheden verkeershinder en files ontstaan.

Deze periode geldt als reserve voor het geval de

Ook woonstraten kunnen tijdelijk gedeeltelijk

werkzaamheden uitlopen. Ook vinden er inspecties

www.heuvelrug.nl/melden

worden afgesloten voor doorgaand verkeer.

plaats om te kijken of het werk goed is uitgevoerd.

of bel: (0343) 56 56 00.

ruimte kan via:

GEMEENTENIEUWS

Vanavond komt Elbert Lievense van het Traais Energie Collectief
naar Driebergen om te vertellen over de integrale aanpak van
de energietransitie in het Brabantse Terheijden.
Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor de Utrechtse
Heuvelrug?
De lezing in Nieuw Salem, De Lei 86 in Driebergen, is vrij toegankelijk
en begint om 20.15 uur.
Meer informatie staat op: www.heuvelrugenergie.nl/nieuws.
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Aanvragen en vergunningen

8 september: Naar een integrale

aanpak van de energietransitie

•

1. Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
-

Larixlaan 18, 3971 RB Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-2046, 1 september) 		

-

Amersfoortseweg 18, 3951 LB Maarn, vellen 4 douglas bomen (HZ_WABO-22-2020, 28 augustus)				

-

Julianaweg 43, 3941 DL Doorn, plaatsing nieuwe uitbouw (HZ_WABO-22-1982, 23 augustus)

-

Drift 16, 3941 DC Doorn, verbouwen garage in nieuwe situatie koppelen aan hoofdgebouw (HZ_WABO-22-1899, 12 augustus)		

-

Laan van Laag Kanje 110, 3951 KD Maarn, vervangende nieuwbouw recreatiewoning (HZ_WABO-22-2030, 29 augustus) 		

-

Zandschulperweg 2, 3959 AX Overberg, brandveilig gebruik voor basisschool - dagbesteding Sparkling Kids

		
(HZ_WABO-22-1963, 22 augustus)						
-

Koningin-Julianalaan 78, 3956 XP Leersum, plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning (HZ_WABO-22-1962, 22 augustus)		

-

Koningin-Julianalaan 78, 3956 XP Leersum, plaatsen dakkapel op achterdakvlak woning (HZ_WABO-22-1962, 2 september)

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: (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:
-

Avonden van de Raad
Donderdag 8 september

		

Allemanswaard 27, 3958 KA Amerongen, aanvraag ontheffing voorwerpen plaatsen op of aan de weg op 16 oktober
(18581, 22 augustus)

-

Hoofdstraat 162, 3972 LG Driebergen-Rijsenburg, aanvraag incidentele standplaats op 21 oktober (18670, 25 augustus)

-

Willem van Abcoudelaan 5, 3971 AA Driebergen-Rijsenburg, aanvraag evenementenvergunning straatfeest op 24 september

		
-

(18735, 26 augustus)
Kerkplein 1, 3956 BW Leersum, aanvraag incidentele standplaats op 22 oktober (18658, 25 augustus)

Beeldvorming Ruimte
19.30 uur
•

Ontwerpverklaring geen bedenkingen functiewijziging
Woudenbergseweg 40, Maarsbergen

•

Vaststelling Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan
Sportlaan 67, Driebergen

•

Open agenda Ruimte

Maandag 12 september
Locatie: Johanneskerk in Leersum
Beeldvorming algemeen
19.30 uur
•

Herstelplan Valwind Leersum

Donderdag 15 september
Spoor Ruimte
19.30 uur
Informatie en Beeldvorming Ruimte
•

Invoering financiële prikkel restafval

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:
-

Plein 1923 26, 3941 ES Doorn, vervangen condensor op dak (HZ_WABO-22-1718, 26 augustus)

-

Willem de Zwijgerlaan 6, 3941 GB Doorn, verbouwen en uitbreiden woonhuis (HZ-WABO-22-1062, 29 augustus)

-

Woestduinlaan 34, 3941 XD Doorn, constructiewijziging en interne verbouwing (HZ_WABO-22-0954, 25 augustus)

-

Hoofdstraat 3, 3971 KA Driebergen-Rijsenburg, plaatsen geluidwerende ramen (HZ_WABO-22-1755, 23 augustus)

-

Hoofdstraat 131, 3971 KG Driebergen-Rijsenburg, aanpassing gevels en reclame-uitingen (HZ_WABO-22-1897, 23 augustus)

-

Horstlaan 10, 3971 LC Driebergen-Rijsenburg, vellen Amerikaanse eik 9 (met herplantplicht voor 1 boom)

		
		
-

(HZ_WABO-22-1835, 26 augustus)
Traaijweg, Driebergen-Rijsenburg (diverse locaties), kadastraal bekend perceelnummers B 7744, B 7891, B 8530, B 8531, B 8532
en B 7752, maken van horizontaal gestuurde boringen (HZ_WABO-22-22-1355, 26 augustus)
Wethouderslaan 6, 3971 CP Driebergen-Rijsenburg, plaatsen 6 zonnepanelen op woning (HZ_WABO-22-1432, 23 augustus)

3b. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn geweigerd:
-

Hof 16, 3958 CH Amerongen, vellen Bontbladige Esdoorn (HZ_WABO-22-1333, 25 augustus)

-

Dokter Hermansstraat 31, 3971 CJ Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning

		
-

(HZ_WABO-22-1645, 23 augustus)
Theresiahof 2, 3951 BZ Maarn, vellen 2 fijnsparren (HZ_WABO-22-1764, 26 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.

Beeldvorming Ruimte
•

Vaststelling stedenbouwkundig kader en aanpassing aanvullende
welstandscriteria Eindseweg Overberg

Informatie Samenleving
19.30 uur
•

Kaderstelling en actualisatie Cultuurnota

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 12.00-17.00 uur.
4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:
		
		

Beeldvorming Samenleving
•

Besteding toegekende middelen naar aanleiding van de
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag
(POK-middelen)

Beeld- en oordeelvorming Samenleving
•

Benoeming voordracht lid Raad van Toezicht NUOVO Scholen
conform rooster van aftreden

Kijk voor de agenda’s op: www.heuvelrug.nl/raad.

Bijeenkomst nieuwe inwoners

Uitnodiging voor verenigingen en
maatschappelijke organisaties

		
		
		
		
		

en 2022 in onze gemeente zijn komen wonen.
Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen zich presenteren
om nieuwe inwoners te informeren over hun activiteiten.

op 4 september van 15.00-22.00 uur (17803, 25 augustus)
Heuvelweg 6, 3941 GN Doorn, verleend evenementenvergunning buurtbarbecue op 10 september van 15.00-00.00 uur
(18187, 26 augustus)
Middenlaan 6, 3941 CC Doorn, verleend evenementenvergunning straatfeest op 10 september van 16.00-21.00 uur
(17880, 25 augustus)
Montroselaan 24, 3941 HN Doorn, verleend evenementenvergunning buurtbarbecue op 26 augustus van 18.00-00.00 uur
(18513, 25 augustus)
Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend ontheffing voor artikel 35 alcoholwet schenken zwak-alcoholische drank
op 6 oktober vanaf 14.00-22.00 uur (18223, 23 augustus)
Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend ontheffing voor artikel 35 alcoholwet schenken zwak-alcoholische drank
op 21 oktober van 9.00-16.00 uur (18337, 25 augustus)
Oude Arnhemse Bovenweg 1D, 3941 XM Doorn, verleend doorlopende evenementenvergunning voor de duur van één jaar
organiseren van diverse evenementen op terrein Van Braam Houckgeestkazerne (18125, 26 augustus)

-

Plein 1923 24, 3941 ER Doorn, verleend wijziging leidinggevende alcoholvergunning (18320, 25 augustus)

-

Arnhemse Bovenweg 165, 3971 ME Driebergen-Rijsenburg, verleend evenementenvergunning introductiedagen van 31 augustus

		

t/m 2 september (17604, 25 augustus)

-

De Lei 13, 3971 CC Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing gehandicaptenparkeerplaats (16820, 24 augustus)

-

De Prins 48, 3972 LT Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing gehandicaptenparkeerplaats (18194, 24 augustus)

-

Traaij 58, 3971 GP Driebergen-Rijsenburg (Snackbar Traay), verleend exploitatievergunning (16892, 25 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 Utrechtse Heuvelrug via: apv@heuvelrug.nl of telefonisch:
(0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
-

Eind september is er een bijeenkomst voor inwoners die in 2021

Burgemeester Jonkheer H. van Den Boschstraat 79, 3958 BV Amerongen, verleend evenementenvergunning straatfeest

Stationsweg 3, 3951 KA Maarn, ingetrokken geluidsontheffing van 2 t/m 3 november (18612, 29 augustus)

5. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
-

Sitiolaan 60,3941 PN Doorn, melding kleinschalige activiteit buurtbarbecue op 10 september (18649, 25 augustus)

-

Zonnehuis 2, 3941 RP Doorn, melding kleinschalige activiteit open dag op 17 september (18614, 23 augustus)

-

Groenhoek 73, 3972 CC Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalige activiteit heropening wijkkantoor op 14 september

		

(18646, 25 augustus)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) geen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van

Voor meer informatie en over de opzet van de bijeenkomst kunt u
contact opnemen met Nana Bies: nana.bies@heuvelrug.nl.

burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Lees verder op de volgende pagina >>>

GEMEENTENIEUWS

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 september
zijn de landelijke Open Monumentendagen (OMD2022).
Het thema is: ‘Duurzaam duurt het langst’.
Ook wordt het 7e muziekfestival Utrechtse Heuvelrug
gehouden. Beroeps- en amateurmusici geven liefst
56 concerten in 16 opengestelde monumenten.
Kijk voor meer informatie en het complete programma op:
www.openmonumentendag.nl en www.muziekfestival-uh.nl.
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Aanvragen en vergunningen

Zaterdag 10 en zondag 11 september

Open Monumentendagen
‘Duurzaam duurt het langst’

•

6. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Beelaerts Van Bloklandstraat 9, 3971 VT Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit opening speeltuin op
24 september (18405, 23 augustus)
- De Woerd 3, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, acceptatie gebruik maken 5-jarige evenementenvergunning Gooi- en Vechtstreektocht op 28 augustus (18321, 25 augustus)
- Meenkselaan 18, 3972 JR Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit straatfeest op 3 september (18508, 29 augustus)
- Uilenkamp 45, 3972 XN Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit reünie op 4 september (18452, 29 augustus)
- Scherpenzeelseweg 45A, 3956 KB Leersum, acceptatie gebruik maken 5-jarige evenementenvergunning Boerendorpsfeest van
24 september van 20.00 uur t/m 25 september 01.00 uur (17881, 30 augustus)
- Gemeente Utrechtse Heuvelrug, diverse wegen, acceptatie verklaring van geen bezwaar doorkomst Utrechtse Fiets 4-Daagse
van 25 t/m 27 augustus (18485, 25 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 aanvraag:
- Rijksstraatweg kadastraalnummer 3924 sectie D in Leersum, realisatie vrijstaande woning met in-/uitrit
(HZ_WABO-22-1587, 25 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.

Vorige week verscheen in het
Gemeentenieuws een special
over OMD2022. Deze special,

Openbare vergadering Welstand en Monumenten Midden Nederland

inclusief het programma, staat op:

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.

www.heuvelrug.nl/gemeentenieuws.

Bekendmaking
Ontwerpbestemmingsplan ‘Langbroekerdijk 15b Driebergen’

Weggooien? Mooi niet!

Repair Café’s open in september
Repair Café Amerongen
Woensdag 14 september is het Repair Café Amerongen open van
13.00-16.00 uur in Allemanswaard.
Repair Café Doorn
Vrijdag 16 september is het Repair- en Ontmoetingscafé Doorn open
van 13.30-16.00 uur in De Koningshof.
Repair Café Leersum
Zaterdag 17 september is het Repair Café Leersum open van
13.00-16.00 uur in De Binder.
Repaircafé Ontmoetingskapel Maarn
Zaterdag 17 september is het Repaircafé Maarn open van

Het ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat met ingang van 9 september gedurende zes weken (tot en met 21 oktober) het ontwerpbestemmingsplan
‘Langbroekerdijk 15b Driebergen’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen
(identificatienummer: NL.IMRO.1581.DGBlangbroekrdk15b-ON01).
Wat houdt dit bestemmingsplan in?
In dit ontwerp bestemmingsplan wordt een herbestemming van het perceel aan de Langbroekerdijk 15b in Driebergen mogelijk
gemaakt. Door de herbestemming verdwijnt 800 m2 aan agrarische bijgebouwen waardoor op basis van de Ruimte voor Ruimte
regeling een nieuwe woning is toegestaan. De ontwikkeling heeft een positieve invloed op de woonbeleving en het landschap
aan de Langbroekerdijk. Met het plan wordt het perceel heringericht en het landschap verfraaid. Er wordt geen exploitatieplan
vastgesteld omdat kostenverhaal anderszins verzekerd is.
Het plan is binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen.
Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier. Ga naar: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan:
Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, neem dan voor 14 oktober contact op met:
Inge Eising, team Omgevingsverzoeken, (0343) 56 56 00.
Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Langbroekerdijk 15b Driebergen’.
Vervolgtraject
Van eventuele zienswijzen wordt een aparte nota gemaakt. De zienswijzen worden aan het college van burgemeester en
wethouders voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan aangeboden.

9.30-12.00 uur in de Ontmoetingskapel op de Kapelweg.

Bekendmaking

Repair Café Driebergen
Vrijdag 30 september is het Repair Café open van 13.00-15.30 uur
in De Inloop, Oranjelaan 73.

Voorgenomen grondverkoop van een reststrook groen
Adres
Perceel

: perceel grond ter hoogte van Pomplaan 1, Leersum
: kadastraal bekend als gemeente Leersum,
sectie G, nummer 509 (gedeeltelijk)
Perceelgrootte : ca. 16 m2

Wereld Alzheimer maand
Leersum, Cultuurhuis De Binder, Hoflaan 29.
Maandag 12 september, van 14.00 - 16.30 uur.
Toegang + koffie/thee = gratis.

Een bejaarde man met dementie
weigert de hulp van zijn dochter te
accepteren. De aangrijpende film
duurt anderhalf uur en na afloop is
er mogelijkheid tot discussie.
Inlichtingen:
Maarten van der Meer,
vandermeer@alzheimervrijwilligers.nl
www.alzheimer-nederland/regios/
zeist-en-omstreken

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is voornemens om deze reststrook
gemeentegrond ter hoogte van Pomplaan 1 in Leersum te verkopen
aan de eigenaar van het aangrenzende perceel gevestigd aan Pomplaan
1, Leersum. Een reststrook groen kan volgens gemeentelijk beleid
enkel worden verkocht aan een eigenaar van een aangrenzend perceel.
Daarom staat vast (na afstemming met de beheerder van het andere
aangrenzende perceel), althans mag redelijkerwijs worden aangenomen, dat op grond hiervan de eigenaar van het aangrenzende perceel
aan Pomplaan 1, Leersum als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop van dit snippergroen.
Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, omdat u van mening bent dat u ook in aanmerking dient te komen voor aankoop en
voldoet aan de gestelde criteria, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na datum van deze publicatie een gerechtelijke procedure in kort
geding te entameren door een dagvaarding daartoe te laten betekenen. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht
u tegen het aangaan en uitvoeren van de koopovereenkomst te verzetten en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke
andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente en koper zouden immers onredelijk
worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn(en) alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan
van de overeenkomst zou worden opgekomen.
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Bekendmaking
Aanwijzing toezichthouders
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder

Organisatie:

in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, in samenhang met artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen

Alzheimer NL afdeling Zeist e.o., Quarijn, Dorpsnetwerk Leersum

omgevingsrecht en artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrechtse Heuvelrug: Sanne Hullekes en Mustafa Özcimen.

GEMEENTENIEUWS

•

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

•

8 SEPTEMBER 2022

Maandag 12 september, 19.30 uur

Beeldvormende raadsvergadering over Herstelplan valwindschade in Johanneskerk in Leersum
Maandag 12 september vergadert de gemeenteraad

Tijdens deze beeldvormende vergadering verzamelt

Daarna neemt de gemeenteraad naar verwachting op

om 19.30 uur over het Herstelplan valwindschade.

de raad informatie over het voorgestelde besluit of

donderdag 29 september een besluit over het Herstelplan

Deze vergadering is niet in het Cultuurhuis in Doorn, maar

andere belangrijke zaken door met inwoners, belang-

valwindschade.

in het getroffen gebied in de Johanneskerk in Leersum.

hebbenden en met elkaar in gesprek te gaan.

Het college is – na besluitvorming in de raad - van plan het

Discussie is dan nog niet aan de orde.

herstelplan komend plantseizoen (2022/2023) uit te voeren.
Het deel van de Lomboklaan, waar kabels en leidingen

Inwoners zijn van harte welkom hierbij aanwezig te
zijn. Als u wilt meepraten tijdens deze beeldvormende

Verdere planning

verlegd moeten worden, en de vergroening van het

raadvergadering, of de raad vooraf wilt toespreken

Na de beeldvorming volgt op donderdag 22 september

Kerkplein vergt een langere voorbereidingstijd.

over het voorstel, dan kunt u contact opnemen met de

de oordeelsvorming. De raads- en commissieleden vormen

griffie, telefonisch: (0343) 56 56 00 of via de mail:

een oordeel over het voorgelegde voorstel en gaan als dat

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

griffie@heuvelrug.nl.

nodig is met elkaar in gesprek of in discussie.

Vergaderingen van de gemeenteraad.

Zaterdag 17 september:
World Clean-up Day
De meeste mensen storen zich aan zwerfafval op straat of in de

Communicatiecampagne Allemaal aan de Bak
levert mooi resultaat op

natuur. U kunt zich er aan storen of er iets aan doen. Er zijn al veel

Van januari tot juni publiceerden we wekelijks

ervoor zorgen dat zoveel mogelijk via recycling in de

vrijwilligers actief die regelmatig met een prikstok en een zak aan

berichtjes in het Gemeentenieuws over afval.

kringloop blijft.

de slag gaan, in hun eigen straat of tijdens de wandeling.

En niet alleen in de krant.

De campagne lijkt effect te hebben. De eerste zes

Gaat u liever georganiseerd en met anderen op pad? Dan is er in elk

Posters langs de kant van de weg, vrolijke vuilnis-

inwoner minder restafval aan huis opgehaald dan in

dorp wel een prikkersclub actief. Van die prikkersclubjes doen de

mannen op basisscholen, filmpjes op social media, een

de vier jaren ervoor. Als dit zich doorzet, betekent

volgende mee aan de World Clean-up Day op zaterdag 17 september

persoonlijke brief, stickers en een app voor het eigen

het weer 6 kilo minder op ons jaartotaal. Een mooi

(van 10.00 tot 12.00 uur):

afvalgedrag. Op vele manieren is de boodschap onder

resultaat, maar niet voldoende om de doelstelling

de aandacht gebracht: we gaan voor minder restafval!

van 100 kilo restafval per persoon te bereiken.

maanden van dit jaar is er gemiddeld 3 kilo per

Waar

Wie

Contact- Contact

Restafval wordt immers verbrand.

In 2021 zaten we op 129 kilo. Het verslag van de

Dat is zonde van de grondstoffen en slecht voor het

communicatiecampagne staat op: www.heuvelrug.nl/

Maartenskerk

persoon
Goof
g.lindijer@kpnplanet.nl

klimaat. Door afval goed te scheiden, kunnen we

allemaal-aan-de-bak-levert-mooi-resultaat-op.

Leersum en

Vereniging Dorp en

Lindijer
Paul

Amerongen

Natuur Leersum/

Mertens

Maarn en

Amerongen
Maarn Maarsbergen

Bertjan

Doorn

Maarsbergen Natuurlijk

prikkers@dorpennatuur.nl

bertjan.sneller@gmail.com

Sneller

Word vrijwilliger bij de fietswerkplaats AZC Leersum

Zin om mee te doen op 17 september?

Bewoners van het AZC Leersum kunnen hun fietsen

Kijk op www.heuvelrug.nl/zwerfafval of mail naar een van de

laten repareren en tegen symbolische prijzen een

prikkersclubjes. Samen houden we de Heuvelrug zwerfafvalvrij!

fiets verkrijgen.
Voor hen - zeker in het geïsoleerd liggende AZC - biedt
een fiets meer bewegingsvrijheid en de mogelijkheid
om makkelijker in Doorn, Driebergen, Maarn of
Leersum boodschappen te doen, naar taalles te gaan
en vrijwilligerswerk te doen.
Al 3 jaar draait de werkplaats in het AZC op monteurs
uit onder meer Syrië, Pakistan, Iran, Eritrea en

Woensdag 21 september Telefonisch

Nigeria. De vraag naar fietsen en de behoefte aan
fietsreparaties is door het groeiend aantal asielzoekers

spreekuur vertrouwenspersoon

in het AZC de laatste tijd flink gestegen.
Vandaar dat we nu, ter versterking van het huidige

reparatiedagen. Het gaat hierbij om eenvoudige

Wilma Boer is onafhankelijk vertrouwenspersoon Zorg en Onder-

team, zoeken naar vrijwilligers in onze gemeente

reparaties.

steuning. Zij heeft telefonisch spreekuur op woensdag 21 september

die het leuk vinden om op dinsdag- of donderdag-

Nadere informatie bij Willy Marks,

van 10.30-13.30 uur. U kunt haar bereiken via: 06 12 44 39 56

middag (1, 2 of 3 keer per maand) te helpen bij het

projectleider Prima Perspectief,

of via de mail: wilma.boer@inz-outz.nl.

repareren van fietsen. Soms hebben we ook extra

06 80 16 59 80, info@primaperspectief.nl.

