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Komt er een prijsprikkel voor restafval?

Kort Nieuws
Collecte

Dit najaar buigt de gemeente-

prijsprikkel wordt ingevoerd;

Volgende week collecteert

raad zich over deze vraag.

één waarbij de prijs van restafval

Een prijsprikkel voor restafval

wordt bepaald door hoe vaak de

de Nierstichting.

betekent in de praktijk dat

kliko wordt geleegd of een zak

de afvalstoffenheffing voor

in de container wordt gestopt

huishoudens met weinig

en twee scenario’s waarbij het

restafval (waar afval goed

gewicht van het restafval meetelt.

gescheiden wordt) lager is dan

Aan de raad wordt gevraagd een

gemiddeld en voor huishoudens

keuze te maken voor één van de

met meer afval hoger.

scenario’s die vervolgens in meer

in Doorn. Inleveren kan

Afvalinzameling
Klein chemisch afval
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de hoeveelheid restafval te
verminderen.

RK St. Martinusparochie.

Praat mee op donderdag

17 september:
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Driebergen (Noord)

De discussie is niet nieuw.

De raad vergadert meerdere keren
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Doorn.
20 september:

staat. Op: www.heuvelrug.nl/

Maarn en Maarsbergen.

Er zijn nu vier scenario’s op hoofd-

raad staat hoe u deel kunt nemen

lijnen beschreven. Eén waarbij geen

aan de beeldvorming.

Restafval
19 september:
Leersum.
20 september:

Bijeenkomst nieuwe inwoners
Uitnodiging voor verenigingen en
maatschappelijke organisaties
Eind september is er een bijeenkomst voor inwoners die in 2021

Driebergen (Zuid).

Informatiegids Utrechtse
Heuvelrug 2022-2023 beschikbaar

GFT
21 september:

De nieuwe Informatiegids Utrechtse Heuvelrug 2022-2023 is

Doorn, Maarn en Maarsbergen.

verkrijgbaar. De Informatiegidsen liggen in de bibliotheken in

22 september:

Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn.

Driebergen (Noord) en Leersum.

en 2022 in onze gemeente zijn komen wonen.
De gidsen liggen ook in
Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen zich

Maarsbergen bij de

presenteren om nieuwe inwoners te informeren over hun activiteiten.

Kleurenwaaier en in Overberg

Voor meer informatie en over de opzet van de bijeenkomst kunt u

bij Tweewielerspecialist

contact opnemen met Nana Bies: nana.bies@heuvelrug.nl.

Rijk van den Brink.
Beeld van de gemeente

2
20

Milieustraat

3
02
2-2

Check voor een bezoek aan
milieustraat Velperengh in
Doorn wat u wel en niet kunt

INFORMATIEGIDS
INFORMATIE
GIDS

afgeven: www.heuvelrug.nl/
milieustraat.

De Informatiegids geeft

Maak een afspraak via:

een goed beeld van wat de

www.mijnafvalweg.nl.

gemeente te bieden heeft.
U treft hierin niet alleen

In de Informatiegids staat ook een overzicht van het nieuwe college

Meldingen
openbare
ruimte

van burgemeester en wethouders en van de nieuwe raads-

Doorgeven van meldingen
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informatie aan over gemeentelijke diensten en producten, maar
ook telefoonnummers van hulpdiensten. Zoals brandweer en politie.

12 oktober Save the date

10-6-2022 08:55:03

Denk mee over nieuwe Cultuurnota

en commissieleden en hoe u met ze in contact kunt komen.

In 2023 komt er weer een nieuwe Cultuurnota.

Online beschikbaar

Lijkt het u leuk om daarover mee te denken?

De Informatiegids is ook online beschikbaar via:

www.heuvelrug.nl/melden

Dat kan op woensdagavond 12 oktober. Meer informatie volgt.

www.heuvelrug.smartmap.nl.

of bel: (0343) 56 56 00.

onderhoud in de openbare
ruimte kan via:
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Avonden van de Raad
Donderdag 15 september
Spoor Ruimte
19.30 uur
Informatie en Beeldvorming Ruimte
•

Invoering financiële prikkel restafval

Beeldvorming Ruimte
•

Vaststelling stedenbouwkundig kader en aanpassing
aanvullende welstandscriteria Eindseweg Overberg

Informatie Samenleving
19.30 uur
•

Kaderstelling en actualisatie Cultuurnota

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

Maandag 19 september
Beeld- en oordeelvorming Bestuur en Middelen
19.30 uur
•

Open agenda Bestuur en Middelen

Donderdag 22 september
Oordeelvorming Ruimte
19.30 uur
•

Nota Bodembeheer incl. PFAS

•

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Griftdijk 1C, Maarsbergen

•

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Rijksstraatweg 4b, Leersum

•

Ontwerpverklaring van 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

•

Herstelplan openbaar groen valwindschade

•

Vaststelling stedenbouwkundig kader en aanpassing aanvullende
welstandscriteria Eindseweg, Overberg

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

Commissie bezwaarschriften
Maandag 19 september is er om 20.30 uur in Cultuurhuis Pléiade,
Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting van de Commissie
bezwaarschriften. De agenda staat op: www.heuvelrug.nl.

Woensdag 21 september Telefonisch

spreekuur vertrouwenspersoon
Wilma Boer is onafhankelijk
vertrouwenspersoon Zorg en
Ondersteuning.
Zij heeft telefonisch spreekuur
op woensdag 21 september
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.
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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) 				
- Koenestraat 57, 3958 XE Amerongen, plaatsen zonnepanelen op dak (HZ_WABO-22-2101, 8 september) 			
- Prins Bernhardlaan 6, 3941 EB Doorn, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-2077, 6 september) 		
- Mesdaglaan 2, 3941 CJ Doorn, vellen douglasspar (HZ_WABO-22-1901, 7 september) 					
- Plein 1, 3941 SV Doorn, plaatsen aanbouw (HZ_WABO-22-2065, 5 september) 						
- Frans Halslaan 6, 3941 CR Doorn, vellen douglas boom (HZ_WABO-22-2034, 30 augustus) 					
- Sterkenburgerlaan 65 kavel 1, 3941 BC Doorn, realisatie nieuwe woning (HZ_WABO-22-1898, 12 augustus) 			
- De Woerd 1, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, vellen eik (HZ_WABO-22-2080, 6 september) 				
- Rosariumlaan 10, 3972 GJ Driebergen-Rijsenburg, uitbreiden woning (HZ_WABO-22-2060, 2 september) 			
- Nijendal 24, 3972 KC Driebergen-Rijsenburg, gevelwijziging (HZ_WABO-22-2013, 26 augustus) 				
- Larixlaan 18, 3971 RB Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-2046, 8 september)
- Scherpenzeelseweg 48, 3956 KG Leersum, wijzigen en uitbreiden entree trapkapel en dakkapellen (HZ_WABO-22-2076, 6 september)
- Laan van Laag Kanje 35 r 1, 3951 KD Maarn, bouwen nieuwe recreatiewoning (HZ_WABO-22-2054, 1 september)
- Tuindorpweg 12a, 3951 BG Maarn, vellen twee 2 sparren (HZ_WABO-22-2022, 26 augustus) 				
- Krönerweg 26, 3951 BS Maarn, vellen twee 2 bomen (HZ_WABO-22-2048, 1 september)
- Vinkenbuurtweg 1, 3951 CA Maarn (kad. perceelnr.5510 sectie A, Maarn), verbouwing zorgcomplex (HZ_WABO-22-1914, 16 augustus)
- Vastmaarweg 6, 3951 BT Maarn, vellen acacia (HZ_WABO-22-1924, 8 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 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:
- Molenstraat 17, 3958 BM Amerongen, aanvraag evenementenvergunning Valleiwedstrijden op 5 november (18887, 6 september)
- Welgelegenlaan, 3971 HN Driebergen-Rijsenburg, aanvraag evenementenvergunning Laandag op 24 september (18903, 6 september)
- De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, aanvraag ontheffing schenktijden en bijeenkomst op 1 en 2 oktober
		 (18911, 7 september)
- Traaij 56, 3971 GP Driebergen-Rijsenburg, aanvraag alcoholwet (18923, 7 september)
- Traaij 56, 3971 GP Driebergen-Rijsenburg, aanvraag exploitatievergunning (18924, 7 september)
- 5 Mei-Plein, 3951 DD Maarn, aanvraag warenmarktvergunning (18927, 7 september)
- Hoofdstraat 89, 3971 KE Driebergen-Rijsenburg, aanvraag evenementenvergunning besloten diner op 25 november
		 (18928, op 8 september)
- Hoofdstraat 89, 3971 KE Driebergen-Rijsenburg, aanvraag ontheffing voor artikel 35 alcoholwet schenken van zwak-alcoholische
		 drank op 24 september
- Leersumsestraatweg, 3941 ML Doorn (Doornse Gat), aanvraag ontheffing voor artikel 35 alcoholwet schenken van zwak		 alcoholische drank op 2 oktober (18940, 9 september)
- Kerkplein 1, 3956 BW Leersum, aanvraag evenementenvergunning intocht sinterklaas op 12 november (18943, 10 september)
- Stationsweg 3, 3951 KA Maarn, aanvraag geluidsontheffing voor aanbrengen van Raildempers op 30 november en 1 december
		 (18945, 12 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 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:
- Koenestraat 19, 3958 XD Amerongen, plaatsen dakopbouw aan achterzijde woning (HZ_WABO-22-1033, 8 september)
- Hoofdstraat 79, 3971 KD Driebergen-Rijsenburg, realiseren berging/garage, vernieuwen tuinmuur en plaatsen zonnepanelen
		 (HZ_WABO-22-1576, 8 september)
- Vinkenbuurtweg 20, Kadastraal perceelnummer 6063 Sectie A Maarn, wijziging van eerder verleende vergunning met
		 betrekking tot dakkapel aan voorgevel (HZ_WABO-22-1772, 8 september)
- Haarbos 3, 3953 HA Maarsbergen, oprichten bedrijfspand (HZ-WABO-22-1253, 8 september)
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 12.00-17.00 uur.
4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:
- Wijngaardsesteeg 1A, 3941 MB Doorn, verleend evenementenvergunning ABKC Holland op 10 september van 10.00-16.00 uur
		 en op 11 september van 10.00-16.00 uur (18880, 8 september)
- Veenseweg 8, 3958 ET Amerongen, verleend evenementenvergunning Herfstmarkt op 22 oktober van 10.00-16.00 uur
		 (18480, 12 september)
- Hittekamp, 3956 RE Leersum, verleend evenementenvergunning Burendag op 24 september van 16.00-20.00 uur (18380, 12 september)
- Leersumsestraatweg, 3941 ML Doorn (Doornse Gat), verleend evenementenvergunning Devil’s Trail Utrechtse Heuvelrug op
		 1 oktober van 16.00 uur t/m 2 oktober 16.00 uur (18325, 8 september)
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 melding is ontvangen:
- Prins Hendrikweg 45, 3941 GD Doorn, melding kleinschalige activiteit straatborrel op 1 oktober (18920, 8 september)
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:
- Woestduinlaan 40, 3941 XE Doorn, acceptatie kleinschalige activiteit straatfeest op 10 september van 16.00-23.30 uur
		 (18834, 7 september)
- Groenhoek 73, 3972 CC Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit heropening wijkkantoor op 14 september
		 van 14.00-16.00 uur (18646, 7 september)
- De Postmeester 93, 3958 DC Amerongen, acceptatie kleinschalige activiteit Tussenstop tijdens HerinneringenRit op 17 september
		 van 11.00-14.00 uur (18740, 8 september)
- Plein 1923, 3941 ER, Thorheimpassage, 3941 ET en Kampweg, 3941 HC Doorn, acceptatie gebruik maken vijfjarige vergunning
		 Doorn Doet-dag op 24 september van 9.00-19.00 uur (18241, 12 september)
- Prins Hendrikweg 45 ,3941 GD Doorn, acceptatie kleinschalige activiteit straatborrel op 1 oktober (18920, 13 september)
- Kerkplein 1, 3941 HV Doorn, acceptatie kleinschalige activiteit voor sociëteit op 21 september (18891, 13 september)
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:
- Kerkplein 2, 3972 EK Driebergen-Rijsenburg, vervangen dakbedekking en aanbrengen van isolatie, zonnepanelen en hybride
		 warmtepomp (HZ_WABO-22-0780, 7 september)
- Koningin-Wilhelminalaan 31, 3956 TC Leersum, legaliseren kamerverhuur voor 7 eenheden (HZ_WABO-22-1630, 7 september)
- Woudegge 7, 3959 BH Overberg, realiseren kinderopvang met t.b.v. daarvan ondergeschikte dierenverblijf
		 (HZ_WABO-22-1479, 7 september)
- Hydeparklaan 9e, 3971 KT Driebergen-Rijsenburg, nieuwbouw woning (HZ_WABO-22-1673, 9 september)
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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Deel uw ervaringen met het
nieuwe wegdek op de Lekdijk
Provincie Utrecht, de gemeenten Wijk bij Duurstede, Utrechtse
Heuvelrug, Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben onlangs een proef gestart
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Bekendmaking
Ontwerpbestemmingsplan ‘Woudenbergseweg 92a Maarsbergen’
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 16 september gedurende zes weken (tot en met 28 oktober) het ontwerpbestemmingsplan

tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Er werd een nieuwe

‘Woudenbergseweg 92a Maarsbergen’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen

uniforme weginrichting op de Lekdijk getest.

(identificatienummer: NL.IMRO.1581.MAAwoudbergsewg92a-ON01).

Helaas is op het proefvak een ongeluk gebeurd met een fietser, dit

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

betreuren wij ten zeerste. De doelstelling van de nieuwe weginrichting

In het ontwerp bestemmingsplan vindt een functiewijziging van een (voormalig) agrarisch bedrijfsperceel naar wonen plaats, waarbij de

is dat het voor alle weggebruikers beter en veiliger gaat worden.
Vanwege recente gebeurtenissen is besloten andere noktegels te
plaatsen. De noktegels worden deze week vervangen.
Langs de weg liggen grasbetontegels. Het doel van deze tegels is
dat gemotoriseerd verkeer, indien noodzakelijk, met gepaste snelheid

monumentale/cultuurhistorisch waardevolle bebouwing een nieuwe functie krijgt. Het plan voorziet in één woning in de woonboerderij,
één woning in de stenen schuur en de schaapskooi/veldschuur wordt eveneens omgebouwd tot één schuurwoning. De cultuurhistorische
waarde van de locatie als monumentaal erf in het buitengebied wordt hierbij versterkt door een passende erfopzet en bijbehorende
landschappelijke inpassing. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat kostenverhaal anderszins plaatsvindt.
Het plan is binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.

kan uitwijken. Het is nadrukkelijk geen verbreding van de weg en is

Hoe kunt u reageren?

bedoeld zodat brede voertuigen elkaar kunnen passeren en de kanten

Gedurende de inzagetermijn kan eenieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

van het wegdek niet afbrokkelen. Een bredere weg lokt hogere

•

Ga naar: www.heuvelrug.nl/terinzage.

snelheden en extra geluidsoverlast uit. De gereden hoge snelheden
op de dijk zijn mede aanleiding om te komen tot een nieuw
wegprofiel.

•

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

•

Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, neem dan voor 21 oktober contact op met Alfred Konijnenbelt,
team Omgevingsverzoeken, (0343) 56 56 00.

Hierdoor wordt er langzamer gereden en vinden er (hopelijk)
minder ongevallen plaats. Om deze reden is bij de proef gekozen
om om de 20 meter noktegels aan te brengen. De gemeente Lopik

Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier.

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Woudenbergseweg 92a Maarsbergen’.

en IJsselstein hebben dergelijke noktegels al op de dijk toegepast.

Vervolgtraject

Ook in het beheergebied van het Waterschap Rivierenland worden

Van eventuele zienswijzen wordt een aparte nota gemaakt. De zienswijzen worden aan het college van burgemeester en wethouders

dergelijke noktegels naar tevredenheid toegepast op smallere dijken

voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan aangeboden.

en plattelandswegen. Bij iedere nieuwe verkeerssituatie geldt dat

Bekendmaking

verkeer moet wennen aan de nieuwe situatie en dat kost tijd.
Enquête
Wij vragen u uw ervaringen met het nieuwe wegdek binnenkort
te delen via een enquête op: www.hdsr.nl.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Van Bennekomweg 10-16, Doorn’
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 16 september gedurende zes weken (tot en met 27 oktober) het ontwerpbestemmingsplan
‘Van Bennekomweg 10-16, Doorn’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen
(identificatienummer: NL.IMRO.1581.DOOVanBennekomweg-ON01).
Wat houdt dit bestemmingsplan in?
Het ontwerpbestemmingsplan beoogt 28 woningen op de voormalige gemeentewerf in Doorn mogelijk te maken.

Weggooien? Mooi niet!

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Repair Café’s open in september

Het plan is binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.

Repair Café Doorn

Hoe kunt u reageren?

Vrijdag 16 september is het Repair- en Ontmoetingscafé Doorn open

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen:

van 13.30-16.00 uur in De Koningshof.

•

Repair Café Leersum

•

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Zaterdag 17 september is het Repair Café Leersum open van

•

Als u een mondelinge (telefonische) zienswijze wilt indienen, neem dan voor 20 oktober contact op met Judith Weber,

13.00-16.00 uur in De Binder.
Repaircafé Ontmoetingskapel Maarn

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

Zienswijzen via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier.
Ga naar: www.heuvelrug.nl/terinzage.

team Omgevingsontwikkeling, (0343) 56 56 00.
Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ’Van Bennekomweg 10-16, Doorn’.

Zaterdag 17 september is het Repaircafé Maarn open van 9.30-12.00
uur in de Ontmoetingskapel op de Kapelweg.

Vervolgtraject

Repair Café Driebergen

voorgelegd en vervolgens aan de gemeenteraad ter (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan aangeboden.

Van eventuele zienswijzen wordt een aparte nota gemaakt. De zienswijzen worden aan het college van burgemeester en wethouders

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

Verordeningen Toeristen- en Forensenbelasting 2023
Subsidie voor groene daken

Hoe verloopt de vaststelling van de toeristen-

wordt hierover op maandag 3 oktober een

belasting in onze gemeente voor komend jaar?

speciale avond georganiseerd.

De provincie Utrecht kent een

Aan de gemeenteraad worden enkele scenario’s

subsidieregeling voor onder meer

De afgelopen jaren werden de tarieven voor de

gepresenteerd over samenhang van inkomsten,

de voorbereiding en/of aanleg van

toeristenbelasting in september bekend gemaakt.

waaronder ook de toeristenbelasting valt.

groene daken en gevels.

Ondernemers hebben dan de tijd deze tarieven in hun

De uitkomst van deze avond verwerkt de gemeente

communicatie richting hun gasten te verwerken en

in een voorstel voor nieuwe leges en tarieven,

door te berekenen.

dat de raad in december vaststelt.

met dezelfde of een aangrenzende postcode. Heuvelrug Energie wil

Maandag 3 oktober: speciale avond in de raad

Dit betekent dat naar verwachting ook de veror-

het vormen van dergelijke bewonerscollectieven ondersteunen.

Met de komst van een nieuwe gemeenteraad in

deningen Toeristen- en Forensenbelasting 2023,

Heeft u interesse? Vul het formulier in op: www.heuvelrugenergie.nl

onze gemeente, en het verzoek van de raad om over

en daarmee de tarieven voor 2023, in december

en u hoort of er meer geïnteresseerden zijn.

het genereren van extra inkomsten na te denken,

door de raad worden vastgesteld.

Om hier als particulier voor in aanmerking te komen, moet u een
aanvraag indienen als bewonerscollectief van minimaal vijf bewoners

GEMEENTENIEUWS

•

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

•

15 SEPTEMBER

Afsluiting van Heuvelrug Duurzaamheidsfestival
Zaterdag 24 september 10.00-16.00 uur, Campus Landgoed Zonheuvel

Zaterdag 17 september:
World Clean-up Day

Meer info en aanmelding:

Ruiten, duurzame consultant die de achterliggende

https://www.campuslandgoedzonheuvel.nl

maanden onderzoek deed naar dit vraagstuk.
Vraagstuk 3: Als we erkennen dat bos van zichzelf is,

De duurzame thema’s die in de Utrechtse Heuvelrug

wat betekent dat dan voor onze relatie met de natuur?

bijzondere aandacht krijgen staan deze dag centraal.

Met inspirator Peter Akkerman, voorzitter van de

De meeste mensen storen zich aan zwerfafval op straat of

In samenhang onderzoeken we op 24 september vier

Stichting Bos-dat-van-zichzelf-is.

in de natuur. U kunt zich er aan storen of er iets aan doen.

vraagstukken, delen we plannen en presenteren we

Vraagstuk 4: Als auto’s op lucht kunnen rijden

oplossingen. En omdat 24 september valt in de week

(geen grapje het kan echt), welke impact zou dat

Er zijn al veel vrijwilligers actief die regelmatig met een prikstok

voor Toekomstige generaties doen we dat in de vorm

hebben op onze omgeving? Met inspirator Olaf Muller,

en een zak aan de slag gaan, in hun eigen straat of tijdens de

van een Plekberaad.

Ambassadeur ITU voor het VN programma United 4
Smart Sustainable Cities.

wandeling. Gaat u liever georganiseerd en met anderen op pad?
Dan is er in elk dorp wel een prikkersclub actief.

10.00 uur Welkom door Wim Oolbekkink,
programmadirecteur SDG house / Campus Landgoed

12.30-13.30 uur Een lunch met producten uit de

Van die prikkersclubjes doen de volgende mee aan de World Clean-up

Zonheuvel, toelichting Plekberaad door Miranda

moestuin van het landgoed en met toelichting

Day op zaterdag 17 september (van 10.00 tot 12.00 uur):

Willems, coördinator Plekberaden / projectleider

door circulair landgoedbeheerder Peter van Doorn.

Lab Toekomstige generaties.

Mogelijkheid om de SDG wandelroute te lopen die

Waar

Wie

Contact- Contact
persoon

Doorn

Maartenskerk

Goof

g.lindijer@kpnplanet.nl

Lindijer
Leersum en

Vereniging Dorp en

Paul

Amerongen

Natuur Leersum/

Mertens

Maarn Maarsbergen

Maarsbergen Natuurlijk

leerlingen van het Cals College uit Nieuwegein o.l.v.

Impactmanager Chrissie van Heijningen van

kunstenares Jehuda de Jong.

Dopper over impact maken, - impact meten en
impact communiceren.

13.30 uur Start tweede ronde waarin voor genoemde
vraagstukken plannen worden bedacht en oplossingen

prikkers@dorpennatuur.nl
10.50 uur Eerste ronde waarin 4 vraagstukken

Amerongen
Maarn en

deze zomer is aangevuld met kunstwerken van VWO 5
10.30 uur Start een plenaire keynote door

gepresenteerd.

worden onderzocht:
Bertjan

bertjan.sneller@gmail.com

Sneller

Vraagstuk 1: Hoe geven we een impuls aan lokale

15.00 uur Wrap up van de resultaten Miranda Willems.

voeding? Zowel in het produceren als in het gebruiken
daarvan. Met inspirator Mark Frederiks, oprichter van

15.30 uur Slotwoord door Michiel van der Schaaf,

Local2Local; een initiatief dat er naar streeft om de

directeur Regionaal bureau Toerisme Heuvelrug

Zin om mee te doen op 17 september?

keten boer-burger zo kort mogelijk te houden.

en Vallei.

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

Vraagstuk 2: Waar staan we met het plasticvrij krijgen

prikkersclubjes. Samen houden we de Heuvelrug zwerfafvalvrij!

van de Utrechtse Heuvelrug? Met inspirator Paul van

15.45 uur Duurzame borrel met lokale lekkernijen.

16 t/m 22 september Mobiliteitsweek Provincie Utrecht Kies voor duurzaam vervoer
Tijdens de Europese Week van de Mobiliteit,
van 16 t/m 22 september, wordt in heel Europa
duurzame mobiliteit op de kaart gezet.
Ook in de provincie Utrecht doen we mee.
We dagen iedereen uit om een week anders
te reizen: duurzaam, groen en gezond.
Een week lang gaat de provincie Utrecht op de
groene toer. Duurzame mobiliteit is beter voor
uw gezondheid en het milieu en neemt daarnaast minder ruimte in onze provincie in.
Ga de uitdaging aan en ga een week lang
op de groene toer. Aanmelden kan via:
www.mobiliteitsweekutrecht.nl/doemee.

