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

Kort Nieuws

Gemeente geeft impuls aan dorpscentra

Nieuwe marktkramen en verbeterde
veiligheid tijdens weekmarkten
Het college van burgemeester

Collecte
Volgende week collecteert
HandicapNL.

Afval
inzameling

en wethouders heeft nieuwe
plannen vastgesteld voor de
weekmarkten. De inrichting van

Papier

de markten is aangepast en
uitgebreid.

24 september: Driebergen
(Zuid), Maarn en Maarsbergen.

Hiermee wordt de veiligheid
en de doorgang op de markten

PMD

gewaarborgd voor nood- en

26 september:

hulpdiensten. Ook is er ruimte
voor extra kramen. Er worden

Driebergen (Zuid).

ondernemers voor deze nieuwe

27 september:

kramen gezocht van ontbrekende
producten die het aanbod kunnen

Amerongen en Overberg.

verrijken.

Restafval
Wethouder Anouk Haaxma:

en kan er een (nog) gevarieerder

niet over het marktterrein fietsen.

gehandhaafd. Zij letten daarbij

,,De warenmarkt is een gezellige

aanbod komen.”

Dit kan gevaarlijke situaties

ook extra op verkeerd

opleveren, vooral voor onze minder

geparkeerde voertuigen.

ontmoetingsplek voor inwoners en
de markt is een fijne aanvulling op

Extra toezicht

valide en slechtziende inwoners.

Neem vooral een kijkje op

het aanbod van de vaste winkels.

Om marktdagen voor iedereen

De komende tijd houden handhavers

de markt en laten we samen

Door deze gewijzigde inrichting

fijn en veilig te laten verlopen,

extra toezicht op de (verkeers-)

zorgen voor een leuke en

maken we de markten veiliger

is het wenselijk dat inwoners

veiligheid en wordt waar nodig

veilige marktervaring!

26 september:
Maarn en Maarsbergen.
27 september:
Doorn.

GFT
28 september:
Amerongen. Driebergen (Zuid)

Opruimplicht
hondenpoep

Vrijdag 30 september

en Overberg.

Uitnodiging HPV-vaccinatie voor jongeren

Milieustraat

Er geldt een opruimplicht

Check voor een bezoek aan

voor hondenpoep binnen de

Vrijdag 30 september kunnen jongeren, die

bebouwde kom.

dit kalenderjaar 10 jaar oud worden, zich in de

milieustraat Velperengh in

gemeente Utrechtse Heuvelrug laten vaccineren
U kunt de uitwerpselen thuis

Doorn wat u wel en niet kunt

tegen het Humaan Papillomavirus (HPV).

afgeven: www.heuvelrug.nl/

bij het restafval doen. U kunt
ook gebruikmaken van de

Jongeren in de regio Utrecht hebben hiervoor

depodogs in de dorpen of van

een uitnodiging van het RIVM ontvangen.

de gemeentelijke afvalbakken.

Ook vindt er een inhaalcampagne plaats.

Kijk voor meer informatie op:

Hierdoor hebben ook andere jongeren t/m 18 jaar

www.heuvelrug.nl/honden.

mogelijk een uitnodiging ontvangen.

milieustraat.
Maak een afspraak via:
www.mijnafvalweg.nl.
Het HPV-vaccin verkleint de kans op de zes soorten
HPV-kanker aanzienlijk. Meisjes worden al sinds 2010

GGD regio Utrecht vaccineert vrijdag 30 september

gevaccineerd tegen HPV. Tegenwoordig krijgen ook

van 10.00 - 17.00 uur in sporthal Steinheim in Doorn.

jongens de kans zich te beschermen tegen HPV-kanker.
De vaccinaties horen bij het Rijksvaccinatieprogramma

Bescherming tegen zes soorten kanker

en zijn gratis.

HPV is een virus. Van dat virus merk je meestal niets,

Meldingen
openbare
ruimte
Doorgeven van meldingen

maar het is wel heel besmettelijk. Acht op de tien

Meer informatie

mensen raken een of meerdere keren in hun leven

Wil je meer weten over het vaccineren in de regio?

besmet met HPV. Er is geen behandeling tegen dit

Kijk dan op: www.ggdru.nl/hpv.

virus. Meestal ruimt het lichaam het virus zelf op.

Meer informatie over het rijksvaccinatieprogramma

In sommige gevallen gebeurt dit niet en dan kan

staat op: www.rijksvaccinatieprogramma.nl/

een HPV-infectie op latere leeftijd tot kanker lijden.

infectieziekten/HPV.

onderhoud in de openbare
ruimte kan via:
www.heuvelrug.nl/melden
of bel: (0343) 56 56 00.
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Aanvragen en vergunningen

Avonden van de Raad

1. Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

Donderdag 22 september
Oordeelvorming Ruimte
19.30 uur

-

Amersfoortseweg 82, 3941 EN Doorn, vellen eik (HZ_WABO-22-2081, 6 september)

-

Sparrenlaan 11, 3941 GJ Doorn, vellen iep (HZ_WABO-22-2110, 10 september)

-

Hydeparklaan 24 (kadastraal perceel A 8459), 3941 ZK Doorn, nieuwbouw 9 vakantiewoningen (HZ_WABO-22-2115, 12 september)

-

Wilhelminaweg 29, 3941 DE Doorn, vellen spar (HZ_WABO-22-2079, 5 september)

-

Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen-Rijsenburg, vellen esdoorn (HZ_WABO-22-2127, 14 september)

•

Nota Bodembeheer incl. PFAS

•

Verklaring van geen bedenkingen – besluit Omgevingsvergunning

-

Nijendal 24, 3972 KC Driebergen-Rijsenburg, gevelwijziging (HZ_WABO-22-2013, 15 september)

realiseren Woonzorgcomplex en restaureren rijksmonument de

-

Larixlaan 18, 3971 RB Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-2046, 8 september)		

-

Vastmaarweg 6, 3951 BT Maarn, vellen acacia (HZ_WABO-22-1924, 8 september) 					

Grote Bloemheuvel, Maarsbergen
•

Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

													
De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het

Sportlaan 67, Driebergen

Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl.

•

Herstelplan openbaar groen valwindschade

Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch

•

Vaststelling stedenbouwkundig kader en aanpassing aanvullende

contact opnemen met de gemeente via: (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 56 65

welstandscriteria Eindseweg, Overberg

op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.
2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

Maandag 26 september

-

M.C. Verloopweg 11, 3956 BM Leersum, aanvraag ontheffing schenktijden op 29 en 30 oktober (18958, 13 september)

Spoor Samenleving

-

Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn (Huis Doorn), aanvraag ontheffing voor artikel 35 alcoholwet voor schenken

19.30 uur
Informatie Algemeen (Bestuur en Middelen/Samenleving)
•

Informatie en presentatie rekenkamer-onderzoek subsidiebeleid

•

Presentatie halfjaarcijfers WMO Jeugd

Oordeelvorming Samenleving
•

Besteding toegekende middelen n.a.v. Parlementaire
Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

		

zwak-alcoholische drank van 3 t/m 6 november (18997, 15 september)

-

Veenseweg 28, 3958 ET Amerongen, aanvraag exploitatievergunning (19023, 15 september)

-

Veenseweg 28, 3958 ET Amerongen, aanvraag alcoholwet (19025, 15 september)

-

Rijksstraatweg 3, 3956 CR Leersum, aanvraag exploitatievergunning (19037, 16 september)

-

Jagersdreef 40, 3972 XG Driebergen-Rijsenburg, aanvraag ontheffing voorwerp plaatsen op weg op 27 september

		

(19033, 16 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.

Donderdag 29 september
19.30 uur
•

Raadsvergadering

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

3a. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
		

T.h.v. Woudenbergseweg 6 tot 20, kadastraal perceelnrs. 1781 en 1752 sectie C Maarn, vellen 5 esdoorns (met herplantplicht)
(HZ_WABO-21-2437, 14 september)

-

Kastanjelaan 43, 3951 AX Maarn, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-1592, 15 september)

-

Koningin Wilhelminalaan 16, 3972 EX Driebergen-Rijsenburg, constructieve wijziging woning en vervangen bestaande dakkapel

		
		
		

aan voorzijde woning (HZ_WABO-22-1858, 15 september)
Schellingerlaan 9, 3971 BX Driebergen-Rijsenburg, vernieuwen kap en bouwen erker aan voorgevel
(HZ_WABO-22-1352, 16 september)
Kad. Perceel 7846, sectie A te Doorn ‘Huize Aardenburg’, renovatie dak, herstel schoorstenen, reparaties aan de gevel
en wijziging kleurstelling (HZ_WABO-22-1586, 16 september)

-

Hoflaan 1b, 3956 ED Leersum, realisatie schuur naast woning (HZ_WABO-22-0745, 16 september)

-

Sitiolaan 29 (voor), 3941 PC Doorn, tijdelijk plaatsen scootmobielberging (HZ-WABO-22-1852, 16 september)

-

Kadastraal perceel B 6079 (bij Traaij 260-262) Driebergen-Rijsenburg, uitbreiden filtergebouw

		
		
		

(HZ_WABO-22-1259, 19 september)
Kadastrale percelen 584, 583, 586, 587, 672, 673, 749, 892, 894 en 896 Sectie F in Amerongen, hydrologisch herstel
Oud Kolland oost (HZ_WABO-22-1540, 20 september)
Kadastrale percelen 550, 551, 576, 584, 790, 791, 794, 841, 842, 889 en 890 sectie F in Amerongen, hydrologisch herstel
Oud Kolland west (HZ_WABO-22-1539, 20 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:

Zaterdag 24 september

Afsluiting Heuvelrug
Duurzaamheidsfestival
Het eerste Heuvelrug Duurzaamheidsfestival is een feit.
We kijken terug op een mooie zomer vol activiteiten gericht
op het verduurzamen van onze regio.

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

Traaij, 3971 GS Driebergen-Rijsenburg, verleend warenmarktvergunning (17700, 13 september)

-

Plein 1923, 3941 ER Doorn, verleend artikel 35 alcoholwet schenken zwak-alcoholische drank op 24 september van

		
		
		

12.00-20.00 uur (18862, 13 september)
De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing schenktijden en bijeenkomst op 1 oktober van 20.00 uur t/m
2 oktober 01.00 uur (18911, 13 september)
De Woerd 1, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, verleend ontheffing schenktijden en bijeenkomsten op 6 november van
00.00 tot 03.00 uur (18805, 16 september)

Het festival wordt afgesloten op zaterdag 24 september op
Campus Landgoed Zonheuvel in Doorn. Er is een actievol programma

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing,

met inspirerende sprekers. Tijdens het programma is ruimte om

een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

met elkaar van gedachten te wisselen, plannen te maken en te
proeven. De lunch bestaat uit lokale, duurzame producten van de

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.

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

Kerkplein, 3972 EK Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalige activiteit winter-event op 11 december (18984, 14 september)

-

Hoofdstraat 152, 3972 LE Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalige activiteit kerstfeest op 16 december (19032, 16 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.
8. Wabo, de volgende omgevingsvergunning, uitgebreide procedure, is verleend:
		

Burg. van den Boschstraat 44, 3958 CD Amerongen, brandveilig kunnen gebruiken van Napoleonschuur
(HZ-WABO-22-1477, 19 september)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze beslissing (=beschikking) kunnen ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene
wet bestuursrecht een gemotiveerd beroepschrift indienen bij: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, bodemzaken,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit beroepschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend.

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

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.

GEMEENTENIEUWS

•

GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG

•

22 SEPTEMBER 2022

Bekendmaking
Plan ‘Hoofdstraat 260 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 8 september een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met
de initiatiefnemer van een bouwplan op het perceel ‘Hoofdstraat 260 in Driebergen’. Deze overeenkomst gaat over het verlenen van
medewerking aan de herontwikkeling van het perceel kadastraal bekend gemeente Driebergen, sectie C, nummer 4899, gedeeltelijk ter
grootte van circa 32.685 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 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 22 september 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.
Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. 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.

Bekendmaking
Ontwerpwijzigingsplan ‘Hoofdstraat 260 Driebergen’
Het ontwerpwijzigingsplan
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 23 september gedurende zes weken (tot en met 4 november) het ontwerpwijzigingsplan
‘Hoofdstraat 260 in Driebergen’ en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen
(identificatienummer: NL.IMRO.1581.DGBhoofdstr260-ON01)
Wat houdt dit wijzigingsplan in?
In dit ontwerp wijzigingsplan wordt een zorgontwikkeling binnen het cultuurhistorisch waardevolle landgoed Lindenhorst mogelijk

Zaterdag 24 september

gemaakt waarbij de ontwikkeling zo wordt ingepast dat de aanwezige kwaliteiten worden behouden en versterkt. Het plan maakt

Asielopvanglocatie Leersum:
open huis

middels een landschapsplan. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld omdat kostenverhaal anderszins plaatsvindt.

de nieuwbouw van 48 zorgeenheden op het achterliggende terrein mogelijk en voorziet ook in de herontwikkeling van het landgoed
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:

Het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk
Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst
Terugkeer & Vertrek (DT&V) nodigen iedereen uit om tijdens de
jaarlijkse nationale burendag een kijkje in de keuken te komen
nemen.

Zaterdag 24 september staat de deur van AZC Leersum
van 13.00 - 16.00 uur voor u open.
Bij AZC Leersum kunt u deelnemen aan rondleidingen of een
kijkje nemen op de basisschool en de fietsenwerkplaats.
Op de informatiemarkt kunt u vragen over de opvang stellen.

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 28 oktober contact op met Inge Eising, team Omgevingsverzoeken,
(I0343) 56 56 00. Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: Zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Hoofdstraat 260 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 wijzigingsplan aangeboden.

Bekendmaking
Plan ‘Rijksstraatweg 221 Leersum’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van

Taallessen

de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 1 september een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met

U kunt deelnemen aan Nederlandse taallessen voor bewoners en

de initiatiefnemer van een bouwplan op het perceel ‘Rijksstraatweg 221 in Leersum’. Deze overeenkomst gaat over het verlenen van

ervaren hoe het is om een andere taal te leren. Twee van onze
bewoners leren u graag wat Turkse woorden. Denkt u dat u slaagt
voor het Inburgeringsexamen? Test het zelf tijdens uw bezoek.
Ook voor de kinderen is er vermaak op een springkussen en
een stormbaan of tijdens één van de workshops van stichting
de Vrolijkheid.

medewerking aan de herontwikkeling van het perceel onbebouwde grond aan de Rijksstraatweg naast 221, Leersum, kadastraal bekend
gemeente Leersum, sectie D, nummers 4249, 4192 en 4257, allen geheel en ter gezamenlijke grootte van circa 525 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
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 22 september 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.
Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. 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.

Woensdag 5 oktober Telefonisch

Bekendmaking

spreekuur vertrouwenspersoon

Plan ‘Velperengh Doorn’

Wilma Boer is onafhankelijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de

vertrouwenspersoon Zorg en

Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 8 september een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met de

Ondersteuning.

initiatiefnemer van een bouwplan op het perceel ‘Velperengh in Doorn’. Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking
aan de herontwikkeling van de percelen kadastraal bekend gemeente Doorn, sectie A, nummers 7634 en 7717, beiden geheel en ter
gezamenlijke grootte van 3.102 m2. In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie

Zij heeft telefonisch spreekuur
op woensdag 5 oktober
van 10.30-13.30 uur.

van het bouwplan en het verhaal van de door de 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 22 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.

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

De stukken zijn binnen de genoemde termijn ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. 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.
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Bekendmaking
Ontwerp omgevingsvergunning en huisnummerbesluit
‘Driebergsestraatweg 13a en 13b Doorn’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 23 september gedurende zes
weken (tot en met 4 november) de ontwerp omgevingsvergunning ‘Driebergsestraatweg 13a en 13b in Doorn‘ en de daarop betrekking
hebbende stukken voor iedereen ter inzage liggen (nummer HZ_WABO-20-2645).
Wat houdt deze Omgevingsvergunning in?
De ontwerpomgevingsvergunning maakt het mogelijk om twee nieuwbouwwoningen in het type twee-onder-één-kap te realiseren.
Hiermee worden twee woningen toegevoegd die geschikt zijn voor een brede doelgroep. Met de voorgenomen indeling wordt gericht op
senioren die op de begane grond willen wonen en daarnaast ruimte hebben op de verdieping voor bijvoorbeeld een logeer- of werkkamer.
Het plan heeft daarmee een positieve bijdrage in het kader van de doorstroming. De ontwerpomgevingsvergunning bevat ook een
huisnummerbesluit. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
Hoe kunt u de omgevingsvergunning inzien of raadplegen?
U kunt het besluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.
Het besluit is ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage. Hier vindt u de digitale koppelingen naar het plan.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, naar keuze schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat)
of mondeling maar niet per e-mail, over de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij:
College van burgemeester en wethouders Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn,
met vermelding van het onderwerp: ‘Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Driebergsestraatweg 13a en 13b Doorn’.

Inkoopactie verduurzaming woning

Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, neem dan voor 28 oktober contact op met Alfred Konijnenbelt,
team Omgevingsverzoeken, (0343) 56 56 00.
In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerp omgevingsvergunning de zienswijze betrekking heeft.

Samen met Susteen organiseren wij een inkoopactie voor

Bekendmaking

energiebesparende- en energieopwekkende maatregelen.
Tijdens de inkoopactie koopt een grote groep huiseigenaren
gezamenlijk materialen voor de verduurzaming van hun woning in.
Wilt u ook besparen op uw energierekening?
Schrijf u dan voor 31 oktober gratis en vrijblijvend in via:
www.susteen.nl/utrechtseheuvelrug.

Dinsdag 4 oktober webinar inkoopactie
U kunt zich aanmelden voor het gratis online webinar op
dinsdagavond 4 oktober om 19.30 uur.
Stuur een mail aan: info@susteen.nl met als onderwerp
‘Webinar Utrechtse Heuvelrug’.
Wilt u eerst weten wat er allemaal komt kijken?
Kijk voor meer informatie over het webinar op:
www.jouwhuisslimmer.nl/utrechtse-heuvelrug.

Weigering Omgevingsvergunning ‘Leeuwenburgerlaan 2 Doorn’
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 23 september tot en met
3 november de Weigering omgevingsvergunning voor de bouw van drie woningen aan de ‘Leeuwenburgerlaan 2 in Doorn‘ en de daarop
betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage liggen.
Wat houdt deze weigering omgevingsvergunning in?
De weigering omgevingsvergunning betekent dat de gemeente niet meewerkt aan de bouw van 3 woningen.
Hoe kunt u deze omgevingsvergunning inzien of raadplegen?
U kunt het besluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.
Het besluit is ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Hoe kunt u reageren?
Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep worden ingesteld door belanghebbenden.
Beroep kan vanaf 24 september gedurende 6 weken worden ingediend bij:
Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Bij het instellen van beroep,
c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, zijn griffierechten verschuldigd. Voor het instellen van beroep, de procedure
en de griffierechten kunt u de volgende website raadplegen: www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreden van de weigering omgevingsvergunning
Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift een
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bekendmaking
Ontwerp stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen
‘Van Bennekomweg 10-16 Doorn’
Het ontwerp stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van artikel 2 lid 1 van de Inspraakverordening
van de gemeente bekend dat met ingang van 16 september gedurende zes weken (tot en met donderdag 27 oktober) het ontwerp
stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen ‘Van Bennekomweg 10-16, Doorn’ voor inspraak ter inzage ligt.
Het is de bedoeling deze eisen door de raad als aanvullende welstandeisen te laten vaststellen.
Wat houdt het ontwerp stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen in?
In het ontwerp stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen zijn eisen opgenomen over de beeldkwaliteit van de ontwikkeling.
Een deel van die eisen heeft betrekking op zaken die geregeld worden in het bestemmingsplan, zoals bouwhoogte en locatie van de
bebouwing. Die eisen zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan ligt momenteel ook ter inzage. De overige eisen,
die onder meer gaan over materiaal- en kleurgebruik, kunnen niet in het bestemmingsplan worden opgenomen. Het is de bedoeling
om die eisen door de gemeenteraad te laten vaststellen als aanvullend welstandskader.
Hoe kunt u het ontwerp stedenbouwkundig kader met beeldkwaliteitseisen inzien of raadplegen?
Het beeldkwaliteitsplan is binnen de genoemde termijn beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende de inzagetermijn kan eenieder naar keuze via de website, schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen

Tegels eruit, groen erin!

op het beeldkwaliteitsplan:
•

Ga naar: www.heuvelrug.nl/terinzage.
•

Tegels eruit, groen erin! Zo wordt uw tuin waterbestendiger
en fijner voor insecten.

Inspraakreacties via de website kunnen worden ingediend met het onlineformulier.
Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan:
Gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

•

Als u een mondelinge reactie wilt indienen, neem dan voor 20 oktober contact op met Judith Weber,
team Omgevingsontwikkeling, (0343) 56 56 00.

Vermeld bij uw reactie in het onderwerp: ‘Inspraakreactie beeldkwaliteitseisen Van Bennekomweg 10-16, Doorn’.

Gaat u ook aan de slag? U kunt de tegels dan gratis laten ophalen
door de Tegeltaxi.

Vervolgtraject
De inspraakreacties worden van antwoord voorzien in een nota van beantwoording. Deze nota en het definitieve stedenbouwkundig
kader met beeldkwaliteitseisen worden dan door het college van burgemeester en wethouders voorgelegd aan de gemeenteraad ter

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

besluitvorming.
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Verleende omgevingsvergunning ‘Relaishuis ProRail Maarn’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 23 september gedurende zes
weken (tot en met 5 november) het besluit omgevingsvergunning ‘Relaishuis ProRail in Maarn’ en de daarop betrekking hebbende
stukken voor iedereen ter inzage liggen (identificatienummer: NL.IMRO.1581.MAA.relaishuisPR-VV01).
Wat houdt deze Omgevingsvergunning in?
De omgevingsvergunning maakt het mogelijk dat ProRail een nieuw relaishuis aan de Parallelweg A12 tussen het spoor en de A12
ter hoogte van Maarn kan realiseren. Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

Gratis OV voor 66-plussers
met een krappe beurs

Hoe kunt u de omgevingsvergunning inzien of raadplegen?

Bent u 66 plus en heeft u een inkomen onder de € 17.700 per jaar?

Hoe kunt u reageren?

Dan komt u bij de provincie Utrecht in aanmerking voor een jaar

Tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

lang gratis reizen na 9 uur ’s ochtends met tram en bus en in het

Beroep kan vanaf 24 september gedurende 6 weken worden ingediend bij:

weekend de hele dag.

Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

U kunt de omgevingsvergunning binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn.
Het besluit is ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.gratisreizenouderen.nl.
Er zijn folders met uitleg bij bibliotheken en de servicewinkels van
U-OV en Syntus Utrecht. Ook is er hulp bij de aanvraag beschikbaar in
de bibliotheek.

Ook kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Bij het instellen van beroep,
c.q. het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening, zijn griffierechten verschuldigd. Voor het instellen van beroep, de procedure
en de griffierechten kunt u de volgende website raadplegen: www.rechtspraak.nl.
Inwerkingtreden van de omgevingsvergunning
Het besluit treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verkeersbesluiten

Informatiegids Utrechtse Heuvelrug
2022-2023 beschikbaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besluiten tot:

De nieuwe Informatiegids Utrechtse Heuvelrug 2022-2023 is voor

Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Driebergen-Rijsenburg

inwoners beschikbaar.

1. Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord met kenteken 2-TPX-84 op de locatie Jagersdreef ter hoogte

De Informatiegidsen liggen

2
20

3
02
2-2

van huisnummer 79 in Driebergen-Rijsenburg, conform de bij het besluit behorende tekening.

niet alleen in de bibliotheken

2. Ingevolge artikel 156 van de Wegenverkeerswet komen de kosten voor de aanleg en uiteindelijke verwijdering van deze

in de dorpen, maar ook

gehandicaptenparkeerplaats voor rekening van de aanvrager.

in Maarsbergen bij de
Kleurenwaaier en in Overberg
bij Tweewielerspecialist Rijk

INFORMATIEGIDS
INFORMATIE
GIDS

van den Brink.

3. Dit besluit vervalt op het moment dat gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer van maakt
of kan maken.
Het officiële verkeersbesluit kunt u vinden in het Gemeenteblad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op:
www.officielebekendmakingen.nl en op: www.heuvelrug.nl.

Online beschikbaar
De Informatiegids is ook online

GUH - Cover Gemeentegids 2022-2023 JUN2022 [195x195].indd 1

10-6-2022 08:55:03

beschikbaar via: www.heuvelrug.smartmap.nl.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen een verkeersbesluit een bezwaarschrift
worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht.
Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.
(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

Bijeenkomst nieuwe inwoners

Uitnodiging voor verenigingen en
maatschappelijke organisaties

Woensdag 28 september van 19.30 – 21.00 uur

Eind september is er een bijeenkomst voor inwoners die in 2021

Alzheimer café Driebergen

en 2022 in onze gemeente zijn komen wonen.
Op bezoek bij een dierbare met dementie.

en deelt haar ervaringen

Verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen zich

Ruim 60 ideeën om met dementie om te gaan.

met de bezoekers.

presenteren om nieuwe inwoners te informeren over hun activiteiten.

Gastspreker: Marcelle Mulder.

(Haar laatste publicatie is
gratis beschikbaar voor de

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

Marcelle Mulder is humanistisch raadsvrouw en

bezoekers van het Café).

zeer ervaren in de ouderenzorg. In haar publicaties,

Doorn: Werkzaamheden

spreekbeurten en workshops put zij uit een rijke

Organisatie

ervaring aan aansprekende voorbeelden om met

•

Alzheimer Nederland
afd Zeist e.o.

dementie (te leren) om te gaan. Zij gaat hier op in
•

De Sparrenheide/Silverein

waterleiding Plein 1923

•

Santé Partners

•

Buurtzorg

In opdracht van Vitens start aannemer Van de Heuvel maandag

•

Senioren Platform UHR

26 september met het vervangen van de waterleiding op Plein 23

•

Samen op de Heuvelrug

in Doorn.

•

Dorpsnetwerk

Dit brengt overlast voor het winkelende publiek met zich mee, ook als

Locatie

het gaat om het parkeren van auto’s. We proberen de overlast tot een

Sparrenheide / Silverein,

minimum te beperken. De werkzaamheden duren tot eind november.

Sparrenheide 1, Driebergen.

De winkels en horeca-aangelegenheden blijven bereikbaar.

Toegang en koffie/thee zijn gratis.

tijdens een interactieve bijeenkomst in Sparrenheide
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Regenpijp afkoppelen: belangrijk en nuttig!
Weet u dat veel van de regenpijpen nog zijn

belangrijk. Waar veel verstening is, en regenpijpen

aangesloten op het riool? De kans is groot dat water

zijn aangesloten op het riool, kan het water niet in de

via uw regenpijpen direct in het riool belandt.

grond stromen. Hier neemt de gemeente verschillende

Zonde! Want dat betekent dat schoon regenwater

maatregelen voor, maar ook in uw tuin kunt u hiermee

wordt gemengd met afvalwater en wordt afgevoerd.

aan de slag. Door de regenpijp af te koppelen van het
riool en het regenwater de tuin in te laten stromen,

Dit terwijl het opvangen van regenwater in uw tuin

kunt u bijdragen aan een beter grondwaterpeil.

juist zo belangrijk en nuttig is. Woensdag 5 oktober
organiseren we samen met de Natuur en Milieufederatie

Naast het belang voor ons grondwaterpeil, is de

Utrecht (NMU) een online bewonersavond over het

regenpijp afkoppelen ook nuttig en fijn voor de eigen

afkoppelen van uw regenpijp. De avond is voor iedereen

tuin. Benieuwd? Tijdens de inwonersavond vertelt

toegankelijk. Meld u aan en leer meer over hoe u

regenwateradviseur Lanny Olie u graag meer.

het regenwater van het riool afkoppelt, wat u met

Ze legt precies uit hoe het afkoppelen van de regenpijp

regenwater kunt doen en waarom het zo belangrijk is.

werkt en wat daarna mogelijk is. Met een regenton
water opvangen en leidingwater besparen, een goot

De afgelopen maanden zijn de gevolgen van de extreme

of mooie vijver aanleggen, het waterbestendig maken

droogte pijnlijk duidelijk geworden. Denk bijvoorbeeld

van de tuin… het komt allemaal aan bod. Voor deze

aan berichten over de lage (grond)waterstanden, kans

bewonersavond hoeft u de deur niet uit, het is namelijk

op misoogsten voor boeren en verdroogde natuur en

online. Het is wel nodig om u vooraf aan te melden.

tuinen. Goede omgang met regenwater is daarom heel

Aanmelden kan via: www.heuvelrugdoetmeer.nl/tuin.
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Voorgenomen grondverkoop reststrook groen

Voorgenomen grondverkoop reststrook groen

Adres

: Perceel grond ter hoogte van Proosdijlaan 3, Maarsbergen

Adres

: Perceel grond ter hoogte van Ridder Fulcolaan 21, Maarsbergen

Perceel

: Kadastraal bekend als gemeente Maarn, sectie E, nummer 1049 (gedeeltelijk)

Perceel

: Kadastraal bekend als gemeente Maarn, sectie E, nummer 1049 (gedeeltelijk)

Perceelgrootte : ca. 21 m2

Perceelgrootte : ca. 100 m2

De gemeente Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug

is voornemens om deze reststrook

is voornemens om deze reststrook

gemeentegrond ter hoogte van

gemeentegrond ter hoogte van Ridder

Proosdijlaan 3 in Maarsbergen te

Fulcolaan 21 in Maarsbergen te verkopen

verkopen aan de eigenaar van het

aan de eigenaar van het aangrenzende

aangrenzende woonperceel Proosdijlaan

woonperceel Ridder Fulcolaan 21,

3, Maarsbergen. Een reststrook groen

Maarsbergen. Een reststrook groen

kan volgens gemeentelijk beleid enkel

kan volgens gemeentelijk beleid enkel

worden verkocht aan een eigenaar van

worden verkocht aan een eigenaar van

een aangrenzend perceel. Daarom staat

een aangrenzend perceel. Daarom staat

vast, althans mag redelijkerwijs worden

vast, althans mag redelijkerwijs worden

aangenomen, dat op grond hiervan de

aangenomen, dat op grond hiervan de

eigenaar van het aangrenzende perceel Proosdijlaan 3 in Maarsbergen

eigenaar van het aangrenzende perceel Ridder Fulcolaan 21 in Maarsbergen als enige serieuze gegadigde in

als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor aankoop van dit snippergroen.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021
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