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

Kort Nieuws

Woensdag 5 oktober online bijeenkomst:

Regenpijp afkoppelen - belangrijk en nuttig!
Weet u dat veel regenpijpen

maar ook in uw tuin kunt u aan

nog zijn aangesloten op het

de slag. Door de regenpijp af te

riool?

koppelen van het riool en het
regenwater de tuin in te laten

De kans is groot dat water via

stromen, kunt u bijdragen aan een

uw regenpijpen direct in het

beter grondwaterpeil.

riool belandt. Zonde! Want dat

Collecte
Volgende week collecteert
de Dierenbescherming.

Afvalinzameling
Papier
1 oktober:

betekent dat schoon regenwater

Naast het belang voor ons

Amerongen, Leersum en

wordt gemengd met afvalwater

grondwaterpeil, is de regenpijp

Overberg.

en wordt afgevoerd. Dit terwijl

afkoppelen ook nuttig en fijn

het opvangen van regenwater

voor de eigen tuin. Benieuwd?

PMD

in uw tuin juist zo belangrijk en

Tijdens de inwonersavond vertelt

nuttig is.

regenwateradviseur Lanny Olie u

Woensdag 5 oktober organiseren

graag meer. Ze legt precies uit hoe

4 oktober:

we daarom samen met de Natuur

het afkoppelen van de regenpijp

Leersum.

en Milieufederatie Utrecht (NMU)

werkt en wat daarna mogelijk is.

een bewonersavond over het

Met een regenton water opvangen

Restafval

afkoppelen van uw regenpijp.

en leidingwater besparen, een

De avond is voor iedereen

goot of mooie vijver aanleggen,

Amerongen en Overberg.

toegankelijk. Meld u aan en leer

het waterbestendig maken van de

4 oktober:

meer over hoe u het regenwater

tuin… het komt allemaal aan bod.

Driebergen (Noord).

van het riool afkoppelt, wat u met

Voor deze bewonersavond hoeft

regenwater kunt doen en waarom

u de deur niet uit, het is namelijk

het zo belangrijk is.

over de lage (grond)waterstanden,

Waar veel stenen zijn en regen-

online. Het is wel nodig om u

De afgelopen maanden zijn de

kans op misoogsten voor boeren

pijpen zijn aangesloten op het riool,

vooraf aan te melden.

gevolgen van de extreme droogte

en verdroogde natuur en tuinen.

kan het water niet in de grond

pijnlijk duidelijk geworden.

Goed omgaan met regenwater

stromen. De gemeente neemt hier

Aanmelden kan via: www.

Denk bijvoorbeeld aan berichten

is daarom heel belangrijk.

verschillende maatregelen voor,

heuvelrugdoetmeer.nl/tuin.

3 oktober:
Driebergen (Noord).

3 oktober:

GFT
5 oktober:
Doorn, Maarn en Maarsbergen.
6 oktober:
Driebergen (Noord) en Leersum.

Grof snoeiafval
4 oktober:
Driebergen (Zuid).
Grof snoeiafval bundelen en

Zaterdag 8 oktober

Maandag 3 oktober

Praktijkdag regenpijp afkoppelen
in Maarn

Herdenking in Leersum

bossen, maximale aanbod 2m3.

samenbinden tot handzame

Milieustraat

Op 3 oktober 1944 werden enkele medewerkers van de gemeente

Check voor een bezoek aan

Zaterdag 8 oktober organiseert Maarn Maarsbergen Natuurlijk in

Leersum door de Duitse bezetter weggevoerd en gefusilleerd. Deze

milieustraat Velperengh in

samenwerking met NMU en de gemeente een praktijkdag in Maarn

gebeurtenis wordt herdacht op maandag 3 oktober.

voor inwoners van Maarn en Maarsbergen van 09.30-12.00 uur.
Aanmelden hiervoor kan via: excursies@mmnatuurlijk.nl.

Burgemeester Frits Naafs legt om 9.58 uur samen met nabestaanden

Kijk voor meer informatie op: www.mmnatuurlijk.nl.

een krans bij het monument voor het voormalig gemeentehuis in
Leersum. Om 10.00 uur wordt twee minuten stilte in acht genomen.

Doorn wat u wel en niet kunt
afgeven:
www.heuvelrug.nl/
milieustraat.
Maak een afspraak via:

De vlag wordt halfstok gehangen bij het Cultuurhuis in Doorn en het
voormalig gemeentehuis in Leersum.

Commissie bezwaarschriften
Maandag 3 oktober is er om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade in
Repair Café Amerongen

Doorn een openbare hoorzitting van de Commissie bezwaarschriften.

Meldingen
openbare
ruimte
Doorgeven van meldingen
onderhoud in de openbare
ruimte kan via:
www.heuvelrug.nl/melden

Woensdag 12 oktober is het Repair Café Amerongen open van
13.30-16.00 uur in Allemanswaard.

www.mijnafvalweg.nl.

De agenda staat op: www.heuvelrug.nl.

of bel: (0343) 56 56 00.
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19.30 uur
Raadsvergadering

Maandag 3 oktober
19.30 uur
Informatieavond Bestuur en Middelen
Alternatieve inkomstenbronnen

19.30 uur
Informatieavond Ruimte
•
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De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage
gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via
omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor
een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telnr. (0343) 56 56 00.
Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via (0343) 56 56 65 op maandag t/m vrijdag van 12.00-17.00 uur.

Programma Duurzaamheid 2023-2030, incl. Klimaatroutekaart

Donderdag 6 oktober
20.00 uur

2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Driebergsestraatweg 10, 3941 ZX Doorn, aanvraag art. 3 alcoholwet (19106, 21 september)
- Driebergsestraatweg 10, 3941 ZX Doorn, aanvraag exploitatievergunning (19109, 21 september)
- Sperwerkamp 44, 3972 WG Driebergen-Rijsenburg, aanvraag gehandicaptenparkeerplaats (19161, 22 september)
- Langbroekerweg, 3941 MT Doorn (Keizerswei), aanvraag evenementenvergunning voor een circus in de periode van
1 juni 2023 tot en met 11 juni 2023 (19167, 26 september)
- Kampweg 78a, 3941 HK Doorn, aanvraag vergunning voor verkoop vuurwerk in de periode van 29 december tot en met
31 december (19164, 26 september)
- Leersumsestraatweg ter hoogte van nr. 9, 3941 ML Doorn (Doornse Gat), aanvraag incidentele standplaats op 16 oktober
(19168, 26 september)

Beeldvorming Ruimte
•

•

1. Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Imminkstraat 1, 3958 CG Amerongen, vervangen veluxramen en aanbrengen van dakisolatie woning en plaatsen van
zonnepanelen op bijgebouw en het vellen van een den en een els. (HZ_WABO-22-2143, 15 september)
- Burg. van den Boschstraat 121, 3958 CC Amerongen, plaatsen van zonnepanelen op voor- en zijdakvlak
(HZ_WABO-22-2159, 16 september)
- Van Bennekomweg 79, 3941 RH Doorn, het verwijderen van een draagmuur (HZ_WABO-22-2177, 20 september)
- Laan van Laag Kanje 61 r 1, 3951 KD Maarn, verbouw van een recreatiewoning (HZ_WABO-22-2122, 13 september)
- Kerkplein 6a, 3972 EK Driebergen-Rijsenburg, het vellen van een ceder (HZ_WABO-22-2130, 14 september)
- De Kikvors 3, 3956 RW Leersum, toestemming tijdelijk wonen in bijgebouw (HZ_WABO-22-2114, 11 september)
- Secretarislaan 19, 3971 CL Driebergen-Rijsenburg, verhoging kapconstructie bijgebouw en het plaatsen van 4 dakkapellen
op het woonhuis - verzoek verklaring vergunningvrij bouwplan (HZ_WABO-22-2125, 13 september)
- Bergweg 12, 3958 AB Amerongen, het verduurzamen/renoveren van het quarantainegebouw (HZ_WABO-22-2145, 16 september)
- Plein 5, 3941 SV Doorn, melding brandveilig gebruik Plein 5 (winkelplein, 1e) (HZ_WABO-22-1991, 25 augustus)
- Plein 5, 3941 SV Doorn, melding brandveilig gebruik Plein 6 (winkelplein, bg) (HZ_WABO-22-1993, 25 augustus)

Donderdag 29 september

•
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Aanvragen en vergunningen

Avonden van de Raad

•

•

Invoering prijsprikkel restafval

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

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het
Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente Utrechtse Heuvelrug via apv@heuvelrug.nl
of het telefoonnummer (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.
3a. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
- Kleinloolaan 10 (kadastraal perceel sectie A, nummer 1830) Driebergen-Rijsenburg, bouwen van een 50 kV schakelruimte
en trafocel (HZ_WABO-22-1510, 22 september)
- Ameronger Wetering 34, 3958 MD Amerongen, uitbreiden van de woning d.m.v. het verlengen van de kap
(HZ_WABO-22-1481, 23 september)
- Frans Halslaan 6, 3941 CR Doorn, het vellen van een douglas boom (HZ_WABO-22-2034, 19 september)
- ‘t Haagje 1-1a, 3971 MZ Driebergen-Rijsenburg, het plaatsen van zonnepanelen op het dak (HZ_WABO-22-1223, 26 september)
- Sterkenburgerlaan 65 A (kadastraal perceel A 8491) Doorn, nieuwbouw vrijstaande woning en toekennen huisnummer
(HZ_WABO-22-1368, 26 september)
- Meenkselaan 6, 3972 JR Driebergen-Rijsenburg, het verbouwen en uitbreiden van het woonhuis
(HZ-WABO-22-1837, 27 september)
- Nederstraat 14, 3958 CS Amerongen, wijzigingen aan de zijgevel, het dak en interieur van de woning
(HZ_WABO-22-1407, 27 september)

Enquête verkeersveiligheid Lekdijk

Provincie Utrecht vraagt
gebruikers mee te denken

3c. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunning is van rechtswege verleend:
- Traaij 169 en 171, 3971 GG Driebergen-Rijsenburg, met daartoe behorend huisnummerbesluit, het transformeren van een
bestaande winkel tot 5 appartementen (HZ_WABO-21-1139, 23 september)

De provincie Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR) en de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Houten, Wijk bij
Duurstede, Nieuwegein en IJsselstein onderzoeken met proefvakken
en een enquête de verkeersveiligheid van de Sterke Lekdijk.

4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend:
- Welgelegenlaan, 3971 HN Driebergen-Rijsenburg, verleend evenementenvergunning voor een laandag op 24 september
van 11.00-21.00 uur (18903, 23 september)
- Traaij 88a, 3971 GR Driebergen-Rijsenburg, verleend seizoensgebonden standplaats voor een oliebollenkraam in de periode
van 12 november tot en met 31 december (18829, 26 september)
- Molenstraat 17, 3958 BM Amerongen, verleend evenementenvergunning voor valleiwedstrijden op 5 november van
06.45 uur-19.00 uur (18887, 23 september)
- Hoofdstraat 162, 3972 LG Driebergen-Rijsenburg, verleend incidentele standplaats op 21 oktober (18670, 26 september)
- Kerkplein, 3956 BW Leersum, verleend incidentele standplaats op 22 oktober (18670, 26 september)

De proefvakken op de Lekdijk liggen tussen Amerongen en Wijk
bij Duurstede en zijn onderdeel van het project van de Sterke
Lekdijk. Deze proefvakken zijn aangelegd om de dijk de komende
jaren veiliger te maken voor weggebruikers. Met deze proefvakken
worden de gebruiksvriendelijkheid en de zichtbaarheid van de weg
(verkeersveiligheid) getest voor de verkeersdeelnemers.
Daarnaast wordt het effect van het geluid van de weg ook getoetst.

5. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
- Schimmelpenninck van der Oyelaan, 3941 CB Doorn, melding kleinschalige activiteit voor het maken van filmopnames
op 4 oktober (19163, 26 september)
- Groenlinglaan, 3951 WE Maarn, melding kleinschalige activiteit voor het maken van filmopnames op 4 oktober
(19163, 26 september)
- Stationsweg 4, 3972 KA Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalig evenement introductie ov fiets e-bike op 30 september
(19112, 22 september)

Enquête
De proefvakken zijn klaar. Een online enquête is beschikbaar
voor alle weggebruikers en omwonenden.
De enquête staat op: www.heuvelrug.nl/sterke-lekdijk.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) GEEN bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Informatiegids Utrechtse Heuvelrug
2022-2023 beschikbaar
De nieuwe Informatiegids Utrechtse Heuvelrug 2022-2023 is

22
20

23
-20

10. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:
- Gooyerdijk 2, 3956 MB Leersum, het plaatsen van een kas en vestigen van een boerderijwinkel (HZ_WABO-22-1746, 20 september)
- Burg. Everwijn Langeplein 30, 3951 BX Maarn, het vellen van een fijnspar (HZ_WABO-22-1787, 21 september)
- Scherpenzeelseweg 68, 3956 KG Leersum, constructieve wijzigingen in de bestaande bouw (HZ_WABO-22-1865, 23 september)

bibliotheken in de dorpen en in
Maarsbergen bij de Kleurenwaaier
en in Overberg bij Tweewielerspecialist Rijk van den Brink.

INFORMATIEGIDS
INFORMATIE
GIDS

Online beschikbaar
De Informatiegids is ook online

6. APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- De Woerd 5, 3972 KD Driebergen-Rijsenburg, acceptatie gebruik maken van de 5 jarige vergunning voor Warming Up
op 29 oktober van 17.00-23.00 uur, Prinsverkiezing op 12 november van 21.00 uur tot 13 november 01.00 uur, Jeugd Prinsverkiezing
op 19 november van 15.00-17.00 uur en een Themafeest op 26 november van 21.00 tot 27 november 01.00 uur (18305, 19 september)
- Kerkplein, 3972 EK Driebergen-Rijsenburg, acceptatie kleinschalige activiteit voor een winter-event op 11 december van
12.00-17.00 uur (18984, 26 september)
- Arnhemsebovenweg, 3971 MD Driebergen-Rijsenburg (Grote Bosweide), acceptatie kleinschalige activiteit voor het organiseren
van een aantal spelletjes op 29 september van 10.00-13.00 uur (19073, 21 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.

beschikbaar voor inwoners.
De Informatiegidsen liggen in de

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing,
een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
De verzenddatum staat achter het besluit. Voor het inzien van deze stukken kunt u een verzoek indienen via:
omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via het telnr. (0343) 56 56 00.
Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via (0343) 56 56 65 op maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur.

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
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beschikbaar via: www.heuvelrug.smartmap.nl.

10-6-2022 08:55:03

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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Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besluiten tot:

Het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen in Doorn
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen door het plaatsen van
verkeersbord E4 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord met de tekst
‘alleen opladen elektrische voertuigen’ en voorzien van onderbord OB504 (pijlaanduiding) op de locatie t.h.v. Piet Heinlaan 37 in Doorn,
conform de bij dit besluit behorende tekening.
Het intrekken van het voorgaande verkeersbesluit inzake het instellen van twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen van
elektrische voertuigen aan de Evertsenlaan in Doorn, met kenmerk 17362 (Gemeenteblad 2022, 227096).
Het officiële verkeersbesluit kunt u vinden in het Gemeenteblad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug op:
www.officielebekendmakingen.nl en op: www.heuvelrug.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).

Buurtbemiddeling zoekt
vrijwillige bemiddelaars
Vindt u contact met mensen interessant?
Wil u contacten leggen en helpen herstellen?
Vindt u het mooi om de sfeer in buurten te verbeteren of te helpen
zodat mensen in rust met elkaar samen kunnen leven? Wilt u leren uw
kwaliteiten uit te breiden en iets goeds te doen voor anderen? Lijkt het
u interessant om vrijwilligerswerk te doen in een wereld met mooie
oplossingen om relaties tussen buren te verbeteren of te herstellen? Om
samen te werken met collega bemiddelaars in een leuk en open team en
om jaarlijks deskundigheidsbevordering te krijgen? Denk dan eens aan
vrijwilligerswerk bij Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling stimuleert bewoners om zelf hun problemen op
te lossen met als doel de communicatie te herstellen, zodat iedereen
prettig naast elkaar woont.
Als buurtbemiddelaar bent u neutraal en kiest u geen partij in een
conflict. U brengt mensen in contact en zorgt dat de bestaande
problemen bespreekbaar worden. U leidt het gesprek in goede banen
en uiteindelijk zijn het de buren zelf die het probleem oplossen.
U gaat altijd met z’n tweeën op pad. Voordat u als buurtbemiddelaar
start, wordt u getraind tijdens een 3-daagse gecertificeerde basistraining.
•

Bent u sociaal, open-minded en geïnteresseerd in anderen?

•

Kunt u goed luisteren en heeft u een positieve en neutrale

Bekendmaking
Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder,
Omgevingsvergunning ‘Driebergsestraatweg 13a en 13b, Doorn’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden voor de
omgevingsvergunning ‘Driebergsestraatweg 13a en 13b, Doorn’ en de bijbehorende stukken van vrijdag 30 september tot en met
donderdag 10 november ter inzage liggen.
Doel besluit hogere waarden
De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van twee woningen aan de Driebergsestraatweg 13a en 13b in Doorn. Omdat de
aanvraag om omgevingsvergunning niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen
mogelijk maakt, moet het plan aan de Wet geluidhinder voldoen. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting
op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van de nieuwe woningen, vanwege het wegverkeer op de
Driebergsestraatweg (N225), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd.
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden
toe te staan op de gevels van de woningen. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze
mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.
Inzien stukken
Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien in het
Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. De documenten zijn ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Hier vindt u de digitale koppelingen naar het plan.
Indienen zienswijzen
Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit
hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit?
Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan:
College van burgemeester en wethouders gemeente Utrechtse Heuvelrug,
p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC Utrecht,
onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z Z/21/176166.
Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht: (088) 022 50 00.

benadering van mensen?
•

Heeft u een paar uurtjes per week tijd (overigens grotendeels
door uzelf in te plannen)?

Neem dan telefonisch contact op met de coördinator en stel
uw vragen in een kennismakingsgesprek via 033 469 24 20.
U kunt uw CV met korte motivatie mailen naar:
buurtbemiddeling@welzin.nl.
Kijk voor meer informatie over Buurtbemiddeling op:
www.problemenmetjeburen.nl.

Woensdag 5 oktober Telefonisch

spreekuur vertrouwenspersoon

Buddy to Buddy Utrechtse Heuvelrug
samen naar het Rijksmuseum
Buddy to Buddy is een initiatief waarbij

Tijdens de gezellige dag leerden de nieuwkomers

Wilma Boer is onafhankelijk

nieuwkomers en inwoners van de Utrechtse

ontzettend veel over Nederlandse geschiedenis.

vertrouwenspersoon Zorg en

Heuvelrug aan elkaar worden gekoppeld op basis

Ook zochten zij naar overeenkomsten met de

Ondersteuning.

van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke

geschiedenis in hun eigen land en deelden zij die

interesses.

met hun Nederlandse buddy. Eén ding is zeker:
er wordt nog lang nagenoten van dit leerzame,

Zij heeft telefonisch spreekuur
op woensdag 5 oktober

Het initiatief is in 2021 gestart en inmiddels zijn er

van 10.30-13.30 uur.

twee succesvolle matchingsrondes georganiseerd.

verbindende en vooral gezellige uitje!

Per ronde zijn er ongeveer 25 koppels gemaakt.

Wil je ook buddy worden?

U kunt haar bereiken via:

In september is een uitje voor alle buddy’s georgani-

Op 10 oktober start er een nieuwe matchingsronde.

06 12 44 39 56

seerd: een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam.

Opgeven kan door je in te schrijven via:

of via de mail:

Hiervoor heeft het Rijksmuseum vrijkaartjes gegeven

www.buddytobuddy.nl/utrechtseheuvelrug of te

wilma.boer@inz-outz.nl.

zodat alle buddy’s en hun gezinnen konden aansluiten.

mailen naar: utrechtseheuvelrug@buddytobuddy.nl.
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Neem ook eens een kijkje

Creativiteit komt tot leven
in het Cultuurhuis Doorn
Cantina en balustrade 1e verdieping

Schilders uit Doorn en Driebergen,
met elk een heel eigen stijl, tonen
in het Cultuurhuis in Doorn een deel
van hun werk. Het zijn leerlingen
van wijlen kunstenares Jacomine
Stam. Jacomine Stam had jaren een
groep leerlingen van wie Maaike
Brinkhuis, Boukje van Kranenburg,
Trees Veldhuizen en Jod de Vogel,
Nynke van Amerongen, Rie van
Amerongen en Tine de Winter, zijn
eveneens schilderijen te zien.
De verscheidenheid van het werk is
groot. Zo zijn er aquarellen, werk in
acryl, in olieverf of met (kleur)potlood, dan wel in de vorm van plakkaat op papier of canvas.
Met deze expositie willen de dames
graag een voorbeeld voor anderen
zijn en hen aanmoedigen om ook
creatief bezig te zijn.

van links naar rechts: Maaike Brinkhuis, Jod de Vogel,
Trees Veldhuizen, Boukje van Kranenburg, Maja van
Eijndthoven, Nynke van Amerongen en oud-wethouder
Clemens van der Burg.

De expositie is tijdens openingstijden van het Cultuurhuis gratis te
bezoeken van 20 september tot
21 november.

De openingstijden zijn:

maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur,
donderdagavond tot 20:00 uur en
zaterdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur.
Nadere informatie over de kunstwerken is te verkrijgen bij
Nynke van Amerongen via haar mailadres:
tva.amerongen@casema.nl.
www.bibliotheekzout.nl

Doe Maarn Mee overhandigt definitief Masterplan
aan college
Het is een grote en belangrijke stap in het

organisaties en medewerkers van de gemeente

co-creatieproces van Doe Maarn Mee (DMM).

samengewerkt. Zo nemen dorp en gemeente samen

Het Masterplan met het advies van de Werkgroep

de verantwoordelijkheid voor het behoud en de

DMM is klaar en werd woensdag 21 september

versterking van de maatschappelijke voorzieningen

aangeboden aan het college.

die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en
Maarsbergen.

De wethouders Karin Oyevaar en Gerrit Boonzaaijer

Opruimplicht
hondenpoep

namen het plan in ontvangst. Het college gaat de

Wethouder Karin Oyevaar: ,,Met veel plezier en

uitkomst van het Masterplan nu bestuderen en naast

interesse hebben collega Gerrit Boonzaaijer en ik

de kaders van de gemeenteraad leggen. Dan volgt

het eindrapport in ontvangst genomen. We zijn

een voorstel aan de raad. De verwachting is dat het

onder de indruk van de prestaties en de tomeloze

voorstel eind van het jaar naar de raad gaat en dat

inzet van de deelnemers aan de werkgroep

besluitvorming begin 2023 plaatsvindt.

fase C van DMM. We hebben regelmatig contact

Er geldt een opruimplicht voor hondenpoep
binnen de bebouwde kom.

gehad de afgelopen periode en in al die contacten
Doe Maarn Mee is het co-creatieproces om samen

was de gedrevenheid en betrokkenheid zichtbaar.

invulling te geven aan de maatschappelijke

Dit zagen we ook vorige week op de informatie-

U kunt de uitwerpselen thuis bij het restafval

voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor

avond in Maarn. Uiteraard zijn er ook nog vragen

doen. U kunt ook gebruikmaken van de

de komende 20-30 jaar. Voorzieningen voor onder

en uitdagingen, maar daar gaan we de komende

depodogs in de dorpen of van de gemeentelijke

andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw.

periode mee aan de slag. Dit is een belangrijke

afvalbakken. Kijk voor meer informatie op:

Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de

mijlpaal en we zien uit naar besluitvorming in de

www.heuvelrug.nl/honden.

toekomst. In het co-creatieproces hebben inwoners,

raad.”

Groen en Duurzaam Doen!

De focus van het college voor de komende vier jaar
In maart dit jaar is er een nieuwe gemeenteraad

“Het college is blij dat het Rijk de komende drie jaar extra

gebracht: A en B. Variant A is het uitvoeringsprogramma

gekozen. De nieuwe raad heeft een raadsprogramma

geld aan de gemeente geeft. Daardoor kunnen we na jaren

‘Groen en Duurzaam Doen! Voor dit programma is

gemaakt met wat ze willen gaan doen voor de

van financiële krapte nu weer nieuwe ambities vervullen

voldoende geld beschikbaar. In variant B zijn extra

gemeente en de inwoners in de komende vier jaar.

en acties tot uitvoering te brengen. In de begroting is ook

mogelijkheden uitgewerkt, waarbij groen en duurzaamheid

een lastenverlichting voor inwoners opgenomen van 1,7%

nog meer aandacht en geld krijgen dan in variant A.

op afvalstoffen.”

Bij beide varianten wordt de schuld afgebouwd. Kiezen voor

In het programma staan ambities en doelen.

meer opties moet altijd leiden tot een sluitende begroting.

Het college van b&w heeft dit programma uitgewerkt in
een uitvoeringsprogramma met acties. Dit uitvoerings-

Uitdagingen

Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door

programma heet Groen en Duurzaam Doen! Doen, omdat het

Het college is zich ervan bewust dat er grote sociale en

inkomsten te verhogen, taken niet meer (of anders) te

programma actiegericht is. Groen en Duurzaam, omdat hier

maatschappelijke uitdagingen zijn. De grote prijsstijgingen

doen of door de schuld langzamer af te bouwen.

de meeste ambitie ligt. Het gaat dan vooral om woningbouw,

en hoge energierekeningen raken iedereen.

verkeersveiligheid, openbaar groen en verduurzaming.

‘Kan ik mijn energierekening nog wel betalen?’
‘Bereken ik extra kosten door aan de klanten?’,

Behandeling van de begroting

Om het programma Groen en Duurzaam Doen! uit te kunnen

‘Moeten we de contributie verhogen?’ En ook:

Het uitvoeringsprogramma is beschikbaar op:

voeren is geld nodig. De afgelopen jaren heeft de gemeente

‘Waar richt ik mijn aandacht op en hoe behoud ik

www.heuvelrug.nl/uitvoeringsprogramma-2023-2026.

flink op het geld moeten letten, omdat er een tekort was.

mijn balans?’ Belangrijke vragen die ervoor zorgen

De begroting is te lezen via: www.heuvelrug.nl/

Maar voor de komende drie jaar heeft het Rijk extra geld

dat mensen meer verwachten van de gemeente.

begroting.

aan gemeenten gegeven. Dat is verwerkt in de begroting

Er is oog voor deze situatie. En er is flexibiliteit nodig

2023-2026. De begroting heeft in 2023 een positief saldo

om in te spelen op ontwikkelingen.

gemeenteraad.

(=overschot) van € 2,0 miljoen. Ook in 2024 en 2025 is het
saldo positief. In 2026 is er wel weer een tekort.

Maandag 17 oktober is de beeldvormende avond in de

Twee varianten

Maandag 31 oktober bespreekt de raad het voorstel in

Volgens de nieuwe manier van samenwerken met de raad

een oordeelsvormende vergadering.

Met het positieve saldo kunnen we acties uit het

biedt het college de raad de mogelijkheid om te beslissen

Maandag 7 en donderdag 10 november is de

uitvoeringsprogramma uitvoeren.

hoe ze de ambities uit het raadsprogramma wil uitvoeren.

besluitvorming.

Wethouder Rob Jorg van financiën zegt hierover:

Het college heeft hiervoor twee varianten in beeld

