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Bekendmakingen
Omgevingsvergunning
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur iedere even week op
de locatie aan de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk.
De welstandvergaderingen zijn openbaar. De
agenda van de te behandelen plannen wordt
opgemaakt tot en met de dinsdag voorafgaande
aan de vergadering op woensdag. De agenda is
op te vragen bij de afdeling VHT, tel. 0172 - 522
522.

Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar via
telefoonnummer 0172 - 522 522 van
maandag tot en met vrijdag van
9.00 tot 17.00 uur.
Afdeling Burgerzaken en Belastingen
- Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Woensdagavond 18.30 tot 20.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
- Belastingen:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afdeling Vergunningsverlening, handhaving en toezicht (Omgevingsloket)
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Wmo-loket
(Afdeling Welzijn, zorg en onderwijs)
Maandag en dinsdag 13.00 tot 15.00 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag t/m donderdag 9.00 tot 11.00 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Huisbezoek nodig?
Bel dan 0172 - 522 522

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Appelgaard 2: plaatsen uitbouw (17-2-2011)
• Dammekant 10: plaatsen bijgebouw
(22-2-2011)
• Emmakade 97: verhogen dak woning
(22-2-2011)
• Oud Bodegraafseweg 105: sloop en bouw
berging (22-2-2011)
• Raadhuisplein: realisatie muziektent
(17-2-2011)

• Zuidzijde 82: plaatsen dakkapel (17-2-2011)
Driebruggen
• Hoogeind 26: uitbreiden stal (23-2-2011)
• Wilgenlaan 3: plaatsen opbouw op garage
(17-2-2011)
Reeuwijk-Brug, Zoutman
• Pascalstraat: bouw vijf bedrijfshallen op de
eerste verdieping (21-2-2011)
Reeuwijk-Dorp
• Reewal 17: plaatsen aanbouw (22-2-2011)
• Reewal 17: bouw garage (22-2-2011)
Sluipwijk
• Zoetendijk 12: legaliseren steiger
(22-2-2011).
Ontheffingsprocedure
Wij zijn van plan ontheffing van het
bestemmingsplan te verlenen voor: Esdoornlaan
(kadastraal bekend gemeente Lange Ruige
Weide, sectie A, nummer 3104) Driebruggen:
oprichten bedrijfspand (art. 3.23 Wro).
Het ontwerpbesluit voor ontheffing ligt samen
met alle stukken in het kader van de te volgen
ontheffingsprocedure ter visie. Iedereen krijgt
de gelegenheid hierop te reageren zoals
dit is geregeld in de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure volgens de Algemene
wet bestuursrecht. De stukken zijn gedurende
zes weken, van 3 maart 2011 tot en met
13 april 2011, voor iedereen in te zien in
het gemeentehuis. Gedurende deze termijn
is het mogelijk een zienswijze in te dienen

Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus

Beroep kan worden ingesteld door:
• belanghebbenden die eerder zienswijzen
hebben ingebracht over een ontwerpbesluit
•		belanghebbenden die het niet eens zijn met
de wijzigingen ten opzichte van een
ontwerpbesluit
• belanghebbenden die redelijkerwijs niet in
staat waren hun zienswijzen in te brengen
over een ontwerpbesluit.
Inzage
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantooruren van 4 maart tot en met 15 april
terecht in het gemeentehuis van BodegravenReeuwijk, Raadhuisplein 1 te Bodegraven
tel. 0172 - 522 522. Voor inzage buiten
kantooruren kunt u een afspraak maken. Deze
bekendmaking staat ook op de website van de

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende deze periode bij
het college van burgemeester en wethouders
van Reeuwijk indienen, per adres Milieudienst
Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda.
Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact
opnemen met de Milieudienst Midden-Holland,
tel. 0182 - 545 700.
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen
naar voren brengen over een ontwerpbesluit,
kunnen later beroep instellen tegen een
definitief besluit.
Afsluiting afrit 12 Reeuwijk van 9 op 10
maart
In verband met reparatiewerkzaamheden aan
de geleiderails wordt de afrit Reeuwijk (12)
van de A12 richting Den Haag (links) tussen
woensdag 9 maart 21.00 uur en donderdag
10 maart 05.00 uur tijdelijk voor alle verkeer
afgesloten. Het verkeer uit Utrecht en in de
richting van Reeuwijk wordt omgeleid via de
A12, af- en toerit Gouda (11).
Bij slechte weersomstandigheden kan het werk
uitgesteld worden. Hulpdiensten kunnen met
gepaste snelheid gebruik blijven maken van de
afrit.
Neem voor meer informatie over deze afsluiting
contact op met: Verkeersloket Zuid-Holland,
Postbus 556, 3000 AN Rotterdam, tel. 010 –
208 0500, e-mail: verkeersloketzuidholland@
rws.nl.

Huisvuil
Week 10
(7 t/m 11 maart)
GROEN

Collecte
7 t/m 11 maart
Jantje Beton

Bodegraven: 11 maart
Reeuwijk: 7 maart

Installatie bestuur Oude Rijnzone

Vergadering
wijkteam Noord

Carnavalsoptocht
door Reeuwijk-Dorp

Het Wijkteam Noord vergadert op maandag
7 maart 2011 om 20.00 uur in de kantine van
het gemeentehuis. De vergadering is openbaar.

De burgemeester heeft toestemming verleend om de kruising Dorpsweg en Reewal
in Reeuwijk-Dorp op zaterdag 5 maart 2011
af te sluiten. De afsluiting is tussen 14.30
uur (tijdstip waarop de Carnavalsoptocht in
Reeuwijk-Dorp aankomt) en 18.00 uur (einde
prijsuitreiking).

Agenda:
• Hoe verder met de wijkteams?
• Graafse Waard (Noordrand)
• Rosarium
• Tuin van “Ghesel Grothe”
• W.v.t.t.k.

Op de foto het dagelijks bestuur van links naar rechts: Bert Driesse (secretaris a.i.), Kees den Ouden (Zoeterwoude), Tseard

Plastic afval
januari 2011

De volledige agenda van de vergadering is te
vinden op de website van het WTN:
www.bodegravennoord.nl. Het Wijkteam Noord
is per e-mail te bereiken via info@bodegravennoord.nl of telefonisch op 0172 - 614 847.

Inwoners van Bodegraven-Reeuwijk hebben in
januari 17.900 kilo plastic apart gehouden.
Dat is een goede zaak, want van dat plastic
worden nieuwe producten gemaakt. Doe
mee met het apart houden van plastic. De
eerstvolgende inzameldag in Bodegraven is
11 maart. De eerstvolgende inzameldag in
Reeuwijk is 7 maart. Wilt u per e-mail geïnformeerd worden over de inzameldata voor
plastic? Meld u dan aan voor de e-mail alert
op www.cyclusnv.nl/plastic.

Hoekstra (Alphen aan den Rijn), Tonny van de Vondervoort (provincie Zuid-Holland, voorzitter), Jan Christiaan Goudbeek ,
(Bodegraven-Reeuwijk), Herbert Zilverentant (Leiderdorp). Niet op de foto: Hans Vroomen (Bodegraven-Reeuwijk) en Job Dresden (Rijnwoude).

Postadres
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven

Donderdag 17 februari vond in het provinciehuis in Den Haag de installatie plaats van het
Algemeen- en het dagelijks bestuur van de Oude Rijnzone.

24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitaal loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl

‘De ontwikkelingen in de Oude Rijnzone gaan
voorspoedig. Met de Gemeenschappelijke
Regeling, het regionale investeringsfonds
en dit nieuwe bestuur hebben we heel
belangrijke stappen gezet om samen verder
te gaan met de ontwikkeling van het gebied.
Zo gaan we bedrijventerreinen
herstructureren, zorgen voor voldoende
natuur en goede bereikbaarheid’, aldus
voorzitter Tonny van de Vondervoort.
Bestuurders van Alphen aan den Rijn,
Bodegraven-Reeuwijk, Leiderdorp, Rijnwoude,
Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland
gaan in het nieuwe bestuur gezamenlijk

Daar bel je de
gemeente mee!

Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Emmakade 137: woninguitbreiding
(18-2-2011)
• Emmakade 138: woninguitbreiding
(18-2-2011)
Driebruggen
• Lijsterbesstraat 1: vergroten twee garages
(25-2-2011)
Reeuwijk-Brug
• Dr.A. Scheygrondlaan 18: woninguitbreiding
(23-2-2011)
• Van Brederodestraat 9: woninguitbreiding
(25-2-2011).

Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.

Actueel

Milieustation
Maandag t/m vrijdag 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.00 uur
Portugalweg 6, Bodegraven

0172 - 522 522

met betrekking tot het voorgenomen besluit.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden
gezonden aan burgemeester en wethouders
van Bodegraven-Reeuwijk, postbus 401,
2410 AK Bodegraven. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen is het
maken van een afspraak noodzakelijk de
afdeling Vergunningverlening, Handhaving
en Toezicht, tel. 0172 - 522 522. Eventuele
zienswijzen zijn openbaar en worden op verzoek
ter kennisname aan de aanvrager toegezonden.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vergunning verleend:
• C. Kwakernaak: oprichtingsvergunning
voor een veehouderij op het perceel
Noordzijde 130, 2411 RG Bodegraven.
Deze vergunning ligt ter inzage van 4 maart tot
en met 15 april. U kunt binnen deze termijn
kunt u beroep tegen een besluit instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een besluit blijft van kracht wanneer u beroep
instelt, tenzij u een voorlopige voorziening
aanvraagt bij de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In beide gevallen moet u een bepaald bedrag
(griffierecht) betalen.

Plastic afval

Afdeling Werk en inkomen
Maandag t/m vrijdag 09.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven

Spreekuur burgemeester en wethouders
Op donderdagen van 9.00 tot 9.30 uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurs
secretariaat, 0172 - 522 204

401, 2410 AK Bodegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen.
U moet dan binnen de termijn van zes weken
rechtsreeks beroep instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus
20302, 2500 EH Den Haag. U kunt geen
beroep instellen als u gedurende de termijn van
ter inzageligging van het ontwerpbesluit geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij u
dat redelijkerwijs niet kan worden verweten.
Bij de gemeente kunt u informeren of u tegen
een verleende vergunning bezwaar kunt maken
of beroep moet instellen. Een bezwaar- of
beroepschrift moet uw naam en adres bevatten,
de datum en uw handtekening, een omschrijving
van de betreffende vergunning en de motivering
van uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift
moet zo mogelijk een kopie van de vergunning
worden meegestuurd. Het indienen van een
bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de
werking van de vergunning niet op.Met andere
woorden: de vergunning waartegen u bezwaar
hebt, mag dus gebruikt worden. Als u dat niet
wilt dan kunt u, nadat u bezwaar heeft gemaakt
of beroep heeft ingesteld, om een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank ’s-Gravenhage. U kunt een
beroepschrift en een verzoek om een voorlopige
voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaarden.

uitvoering geven aan de Gemeenschappelijke
Regeling Oude Rijnzone.
Dit betekent dat de vijf gemeenten en de
provincie een bindende samenwerking zijn
aangegaan met een gezamenlijk regionaal
investeringsfonds om de plannen uit te voeren.
Doelstelling is om nu en in de toekomst
voldoende ruimte te hebben voor bedrijvigheid,
natuur, woningen, vervoer en recreatie.
Kortom, een gebied waarin de ruimte goed is
verdeeld, met voldoende groen én economische
ontwikkeling. De Gemeenschappelijke Regeling
heeft een looptijd tot 1 januari 2015.

Informatieavond
scholenlocatie
Dronenplein
Wij houden op dinsdag 8 maart een informatieavond over de herontwikkeling van scholenlocatie Dronenplein. Deze avond is bedoeld
voor omwonenden en andere belangstellenden.
We gaan in op de voortgang van de werkzaamheden en op het inrichtingsplan openbare
ruimte. Deze informatieavond vindt plaats in
de Bethelkerk aan de Dronensingel 2 van 20.00
tot 22.00 uur. Wethouder Hans Vroomen zit de
avond voor.

Lid bezwaarschriftencommissie gezocht
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft een onafhankelijke commissie van advies voor de
bezwaarschriften. Deze commissie heeft tot taak advies uit te brengen over bezwaarschriften,
ingediend tegen besluiten van bestuursorganen van de gemeente. De commissie bezwaarschriften
kent twee kamers: Algemene kamer en Sociale kamer. De commissie wordt ondersteund door een
ambtelijk secretariaat.
Werkzaamheden
• Voorbereiden en houden van hoorzittingen. De hoorzittingen vinden in de regel één maal per
maand in de avonduren plaats in het gemeentehuis van Bodegraven.
• Uitbrengen van advies aan het betreffende bestuursorgaan over het te nemen besluit op het
bezwaarschrift.
Profiel
• (Juridische) opleiding op minimaal HBO-niveau alsmede relevante kennis op het werkgebied;
• Kennis van en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, bij voorkeur van een
gemeentelijke organisatie; oog voor de specifieke kenmerken van de gemeente BodegravenReeuwijk;
• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• Gevoel voor bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen;
• Niet werkzaam voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk noch op andere wijze bij de
bestuursorganen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk betrokken;
Gelet op de huidige samenstelling van de commissie gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat
met kennis van sociaalrecht.
Wij bieden
Vergoeding vindt plaats per bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden reiskosten vergoed.
Benoeming geschiedt door het college van burgemeester en wethouders.
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Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de gemeente kunt u kijken op onze website: www.bodegraven-reeuwijk.
nl. Voor meer informatie over de functie kunt u van maandag tot donderdag contact opnemen
met mevrouw I. van der Geld, tel. 0172 - 522 522. Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u tot en met
16 maart 2011 per post of per mail sturen naar info@bodegraven-reeuwijk.nl (ter attentie van
mevrouw I. van der Geld).

Wegwerkzaamheden

• Werkzaamheden Ophaalbrug
Brugstraat te Bodegraven
Maandag 7 maart is de ophaalbrug
in de Brugstraat afgesloten voor alle
verkeer, óók voetgangers. Vanaf 8 maart
kunnen voetgangers gebruik maken van
een noodvoorziening. Overig verkeer
moet omrijden.
• Afsluiting kruising Dorpsweg en
Reewal, Reeuwijk-Dorp
In verband met de carnavalsoptocht
is de kruising Dorpsweg en Reewal in
Reeuwijk-Dorp op zaterdag 5 maart
2011 tussen 14.30 en 18.00 uur
afgesloten.
• Afsluiting afrit 12 Reeuwijk van
9 op 10 maart
In verband met reparatiewerkzaamheden aan de geleiderails wordt de
afrit Reeuwijk (12) van de A12 richting
Den Haag (links) tussen woensdag
9 maart 21.00 uur en donderdag
10 maart 05.00 uur tijdelijk voor
alle verkeer afgesloten.
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17.900 Kilo

Verschillende verschijningsdata
Omdat deze gemeentepagina in kranten met
verschillende verschijningsdata staat, kan het
voorkomen dat er achterhaalde informatie in staat.
Wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken.

