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Collegebesluit(en)

Bekendmakingen
Bestemmingsplannen

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, hand
having en toezicht (Omgevingsloket)
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg
en onderwijs)
Inloopspreekuur
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 0172 - 522 522
Afdeling Werk en inkomen
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Afvalbrengstation
Maandag t/m vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 tot 12.00 uur
Portugalweg 6, Bodegraven
Spreekuur burgemeester en wethouders
Donderdagen 9.00 tot 9.30 uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, 0172 - 522 204.
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl.

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

Bestemmingsplan Kern Bodegraven
onherroepelijk
Op 16 maart 2011 heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak gedaan inzake de beroepen tegen
het bestemmingsplan Kern Bodegraven.
Het bestemmingsplan is grotendeels in
stand gebleven en daarmee onherroepelijk
geworden. De volgende onderdelen van het
bestemmingsplan hebben geen rechtskracht
gekregen:
• wijzigingsbevoegdheid voor de uitbreiding
bij de sporthal in Vromade
• bestemming voor bakkerij Bussing aan
de Overtocht 4
• bestemming voor het op richten
appartementencomplex aan de Oud
Bodegraafseweg tussen bakkerij Bussing
en de Albert Heijn.

Omgevingsvergunning(en)
Bouwzaken
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Koningstraat 9: plaatsen dakopbouw met
dakkapel (23-3-2011)
• Lemsteraak 2: oprichten bouwmarkt
(24-3-2011)
• Merel 11: plaatsen schutting (30-3-2011)
• Willemstraat 47 c/d: omzetten bestemming
winkelpand (24-3-2011)
Nieuwerbrug
• Hoge Rijndijk 3: nieuwbouw berging
(25-3-2011)
Reeuwijk-Brug
• De Lange Krag 14: verwijderen asbest
uit woning (30-3-2011)
• Plesmanstraat 1 t/m 23: verwijderen
asbest boeiboorden (30-3-2011)
• Plesmanstraat 5: verwijderen asbest
uit woning (30-3-2011)
• Bruggenpad t.o. nr. 45 (Zoutman):
verwijderen fietsbrug (25-3-2011)
Reeuwijk-Dorp
• Kaagjesland 22: bouw serre (28-3-2011)
• Nieuwdorperweg 30: sloop woning
(24-3-2011)
Sluipwijk
• Platteweg 49-1: nieuwbouw woning
(28-3-2011).
Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
Voor de volgende aanvragen is de beslistermijn
verlengd met zes weken:
• Groene Zoom 23, Reeuwijk-Brug: uitbouw,
garage en uitrit
• Einsteinstraat 19, Reeuwijk-Brug (Zoutman):
uitbreiding bedrijfsgebouw.
Verleende bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Burgemeester van Dobben de Bruijnstraat 23:
herindeling 1e verdieping zorgcentrum
(23-3-2011)
• Meije 94: verwijderen asbestvloer
(24-3-2011)
Driebruggen
• Burg.Doormanstraat 33: vernieuwen schuur
(8-3-2011)

Reeuwijk-Brug
• Kaarde 13: oprichten fietsen- en afvalberging
(30-3-2011)
• Nieuwdorperweg 6 en 6a: realiseren brug en
wijzigen uitrit (30-3-2011)
• Nieuwdorperweg 31c: oprichten woning met
berging (23-3-2011)
Reeuwijk-Dorp
• Middelburgseweg 30: slopen woning
(23-3-2011)
Waarder
• Prinses Maximalaan 17 t/m 21 en 37 t/m 45
(oneven): bouw appartementengebouw
(24-3-2011).
Geweigerde omgevingsvergunning
• Hoge Rijndijk 3, Nieuwerbrug: woning
uitbreiding (verzonden 25-3-2011).
Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
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 terinzageligging 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.

Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel 8.40 Wet
milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een
milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf
kan volstaan met een melding van de activi
teiten. Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen ontvangen:
• Van Beynum Autoschade B.V., Broekveldselaan 5, 2411 NL Bodegraven, voor het ver
anderen van een autoschadeherstelinrichting.
(Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer.)

Tegen een melding op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen. De stukken liggen
niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook
op de website van de Milieudienst Midden-
Holland, www.milieudienstmiddenholland.nl.
Voorgenomen wijziging op grond van artikel
2.31 lid 1 sub b Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Betreft Goedhart Motoren B.V.: oprichtings
vergunning d.d. 23 mei 2008 voor een detailhandelbedrijf in motoren en vuurwerkverkooppunt op het perceel Europaweg 1d, 2411 NE
Bodegraven.
Dit ontwerpbesluit kunt u van 8 april tot en
met 19 mei 2011 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een
ontwerpbesluit gedurende de genoemde
periode bij het college van burgemeester en
wethouders van Bodegraven-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.
Voor inzage en informatie kunt u tijdens
kantooruren terecht in het gemeentehuis
van Bodegraven-Reeuwijk, 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 Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.

Huisnummerbesluiten voor publicatie
Burgemeester en wethouders hebben
op 21 maart 2011 de volgende nummer
aanduidingen vastgesteld.
Tussen haakjes de verzenddatum.
• Nieuwdorperweg 31c in Reeuwijk (28-3-2011).
Op 30 maart 2011 zijn de volgende nummeraanduidingen vastgesteld:
• Goudplevier 1a t/m 1h in Bodegraven
(31-3-2011)
• Vromade 63 t/m 79 in Bodegraven
(31-3-2011).
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Een
bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden: de
naam, het adres van indiener, de dagtekening,
de motivering en een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Overige bekendmakingen
Algemeen
Gewijzigde openingstijd gemeentehuis op 11 april
Op maandag 11 april is het gemeentehuis
vanaf 10.00 uur voor publiek geopend in plaats
van 9.00 uur in verband met een personeels
bijeenkomst.
Verkeer en vervoer
Tijdelijke afsluiting parkeerterrein Nieuwerbrug
in verband met kermis
De kermis in Nieuwerbrug start is woensdag 13
april tot en met zaterdag 16 april 2011 en niet
op woensdag 30 maart zoals eerder vermeld.
Het parkeerterrein Wierickehuis en het parkeerterrein naast de brandweerkazerne aan de

Graaf Albrechtstraat te Nieuwerbrug zijn daarom
afgesloten van maandag 11 april tot en met zaterdag 16 april 2011. Dit geldt voor alle verkeer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met de heer D. Roodenburg, van de afdeling
Realisatie en Beheer, tel. 0172 - 522 522.
Afsluiting N11 tussen Alphen a/d Rijn en Bodegraven
In verband met de realisatie van de zuidelijke
aansluiting N11/ N207 dient de hoofdrijbaan van
de N11 richting Bodegraven (rechts) tussen de
Goudse Schouw en Bodegraven-Centrum (N458),
tijdelijk voor alle verkeer te worden afgesloten
voor de aangegeven periode of zoveel langer
of korter dan noodzakelijk. Bij slechte weers
omstandigheden kan het werk uitgesteld worden.

Bent u mantelzorger? Veel mantelzorgers hebben zich laten registreren. Deze personen krijgen
een persoonlijke uitnodiging. Indien u nog niet bij ons bekend bent als mantelzorger, dan kunt
u zich alsnog laten registreren. U krijgt dan alsnog een persoonlijke uitnodiging. Neem heirvoor
contact op met het Netwerk Mantelzorgondersteuning via dienstencentrum Rijngaarde,
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven, tel. 0172 - 614 500. U kunt ook een mail sturen naar 
balie@swobodegraven.nl.. De themabijeenkomst voor mantelzorgers uit de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk is van 14.00 tot 16.00 uur.

Samen op stap: kennismakingstour
college in de dorpen start 9 april
Het nieuwe college brengt vanaf 9 april ieder dorp in haar gemeente een bezoek. Om kennis te maken met
de mensen die er wonen en de contacten aan te halen. En te horen wat er leeft in de dorpen. Het college
vertelt over het coalitieakkoord en wat het de komende jaren van plan is. Zorg dat u erbij bent want u weet
tenslotte als geen ander wat er in uw dorp speelt. Na deze eerste ontmoeting volgen er meer.

Geplande bezoeken college
Zaterdag 9 april
• De Meije: 10.30 uur, Hollandse Boerderij
• Nieuwerbrug: 13.30 uur, Wierickehuis
• Waarder: 16.30 uur, Wapen van Waarder

Zaterdag 16 april
• Reeuwijk-Brug: 11.30 uur, Zalencentrum De Brug
• Reeuwijk-Dorp: 15.00 uur, Voetbalvereniging RVC

Donderdag 21 april
Vrijdag 15 april
• Driebruggen: 19.00 uur, Dorpshuis Custwijc • Bodegraven: 19.00 uur, Foyer Evertshuis

Compost maakt kleibodems lichter en brengt
de zuurgraad van de bodem tot optimale
waarde. Daarnaast beschermt compost
de planten tegen parasieten en ziekten en
verbetert compost de smaak van de gekweekte
groenten. Door zoveel mogelijk GFT-afval
te composteren wordt de hoeveelheid te
verbranden afval verminderd.

Huisvuil Week 15
(11 t/m 17 april):
GRIJS

Takkenbossen

Deze maand zijn er bijvoorbeeld knutselmiddagen
in Loose End Reeuwijk voor kinderen van 4 tot
10 jaar. Daarnaast is er iedere donderdagavond
buurtsport in Custwijc Driebruggen voor de jeugd
van 10 tot 15 jaar. Ook staat er op de website
een verwijzing naar verschillende activiteiten van
jongerencentrum De Zon in Bodegraven. Vanaf
de Home pagina is een link te vinden naar de
activiteiten. Op de hoogte blijven van de nieuwste activiteiten? Activeer dan de RSS-feed op
de genoemde pagina via het symbooltje in de
navigatiebalk bovenin uw browser!

Zaterdag 16 april 2011
(9.30-12.30 uur)
Hobbytuinvereniging
Bouwlust, Pasteurstraat 9,
Reeuwijk-Brug

Collectes
Nationaal Fonds
Stichting Kinderhulp

Oproep...

Gewijzigde
openingstijd

Heeft u zelf ook een leuke activiteit
te melden of kent u iemand die een
activiteit organiseert die gericht is op
jeugd/jongeren?
Mail deze informatie dan naar
evenementen@bodegraven-reeuwijk.nl,
onder vermelding van ‘activiteiten
jeugd/jongeren’.

Maandag 11 april is het gemeentehuis vanaf 10.00 uur
voor publiek geopend in
plaats van 9.00 uur.

Compost uitdeelactie in Bodegraven-Reeuwijk
Het door u ingeleverde GFT-afval wordt verwerkt tot compost, een natuurlijke bodemverbeteraar die bij uitstek geschikt is voor gebruik
in de sier- en groentetuin. De GFT-compost
wordt regelmatig gecontroleerd en is van
goede kwaliteit. Door het gratis verstrekken
van deze compost willen wij u stimuleren om
nog meer GFT apart te houden.

Algemeen
Vergaderplaats: raadzaal in het gemeentehuis
van Bodegraven-Reeuwijk. Aanvang 20.00 uur
(tenzij anders vermeld).

Afval
Meer informatie over deze afsluitingen:
Verkeersloket Zuid-Holland, Postbus 556,
3000 AN Rotterdam. Tel. 010 - 208 0500.
E-mail: verkeersloketzuidholland@rws.nl

Wist u dat de jeugd/jongeren op onze gemeentelijke website allerlei activiteiten te vinden zijn die speciaal voor hen worden georganiseerd?
Misschien staat er ook iets leuks bij voor uw zoon of dochter of bijvoorbeeld een buurjongen of buurmeisje?

Graffitiworkshop De Zon (foto: www.dezonbodegraven.nl)

De openbare technische behandeling ter voor
bereiding op de raadsvergadering voor raads- en
commissieleden wordt gehouden op woensdag
13 april.

Omleidingen
• verkeer dat komt uit Leiden en gaat in de
richting van Bodegraven/Utrecht wordt
omgeleid via de A4 en de A12
• verkeer dat komt uit Alphen a/d Rijn en gaat
in de richting van Bodegraven wordt omgeleid
via de Steekterweg

Activiteiten voor jeugd/jongeren in Bodegraven-Reeuwijk

Een mantelzorger zorgt langdurig en intensief voor een naaste: partner, ouder, kind, familielid,
goede vriend of vriendin. Het onderwerp van de middag is: Wat kan ik verwachten van de praktijkondersteuner en de huisarts? Carla de Gunst en Corinne Agterof (praktijkondersteuners uit
Bodegraven en Reeuwijk) verzorgen de presentatie. Uiteraard is er ook gelegenheid om nader
met elkaar kennis te maken.

Openbare technische
voorbereiding raadsvergadering

De afsluitingen vinden plaats van:
• vrijdag 8 april 2011 22.00 uur
tot maandag 11 april 2011 5.00 uur
• maandag 11 april 2011 22.00 uur
tot dinsdag 12 april 2011 5.00 uur
• dinsdag 12 april 2011 22.00 uur
tot woensdag 13 april 2011 5.00 uur
• woensdag 13 april 2011 22.00 uur
tot donderdag 14 april 2011 5.00 uur
• donderdag 14 april 2011 22.00 uur
tot vrijdag 15 april 2011 5.00 uur

Actueel

Themabijeenkomst Mantelzorgondersteuning SWOB op 12 april

Openbare
vergaderingen

Afsluitingen
verkeer
Nieuwerbrug Wierickehuis
en bij brandweerkazerne:
11 t/m 16 april in verband
met kermis van 13 t/m
16 april.

In Reeuwijk op zaterdag 16 april
Tijdens de jaarlijkse uitdeelactie van compost
kunt u op zaterdag 16 april tussen 9.00 en
12.30 uur drie gratis zakken GFT-compost
afhalen bij de vrachtwagen parkeerplaats aan
de Pasteurstraat 11 in Reeuwijk-Brug, en bij
loon- en aannemersbedrijf C.J. van Vliet en Zn
aan de Groendijck 55 te Waarder. Als u meer
dan drie zakken wilt hebben, betaalt u voor
elke extra zak het symbolische bedrag van
€ 0,50 met een maximum van tien zakken.
Eén zak bevat 25 liter compost en weegt
ongeveer 15 kg. Omdat deze actie alleen
bedoeld is voor inwoners van BodegravenReeuwijk, moet u een geldig legitimatiebewijs
meenemen waaruit blijkt dat u inwoner van de
gemeente bent.

In Bodegraven op vrijdag 22 en
zaterdag 23 april
De uitdeelactie vindt op 22 en 23 april plaats
in Bodegraven vanaf het evenemententerrein
aan de Burgemeester Kremerweg. In Bode
graven wordt losse compost uitgereikt.

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

