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Bekendmakingen
Openbare
vergaderingen
Algemeen

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!

Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis,
aanvang 20.00 uur. Vaste wederkerende
agendapunten aan het begin zoals opening,
mededelingen, ingekomen stukken en verslag
van de vorige vergadering en aan het eind
rondvraag en sluiting staan hieronder niet
vermeld. De stukken bij de agenda(’s) in deze
publicatie liggen vanaf vrijdag 8 april 2011 voor
iedereen ter inzage. U kunt zich m
 elden bij
onze receptioniste. U kunt de vergaderstukken
ook vinden op onze website, onder het kopje
Bestuur en organisatie > Vergaderstukken.

Gemeenteraad
Woensdag 20 april 2011. Onderwerpen:
• Bestemmingsplan ’s Gravenbroekseweg 67
• Kadernota 2011-2014.
Spreekrecht gemeenteraad
U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen van de gemeenteraad: meteen na de
opening, bij elkaar maximaal dertig minuten,
elke spreker maximaal vijf minuten. U moet
zich tenminste 48 uur voor het begin van de
vergadering als spreker aanmelden bij de griffier
van de raad, met uw naam, adres en telefoonnummer.
De gemeenteraad heeft drie soorten onderwerpen uitgesloten:
• een besluit van de gemeenteraad waartegen
bezwaar of beroep openstaat of open heeft
gestaan
• benoemingen, keuzen, aanbevelingen of
voordrachten van personen
• een gedraging van een bestuurder of medewerker van de gemeente waartegen iemand
een officiële klacht kon of kan indienen op
grond van art. 9.1 van de AWB.

Raadsspreekuur
Voorafgaand aan de raadsvergadering vindt
vanaf 19.00 uur het raadsspreekuur plaats.
U kunt te bespreken onderwerpen uiterlijk op
dinsdag 19 april 2011 doorgeven aan de griffier
via telefoonnummer 0172 - 522 522, of
via info@bodegraven-reeuwijk.nl o.v.v. raads
spreekuur.

Hoorzittingen
Bezwaarschriften
Dinsdag 19 april 2011
De commissie bezwaar- en beroepschriften
behandelt op dinsdag 19 april 2011 in het
gemeentehuis de volgende zaken:
• 20.00 - 20.30 uur: een bezwaarschrift met
betrekking tot het kappen van een es bij het
trapveld tussen Kievitsheuvel en Reigeroord,
Bodegraven
• 20.30 - 21.00 uur: een bezwaarschrift
met betrekking tot het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het perceel
Kerkstraat 26, Bodegraven.
De stukken van deze hoorzittingen liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de af
deling Concernondersteuning en ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen deze hoorzittingen
bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer E. ten Cate, secretaris,
tel. 0172 - 522 522.

Bestemmingsplannen
Projectbesluit parkeervoorzieningen
Reeuwijkse Hout, vastgesteld.
Burgemeester en wethouders maken ingevolge
artikel 3.11 in relatie tot artikel 3.8, derde
lid van de Wet op de ruimtelijke ordening
(Wro) bekend dat zij in haar vergadering van
14 december2010 het projectbesluit parkeervoorzieningen Reeuwijkse Hout hebben
vastgesteld.
Het plangebied van het projectbesluit betreft de
omgeving van de parkeerterreinen in het recreatiegebied Reeuwijkse Hout. Het projectbesluit
maakt een herinrichting van de parkeerterreinen
mogelijk.
Het projectbesluit ligt vanaf vrijdag 15 april
2011 gedurende zes weken (dus tot en met
donderdag 26 mei 2011) ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1
te Bodegraven en is op de volgende wijzen te
raadplegen:
• digitaal via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als pdf bestand, inclusief de
bijbehorende stukken, op de gemeentelijke
website www.bodegraven-reeuwijk.nl onder de
rubriek Wonen, leven en werken > Plannen en
projecten > Reeuwijk-Brug
• op papier en digitaal tijdens de openingsuren
in het gemeentehuis.
De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:
http://reeuwijk.gemeentedocumenten.nl
Vanaf de dag na de 1e dag van de ter
inzagelegging kan gedurende zes weken door
belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij
de gemeenteraad hebben ingediend en door
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij geen zienswijzen
hebben ingediend, beroep worden ingesteld bij
de Rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht,
postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage.
Tevens kan gedurende bovengenoemde termijn
een verzoek om een voorlopige voorziening
worden gedaan. Dit verzoek dient te worden
gericht aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het project
besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn, tenzij gedurende de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend.

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 Vergunningen,
Handhaving en Toezicht, tel. 0172 - 522 522.
Bouwzaken
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• hoek Dronenplein-Vrije Nesse: nieuwbouw
basisschool (1-4-2011)
• Koninginneweg 226: plaatsen dakkapellen en
houten berging (31-3-2011)

• Heemraadslaan 36: plaatsen dakkapel
(1-4-2011)
• Sportlaan 78: verwijderen asbest uit garage
(5-4-2011)
• Vromade: opslaan roerende zaken op de weg
(1-4-2011)
• Watermunt 17: plaatsen dakuitbouw (5-4-2011)
• Zuidzijde 132: inrichten van terrein t.b.v.
opstapplaats (23-3-2011)
• Zuidzijde 132: bouwen wachttoren
(23-3-2011)
Driebruggen
• Abeelhof 1: plaatsen schutting (31-3-2011)
Reeuwijk-Brug
• ‘s-Gravenbroekseweg 5: legaliseren erf
afscheiding (6-4-2011)
• Korte Zoom: inrichten bouwplaats (4-4-2011)
• Watermunt 5: plaatsen dakterras en over
kapping (3-4-2011)
Sluipwijk
• ‘s-Gravenbroekseweg 122: nieuwbouw woning
(5-4-2011)
• Oudeweg 100/102: plaatsen twee woningen
(tweede fase) (31-3-2011)
Waarder
• Kosterdijk 3: slopen en herbouwen schuur
(5-4-2011)
• Oosteinde 74: vervangen bovenbouw loopstal
(7-4-2011).
Projectbesluit en bouwvergunning Kielastraat
Oost te Driebruggen
Burgemeester en wethouders hebben in hun
vergadering van 22 februari 2011 op grond van
artikel 3.10 Wro besloten het projectbesluit
‘Kielastraat Oost’ gewijzigd vast te stellen. Het
projectbesluit hangt samen met een aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van
vier grondgebonden starterswoningen aan de
J.H. Kielastraat in Driebruggen. Het plan past
niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan, zodat medewerking aan de bouwaanvraag alleen mogelijk is na vaststelling van een
projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro.
Naar aanleiding van overleg met het waterschap
is het projectbesluit aangepast op enkele punten. De provincie Zuid-Holland en de Inspectie
hebben aangegeven te kunnen instemmen met
het gewijzigd vastgestelde projectbesluit.
Burgemeester en wethouders delen mede
dat het projectbesluit op de volgende wijzen
ter inzage ligt van 15 april 2011 tot en met
26 mei 2011:
• digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl onder
’Wonen, leven en werken’ en vervolgens
onder de rubriek ‘plannen en projecten’
• op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk
aan het Raadhuisplein 1 te Bodegraven
• via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
De bronbestanden van het projectbesluit zijn in te
zien op: http://reeuwijk.gemeentedocumenten.nl.
De bouwvergunning en onderliggende stukken
liggen gedurende bovengenoemde termijn ter
inzage op de volgende wijze:
• op papier tijdens openingsuren in het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk aan het
Raadhuisplein 1 te Bodegraven.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen
belanghebbenden die hun zienswijze hebben
gegeven op het ontwerpprojectbesluit, alsmede
belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat zij geen zienswijzen
op het ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht, gemotiveerd beroep aantekenen bij
de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Verleende bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.

Actueel

Vergaderingen

Goede start
kennismakingsronde

•		19 april, 20.00 uur
Bezwaarschriftencommissie, gemeentehuis
•		20 april, 20.00 uur
Raadsvergadering, raadzaal gemeentehuis
•		21 april, 15.30 uur
Monumentencommissie, voormalig
gemeentehuis Reeuwijk

Afgelopen zaterdag zijn de burgemeester en wethouders in De
Meije, Nieuwerbrug en Waarder op bezoek geweest, om kennis te maken met de inwoners van de drie dorpen. Deze drie
bezoeken zijn de eersten in een reeks van zeven bezoeken.

Afval
Huisvuil Week 16
(18 t/m 22 april):
GROEN

Wethouder Verkleij: “De eerste bezoeken waren waardevol. Er
waren betrokken inwoners aanwezig, waarmee we over belangrijke onderwerpen gesproken hebben zoals de dorpscultuur en
het gebruik van de voorzieningen in de dorpen. Het is goed om
het gebied en de mensen die er wonen beter te leren kennen.”

Takkenbossen
Wethouder Verkleij in gesprek met inwoners van Nieuwerbrug.

De kennismakingronde gaat deze week verder; aanstaande
vrijdag is Driebruggen aan de beurt en zaterdag Reeuwijk-Brug
en Reeuwijk-Dorp. Op donderdag 21 april wordt afgesloten
met een kennismaking in Bodegraven. De kennismaking is
een mooi begin om de dialoog met de dorpen te starten. Na
deze eerste ontmoeting volgen meer gesprekken.

Bodegraven
• Landlust 30: plaatsen dakkapel (29-3-2011)
• Koninginneweg: bouw 9 woningen en 74
appartementen (31-3-2011)
• Vromade: opslaan roerende zaken op de weg
(4-4-2011)
• Zuidzijde 74: plaatsen bedrijfsruimte
(bouwvergunning tweede fase) (1-4-2011)
Driebruggen
• J.H. Kielastraat: oprichten vier woningen
(1-4-2011)
• Kastanjelaan 50: plaatsen hekwerk
(30-3-2011)
Nieuwerbrug
• Bruggemeesterstraat 10: verwijderen
asbesthoudende materialen (29-3-2011)
Sluipwijk
• Oudeweg 98: plaatsen twee dakkapellen
(4-4-2011)
Waarder
• Oosteinde 74: vergroten loopstal (1-4-2011).
Geweigerde omgevingsvergunningen
• Moerweide 1 en 2, Reeuwijk-Brug: realiseren
dubbele garage (31-3-2011)
• Nieuweweg 2, Reeuwijk-Dorp: plaatsen overkapping (29-3-2011).
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 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,

Overige geplande bezoeken college
Driebruggen
Vrijdag 15 april
Reeuwijk-Brug
Zaterdag 16 april
				
Reeuwijk-Dorp
Donderdag 21 april Bodegraven

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
Kennisgevingen op grond van Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval
Voor het beheer van bepaalde categorieën
bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels
die zijn vastgelegd in een Algemene Maatregel
van Bestuur (AMvB). Een bedrijf heeft voor het
beheer van de afvalstoffen geen milieuvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van
een kennisgeving.
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• A. Spruit te Reeuwijk voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker op het
perceel Burgemeester Lucasselaan ongenummerd hoek Ree 2, 2811 HH Reeuwijk. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode
van 18 april tot 18 mei 2011 gedurende vijf
werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
• A. Spruit te Reeuwijk voor het in werking
hebben van een mobiele puinbreker op het
perceel Nieuwdorperweg 29 a, 2811 LD
Reeuwijk. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 18 april tot 18 mei
2011 gedurende vijf werkdagen tussen
07.00 uur en 19.00 uur.
Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u
geen bezwaar indienen of beroep instellen. De
stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Milieu
dienst Midden-Holland (tel. 0182 - 545 700).
Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende vergunning verleend:
• Gebr. Olieman B.V. : het opbulken van grond
afkomstig van buiten de inrichting van
de klasse wonen en de klasse industrie,
baggerspecie van klasse A of B en grond

19.00 uur, Dorpshuis Custwijc
11.30 uur, Zalencentrum De Brug
15.00 uur, Voetbalvereniging RVC
19.00 uur, Foyer Evertshuis

of baggerspecie als bedoeld in artikel 39
van het Besluit bodemkwaliteit met een
capaciteit voor de opslag van grond en
baggerspecie van ten minste 25 kubieke
meter en ten hoogste 10.000 kubieke
meter op het perceel Tempeldijk 40,
2811 PJ Reeuwijk.
Aan deze vergunning zijn geen voorschriften verbonden, maar gelden de artikelen uit het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
De vergunning en bijbehorende stukken kunt
u van 15 april tot en met 26 mei 2011 inzien
bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Tijdens
deze periode kunnen belanghebbenden
bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
Een besluit blijft van kracht wanneer u bezwaar
indient. U kunt een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank ’s-Gravenhage om het besluit
te laten schorsen (adres: Postbus 20302,
2500 EH Den Haag). In dat geval moet u een
bepaald bedrag (griffierecht) betalen.
U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal
aanvragen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Inzage
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.
RECTIFICATIE
Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden
geluid
Het ontwerpbesluit hogere waarden ten bate
van de ontwikkeling “De Bunderhof”, zoals
gepubliceerd in de Kijk op Reeuwijk en het
Bodegraafs Nieuwsblad van 30 en 31 maart
2011, ligt momenteel nog niet ter inzage.
Ook is het niet mogelijk om zienswijzen ten
aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar te
maken. Zodra dit ontwerpbesluit ter inzage
wordt gelegd, zal daarvan mededeling worden
gedaan in deze krant.

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

Meer informatie: www.bodegraven-reeuwijk.nl

Collegebesluit(en)
Collectieve festiviteiten
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op dinsdag 5 april 2011 op grond van de
geldende Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) besloten om voor het kalenderjaar 2011
dagen aan te wijzen als collectieve festiviteiten.
Voor de gehele gemeente Bodegraven-Reeuwijk:
• Koninginnenacht – vrijdag 29 april 2011
• Koninginnedag – zaterdag 30 april 2011
• Oud en Nieuw – zaterdag 31 december 2011.
Voor de kernen Bodegraven, Nieuwerbrug en
de Meije
• Muzivaria – zaterdag 28 mei 2011
• Najaarsmarkt – vrijdag 9 september 2011
• Najaarsmarkt – zaterdag 10 september 2011.
Voor de kern Reeuwijk-Brug:
• Jazz festival – vrijdag 26 augustus 2011
• Bruisend Reeuwijk – zaterdag 27 augustus
2011.
Voor de kern Driebruggen:
• S.D.W.A. feest – zaterdag 4 juni 2011.
Op deze dagen zijn bepaalde geluidsvoor
schriften van het Activiteitenbesluit niet van
toepassing. Concreet betekent dit dat de
horeca op die aangewezen dagen meer geluid
mag produceren dan normaal. Naast deze collectieve dagen heeft een horeca inrichting ook
nog de mogelijkheid om incidentele festiviteiten
te houden, waarbij de genoemde voorschriften
tevens niet van toepassing zijn.
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact
opnemen met medewerkers van het cluster
Openbare orde en veiligheid van de afdeling
Vergunningverlening, handhaving en toezicht
op telefoonnummer 0172 - 522 522.
Besluit nummeraanduidingen
Burgemeester en wethouders van BodegravenReeuwijk maken bekend dat bij besluit
van 30 maart 2011 de volgende nummer
aanduidingen zijn vastgesteld:
• J.H. Kielastraat 2 t/m 8 (even) in Driebruggen
(verzenddatum 5 april 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.

