Spreekrecht gemeenteraad

Dit is een extra publicatie in verband met de
wettelijke termijnen die gekoppeld zijn aan
bezwaar- en inzageprocedures.

Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Openbare
vergaderingen

Afdeling Burgerzaken en Belastingen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
- Burgerzaken:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Woensdagavond 18.30 tot 20.30 uur
- Belastingen:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur

Afdeling Vergunningsverlening,
handhaving en toezicht (Omgevingsloket)
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur

Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg en
onderwijs)
Inloopspreekuur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Maandag t/m donderdag van 9.00-11.00 uur
Raadhuisweg 3, Reeuwijk
Maandag en dinsdag van 13.00-15.00 uur
Huisbezoek nodig? Bel dan 0172 - 522 522

Afdeling Werk en inkomen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur

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

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.

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

Algemene informatie
Vergaderplaats: raadzaal gemeentehuis. Vaste wederkerende agendapunten aan het begin en einde
zoals opening, mededelingen, ingekomen stukken,
verslag vorige vergadering, rondvraag en sluiting
staan niet vermeld.
De stukken bij de agenda’s in deze publicatie liggen
vanaf ongeveer 10 dagen voor de vergadering voor
iedereen ter inzage. U kunt zich melden bij onze
receptioniste. U kunt de vergaderstukken ook
vinden op onze website, onder het kopje Bestuur
en organisatie > Vergaderstukken.

Commissie Samenleving
Dinsdag 25 oktober om 20.00 uur
Let op! Locatie is oud-gemeentehuis Reeuwijk
Onderwerpen:
• Nota Succesvol Ouder Worden in BodegravenReeuwijk. Voorbereiding raadsbesluit
• Presentatie over drie aanstaande (grote) decentralisatie operaties: WWNV, Awbz en Jeugdzorg

Commissie Bestuur en Financiën
Woensdag 26 oktober om 20.00 uur
Let op! Locatie is oud-gemeentehuis Reeuwijk
Onderwerpen:
• 20:15 uur: Startnotitie integraal veiligheidsbeleid. Voorbereiding raadsbesluit
• 20:45 uur: Marktverordening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2011. Voorbereiding raadsbesluit
• 21:15 uur: Zendtijdaanvraag lokale omroep
Bodegraven-Reeuwijk. Voorbereiding raadsbesluit
• 21:30 uur: Winkeltijdenverordening. Meningvormende bespreking
• 22:00 uur: Presentatie plan Evertshuis. Meningvormende bespreking
• 22:30 uur: Onderzoek representatie. Meningvormende bespreking

Commissie Ruimte
Donderdag 27 oktober om 20.00 uur
Let op! Locatie is oud-gemeentehuis Reeuwijk
Onderwerpen:
• Kadernota erfgoed. Voorbereiding raadsbesluit
• Gouwedreef nabij 3. Voorbereiding raadsbesluit
• Gemeentelijk Riolerings Plan. Voorbereiding
raadsbesluit
• Presentatie project Herstructurering bedrijventerrein Bodegraven. Voorbereiding raadsbesluit

U kunt een bijdrage leveren aan de besprekingen
van de commissies bij elk agendapunt. De voorzitter inventariseert de sprekers. Bij de eerste termijn
krijgt u maximaal 5, bij de tweede termijn maximaal
2 minuten. De gemeenteraad heeft 3 soorten
onderwerpen uitgesloten van het spreekrecht:
• 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.   

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Ekster 2: kappen drie bomen (6-10-2011)
• Groene Zoom 4: plaatsen opslagcontainer
(5-10-2011)
• Kerkstraat 18: woninguitbreiding (6-10-2011)
• Zuidzijde 74:herbouw stalgedeelte woonboerderij
(6-10-2011)
Nieuwerbrug
• Graaf Florisweg 9: vestigen van een B&B (tweede
fase) (9-10-2011)
Driebruggen
• Kerkweg 18: woninguitbreiding (10-10-2011)

Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Driebruggen
• Westeinde bij 79: verbreden dam (6-10-2011)
Nieuwerbrug
• Weijpoort 21c: plaatsen twee autowasboxen
(2-09-2011)
Bodegraven
• Lemsteraak 1: aanbrengen reclame en gevelwijzigingen (6-10-2011)
Reeuwijk
• Fokkerstraat 14 en 14a: renoveren bedrijfshal en
realiseren woning in voormalige sportschool
(6-10-2011)

Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘Bezwaar maken’ voor de
voorwaarden.
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

6 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.

Bezwaar maken
Een bezwaarschrift moet worden ondertekend
en in ieder geval vermelden:
• uw naam en adres
• een datum (dagtekening)
• een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt
• waarom u het niet eens bent met het besluit
U stuurt uw bezwaar aan:
College van burgemeester en wethouders
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

