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Gewijzigde openingstijden per
1 januari 2012
Burgerzaken op 2 januari later geopend
Op maandag 2 januari is het gemeentehuis
vanaf 10.00 uur geopend in verband met
een Nieuwjaarsontbijt voor de medewerkers. Vanaf 10.00 uur bent u weer van harte
welkom.

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
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

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Op afspraak Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Woensdagavond:
17.00 – 20.00 uur
Afgifte rijbewijzen en reisdocumenten
receptie
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur
Woensdagavond:
17.00 – 20.00 uur
Vrije inloop Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 15.00 uur
Woensdagmiddag/
-avond:
15.00 – 20.00 uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak.

Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan “De Bunderhof”
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening, bekend dat de gemeenteraad bij
besluit van 14 december 2011 het bestemmingsplan “De Bunderhof” gewijzigd heeft
vastgesteld.
Het plangebied ligt aan de zuidzijde van de kern
Reeuwijk-Brug tussen de bebouwde kom van
Gouda (Omloopkade en de woonwijk Plaswijck
aan de westzijde) en de aan de Zoutmansweg
gelegen woningen en bedrijven (oostzijde). De
zuidzijde van het plangebied wordt gevormd
door de gemeentegrens met Gouda, de
noordzijde van het plangebied door de Edisonstraat. Het bestemmingsplan maakt de bouw
mogelijk van 35 woningen.
De wijzigingen van het bestemmingsplan
betreffen een aanpassing van de toelichting op
het aspect water alsmede een aanpassing in de
regels (voorschriften) waardoor aan de tuinzijdes van de toekomstige woningen oeverbeschoeiingen en keerwanden zijn uitgesloten.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 22 december 2011, gedurende de
beroepstermijn (t/m donderdag 2 februari 2012)
voor iedereen op de volgende wijze ter inzage:
• 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 > Bestemmingsplannen in ontwikkeling
• op papier en digitaal tijdens openingsuren in
het gemeentehuis in Bodegraven (Raadhuisplein 1)
• Na telefonische afspraak via 0172 - 522 522
kan het bestemmingsplan worden ingezien in
het voormalige gemeentehuis van Reeuwijk

De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl.
Op het besluit tot het vaststellen van het
bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven
welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het
besluit. Na afloop van de beroepstermijn kunnen
geen (nieuwe) beroepsgronden meer worden
aangevoerd. Wij adviseren belanghebbenden in
het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en
herstelwet van toepassing is.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is
beroep mogelijk gedurende 6 weken na aanvang
van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt
aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag
23 december 2011. Het beroep dient ingesteld
te worden bij de Raad van State, Afdeling
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Beroep kan worden ingediend door
belanghebbenden die tijdig een zienswijze
hebben ingediend en door belanghebbenden die
aannemelijk kunnen maken redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest tijdig een zienswijze in te
dienen.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking, daags na afloop
van de beroepstermijn. Het indienen van een
beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door
een belanghebbende die een beroepschrift
heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige
voorziening te worden ingediend bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Indien binnen de beroeps
termijn een verzoek om voorlopige voorziening is
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.
Ontwerpbestemmingsplan Hoek Oud
Bodegraafseweg - Overtocht
Burgemeester en wethouders van Bodegraven
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat gedurende zes weken, met ingang van donderdag 22
december 2011 t/m woensdag 1 februari 2012,
voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan
‘Hoek Oud Bodegraafseweg - Overtocht’ ter
inzage ligt.
Het plangebied heeft betrekking op de hoek van
de Oud Bodegraafseweg en de Overtocht in
Bodegraven en omvat de percelen Overtocht 4
(bakkerij Bussing) en de gronden gelegen tussen
bakkerij Bussing en supermarkt Albert Heijn.
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Oud
Bodegraafseweg - Overtocht’ ligt voor iedereen
op de volgende wijzen ter inzage:
• 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
• op papier (inclusief de onderliggende stukken
zoals onderzoeksrapporten) en digitaal tijdens
openingsuren in het gemeentehuis in
Bodegraven (Raadhuisplein 1)
• Na telefonische afspraak via 0172 - 522 522
kan het bestemmingsplan worden ingezien in
het voormalige gemeentehuis van Reeuwijk
De bronbestanden van het bestemmingsplan
zijn beschikbaar gesteld op:
http://bodegravenrwijk.gemeentedocumenten.nl.
Meer bekendmakingen
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Actueel

!

Veilig het nieuwe jaar in

Jaarwisseling in Bodegraven-Reeuwijk:
wat mag wel en wat mag niet?
Op 31 december mag vuurwerk worden
afgestoken van 10.00 uur ’s ochtends tot
1 januari 02.00 uur ’s nachts. Dit is landelijk
bepaald. Buiten dit tijdstip is het verboden
consumentenvuurwerk af te steken. De politie
zal hier ook tegen optreden.
Op bepaalde locaties is het verboden om
vuurwerk af te steken. Dit is om te voorkomen
dat er gevaarlijke situaties, schade en/of
overlast ontstaan. Het gaat om de volgende
gebieden:
• in het landelijk gebied van de gemeente
• op plaatsen binnen een straal van 100
meter van panden met een rieten dak
• de opstallen met rieten daken in de
gemeente
• de complexen Ravenhorst en Reehaven in
Reeuwijk-Brug
• de aanleunwoningen bij De Schouw in
Reeuwijk-Brug
• de bejaardenwoningen aan de Albert
Schweitzerstraat en de Douwes
Dekkerstraat in Reeuwijk-Brug, de
Beatrixlaan in Reeuwijk-Dorp, de Lindenlaan
in Driebruggen en de Beatrixstraat in
Waarder
• bejaardencentrum Kerverland in Waarder
Opruimen van vuurwerk
Helpt u zelf ook mee om uw eigen vuurwerk
afval op te ruimen? U kunt dit op een veilige
manier doen door de vuurwerkresten eerst nat
te maken, voordat u met het opruimen begint.
Vreugdevuren
Rond en tijdens de jaarwisseling is het niet
toegestaan in de gemeente BodegravenReeuwijk kerstbomen of ander afval te
verbranden. In het verleden zijn er meerdere
keren gevaarlijke situaties ontstaan door
ongecontroleerde vreugdevuren. De gemeente

heeft gemerkt dat ook het gevoel van onveilig
heid bij deze vuren onder de inwoners is
toegenomen. Daar komt bij dat sommige
mensen van de vreugdevuren gebruik maken
om grof huisvuil kwijt te raken en dat is om
milieuredenen niet gewenst. Tegen de
ongeorganiseerde vuren wordt door politie
en brandweer opgetreden.
Alcoholverbod
Binnen de gemeente geldt er gedurende het
gehele jaar een alcoholverbod op straat. Tijdens
de jaarwisseling vragen wij hier (extra) aandacht
voor. Het alcoholverbod geldt voor de volgende
locaties:
Centrumgedeelte Bodegraven
• De Ruijterlaan (Rosariumgedeelte)
• Raadhuisplein
• Markstraat
• Brugstraat
• Van Tolstraat
• Oranjelaan (gedeelte)
• Nieuwe Markt
• Voorplein
• Oude Markt
• Burg. G.R. Vonklaan
• Beursstraat
• Pastorieplein
• Bouwsteeg
• Weeshuisbaan
• Nutspassage
• Kerkstraat (gedeelte)
• Wilhelminastraat (gedeelte)
• Van Tolstraat
Schoolpleinen
• Laan van Turkenburg (Da Costaschool)
• Eendrachtsweg (Pax Christischool)
• Cortenhoeve (Goede Herder)
• Leeuwerik (’t Vogelnest, Speel- en Werkhoeve)
• Julianastraat (Verhoeff-Rollman)

KNIP UIT, HANG OP
Elke maand vindt u hier informatie over inzagetermijnen, aanpassingen in openingstijden,
vergaderingen, afvalinzameldata, afsluitingen en collectes.
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Dronenplein (Prinses Beatrix School)
Vrije Nesse (Willibrord / Miland)
Dronenpark (Willibrord / Miland)
Willem de Zwijgerstraat
(St Anthoniuscollege)
Schoolstraat, Nieuwerbrug (De Brug)
Voetbalkooien
Goudseweg
Hoefslag
Grutto
Gravin Mariastraat, Nieuwerbrug

Overige
• Skatebaan Groene Zoom
• Vromade (Voor de Sporthoeve en
winkelgedeelte)
• Burgemeester Kremerweg (JOP)
• Zwaluw-Grutto (Pad tussen Zwaluw en
Grutto achter velden van Rohda)
• Graaf Albrechstraat, Nieuwerbrug (Voor en
rondom het Wierickehuis)
Reeuwijk-Dorp
• Gehele dorpskern Reeuwijk-Dorp inclusief de
binnen die dorpskern gelegen wegen
• Nieuwdorperweg tot en met de
Baarsjeskade inclusief de viaducten /
onderdoorgangen van de snelweg A12
• Zes Voorlingen (fietspad)
• Oud Reeuwijkseweg (inclusief de viaducten /
onderdoorgangen van de snelweg A12
• Kerkweg tot en met de kruising met de Oud
Reeuwijkseweg / Schinkeldijk
• Dorpsweg
• Reewal tot en met de kruising Zwarteweg /
Bloemendaalseweg
• Kaagjesland, tot en met de kruising
Middelburgs
Wij wensen u een veilige jaarwisseling toe!

De politie stuit steeds vaker op zwaar (illegaal)
vuurwerk. Dat kan levensgevaarlijke situaties
opleveren, zowel voor diegene die het vuurwerk afsteekt als voor de omgeving. Daarom
roept de politie uw hulp in bij het opsporen
van illegaal vuurwerk. Belt u met de politie
(telefoon 0900-8844) als u het vermoeden
heeft dat er vuurwerk wordt opgeslagen bij u
in de buurt of als u weet dat iemand zelf een
vuurwerkbom maakt. U kunt natuurlijk ook
uw wijkagent aanspreken. Vindt u het moeilijk
om te melden, omdat het bijvoorbeeld om uw
buren gaat, bel dan anoniem via stichting
M. 0800-7000. Voor meer informatie:
www.meldmisdaadanoniem.nl.

Nieuwjaarsreceptie 2 januari
19.00 uur
Maandag 2 januari 2012 vanaf 19.00 uur
is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. De gemeenteraad, de
burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de gezamenlijke
ondernemersverenigingen nodigen graag alle

inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties uit voor de
nieuwjaarsreceptie. U bent van harte welkom
van 19.00-21.30 uur in het gemeentehuis van
Bodegraven-Reeuwijk.

Veel belangstelling rondetafel
gesprek Woningbouw

Uw verhaal en foto in de
gemeentegids
Uw verhaal in de gemeentegids van Bodegraven-Reeuwijk? Dat kan. De nieuwe rubriek ‘voor
en door inwoners’ stelt u zelf samen. Stuur
ons uw verhaal, met eventueel een mooie,
sprekende foto over bijvoorbeeld de historie
of het leukste plekje in Bodegraven-Reeuwijk.
Wij ontvangen uw inbreng het liefst digitaal op
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl onder
vermelding van ‘gemeentegids 2012’. Het
gouden verhaal ontvangt een verrassingspakket van de gemeente.

Succesvol ouder worden
Donderdag 15 december vond het rondetafel
gesprek plaats in het Tulip Inn te Bodegraven.
De bijeenkomst bestond uit een netwerk en
informatiemarkt en twee discussierondes en
is een initiatief van de commissie Ruimte. De
aanleiding vormden de onlangs uitgevoerde
woningmarktanalyse van Companen en het
Actieprogramma volkshuisvesting en woningbouw dat in voorbereiding is.

Meer informatie vindt u op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl

Inzage (ontwerp)bestemmings
plannen en informatieavonden
• Bestemmingsplan “De
Bunderhof”: ter inzage van
22 december 2011 t/m
2 februari 2012
• Ontwerpbestemmingsplan
Hoek Oud Bodegraafseweg
- Overtocht: ter inzage van
22 december 2011 t/m
woensdag 1 februari 2012
• Ontwerpprojectbesluit
Goudseweg 18
Bodegraven: ter inzage van
22 december 2011 t/m
3 februari 2012
Gewijzigde openingstijden
• maandag 2 januari openen wij
om 10.00 uur in plaats van
9.00 uur

• 11 januari om 20.00 uur
Commissie Bestuur en
Financiën
• 12 januari om 20.00 uur
Commissie Ruimte
Restafval
• 2 t/m 8 januari: grijs
• 9 t/m 15 januari: groen
• 16 t/m 22 januari: grijs
• 23 t/m 29 januari: groen
• 30 jan. t/m 5 feb.: grijs
Plastic
• 6 en 20 januari: in
Bodegraven en Reeuwijk
Oud papier
• Bodegraven 28 januari (BOC)
• Nieuwerbrug 28 januari (OPA)
Collectes
• 1 jan. t/m 4 feb.: vrije periode

Gewijzigde openingstijden
• 2 januari om 19.00 uur:
Nieuwjaarsreceptie
• 10 januari om 20.00 uur
Commissie Samenleving

De gemeente feliciteert…
Naturalisatiedag 15 december

Kort nieuws...
Meld zwaar vuurwerk!

Januari 2012

Met deze notitie wil de gemeente richting
geven aan het beleid op het gebied van wonen,
welzijn en zorg in de gemeente BodegravenReeuwijk. De in deze notitie genoemde richtingen vormen een toevoeging op het bestaande
Wmo-beleid. Deze notitie wordt als basis
gebruikt bij de ontwikkeling en vormgeving van
het nieuwe Wmo-beleidskader 2012-2015.

Op 15 december werd door alle Nederlandse gemeenten de Dag van het Nederlanderschap
gevierd. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle mensen die dit jaar de
Nederlandse nationaliteit hebben gekregen. Onze gemeente heeft de genaturaliseerden
op 15 december ontvangen voor een korte plechtigheid en een stampotmaaltijd.
De bijeenkomst vond plaats van 11.30 tot 13.30 uur in het gemeentehuis in Bodegraven.
Loco-burgemeester Jan Christiaan Goudbeek ontving de genaturaliseerden en
burgemeester Christiaan van der Kamp was ook bij de lunch aanwezig. De genodigden
mochten een familielid, vriend of kennis meenemen. Dit jaar hebben 15 inwoners van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk de Nederlandse nationaliteit verkregen.

