Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.

Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via telefoonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Openingstijden Burgerzaken
Maandag t/m vrijdag: 09.00 - 15.00 uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag: 09.00 - 20.00 uur  
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500
Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg 6, Bodegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
Op donderdagen van 09.00 tot 09.30 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

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

Bodegraven
• Marshallweg 6: bouw entresol en plaatsen
magazijnstellingen (12-01-2012)
• Oranjelaan/de Ruyterlaan: plaatsen poffertjeskraam (16-01-2012)
• Buitenkerk 53: uitbreiden ligboxenstal
(17-01-2012)
• Oud Bodegraafseweg/Doortocht: aanbrengen
voorbelasting (18-01-2012)
• Goudseweg t.o. 175: plaatsen reclamebord
(18-01-2012)
• Doortocht 6: vestigen inpandige kinderspeelplaats (23-01-2012)
• Oud Bodegraafseweg 93: verbreden brug
(24-01-2012)
Nieuwerbrug
• J.W. Frisostraat: kappen boom (12-01-2012)
• Korte Waarder 19: deels wijzigen gebruik
(10-01-2012)
• Molendijk 2: vervangen schuurdak
(19-01-2012)
Reeuwijk
• Mesdagstraat 33: saneren asbest
(19-01-2012)
• Locatie Bunderhof: plaatsen geluidscherm
(19-01-2012)
• Middelburgseweg 7: bouw loods (19-01-2012)
• Alys Ambacht 27: vergroten dakkapel en
wijzigen voorgevel (20-01-2012)
• Poelruit 6: plaatsen brug (20-01-2012)
• Nieuwdorperweg 35: bouw woning
(20-01-2012)
• Leermos 46: plaatsen dakkapel (24-01-2012)
• Oud Reeuwijkseweg 20: vervangen brug
(25-01-2012)
Driebruggen
• Kerkweg 44: wijzigen gevel (20-01-2012)
Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Beukenhof 47: plaatsen dakkapel (12-01-2012)
• Akkermunt 142: legaliseren dakkapellen
(12-01-2012)
• Pastorieplein 2: aanbrengen deurkozijn
(13-01-2012)
• Kievitsheuvel 26: ramen in kopgevel
(19-01-2012)
Reeuwijk
• Zonnedauw 2: vergroten berging en entree
(12-01-2012)
• Einsteinstraat 14c: verbouw verdieping tot
woonruimte (17-01-2012)
• Einsteinstraat 14g en 14k: verbouw verdieping
tot woonruimte (17-01-2012)
• Einstreinstraat 14f: verbouw verdieping tot
woonruimte en optopping (17-01-2012)
• Dorpsweg 40a: verplaatsen uitrit (17-01-2012)
Waarder
• Westeinde 57: bouw werktuigenberging
(19-01-2012)
Verleende bouwvergunning
Reeuwijk
• Ravensbergseweg 16: bouw berging
(23-01-2012)
Bezwaar of beroep
Belanghebbenden kunnen binnen 6 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.
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 welstandsvergaderingen 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.   

Wet milieubeheer / omgevingsvergunning milieu
Maatwerkvoorschriften Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).
Een omgevingsvergunning voor het onderdeel
milieu is dan niet nodig. In bepaalde gevallen is
het nodig ter bescherming van het milieu
aanvullende maatwerkvoorschriften op te leggen
naast de voorschriften uit de van toepassing
zijnde AMvB. Burgemeester en wethouders zijn
van plan de volgende maatwerkvoorschriften op
te leggen:
• De Haan Minerale Oliën B.V.: voorschriften
voor het monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer voor het perceel
Goudseweg 34, 2411 HL Bodegraven
• Servauto inzake ‘Reeuwijk’: voorschriften voor
het monitoren van de grondwaterkwaliteit bij
het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer voor het perceel
Rijksweg A12  0, 2411 ZZ Bodegraven
De ontwerpbesluiten tot het opleggen van
maatwerkvoorschriften kunt u van 2 februari tot
en met 14 maart 2012 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende

deze periode bij het college van burgemeester
en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk
indienen, per adres Milieudienst MiddenHolland, 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.
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.
Meldingen op grond van artikel 8.40 van de
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 activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ontvangen:
Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
• Interpoule B.V., Beneluxweg 5-7, 2411 NG
Bodegraven, voor het veranderen van een
inrichting voor het verwerken van kip
produkten
Besluit landbouw milieubeheer
• Rijnbeek en Zoon B.V., lokatie Tempel,
Tempeldijk 20, 2811 PH Reeuwijk, voor het
uitbreiden en/of wijzigen van een tuinbouw
bedrijf met open grondsteelt    
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.
Percelen Beneluxweg 6-8 en
Henri Dunantweg 3, 2411 NG Bodegraven
Burgemeester en wethouders zijn van plan de
volgende omgevingsvergunning te wijzigen op
grond van artikel 2.31 lid 1 sub b en artikel 2.31
lid 2 sub b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:
• Van Dam Bodegraven B.V.: revisievergunning
voor een producent van was- en reinigings
middelen op bovengenoemd adres
Dit ontwerpbesluit kunt u van 2 februari tot en
met 14 maart 2012 inzien bij de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk. U kunt uw schriftelijke
zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende
deze periode bij het college van burgemeester
en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk
indienen, per adres Milieudienst MiddenHolland, 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.
Perceel Westeinde 63, 3466 NL Waarder
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende omgevingsvergunningen voor wat
betreft het onderdeel milieu ingetrokken op
grond van artikel 2.33 lid 2 sub b Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht:

Meer bekendmakingen
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Actueel
Meer gemak bij invullen e-formulieren
Sinds medio januari is het invullen van onze
elektronische formulieren op de website
eenvoudiger geworden. Bij de formulieren
waarvoor u zich aanmeldt met uw persoonlijke
DigiD inlogcode worden uw persoonlijke
gegevens vanuit de Gemeentelijke Basis
Administratie (GBA) automatisch in het

formulier gezet. Dit heet prefill. Zo hoeft u de
gegevens die al bij de gemeente bekend zijn,
niet meer in te vullen maar alleen nog te
controleren. Als er ondertussen iets gewijzigd
is in uw gegevens, dan kunt u de vooringevulde
gegevens gewoon overschrijven.

Ondergrondse containers
Bodegraven/Nieuwerbrug
De geplaatste ondergrondse containers zijn
gereed om in gebruik genomen te worden.
Uiterlijk 6 februari ontvangen alle bewoners
die gebruik gaan maken van een ondergrondse
container een informatiebrief. In deze brief
staat van welke container u gebruik gaat
maken. Ook wordt een instructie meegestuurd
over hoe u de ondergrondse container kunt
gebruiken.
Laatste inzameldag grijze minicontainer
Op 13 februari wordt de grijze minicontainer
voor de laatste keer geleegd. Wilt u
de minicontainer voor restafval behouden
(voor opslagruimte o.i.d.) dan moet u deze op
13 februari binnenhalen en op uw perceel
stallen. De minicontainer wordt dan uw
eigendom en wordt niet meer geleegd of
onderhouden door de gemeente. Wilt u de

minicontainer niet houden dan kunt u deze
buiten laten staan. Binnen drie werkdagen
worden de minicontainers opgehaald door
Cyclus.
Reeuwijk/Driebruggen/Waarder
De afgelopen twee weken zijn vier informatie
avonden gehouden over de ondergrondse
containers in de kernen Reeuwijk-Brug en -Dorp,
Driebruggen en Waarder. De avonden zijn druk
bezocht; naar schatting hebben ruim 300
bewoners een bezoek gebracht. Veel inwoners
waren benieuwd naar waar de ondergrondse
containers zijn gepland en er zijn ook veel vragen
gesteld over hoe om te gaan met het GFT-afval
en over de invoering van de minicontainer voor
papier. Ook zijn veel alternatieven aangedragen
voor locaties van ondergrondse containers.
De komende weken worden alle alternatieven
onderzocht.

Kort nieuws...
Raadstukken voortaan in het
raadsinformatiesysteem
Per 1 januari zijn wij gestart met het gebruik
van het Raadsinformatiesysteem (RIS) voor het
organiseren en beschikbaar stellen van raadsstukken. Dat betekent dat deze stukken nu via
een apart gedeelte van de website te vinden
zijn. In het raadsinformatiesysteem (RIS) vindt
u alle informatie van en voor de gemeenteraad
van Bodegraven-Reeuwijk. Het systeem beschikt over een uitgebreide zoekfunctie waarin
u onder andere kunt zoeken op onderwerp,
datum, besluit of commissie. In het systeem
zijn alle agenda’s, vergaderstukken, plannen
en raadsinformatiebrieven opgenomen. Op
onze website vindt u een beknopte uitleg
van alle mogelijkheden van het RIS.

Verordeningen en nieuwe
tarieven op website
Met ingang van het nieuwe jaar is een aantal
tarieven van producten en diensten van de
gemeente gewijzigd. De meeste tarieven zijn
vastgelegd in de Legesverordening 2012. Voor

Burgemeester komt naar u toe

een aantal specifieke zaken zijn de leges vastgelegd in aparte verordeningen, bijvoorbeeld
voor de Verordening Hondenbelasting 2012.
Op onze website vindt u alle verordeningen
onder Bestuur en organisatie > Beleid en regelgeving > Verordeningen per categorie in pdf. In
de loop van dit voorjaar kunt u alle verordeningen ook vinden op de website van de overheid,
overheid.nl, waarop alle gemeenten verplicht
zijn hun lokale regelgeving te publiceren. Op
onze website kunt u zien welke verordeningen
al op overheid.nl zijn gepubliceerd.

Warme Truiendag
10 februari 2012 is het weer Nationale Warme
Truiendag. Sinds 2005 worden mensen hiermee jaarlijks gestimuleerd om bij te dragen
aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. In
dit geval door je binnenshuis warmer te kleden
en de verwarming lager te zetten. Elk graad
minder warm bespaart ongeveer 7% op stookkosten en CO2-uitstoot. Zet de verwarming
dus op Warme Truiendag vooral een graadje
lager.

Vanaf 1 maart 2012 houdt burgemeester Van der Kamp zijn spreekuur in de dorpen van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Aanmelden kan via het bestuurssecretariaat,
tel. 0172 - 522 204. De spreekuren zijn van 9.30-10.30 uur. Het schema is als volgt:
Driebruggen
1e vrijdag van de maand (vrijdag 2 maart vervalt), Custwijk in Driebruggen
(voorlopig 6 april, 4 mei, 1 juni)
Bodegraven
2e donderdag van de maand (eerste keer is 8 maart),
gemeentehuis Bodegraven
Reeuwijk
3e donderdag van de maand (eerste keer is 15 maart),
voormalig gemeentehuis Reeuwijk
Waarder
4e vrijdag van de maand (eerste keer is 23 maart),
Wooncomplex Kerverland, Waarder
Nieuwerbrug
5e vrijdag (30 maart, 29 juni, 31 augustus, 30 november),
locatie wordt begin februari gepubliceerd

Politiekeurmerk Veilig Wonen maakt
veilig wonen mogelijk
Een veilig huis in een veilige wijk, een veilig
gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn,
maar dat is het niet. Woninginbraak en overlast
komen nog steeds veel voor. Het feit dat een
onbekende in uw woning is geweest en uw
spullen heeft doorzocht, geeft een onveilig
gevoel. Wacht niet tot het te laat is en er bij u
wordt ingebroken, maar ga zelf aan de slag om
veilig te wonen.
De Politiekeurmerk Veilig Wonen-bedrijven
(PKVW-bedrijven) die door het hele land zijn
gevestigd, helpen u hier graag bij. Zij kunnen u
meer informatie geven over de manier waarop
u alle ‘inbraakgevoelige’ plekken van uw woning
kunt beveiligen. Zo verlaagt u het risico op een
inbraak tot 90% en komt uw huis in aanmerking

voor het certificaat
Beveiligde Woning.
Op de website politiekeurmerk.nl vindt u ook
allerlei tips over mogelijkheden om uw woning
te beveiligen zodat u
voldoet aan het Keurmerk
Veilig Wonen (KVW). Het
inbraakrisico op woningen die zijn voorzien van
een dergelijke beveiliging is aanzienlijk kleiner
dan op niet (goed) beveiligde woningen. Ook
de meeste verzekeringsmaatschappijen geven
een korting op de premies voor KVW beveiligde woningen.

De gemeente
feliciteert…
Mevrouw Peters-Wernick met haar
Koninklijke onderscheiding
Op zaterdag 28 januari ontving mevrouw
Peters-Wernick uit Bodegraven uit handen van
de burgemeester een Koninklijke Onderscheiding. Mevrouw Peters is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau en werkt momenteel
als vrijwilligster/reisleidster van vakantiereizen
voor mensen met een lichamelijke beperking.

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

Plastic Heroes: resultaten 2011 en afhaalpunten
Goed gedaan in 2011
In december hebben de inwoners van
Bodegraven-Reeuwijk met elkaar 17.180 kilo
plastic afval gescheiden aangeboden. Hiermee
komt de gemeente uit op 220.720 kilo plastic
afval, dat is 16,82 kilo per huishouden. Dit is een
fantastische prestatie, want dit is ruim
1,5 kilo meer dan de overheid als doelstelling
stelt. Ga ook in 2012 door met het apart houden
van plastic afval.

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kunt u bij diverse supermarkten plastic zakken
ophalen om te vullen voor de Plastic Heroes campagne.
Bodegraven
C1000 Langerak ‘Broekvelden’, Vromade 27, 2411 LG Bodegraven
			
C1000 Langerak ‘Raadhuisplein’, Raadhuisplein 15, 2411 BD Bodegraven
			
AH Oud Bodegraafseweg 23, 2411 HS Bodegraven
Driebruggen
Naomi’s Troefmarkt, Kerkweg 48, 3465 JK Driebruggen
Nieuwerbrug
Troefmarkt Van Rijn, Graaf Albrechtstraat 3, 2415 AW Nieuwerbrug
Reeuwijk
C1000 Reeuwijk-Brug, Miereakker 14, 2811 BB Reeuwijk-Brug
Dorpzicht, Dorpsweg 40, 2811KJ Reeuwijk-Dorp
COOP, Van Staverenstraat 12-20, 2811 TL Reeuwijk-Brug
Waarder
Plus Hoogendoorn, Dorp 14, 3466 NG Waarder
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Vervolg bekendmakingen
• L. Verlaan: revisievergunning d.d. 27 april 1993
en actualisatievergunning d.d. 14 april 2007
voor een varkenshouderij op het boven
genoemd adres
Dit besluit kunt u van 2 februari tot en met
15 maart 2012 inzien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Binnen deze termijn kunt u beroep
tegen een besluit instellen bij de Rechtbank
’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den
Haag. Het besluit treedt in werking na afloop van
de beroepstermijn, tenzij u binnen die termijn
een voorlopige voorziening aanvraagt bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Gravenhage. In beide gevallen moet u een
bepaald bedrag (griffierecht) betalen.
Beroep
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
U kunt ook digitaal beroep instellen 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.

Collegebesluiten
Ontheffing zondagavondopenstelling
Burgemeester en wethouders hebben op
10 januari 2012 besloten om ontheffingen te
verlenen aan twee supermarkten voor het

realiseren van zondagavondopenstelling.
De ontheffingen zijn verleend aan:
• C1000 vestiging Vromade, Bodegraven
• Albert Heijn vestiging Oud Bodegraafseweg,
Bodegraven
De supermarkten hebben op grond van de
ontheffing de mogelijkheid om op zondagen
geopend te zijn van 16.00 uur tot 20.00 uur.
De ontheffingen gelden voor de periode van één
jaar. Indien u vragen hebt naar aanleiding van dit
besluit dan kunt u contact opnemen met de
heer A.E. Jansen van de afdeling Vergunning
verlening, handhaving en toezicht,
tel. 0172 - 522 522. Bezwaar is mogelijk. De
voorwaarden staan in het kader ‘Bezwaar’.
Instelling gehandicaptenparkeerplaatsen
Burgemeester en wethouders hebben besloten
tot instelling van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) op kenteken, op de volgende
locaties:
• Nabij Hollandshof 104
• Nabij Oranjehof 2-22
Het besluit en de tekening met de exact aangegeven locatie zijn te vinden op de website
bodegraven-reeuwijk.nl en liggen ter inzage in de
leeskamer op het gemeentehuis. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen met de

heer P. Salters van de afdeling Realisatie en
beheer, tel. 0172 - 522 522. Bezwaar is mogelijk.
De voorwaarden staan in het kader ‘Bezwaar’.   

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en ten minste
omvatten:
• naam en adres van de indiener
• een dagtekening
• een omschrijving van het besluit waar
tegen u bezwaar maakt, en
• waarom u het niet eens bent met het
besluit
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter bij de
Rechtbank ‘s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
een voorlopige voorziening te vragen, indien
zij menen een spoedeisend belang te hebben. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
College van burgemeester en wethouders,
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

