Bekendmakingen
Bestemmingsplannen

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

Vaststelling bestemmingsplan Oudeweg 94,
Reeuwijk
Burgemeester en wethouders maken op grond
van artikel 3.8, lid 4 Wet ruimtelijke ordening,
bekend dat de gemeenteraad bij besluit van
21 december 2011 het bestemmingsplan
Oudeweg 94 gewijzigd heeft vastgesteld.
Tevens heeft de gemeenteraad besloten geen
exploitatieplan vast te stellen.
Het plangebied bestaat uit de locatie
Oudeweg 94 in Reeuwijk. Op dit perceel staat
een gebouw wat voorheen gebruikt is als
noodwoning en zomerwoning. De eigenaar van
het perceel wil het bestaande gebouw vervangen door een nieuwe woning. Deze woning krijgt
een maximale oppervlakte van 82 m2 en is
vergelijkbaar met de nieuw gebouwde woningen
op de naastgelegen percelen Oudeweg 90 en
92. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van de
woning mogelijk.
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
Wijziging op de verbeelding
• Op de verbeelding is de dubbelbestemming
‘Waterstaat-Waterkering’ opgenomen
Wijziging in de regels
• Aan artikel 5.2.1 onder a is toegevoegd dat
het hoofdgebouw in de voorzijde van het
bouwvlak moet worden gebouwd en dat de
bouwdiepte van het hoofdgebouw maximaal
12,5 meter mag bedragen
• In de regels is in artikel 6 de dubbelbestemming ‘Waterstaat-Waterkering’ opgenomen
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf
donderdag 16 februari 2012, gedurende de
beroepstermijn, (t/m donderdag 29 maart 2012)
voor iedereen op de volgende wijze ter inzage:
• digitaal via de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl
• digitaal als PDF bestand op de gemeentelijke
website www.bodegraven-reeuwijk.nl >
plannen en projecten > Wonen, leven en
werken > Sluipwijk/Plassengebied
• op papier en digitaal tijdens openingsuren
in het gemeentehuis in Bodegraven
(Raadhuisplein 1 te Bodegraven)
De bronbestanden van het bestemmingsplan
kunt u inzien via de knop index op
www.ruimtelijkeplannen.nl. In de lijst met
organisaties gaat u naar de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en klikt op STRI2008.

0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is
beroep mogelijk. Dit kan tot 6 weken na aanvang
van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt
aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd. 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 tegen het
ontwerpbestemmingsplan en door die 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 beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op het verzoek is beslist.

Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
• Zuidzijde 58: het bouwen van twee woningen
(27-01-2012)
• Hoornblad 44: plaatsen dakopbouw
(03-02-2012)
Nieuwerbrug
• Weijland 14-15: aanleggen weg (30-01-2012)
Reeuwijk
• Ree 46-2: aanleggen natuurvriendelijke oever
(26-01-2012)
• Notaris d’Aumerielaan 1: plaatsen dakkapel
(27-01-2012)
• Reeuwijkse Poort, nabij nr. 100: aanbrengen
handelsreclame (30-01-2012)
• Korssendijk 20-1: slopen en nieuwbouwen
woning en toegangsbrug (30-01-2012)
• Raadhuisweg 129: verbreden garage
(30-01-2012)
• Thorbeckelaan 22: plaatsen dakopbouw
(26-01-2012)
• Oudeweg t.o. nr. 23: realiseren ecologische
verbinding (02-02-2012)
• ’s-Gravenbroekseweg 122: bouwen woning
(02-02-2012)
• Twaalfmorgen 3-1A: legaliseren verplaatsen
schiethut en aanbrengen oeverbescherming
(03-02-2012)
Driebruggen
• Laageind 63: sloop en nieuwbouw schuur
(01-02-2012)
Waarder
• Westeinde 57: aanbrengen kuilplaat
(30-01-2012)
Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
• Buitenkerk 61: ontheffing bestemmingsplan
voor een stapelhoogte tot maximaal 4,5 m1
(27-01-2012)
Reeuwijk
• Van Bruchemwerf 4: plaatsen dakopbouw en
dakkapellen (27-01-2012)
• Mesdagstraat 33: saneren asbest
(27-01-2012)
Geweigerde bouw- en sloopvergunningen/
omgevingsvergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Reeuwijk
• Platteweg 89-2: veranderen kapconstructie
(02-02-2012)
• Ree 16-3: plaatsen toegangshek (01-02-2012)
Verlengen beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning
De beslistermijn is verlengd met 6 weken.
Reeuwijk
• Poelruit 6: bouwen brug
• Randenburgseweg 25: bouwen kas

Bezwaar of beroep
Bezwaar of beroep is mogelijk. De voorwaarden
staan in de kaders ‘Bezwaar Awb’ en ‘Beroep’.
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
Meldingen op grond van artikel 8.40 Wm
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. 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. Burgemeester en wethouders hebben de volgende
meldingen ontvangen:
Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer
• Taxi Hoogenboom, Botter 17, 2411 NM
Bodegraven, voor het oprichten van een
taxibedrijf
• A.M. Oskam Timmer- en Aannemingsbedrijf,
Botter 5, 2411 NM Bodegraven, voor het
oprichten van een aannemingsbedrijf
Kennisgeving op grond van het 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. 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 Milieudienst Midden-Holland,
tel. 0182 - 545 700. Deze bekendmaking staat
ook op de website van de Milieudienst MiddenHolland, www.milieudienstmiddenholland.nl.
Burgemeester en wethouders hebben de
volgende kennisgeving ontvangen:
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
• Kok Lexmond B.V. te Lexmond voor het in
werking hebben van een mobiele puinbreker
op het perceel Koninginneweg 321, 2411 XT
Bodegraven. De werkzaamheden vinden
plaats in de periode van 17 februari tot en met
17 mei 2012 gedurende vijf aaneengesloten
werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur
Maatwerkvoorschriften
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven
gelden algemene regels die zijn vastgelegd in
Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een
milieuvergunning 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:

Meer bekendmakingen
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Actueel
Avond over oeverwallen in venster
Bodegraven-Woerden

De gemeente feliciteert…

Hebt u interesse of wilt u zelf aan de slag op
uw erf?
Op woensdag 29 februari organiseren zij
een informatieavond in het Wierickehuis te
Nieuwerbrug. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren
geopend en is iedereen van harte welkom. De
avond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer
tot 22.00 uur. Voor meer informatie over de
avond en over het programma ‘Maak uw erf
goed’ kunt u terecht bij: Piet Hulst, tel. 0348 689 369, e-mailadres: p.g.ahulst@freeler.nl.
Een enthousiaste groep bewoners zet zich in
om de landschappelijke en cultuurhistorische
kwaliteit van de oeverwallen van de Oude Rijn in
het Venster Bodegraven-Woerden te versterken.
Zij hebben een programma opgesteld met
diverse activiteiten om ook anderen in het
gebied bewust te maken van de kwaliteiten van
het landschap en te motiveren aan de slag te
gaan met hun eigen erf. Vooral de inrichting van
de particuliere erven is van groot belang voor
de uitstraling van het gebied.

De bewonersgroep komt voort uit het project
‘Versterking oeverwallen Oude Rijn’, waaraan
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden
het afgelopen jaar hebben gewerkt.
Meer informatie en handreikingen voor
bewoners zijn te vinden op www.woerden.nl
onder Wonen en Leven > Dorpen en wijken en
op www.bodegraven-reeuwijk.nl onder Wonen,
leven en werken > Plannen en projecten >
Beleid en visies.

Parkeerplaatsen Regenboogschool
Vorige week heeft de gemeente vanwege een
gerechtelijke uitspraak de parkeerplaatsen bij
de Regenboogschool moeten afsluiten. Het
gaat om het besluit van de rechtbank te Den
Haag van 14 december 2011. In deze uitspraak
wordt onder meer bepaald dat de parkeerplaatsen in het gebied tussen de MFA en de
Noordsloot onrechtmatig zijn aangelegd en
dus gesloten moeten worden. De gemeente

heeft inmiddels betonblokken en hekken op en
om het parkeerterrein gelegd. De gemeente
gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. De
afsluiting van de parkeerplaatsen kan zorgen
voor enige overlast. De gemeente BodegravenReeuwijk doet er alles aan om deze overlast
tot een minimum te beperken en zal tussentijdse maatregelen treffen.

Verkeersontwikkelingen oude tol
Bij de mfa oude tol wordt een integraal verkeersonderzoek uitgevoerd waarbij scholen en
ouders betrokken zijn, vanwege het gevoel van
verkeersonveiligheid in dit gebied. Op basis
van het onderzoek wil de gemeente goede
verkeersmaatregelen nemen en afspraken

Afgelopen week heeft een kleine groep inwoners in het centrum geen brief ontvangen over
het in gebruik nemen van de ondergrondse
container voor restafval. Deze groep inwoners
krijgt deze week alsnog de informatiebrief
van Cyclus. Deze week zijn minicontainers
ingenomen van inwoners die overgaan op
ondergrondse containers. De inname geldt dus
niet voor alle inwoners, maar alleen voor die
inwoners die een brief hebben gekregen over
het in gebruik nemen van een ondergrondse
container. Kijk voor meer informatie op onze
website.

Eisen brandveiligheid Rijngaarde
voor Mozaïek Wonen
Op advies van de brandweer besloot het college
op 29 november 2011 tot een voornemen voor
het opleggen van een last onder dwangsom in
verband met het niet voldoen aan de bouwverordening voor het woon-zorgcomplex Rijngaarde

... de genomineerde vrijwilligers met hun
medaille
In het kader van het jaar van het Vrijwilligerswerk
heeft wethouder Verkleij in samenwerking met
Stichting Erkend Talent medailles uitgereikt. De
vrijwilligers uit de dorpen van Bodegraven-Reeuwijk waren genomineerd door hun activiteiten voor
een bestuur en/of organisatie. Op 17 september
2011 werd de eerste groep in het zonnetje gezet.
Een aantal genomineerden kon niet aanwezig zijn

bij deze uitreiking. Wethouder Verkleij heeft
op dinsdag 31 januari 2012 ook deze genomineerden een medaille uitgereikt en ging met
hen in gesprek. Wethouder Verkleij: “Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving.
Zonder onze vrijwilligers zouden er bijvoorbeeld minder activiteiten kunnen worden
georganiseerd. Iedere vrijwilliger draagt zijn of
haar steentje bij.”

... de heer Vermeulen met
zijn 106e verjaardag
Donderdag 9 februari is
burgemeester Van der
Kamp op bezoek gegaan
bij de heer Vermeulen, die
op 10 februari zijn 106e
verjaardag vierde.

met betrokkenen maken. Het rapport wordt
medio 2012 verwacht. Aan de hand van de
uitkomsten van het verkeersonderzoek zal ook
bekeken worden of een eventuele brug over de
noordsloot een bijdrage kan leveren aan deze
verkeersveiligheid.

Kort nieuws en mededelingen
In gebruik nemen ondergrondse
containers in Bodegraven en
Nieuwerbrug

De volgende personen kregen een medaille uitgereikt: Anneke Graman Buurtbus De Meije,
Steef Schouten VV Esto, Arie Plomp VV Rohda, Masson van Wingerden VV Rohda, Dhr. W. de Vries
Buurtbus Reeuwijk, L .v.d. Werf Seniorenvereniging Reeuwijk en Marien van Doorn VV ESTO. Niet alle
vrijwilligers konden aanwezig zijn.

aan Rijngaarde 1 in Bodegraven. Begin januari is
dit voornemen door burgemeester Van de Kamp
en de heer Nijg namens de gemeente overhandigd aan mevrouw De Lange namens Stichting
Welzijn Ouderen Bodegraven. Stichting Welzijn
Ouderen Bodegraven is enkel huurder/gebruiker
van het pand en is daarmee niet verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het pand.
Het pand is eigendom van Mozaïek Wonen en
zij zijn verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Het voornemen tot opleggen van een last
onder dwangsom is daarom op 3 februari 2012
ingetrokken voor Stichting Welzijn Ouderen
Bodegraven en verzonden aan de eigenaar van
het pand, Mozaïek Wonen.

Regio Boskoop door voor
Floriade 2022
De regio Boskoop, waar Bodegraven-Reeuwijk
ook deel van uit maakt, is één van de kandidaten die een bidbook mag maken voor het
organiseren van de World Expo Floriade 2022.
Dat maakte de Nederlandse Tuinbouwraad
bekend. De dertien samenwerkende publieke

en private partijen uit de regio Boskoop willen
met de Floriade de regio ontwikkelen tot een
voorbeeldgebied voor de wereld met een florerende tuinbouwsector en een goede balans
tussen wonen, werken en recreëren. De komende maanden wordt het bidbook gemaakt.
Dat is een uitgebreid plan over onder andere
de locatie, marketing, thematiek, financiën en
organisatie.

Carnaval: afsluiten kruising
Dorpsweg/Reewal
De burgemeester heeft besloten om op
zaterdag 18 februari 2012 tijdens de Carnavalsoptocht toestemming te geven de kruising
af te sluiten tussen 14.30 uur (tijdstip waarop
de optocht in Reeuwijk-Dorp aankomt) en
18.00 uur (einde prijsuitreiking) of zoveel eerder of later als nodig is om een verkeersveilige
en goede doorstroming te bevorderen.

Buurtbemiddeling
Bodegraven-Reeuwijk
Op buurtbemiddeling konden de afgelopen
jaren alleen de inwoners van Reeuwijk een beroep doen. Vanwege het grote succes is buurtbemiddeling nu beschikbaar voor alle inwoners

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

van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
In 2010 slaagde 77% van alle bemiddelingen, het landelijk gemiddelde is 69%. Op
1 februari organiseerde de gemeente een
bijeenkomst voor een ieder die betrokken
is bij buurtbemiddeling. Welzijnsorganisatie
Factor-G, politie Midden-Holland, woningcorporatie Mozaïek Wonen, woningbouwvereniging Reeuwijk en de gemeente hebben zich
ingespannen om buurtbemiddeling aan te
kunnen bieden aan elke inwoner van onze
gemeente. De totstandkoming van de overeenkomst werd feestelijk ondertekend.

Bodegraven-Reeuwijk
bezuinigt: denk mee
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet
bezuinigen en inkomsten vinden. De gemeente is benieuwd welke ideeën u hierover
heeft. Als inwoner ziet u misschien hoe
bepaalde diensten goedkoper of efficiënter
kunnen worden uitgevoerd. Wat kan de
gemeente volgens u afschaffen of handiger
organiseren? De gemeente wil graag weten
wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De webpagina staat open voor ideeën tot 1 april 2012.
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Vervolg bekendmakingen
• Bodegraven B.E.M.: voorschriften voor het
monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het
Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer voor het perceel Rijksweg N11
Westzijde 19100, 2411 ZZ Bodegraven
Dit ontwerpbesluit kunt u van 16 februari tot en
met 28 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 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.
• Jocotrans B.V.: voorschriften voor het
monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het
Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer voor het perceel Spanjeweg 16,
2411 PX Bodegraven
• Wegenbouw Zwammerdam: voorschriften
voor het monitoren van de grondwaterkwaliteit bij het Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer voor het perceel
Tjalk 49, 2411 NZ Bodegraven
Deze maatwerkvoorschriften kunt u van
16 februari tot en met 29 maart 2012 inzien bij
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Voor inzage
en informatie kunt u tijdens kantooruren terecht

in het gemeentehuis. Voor inzage buiten
kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.
Deze bekendmaking staat ook op de website van
de Milieudienst Midden-Holland,
www.milieudienstmiddenholland.nl.
Binnen deze termijn kunt u beroep instellen
tegen een besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften 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 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.

Collegebesluiten
Uitvoeringsvoorschriften Werk en inkomen
Op dinsdag 24 januari 2012 heeft het college de
volgende uitvoeringsvoorschriften vastgesteld:
• Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 2012
• Krediethypotheek en pandrecht WWB 2012

• Vaststellen vermogen WWB 2012
• Langdurigheidtoeslag

werking per 1 februari 2012 en wordt binnenkort
op de website geplaatst. In de nieuwsbrief van
de maand februari 2012 wordt voorlichting
gegeven over dit nieuwe beleid.

Deze uitvoeringsvoorschriften treden in werking
per 1 januari 2012 en worden binnenkort op de
website geplaatst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevr. B. van Vliet van de afdeling Werk en
inkomen, tel. 0172 - 522 522.

Uitvoeringsvoorschriften ‘Rondkomen in
Bodegraven-Reeuwijk’
Daarnaast heeft het college op 31 januari 2012
een nieuw bijzonder bijstandsbeleid - uitvoeringsvoorschriften ‘rondkomen in BodegravenReeuwijk’ vastgesteld. Dit beleid treedt in

Bezwaar Awb
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.

Beroep
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken
na de dag van verzending van een besluit
of na de dag van ter inzage legging beroep
instellen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage,
Sector Bestuursrecht, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag. Het beroepsschrift
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
Bij het beroepschrift wordt zo mogelijk een
afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, overlegd.
U kunt een beroepschrift 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.
Eveneens is het voor belanghebbenden
mogelijk om bij de voorzieningsrechter van
dezelfde Rechtbank ‘s-Gravenhage een voorlopige voorziening te vragen, indien zij menen
een spoedeisend belang te hebben.

