week 3 / woensdag 16 januari 2019

Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad
Hieronder vindt u een overzicht van de bekendmakingen van deze week,
ingedeeld naar onderwerp en zo kort mogelijk. In het digitaal gemeenteblad op zoek.officielebekendmakingen.nl vindt u de volledige publicatie,
met uitgebreide informatie over de mogelijkheden voor zienswijzen,
bezwaar of beroep. Als u niet over een internetaansluiting beschikt, bent
u welkom in ons klantcontactcentrum (KCC) aan de Julianastraat 6 in
Bodegraven (Bij Everts). Hier liggen ook de stukken ter inzage, als dit in de
bekendmaking wordt aangegeven. Als u stukken wilt inzien, meldt u zich
dan eerst bij de receptie.

Verleende omgevingsvergunning
Randeburgseweg 18, Reeuwijk
Samenvatting Verleende omgevingsvergunning Randenburgseweg 18
voor het slopen en herbouwen van
een woning │ Besluit van gemeenteraad│ Inzage 17 januari t/m donderdag 28 februari 2019 │Contactpersoon mevr. E. Groeneveld

Geluid

kan ook digitaal worden aangevraagd op de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
is een elektronische handtekening
(DigiD) nodig. Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u
contact opnemen met de ODMH, via
info@odmh.nl of telefoonnummer
088-5450000.

Bron: gemeente

Bouwen en verbouwen
Bron: ODMH, afdeling Bouw- en
woningtoezicht, tel. 088-5450001
Zie kader ‘Volledige publicatie in digitaal gemeenteblad’ voor inzage en
mogelijkheden voor zienswijzen,
bezwaar of beroep.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk.
Tussen haakjes de datum van
ontvangst.
Bodegraven
• Groene Zoom nabij 161: het tijdelijk
stallen van een Tiny House
(ingetrokken) (30-12-2018, zaaknr.
2018328324)
• Noordzijde 126b: het vernieuwen
van een vloer en opslagkelder van
een werkplaats (27-12-2018, zaaknr.
2018327444)
• Wilhelminastraat 27: het bouwen
van een serre (04-01-2019, zaaknr.
2019006622)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• locatie Wijde Wiericke: het bouwen
van een woning (kavel WW 10)
(31-12-2018, zaaknr. 2018328392)
• locatie Wijde Wiericke: het bouwen
van een woning (kavel WW08)
(21-12-2018, zaaknr. 2018326289)
Reeuwijk
• Boerhaavestraat 13: het aanleggen
van een inrit (23-12-2018, zaaknr.
2018326577)
• De Wikke 9: het plaatsen van een
dakopbouw op een bestaande
garage (21-12-2018, zaaknr.
2018326234)
• Waterdekmos 5: het plaatsen van
een dakkapel op een woning
(28-12-2018, zaaknr. 2018328015)
• Tempeldijk naar Wijkdijk
(kadastraal bekend onder RWK02 K
928, 863, 332, 488 en 779): het
aanleggen van een puinpad
(03-01-2019, zaaknr. 2019006060)
Waarder
• Koningin Julianastraat 21: het
plaatsen van een dakkapel op een
woning (27-12-2018, zaaknr.
2018326964)
• Oosteinde (kadastraal bekend
onder WDR02 C 559): het bouwen
van een woning en aanleggen van
een uitrit (21-12-2018, zaaknr.
2018324604)

Verleende bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Met tussen haakjes de datum van
verzending.
Bodegraven
• Boesemsingel 10: het plaatsen van
een dakkapel op het voordakvlak
(04-01-2019, zaaknr. 2018312199)
• Spoorstraat 50, 50a, 50b, 50c, 50d,
50e, 50f, 50h, 50k: het verbouwen
van het pand tot negen apparte-

menten (03-01-2019, zaaknr.
2018236335)
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Weijland 23: het herstellen en uitbreiden van de woning (03-01-2019,
zaaknr. 2018306654)
Reeuwijk
• Kaagplein 15: het uitbreiden van de
berging en kantine met diverse
faciliteiten (21-12-2018, zaaknr.
2018263302)
• Platteweg 73: het uitbreiden van het
terras (04-01-2019, zaaknr.
2018302683)
• ‘s-Gravenbroekseweg 1: het bouwen
van een tuinhuis, rijksmonument
(27-12-2018, zaaknr. 2018238890)
Waarder
• Oosteinde 5: het veranderen van
bestaande bouwwerken
(27-12-2018, zaaknr. 2018240848)

Verlenging beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van
verzending.
Bodegraven
• Terrassonsingel 1: het realiseren
van een tankstation (08-01-2019,
zaaknr. 2018300507)
Reeuwijk
• Van der Veenstraat 5: het realiseren
van een dakopbouw (21-12-2018,
zaaknr. 2018284779)
Waarder
• Oosteinde 24: het plaatsen van een
kleine windmolen (03-01-2019,
zaaknr. 2018194834)

RECTIFICATIE
Op 2 januari 2019 is per abuis het
volgende gepubliceerd:

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning (regulier)
Reeuwijk
• Twaalfmorgen 1: het bouwen van
een schuilhut (11-12-2018, zaaknr.
2018312823) (Publicatiedatum
aanvraag: 14-12-2018);
Dit had moeten zijn:
Reeuwijk
• Twaalfmorgen naast 1e (kadastraal
bekend onder RWK02 H 2443): het
bouwen van een schuilhut
(11-12-2018, zaaknr. 2018312823)

Ruimte en Infrastructuur
Bron: gemeente

(Gewijzigde) vaststelling bestemmingsplan Weijpoort 20-21c
Samenvatting Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Weijpoort
20-21c. t.b.v. de realisatie van 17
woningen, openbaar groen en water
(plangebied gelegen aan de Weijpoort 20 tot en met 21c) | Besluit van
gemeenteraad | Inzage 17 januari
t/m 28 februari 2019 | Beroep Bij
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State | Contactpersoon
dhr. D. van Deursen

Vaststellen hogere geluidswaarden Weijpoort 21, Nieuwerbrug
aan den Rijn
Samenvatting Besluit hogere
geluidswaarden Wet geluidhinder
i.v.m. de realisatie van nieuwe
woningen in het plan Weijpoort
20-21c | Besluit van burgemeester
en wethouders | Inzage 17 januari
t/m 28 februari 2019 | Beroep Bij
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State

Geluid
Bron: ODMH, team geluid,
tel. 088-5450000.

Vaststellen hogere geluidswaarden Spoorstraat 50, Bodegraven
Samenvatting Besluit hogere
geluidswaarden Wet geluidhinder
voor de Spoorstraat 50, Bodegraven |
Besluit van burgemeester en
wethouders | Inzage 17 januari t/m
28 februari 2019 | Beroep Bij
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State

Natuur en Milieu

Openbare orde en veiligheid
Bron: gemeente

Exploitatievergunning
Tok of the Town, Bodegraven
Samenvatting Verlenen exploitatievergunning aan restaurant Tok of the
Town, Vrije Nesse 106, 2411 GS in
Bodegraven | Besluit van burgemeester | Bezwaar t/m 7 februari
2019 | Contactpersoon dhr.
R. Karstens

Drank- en horecavergunning Tok
of the Town, Bodegraven
Samenvatting Verlenen Drank- en
horecavergunning aan restaurant
Tok of the Town, Vrije Nesse 106,
2411 GS in Bodegraven | Besluit van
burgemeester | Bezwaar t/m
7 februari 2019 | Contactpersoon
dhr. R. Karstens

vastgesteld. De nota beschrijft hoe de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk de
realisatie van voldoende sociale
huurwoningen bevordert en
daarnaast de doorstroming op de
woningmarkt stimuleert. Het betreft
een herziening van de nota Fonds
Volkshuisvesting uit 2016.
De nota is bekendgemaakt in het
Gemeenteblad op 16 januari 2019.
Het Gemeenteblad vindt u op de website zoek.officielebekendmakingen.
nl. De nota is beschikbaar gesteld op
de website www.overheid.nl onder
Beleid & regelgeving > Wettenbank
lokaal. De nota treedt in werking
vanaf 17 januari 2019.

Huisvesting
Bron: gemeente

Ontwerp Huisvestingsverordening 2019
Samenvatting De gemeente stelt een
nieuwe huisvestingsverordening op:
de Huisvestingsverordening 2019. De
verordening bevat regels voor de
toewijzing van huurwoningen met
een huur tot liberalisatiegrens
(€ 720,42, prijspeil 2019) en regels
over wijzigingen in de woonruimtevoorraad. | Inzage 17 januari t/m
27 februari 2019 | Zienswijzen bij
burgemeester en wethouders |
Contactpersoon dhr. P. van Haeften

Volkshuisvesting
Bron: gemeente

Nota Fonds Volkshuisvesting
2018
De raad heeft op 19 december 2018
de Nota Fonds Volkshuisvesting 2018

Bron: gemeente of ODMH

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning
Dammekant 89 in Bodegraven
Op 11 december 2018 heeft de
Omgevingsdienst Midden-Holland
(ODMH) namens de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk een besluit
genomen op de aanvraag met
kenmerk 2018096494. Dit betreft het
ver-/nieuwbouwen van het kantoorpand ter plaatse van de Dammekant
89 in Bodegraven. De vergunning is
toegekend. Het besluit betreft de
volgende onderdelen:
• Milieuvergunning

Woensdag 23 januari 19.30 uur

Woensdag 23 januari 20.00 uur

Commissie Samenleving
• Oplegnotitie integraal huisvestingsplan onderwijs
• Derde kwartaalrapportage Sociaal
Domein

Commissie Ruimte
• Herinrichting Raadhuisweg/
Zoutmansweg
• Wijziging bestemmingsplan
Zijdeweg 20
• Memo groenafscheidingen
Weideveld

Vanwege de parallelsessie met de
commissie Ruimte vergadert de
commissie Samenleving in de
trouwzaal.

Inzage
Van 11 januari t/m 22 februari 2019
bij de gemeente BodegravenReeuwijk.
Beroep
Belanghebbenden kunnen gedurende
een periode van zes weken een
beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH
Den Haag. Een beroepschrift kan ook
digitaal worden ingesteld op de
website loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Het indienen van
beroep betekent overigens niet dat
het besluit niet geldt.
Voorlopige voorziening
Indien er een spoedeisend belang is,
kan de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Den Haag, Postbus 20302,
2500 EH Den Haag, worden verzocht
een voorlopige voorziening te
treffen. Een voorlopige voorziening

De uitgebreide agenda en agendastukken van bovenstaande vergaderingen vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op de website
bodegraven-reeuwijk.nl/ris

Nieuw jaar, nieuwe gemeentepagina
De gemeentepagina is in een nieuw
jasje gestoken. De tekst is in een
duidelijker lettertype en we hebben
meer onderscheid gemaakt in de
verschillende teksten. Er is een
contactbalk toegevoegd zodat u
beter kunt zien wanneer het
gemeentenieuws stopt. Ook de
verschillende onderwerpen op de

publicatiepagina hebben een nieuw
uiterlijk gekregen.
Feedback
Wij zijn erg benieuwd wat u van de
nieuwe editie vindt. U kunt dit laten
weten door een mail te sturen naar
publicaties@bodegraven-reeuwijk.
nl of te bellen met 0172-522522.

Benieuwd wat er te doen is in uw dorp
en/of gemeente?
Kijk voor alle activiteiten en weetjes op

buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl

Gemeentenieuws vervolg

Thema-avonden: (pre) Puber in ontwikkeling!

Programma Huis van Alles

Kwadraad & Groei door Ervaring organiseren in Bodegraven-Reeuwijk een
tweetal avonden over puberteit. Naast informatie is er tijdens de
avonden voldoende ruimte voor interactie en vragen.
Tijdens de avonden worden verschillende thema’s besproken. Tijdens de
eerste avond op maandag 4 februari
gaat het over de ontwikkeling van de
puber, het puberbrein en opvoed
stijlen. De tweede avond op maandag
11 februari gaat over communiceren
met je puber, zelfbeeld en social
media.

Data en locatie
Locatie:
Huis van Alles
Bodegraven, Vromade 1
Data:
maandag 4 en
11 februari 2019
Tijd:
19.30 - 21.30 uur.
Voor wie: ouders/ verzorgers van
kinderen/ jongeren in de
leeftijd 10-15 jaar.
Deelname is gratis.

Aanmelden
Wilt u bij één of beide avonden
aanwezig zijn? Meld u dan voor
28 januari aan bij Karien Snijder via:
karien@groeidoorervaring.nl,
06- 53401121 of Tanja Derks via
t.derks@kwadraad.nl, 06- 10563928

In ieder dorp is een Huis van Alles. Het complete
programma van alle locaties vindt u op de website
www.buurbook.nl. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen via info@samwelzijn.nl of
0172 61 45 00. Hieronder hebben we een paar
activiteiten uitgelicht die deze week plaatsvinden.
Bodegraven
Klaverjassen (elke week)
Budgetkoken (elke week)

dinsdag 22 januari 14.00 - 16.00 uur
donderdag 24 januari 16.00 - 19.30 uur

Driebruggen
Met elkaar aan Tafel
vrijdag 18 januari 18.30 - 21.00 uur
Geschiedenis van de ruimtevaart dinsdag 22 januari 19.30 - 21.30 uur
Reeuwijk-Brug
Breicafe
Papierwinkel

vrijdag 18 januari 14.00 - 16.00 uur
dinsdag 22 januari 14.00 - 15.30 uur

Reeuwijk-Dorp
Seniorengym (elke week)
Stijldansen

dinsdag 22 januari 09.00 - 10.00 uur
woensdag 23 januari 20.00 - 21.30 uur

Waarder
Film/foto over Waarder
woensdag 23 januari 19.30 uur
Kosten 3,- euro per persoon (inclusief koffie/thee)

PMD-ophaaldag in oneven weken
Vanaf 1 januari halen wij uw PMD-afval (plastic-metaal-drankkartons) op donderdag in de oneven weken op.
Donderdag 17 januari is dus de eerstvolgende ronde.
Het was nog even wennen, vorige
week hadden veel inwoners per
ongeluk hun PMD-afval aangeboden. Vrijdag hebben collega’s van de
gemeente en van Cyclus alsnog veel
weggehaald zodat de straten weer
redelijk schoon zijn. Voor de juiste
data van inzameling kunt u de
digitale afvalkalender raadplegen:
bodegraven-reeuwijk.nl/afvalkalender. Binnenkort publiceren wij
in deze krant ook weer de papieren
versie die u kunt bewaren.
Wat mag er in de PMD-zakken
• Drinkpakken (bijvoorbeeld voor
vruchtensappen, melk en yoghurt)
• Plastic verpakkingen (bijvoorbeeld

CONTACT

plastic flessen, zakjes waar pasta,
rijst of snoep in zat, verpakkingen
van vleeswaren, flacons voor
shampoo)
• Metalen verpakkingen (bijvoorbeeld blikjes)
U hoeft de verpakkingen niet uit te
spoelen maar ze moeten wel leeg
zijn.

verpakkingen
• Hard kunststof, zoals speelgoed,
tuinstoelen etc.
• Biologisch afbreekbare verpakking
mag NIET bij het PMD of het GFT
maar moet in het restafval
Voor een compleet overzicht van
wat wel of niet bij PMD hoort kijkt u
hier: cyclusnv.nl/afvalscheidingswijzer

Wat mag er niet in?
• Verpakkingen van klein chemisch
afval (bijvoorbeeld verf of gootsteenontstopper)
• Piepschuim
• Gelamineerd kunststof, bijvoorbeeld doordrukstrips of chips-

Inleveren
U kunt uw PMD-afval inleveren
door gebruik te maken van plastic
hero zakken. Deze kunt u gratis
verkrijgen bij de supermarkt of ons
Klantcontactcentrum aan de
Julianastraat 6 in Bodegraven.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401 • 2410 AK Bodegraven
info@bodegraven-reeuwijk.nl
www.bodegraven-reeuwijk.nl

Contact met uw dorps- of wijkteam

Contact met gemeente over dorps- en

U vindt de contactgegevens van uw

wijkgericht werken

dorps- of wijkteam en alle informatie

wijkgerichtwerken@bodegraven-reeuwijk.nl

over de teams op www.dorpenwijk.nl.

Meer informatie: op www.bodegraven-reeuwijk.nl/contact
Klantcontactcentrum: 0172-522 522

Contact met het Sociaal Team:
sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl
0172-769 218

Volg ons
twitter: @gem_BR

/GemeenteBodegravenreeuwijk

Whatsapp: 06 10470890
(alleen bestemd voor berichten)

