week 34 / woensdag 21 augustus 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.

een dierenartsenpraktijk
(13-08-2019, zaaknr. 2019269013)
Waarder
• Koningin Julianastraat 14 t/m 20 en
Prinses Beatrixstraat 6 t/m 10: het
bouwen van 12 nieuwe woningen
(13-08-2019)

Natuur en Milieu

Programma Huis van Alles
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
0172-614 500. Hieronder hebben we een paar
activiteiten uitgelicht die deze week plaatsvinden.

Bron: ODMH
Bodegraven

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.

Verleende bouw-, sloop-,
ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Tussen haakjes de datum van
verzending.
Bodegraven
• Landlust 8: het plaatsen van een
dakkapel (07-08-2019, zaaknr.
2019455828)
Driebruggen
• Hoogeind 23: het plaatsen van een
nieuwe dakopbouw (01-08-2019,
zaaknr. 2019449685)
Reeuwijk
• Landtong nabij Oudeweg (kadas-

CONTACT

traal bekend onder RWK02 E 1095):
het plaatsen van een schuur
(01-08-2019, zaaknr. 2019432915)
• Twaalfmorgen naast 22: het
realiseren van parkeerplaatsen
(07-08-2019, zaaknr. 2019420140)
• Lecksdijk 14: het aanleggen van een
verbreding en verharding van de
weg (09-08-2019, zaaknr.
2019461447)

Geweigerde bouw-, sloop-,
ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)
Tussen haakjes de datum van
verzending.
Nieuwerbrug aan den Rijn
• Weijland 26:

Melding op grond van artikel 8.40 Creatieve inloop (elke week)
Lunch voor alleenstaanden
Wet milieubeheer

maandag 26 augustus 14.00 - 16.00 uur
zondag 25 augustus 13.00 - 14.00 uur

Voor grote groepen gelijksoortige
bedrijven gelden algemene regels die
zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf
kan volstaan met een melding van de
activiteiten.

dinsdag 27 augustus 13.30 uur

• Eetgelegenheid Kobalt, Nutspassage
1 in Bodegraven: het melden van
een (kleinschalig) restaurant met
terras
• Stolwijk Plants, Berkenbroek 11 in
Reeuwijk: het bouwen van een kas
• Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 101 in Bodegraven: het
oprichten van een dierenartsenpraktijk voor gezelschapsdieren
(kleine dieren)

Volg ons ook op Facebook!
Nieuwerbrug aan den Rijn
Wandelen (elke week)
Reeuwijk-Brug
Breicafé
Informatiebijeenkomst
‘Prettig langer thuis wonen’
Reeuwijk-Dorp
Gym (elke week)
Warme maaltijd

vrijdag 23 augustus 14.00 - 16.00 uur
maandag 26 augustus 10.30 - 11.30 uur

dinsdag 27 augustus 09.00 - 10.00 uur
dinsdag 27 augustus 12.30 - 14.00 uur

Waarder
Biljarten
Open tafel

maandag 26 augustus 12.45 - 16.30 uur
dinsdag 27 augustus 11.30 - 14.00 uur
(elke 2e en 4e dinsdag van de maand)

Verlenging beslistermijn
Tussen haakjes de datum van
verzending.
Bodegraven
• Zuidzijde 101: het realiseren van

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

Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen of
beroep instellen.

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)

