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Inloopdag op vrijdag 26 mei

De provincie Utrecht organiseert 

inloopdagen over de Donderberg-

rotonde voor bewoners, weg-

gebruikers en andere belang-

stellenden onder het motto: 

‘Creatieve ideeën voor de rotonde 

Donderberg? Deel ze met ons!’ 

Tweede 
Pinksterdag
De gemeentelijke organisatie 

is dicht op maandag 29 mei, 

Tweede Pinksterdag.

Afval-
inzameling
Papier

27 mei: 

Driebergen (Zuid), 

Maarn en Maarsbergen 

(bebouwde kom).

PMD

26 mei: 

Driebergen (Noord en Zuid). 

01 juni: 

Maarn en Maarsbergen. 

Restafval

01 juni: 

Leersum. 

GFT

30 mei: 

Leersum, Maarn en 

Maarsbergen. 

31 mei: 

Doorn. 

Milieustraat

Check voor een bezoek aan 

milieustraat Velperengh in 

Doorn wat u wel en niet kunt 

afgeven:

www.heuvelrug.nl/

milieustraat. 

Maak een afspraak via: 

www.mijnafvalweg.nl. 

Meldingen 
openbare 
ruimte
Doorgeven van meldingen 

onderhoud in de openbare 

ruimte kan via: 

www.heuvelrug.nl/melden 

of bel: (0343) 56 56 00. 

Kort nieuws

De provincie Utrecht is op zoek 

naar nieuwe, creatieve ideeën 

om de verkeersveiligheid en 

de doorstroming op de rotonde 

Donderberg in Leersum te 

verbeteren. 

Een eerdere voorkeursvariant - 

een turborotonde met fietstunnel 

- is niet uitvoerbaar. 

Enquête

Tot en met vrijdag 2 juni kunt u 

een enquête invullen over het

gebruik van de rotonde 

Donderberg. 

U vindt de 

enquête via 

de QR-code of 

via de website: 

www.provincie-utrecht.nl/

donderberg-vragenlijst.

Vrijdag 26 mei: Kom met nieuwe 
ideeën rotonde Donderberg Leersum

De tweede- en laatste inloopdag 

is vrijdag 26 mei in De Binder, 

Hoflaan 29, Leersum tussen 

10.00 en 20.30 uur.

Vragen of aanmelden 

digitale nieuwsbrief?

Vragen? Stuur een e-mail naar: 

donderberg@provincie-

utrecht.nl.

Hier kunt u zich ook aanmelden 

voor de digitale nieuwsbrief 

waarmee de provincie Utrecht 

u op de hoogte houdt van 

de resultaten van het onderzoek 

en het vervolg.

Gaat u de uitdaging aan?
Meld u aan via www.weekzonderafval.nl en ontvang iedere 

dag een tip om zo min mogelijk afval weg te gooien. 

U vindt hier ook verschillende interessante podcasts, 

voorbeelden, weetjes en feitjes. 

Volop inspiratie voor een wereld zonder afval!

Vrijdag 26 mei Spreekuur 
Anouk Haaxma in Overberg
Wethouder Anouk Haaxma heeft vrijdag 26 mei spreekuur in

De Buurthucht in Overberg van 13.30-15.30 uur. Heeft u een leuk 

idee voor de gemeente of loopt u ergens tegenaan? Kom langs. 

Tijdens het inloopspreekuur is er gelegenheid vragen te stellen. 

Inzameling opblaasbare spullen 
helaas gestopt
Vorige zomer is een proef gestart om opblaasbare spullen 

gescheiden in te zamelen, zodat het PVC gerecycled kon worden. 

Inwoners konden lekke 

zwembandjes, strandballen, 

badjes, luchtbedden, enz. kwijt 

in een speciale container op 

de milieustraat. Helaas wordt 

de proef gestopt en wordt de 

container binnenkort weggehaald. 

Dat betekent dat al deze spullen 

weer bij het restafval worden 

gedaan en worden verbrand. 

Aan de proef hebben zeven gemeenten in de regio meegedaan. 

Er zijn flinke hoeveelheden opgehaald waarvan het PVC succesvol 

is gerecycled. Het probleem bleek vooral te zitten in de logistiek 

van het transport (te duur). 

Ook blijkt een groot deel van de opblaasbare spullen versterkt te zijn 

met een polyester laag. Hierdoor was de recycling van het PVC niet 

mogelijk. 

Deze proef stopt, maar dat betekent niet einde verhaal. De ervaringen 

van afgelopen jaar worden ingezet bij de verdere zoektocht naar een 

haalbare en zinvolle manier om ook opblaasbare spullen te recyclen.22 t/m 28 mei
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Avonden van de Raad

Donderdag 25 mei

19.30 uur

Beeld- en oordeelvorming Ruimte

• Zienswijzen ontwerpwijziging begroting 2023 

 en ontwerpbegrotig 2024 ODRU

• Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2023

19.30 uur

Beeld- en oordeelvorming Bestuur en Middelen

• Zienswijzen 1e begrotingswijziging BghU 2023 en 

 ontwerpbegroting 2024

Donderdag 1 juni

19.30 uur

• Raadsvergadering

Kijk voor de agenda’s op: www.heuvelrug.nl/raad. 

Aanvragen en vergunningen
1.  Wabo, de volgende aanvragen zijn ontvangen: 
 - Moersbergselaan 4, 3941 BW Doorn, slopen en opbouwen berging/schuur (RX2023-00001049, 16 mei)  
 - Prins Hendrikweg 9, 3941 GC Doorn, plaatsen warmtepomp/AC met buitenunit (RX2023-00001045, 15 mei) 
 - Van der Leelaan 18, 3941 RN Doorn, bestaande dakkapel vervangen en verbreden (RX2023-00001048, 16 mei)
 - Vruchtengaard 83, 3941 LG Doorn, kappen boom (RX2023-00001050, 17 mei)  
 - Gooyerdijk 138, 3941 MA Doorn, realiseren tijdelijk mobiel bouwwerk (chalet) (RX2023-00001031, 13 mei)
 - Sitiolaan 16, 3941 PN Doorn, vellen boom (RX2023-00001028, 12 mei) 
 - Lange Dreef 104, 3972 TE Driebergen-Rijsenburg, realiseren bedrijf aan huis (RX2023-00001032, 14 mei)  
 - Parklaan 7, 3972 JX Driebergen-Rijsenburg, kappen boom (RX2023-00001036, 15 mei)  
 - Arnhemsebovenweg 153, 3971 MD Driebergen-Rijsenburg, plaatsen tijdelijke woonunit vanwege verbouwing woning 
  (RX2023-00001030, 12 mei)  
 - De Beaufortlaan 8, 3971 BM Driebergen-Rijsenburg, verklaring vergunningsvrij bouwen voor aanbouw aan achtergevel 
  (RX2023-00001065, 17 mei)  
 - Hogesteeg 4, 3972 JT Driebergen-Rijsenburg, plaatsen constructie vanwege zonnepanelen (RX2023-00001040, 15 mei)  
 - Sparrenlaan 36, 3971 PX Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel en vervangen bestaande dakkapel 
  (RX2023-00001037, 15 mei)  
 - Van Wassenaerstraat 44, 3971 VN Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding aan- en opbouw achter woning en plaatsen dakkapel 
  in voordakvlak (RX2023-00001044, 15 mei)  
 - Hoofdstraat 187, 3971 KL Driebergen-Rijsenburg, vellen douglasspar (RX2023-00001013, 11 mei) 

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek 
ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: 
omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. 
U kunt hiervoor een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via: (0343) 56 56 00. 
Voor vragen of toelichting zijn wij telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 56 65 op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

2.  APV/bijzondere wetten, de volgende aanvraag is ontvangen: 
 - Rozenburg, Doorn, ontheffing plaatsen voorwerpen periode 7 t/m 20 juni (RX2023-00001064, 17 mei) 

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. Deze aanvragen worden niet fysiek ter inzage 
gelegd in het Cultuurhuis in Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: apv@heuvelrug.nl 
of telefonisch: (0343) 56 56 00. U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

3a. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
 - Bergweg 25, 3958 AA Amerongen, restauratie dak oude tabaksschuur (RX2023-00000110, 15 mei) 
 - Kon Julianalaan 3, 3958 VC Amerongen, plaatsing dakkapel op voordakvlak (RX2023-00000697, 15 mei) 
 - Zandvoort 13, 3958 CT Amerongen, carport met schutting (RX2023-00000677, 19 mei)
 - Bergweg 12, 3958 AB Amerongen, verduurzamen/renoveren quarantainegebouw (RX2023-00000291, 10 mei)  
 - Leersumsestraatweg 23 R1 (huisje VBE92), 3941 MN Doorn, nieuwbouw vakantiewoning (HZ_WABO-21-0800, 16 mei)
 - Boswijklaan 7b, 3941 ZM Doorn, aanbrengen 15 zonnepanelen in veldopstelling (RX2023-00000849, 17 mei)  
 - Dorpsstraat 12a, 3941 JM Doorn, plaatsen zonnepanelen (RX2023-00000618, 17 mei)  
 - De Lei 88, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg, wijzigen bestemming (kamerverhuur) (HZ_WABO-22-2273, 9 mei)
 - Traaij 139, 3971 GE Driebergen-Rijsenburg, verbouwing bovenwoning tot twee zelfstandige wooneenheden 
  (RX2023-00000405, 11 mei)  
 - Arnhemsebovenweg 229, 3971 MG Driebergen-Rijsenburg, uitbreiding woning met dakopbouw 
  (RX2023-00000773, 19 mei)  
 - Boerenbuurt 11, 3956 RL Leersum, vervangende nieuwbouw agrarisch bedrijfsgebouw (RX2023-00000648, 19 mei)  
 - Dekkersbos 26, 3956 TH Leersum, vergroten en verduurzamen aanbouw (RX2023-00000323, 16 mei)  
 - Kadastraal perceel AMR02 G 467, tussen Schoolweg 29 en 31, 3959 AW Overberg, oprichten twee woningen onder 1 kap 
  met huisnummerbesluit (RX2023-00000176, 15 mei)  

3b. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunning is geweigerd:
 - Ginkelsedwarsakkers 2, 3956 KX Leersum (Camping het Koekoeksnest), plaatsing stacaravan en twee extra 
  kampeerplekken (RX2023-00000605, 15 mei)  

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de 
beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Voor het inzien van deze stukken kunt u een verzoek indienen via: 
omgevingsverzoeken@heuvelrug.nl. Het fysiek inzien van stukken kan op maandagmiddag en vrijdagochtend. U kunt hiervoor 
een afspraak maken via de website of telefonisch contact opnemen met de gemeente via: (0343) 56 56 00. Voor vragen of toelichting 
zijn wij telefonisch bereikbaar via: (0343) 56 56 65 op maandag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

4a. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen zijn verleend: 
 - Allemanswaard 27, 3958 KA Amerongen, evenementenvergunning wielertoertocht op 20 mei van 09.30-14.30 uur 
  (RX2023-00001047, 16 mei) 
 - Hof 16, 3958 CH Amerongen, evenementenvergunning markt met loterij op 17 juni van 10.00-17.00 uur 
  (RX2023-00000742, 15 mei) 
 - Leersumsestraatweg 9a, 3941 ML Doorn, ontheffing artikel 35 alcoholwet tijdens evenement op 21 mei van 12.00-20.00 uur 
  (RX2023-00000894, 16 mei) 
 - de Lei 60, 3971 CA Driebergen-Rijsenburg, ontheffing plaatsen voorwerpen in openbare ruimte voor inrichten bouwplaats 
  periode 22 mei t/m 10 november (RX2023-00000985, 19 mei)  
 - van Bijnenlaan, Driebergen-Rijsenburg, evenementenvergunning buurtfeest op 19 augustus van 14.00-24.00 uur 
  (RX2023-00000893, 17 mei)  
 - 5 Mei-Plein, 3951 DD Maarn, evenementenvergunning markt op 3 juni van 10.00-17.00 uur (RX2023-00000703, 16 mei)

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de beslissing, 
een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit. Deze vergunningen worden niet fysiek ter inzage gelegd in het Cultuurhuis in 
Doorn. Voor inzage in de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: apv@heuvelrug.nl of telefonisch: (0343) 56 56 00. 
U kunt vragen stellen aan de behandelaar of om toelichting vragen.

5.  APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn ontvangen:
 - Het engelse werk, 3958 HD Amerongen, melding klein evenement bijeenkomst op 29 juni van 14.00-16.00 uur 
  (RX2023-00001062, 17 mei)  
 - Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn, melding kleinschalig evenement wielerevenement op 12 juli van 14.00-17.00 uur 
  (RX2023-00001061, 17 mei) 
 - Marterkamp, 3972 TL Driebergen-Rijsenburg, melding kleinschalig evenement etentje op 2 of 3 juni 
  (RX2023-00001056, 17 mei)  
 - Leersum, melding gebruik maken van 5-jarige evenementenvergunning wandeltocht op 9 en 10 september 
  (RX2023-00001057, 17 mei) 
 - De Pol Maarn, melding klein evenement buurtfeest op 17 augustus van 18.00-22.30 uur (RX2023-00001063, 17 mei) 

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) geen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

6.  APV bijzondere wetten, de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
 - Het Engelse werk, 3958 HD Amerongen, melding klein evenement startbijeenkomst op 29 juni (RX2023-00001062, 19 mei) 
 - Oude Arnhemse Bovenweg 3, 3941 XM Doorn, melding kleinschalig evenement fietswedstrijd op 12 juli van 14.00-17.00 uur 
  (RX2023-00001061, 12 juli)
 - Arnhemse Bovenweg 165, 3971 ME Driebergen-Rijsenburg, melding gebruik maken 5-jarige evenementenvergunning 
  Avondvierdaagse 5 t/m 8 juni van 17.00-22.00 uur (RX2023-00000549, 16 mei) 
 - Burgemeesterpark 29, 3971 CV Driebergen-Rijsenburg, melding buurtfeest op 26 augustus van 17.00-22.00 uur 
  (RX2023-00001022, 16 mei)  
 - Driebergen-Rijsenburg, verklaring van geen bezwaar voor wandeltocht op 5 juni (RX2023-00000956, 17 mei)  
 - Raadhuislaan 14, 3951 CH Maarn, melding filmopnames op 5 juni (RX2023-00001021, 16 mei)   

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) geen bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

10. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:
 - Sterkenburgerlaan 43a, 3941 BC Doorn, omzetting gebruik van een van de panden (RX2023-00000671, 16 mei)  
 - Ameronger Wetering 9, 3956 MA Leersum, plaatsing schuilplaats dieren en zonnepanelen (RX2023-00000602, 10 mei)  
 
Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) binnen zes weken, met ingang van de dag na de verzenddatum van de 
beslissing, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. De verzenddatum staat achter het besluit.

Openbare vergadering Welstand en Monumenten Midden Nederland
De Welstandscommissie adviseert de gemeente over omgevingsvergunningen. De commissie vergadert eens in de 14 dagen 

op maandagochtend, even weken. Voor informatie over de agenda kunt u bellen: (0343) 56 56 00.

Repair Café Driebergen

Vrijdag 26 mei is het Repair Café open van 13.00-15.00 uur in 

De Inloop, Oranjelaan 73.

Zaterdag 1 juli 

Open Heuvelrugtuinen Route 

Wilt u van uw tuin ook een stukje Nationaal Park maken? 

Kom dan zaterdag 1 juli van 11.00 - 15.00 uur kijken naar 

bloeiende Heuvelrugtuinen van anderen en laat u inspireren. 

Tijdens de Open Heuvelrugtuinen Route kunnen inwoners (elkaars) 

tuinen en de openbare Heuvelrugtuinen bekijken om van elkaar te 

leren en met tips & tricks met hun eigen tuin aan de slag te gaan. 

Op www.jouwheuvelrugtuin.nl vindt u meer informatie over 

de route en kunt u zich aanmelden om het routeboekje te 

ontvangen.
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VerkeersbesluitenTelefonisch spreekuur 
Onafhankelijk vertrouwenspersoon 
Zorg en Ondersteuning

Jeanette Malaha is 

de onafhankelijke 

vertrouwenspersoon Zorg 

en Ondersteuning. Zij hoort 

inwoners aan, staat ze bij en 

geeft advies. 

Woensdag 31 mei 

telefonisch spreekuur

Jeanette Malaha heeft woensdag 

31 mei telefonisch spreekuur van 

09.30-13.30 uur. Inwoners kunnen 

ook buiten de spreekuren om 

contact met haar opnemen. 

Telefonisch: 06 81 06 42 67 / E-mail: jeanette.malaha@heuvelrug.nl. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug besluiten tot:

1.  Het instellen van een bushalte door middel van het plaatsen L3 (bushalte) op de Arnhermse Bovenweg in 
 Driebergen-Rijsenburg, zoals weergegeven in de bij het verkeersbesluit horende situatieschets (2023-0000003225)

2.  Het instellen van een eenzijdig parkeerverbod op de oostelijke zijde van De Kievit, ter hoogte van nummer 25, 
 in Amerongen, zoals ook weergegeven op de bijgevoegde situatieschets, door middel van het plaatsen van verkeersbord E1 

 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (2023-0000003222)

3. Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Driebergen-Rijsenburg (2023-0000003226)
 1. Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het Reglement 

  Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), inclusief onderbord met kenteken 4-KVS-16 op de locatie Dokter 
  Hermansstraat ter hoogte van huisnummer 10 in Driebergen-Rijsenburg, conform de bij dit besluit behorende tekening.

 2. Ingevolge artikel 156 van de Wegenverkeerswet komen de kosten voor de aanleg en uiteindelijke verwijdering van deze 

  gehandicaptenparkeerplaats voor rekening van de aanvrager.

 3. Dit besluit vervalt op het moment dat gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer 

  van maakt of kan maken.

4. Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in Driebergen-Rijsenburg (2023-0000003227)
 1.  Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats door het plaatsen van verkeersbord E6 uit bijlage 1 van het Reglement 

  Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) inclusief onderbord met kenteken 87-TXH-4 op de locatie Lange Dreef 
  ter hoogte van huisnummer 66C in Driebergen-Rijsenburg, conform de bij dit besluit behorende tekening.

 2.  Ingevolge artikel 156 van de Wegenverkeerswet komen de kosten voor de aanleg en uiteindelijke verwijdering van deze 

  gehandicaptenparkeerplaats voor rekening van de aanvrager.

 3.  Dit besluit vervalt op het moment dat gebruiker van de gehandicaptenparkeerplaats verhuist of daar geen gebruik meer 

  van maakt of kan maken.

De officiële verkeersbesluiten kunt u vinden in het Gemeenteblad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug  op: 

www.officielebekendmakingen.nl en op: www.heuvelrug.nl.

Ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen een verkeersbesluit een 

bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter openbare kennis is gebracht.

Het gemotiveerde bezwaarschrift kunt u richten aan: 

College van burgemeester en wethouders Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

(Het maken van bezwaar schort de werking van dit besluit niet op).

Commissie bezwaarschriften

Dinsdag 30 mei is er om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 

in Doorn een openbare hoorzitting van de Commissie bezwaarschriften. 

De agenda staat op: www.heuvelrug.nl. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
maken bekend dat zij op 17 mei het besluit hogere waarden voor de 
omgevingsvergunning ‘Appelgaard 3, Driebergen-Rijsenburg’ hebben 
vastgesteld. Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende 
stukken liggen van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli ter inzage.

Doel besluit hogere waarden
De omgevingsvergunning voorziet in de realisatie van vijf kleine 
woonruimten in de vorm van studio’s op het perceel Appelgaard 3 
in Driebergen-Rijsenburg. Omdat de aanvraag om omgevingsvergunning 
niet binnen het geldende bestemmingsplan past en de realisatie van 
nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk maakt, moet het plan 
aan de Wet geluidhinder voldoen.
 
Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting 
op de gevels. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de 
gevels van de studio’s, vanwege het wegverkeer op de Hoofdstraat 
(N225), hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet 
geluidhinder moet worden nagestreefd. 

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, 
ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden 

toe te staan op de gevels van de studio’s. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft voor het plan gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid en het besluit hogere waarden vastgesteld.

Inzien stukken
Het vastgestelde besluit hogere waarden en de bijbehorende 
stukken zijn binnen de genoemde termijn beschikbaar via: 
www.heuvelrug.nl/terinzage. U kunt de documenten ook 
inzien in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade in Doorn.

Indienen bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet voor het einde 
van de genoemde termijn op de post zijn gedaan en binnen een week 
door de gemeente zijn ontvangen. Bent u belanghebbende en bent u 
het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief 
hierover sturen aan: 
College van burgemeester en wethouders 
gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. 

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten: 
- uw naam en adres en de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden van het bezwaar.
 
Inwerkingtreden besluit
Het besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Aanvragen voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Om de werking van het besluit op te schorten kunnen belanghebbenden 
die een bezwaarschrift indienen, een voorlopige voorziening aanvragen. 

Een dergelijk - gemotiveerd - verzoek kan schriftelijk worden 
ingediend bij: Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of digitaal via  
https://digitaalloket.raadvanstate.nl. 

Voor het instellen van een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening zijn griffiekosten verschuldigd. 
Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte 
voorwaarden vermeld.

Voor informatie: Omgevingsdienst regio Utrecht, (088) 022 50 00.

Bekendmaking

Vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder, Omgevingsvergunning ‘Appelgaard 3, Driebergen-Rijsenburg’


