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AMERONGEN, DOORN, DRIEBERGEN-RIJSENBURG, LEERSUM, MAARN, MAARSBERGEN EN OVERBERG

Kort Nieuws

Zaterdag 27 april: Programma aubade Koningsdag
Zaterdag vieren we Koningsdag.

Maarn-Maarsbergen

De feestelijke dag begint met het

vanaf 10.00 uur, Raadhuisplein.

afnemen van de aubade.

www.oranjevereniging-mm.nl

Commissie
bezwaarschriften

www.koningsdagmaarsbergen.nl

Maandag 29 april is om

Hieronder leest u waar en hoe laat de

19.30 uur in Cultuurhuis

aubade wordt afgenomen. Op de sites

Overberg

van de Oranjeverenigingen leest u het

vanaf 10.00 uur op het schoolplein.

volledige programma op Koningsdag.

www.oco.nu

Pléiade in Doorn een openbare
hoorzitting van de Commissie
bezwaarschriften. De agenda
staat op: www.heuvelrug.nl.

Amerongen

Driebergen-Rijsenburg

Koningsdag

vanaf 09.30 uur, De Hof.

vanaf 09.30 uur, Buitenplaats Sparrendaal.

Op Koningsdag zijn de milieustraten in

www.ovamerongen.nl

www.oranjeverenigingdriebergen.nl

Doorn en Rhenen dicht.
Vlaggen op Koningsdag

Afvalinzameling
Oud papier
Vanwege Koningsdag wordt oud

Doorn

Leersum

Zaterdag wordt de vlag met oranje wimpel

vanaf 09.30 uur, Huis Doorn.

vanaf 10.00 uur, Muziekkoepel, Kerkplein.

gehesen. Dit vanwege de verjaardag van

papier niet zaterdag 27 april

www.oranjeverenigingdoorn.nl

www.oranjeverenigingleersum.nl

Koning Willem-Alexander.

opgehaald, maar in Maarn en
Maarsbergen op woensdag
01 mei en in Driebergen (Zuid)
op donderdag 02 mei.

PMD
Maandag 29 april:
Doorn.
Dinsdag 30 april:

Vul de online enquête in
van 13 tot 28 april 6 mei 2019
op www.heuvelrug.nl/doemeedenkmee

Maarn en Maarsbergen.

Restafval
Maandag 29 april:
Leersum.
Dinsdag 30 april:
Driebergen (Zuid).

GFT
Woensdag 01 mei:

OMbuigen Doe mee, denk mee!
Vul de online enquête in.

basis van deze vragenlijst besluit

op donderdag 09 mei in het

Dat kan t/m zondag 05 mei.

de gemeenteraad in het najaar op

Cultuurhuis in Doorn.

Kijk op: www.heuvelrug.nl/

welke manier de begroting voor

doemeedenkmee.

2020 sluitend wordt gemaakt.

•

Weekmarkt Leersum
03 mei van 11.15-12.15 uur
Hans Waaldijk

Amerongen, Driebergen (Zuid)
en Overberg.

Grofvuil
Dinsdag 30 april:
Doorn en Driebergen (Noord).
Donderdag 02 mei:
Driebergen (Zuid), Maarn
en Maarsbergen.

Straatontmoetingen
Op dinsdag 30 april, woensdag 01 en

(Vandaag werden al de week-

(Grofvuil wordt in het buiten-

De gemeente heeft een forse

Uw mening telt

vrijdag 03 mei. Om inwoners extra

markten in Amerongen en Doorn

gebied ingezameld na telefo-

opgave om de begroting van

Wethouder Hans Waaldijk hoopt dat

te motiveren hun mening te laten

bezocht door resp. de wethouders

nische aanmelding, minimaal

2020 sluitend te krijgen.

veel inwoners de enquête invullen:

horen, ontmoeten collegeleden u

Gerrit Boonzaaijer en Chantal

48 uur voor de inzameldag:

We komen hiervoor ongeveer

,,Het is uw dorp. Uw mening telt,

graag. Bij de weekmarkt kunt u de

Broekhuis).

0800 405 05 00).

€ 5,6 miljoen tekort.

dus laat van u horen. De mening

enquête online invullen. Ook is het

Daarom moeten we maatregelen

van inwoners over de ombuigingen

mogelijk de enquête op papier in te

Uitkomsten consultatie enquête

nemen. In onze gemeente zijn

is heel belangrijk. Daarom zijn er

vullen en mee te geven.

De uitkomsten van deze

veel inwoners met goede ideeën.

meerdere mogelijkheden waarop

Betrokken inwoners consulteren

inwoners hun mening kunnen

Waar / Wanneer / Wie

door de raad meegenomen in de

we graag. U kunt hiervoor de

geven.”

•

Weekmarkt Maarn

besluitvorming. Het invullen van

30 april van 08.30-09.30 uur

de vragenlijst neemt ongeveer

Rob Jorg

tien minuten in beslag. Wij zijn

Maak een melding via:

Weekmarkt Driebergen

benieuwd naar uw bijdrage.

www.heuvelrug.nl/melding.

consultatie onder inwoners wordt

online enquête invullen.

Klachten
over papierinzameling
Heeft u klachten over
de papierinzameling?

De termijn hiervoor is verlengd

Dat kan via:

tot en met zondag 05 mei.

•

straatontmoetingen.

•

een online enquête invullen

01 mei, ’s middags 		

t/m zondag 05 mei.

Frits Naafs

Veel gestelde vragen

Kijk voor de afvalinzameling

Weekmarkt Overberg

Op: www.heuvelrug.nl/

op de App Afvalwijzer of op:

06 mei.

03 mei van 13.00-14.00 uur

ombuigingen staan veel gestelde

www.mijnafvalwijzer.nl

een algemene bijeenkomst

Chantal Broekhuis

vragen over de ombuigingen.

of op: www.heuvelrug.nl.

Laat ons weten waar we op
kunnen bezuinigen en op welke

•

onderdelen we onze inkomsten
kunnen verhogen. Mede op

•

een online-gesprek op maandag

•

•
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Vergunningen
Aanvragen en vergunningen
(punt 1 heeft betrekking op artikel 3.8 van de Wabo)
1. Wabo, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Vacature Administratief medewerker
bij Stichting Vluchtelingenwerkgroep

Burgwal 10, 3958 ER Amerongen, vellen Sierkers (HZ_WABO-19-0783)

-

Kampweg 56, 3941 HK Doorn, uitbreiden woonruimte/verkleinen bedrijfsruimte (HZ_WABO-19-0773)

-

Langbroekerweg 8, 10, 12 en 16a, 3941 MT Doorn, (val)beveiligingsmaatregelen op/aan hoofd- en bijgebouwen Huis Doorn

		(HZ_WABO-19-0801)
-

Arnhemsebovenweg 32, 3971 MK Driebergen-Rijsenburg, vervangen dakkapel zijkant en nieuw te plaatsen dakkapel aan

		achterzijde (HZ_WABO-19-0799)

De Stichting Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug biedt
maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een verblijfsvergunning die een woning in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
aangeboden hebben gekregen. Het is onze taak mensen wegwijs
te maken in de Nederlandse samenleving. De gemeente heeft deze

-

-

Hoendersteeg 7, 3972 NA Driebergen-Rijsenburg, aanleg 3e padelbaan op al bestaande fundering (HZ_WABO-19-0782)

-

Hoofdstraat 1, 3971 KA Driebergen-Rijsenburg, plaatsen nieuwe terrasschermen (HZ_WABO-19-0787)

-

Hoofdstraat 268, 3972 LL Driebergen-Rijsenburg, vellen van Eik en Beuk (HZ_WABO-19-0800)

-

Langbroekerdijk 10, 3972 ND Driebergen-Rijsenburg, verbetering waterhuishouding Landgoed Sterkenburg (HZ_WABO-19-0798)

-

Mevrouw v Vollenhovenpark 23, 3971 CX Driebergen-Rijsenburg, verbouwen ruimte 1e verdieping tot badruimte en gevel-

		
-

taak aan ons overgedragen.

wijziging verbouw aanbouw tot werkruimte (HZ_WABO-19-0784)
Spoorlaan 25, 3959 BG Overberg, nieuwbouw werktuigenstalling (HZ_WABO-19-0759)

De bovenstaande bekendmaking houdt in dat deze aanvragen zijn ingediend. De aanvragen liggen na publicatie (uitgezonderd

Een aantal vrijwillige medewerkers verzorgt onder leiding van onze

kapaanvragen) twee weken ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2. Gedurende deze periode kan een ieder zijn

coördinatoren deze begeleiding, o.a. in de vorm van spreekuren.

mening/zienswijze kenbaar maken. Inzien van stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

Het kantoor van de stichting is gevestigd in het Cultuurhuis in Doorn.
Ter ondersteuning van ons kantoor zoeken wij een Administratief

2. APV/bijzondere wetten, de volgende aanvragen zijn ontvangen:

medewerker voor 8 uur per week tot eind 2019.
Taken:
•

Opstellen en verzenden van diverse mailingen

•

Bijhouden van relevante informatie

•

Archiveren en vernietigen van dossiers

•

Bijhouden voorraad kantoorartikelen

•

Notuleren teamvergaderingen

•

Informatie opzoeken n.a.v. het spreekuur

•

Meewerken aan het verbeteren van het digitaal cliëntsysteem

•

Andere voorkomende taken in overleg

Ervaring als administratief medewerker

Oranjelaan 4a, 3971 HG Driebergen-Rijsenburg, aanleggen gehandicaptenparkeerplaats (5214)

-

Wildbaan 2, 3956 VZ Leersum, evenementenvergunning beachvolleybaltoernooi 15 juni (5217)

-

Wildbaan 2, 3956 VZ Leersum, ontheffing art.35 tijdens beachvolleybaltoernooi 15 juni (5218)

-

Dwarsweg 5, 3951 KG Maarn, evenementenvergunning Jubileumfeest 50-jarig bestaan Camping Eijckelenburg (4931).

-

Schoollaan/Belplein/Sportlaan Maarn, evenementenvergunning Jaarmarkt 25 augustus (04349)

-

Schoollaan/Belplein/Sportlaan Maarn, evenementenvergunning Vlooienmarkt 01 juni (04350)

3. Wabo, de volgende reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend:
-

Station Driebergen-Zeist, plaatsen perronkap (HZ_WABO-18-2117, 16 april)

-

Burgwal 10, 3958 ER Amerongen, vellen Sierkers (HZ_WABO-19-0783, 23 april)

-

Amersfoortseweg 27C, 3941 EJ Doorn, wijzigen horecacategorie 1 naar 2 (HZ_WABO-19-0430, 18 april)

-

Amersfoortseweg kadastraal perceelnr. 2875, sectie B Doorn, bouwen nieuwe telecom-mast (HZ_WABO-18-2700, 18 april)

-

Driebergsestraatweg, Landgoed Buitenplaats Oudeweg, kavel 8, 3941 ZT Doorn, oprichten vrijstaand woonhuis

		

Profiel:
•

-

(HZ_WABO-19-0412, 23 april)

-

Kampdwarsweg 18, 3941 HB Doorn, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning (HZ_WABO-19-0720, 23 april)

-

Parklaan 47, 3941 RD Doorn, vellen 2 grove Dennen en 1 Esdoorn (HZ_WABO-19-0533, 23 april)

-

Binnenhof 4, 3971 EE Driebergen-Rijsenburg, wijzigen gebruik (horecacategorie 1 naar 2) bedrijfspand

		

(HZ_WABO-19-0438, 18 april)

(ervaring in het werken met Word en Excel)

-

Faunalaan 150, 3972 PS Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning (HZ_WABO-19-0643, 18 april)

•

Oplossingsgericht

-

Hendrik Kraemerlaan 34, 3972 SM Driebergen-Rijsenburg, vellen 1 Gleditsia (HZ_WABO-19-0446, 18 april)

•

Communicatief vaardig

-

Hoofdstraat 23a, 3971 KA Driebergen-Rijsenburg, tijdelijk verhuren portierswoning als kantoorruimte

•

Affiniteit (en ervaring) met de doelgroep en met het werken in een

		

vrijwilligersorganisatie
•

Flexibel en stressbestendig

•

VWO/MBO werk- en denkniveau

•

Bereidheid tot spreiding van de werkuren over 2 dagen

Wij bieden:
•

Een prettige en uitdagende werkkring

•

Salaris cf. schaal 5 Cao Welzijn

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator,

Jacob van Gaesbeeklaan 3, 3971 BR Driebergen- Rijsenburg, vellen Douglasspar (HZ_WABO-19-0415, 18 april)

-

Mevrouw van Vollenhovenpark 12 en 13, 3971 CW Driebergen-Rijsenburg, vervangen huidige dakkapellen op voorgevel

		

(m.u.v. vrijdag)

(HZ_WABO-19-0089, 17 april)

-

woningen (HZ_WABO-18-2658, 23 april)

-

Sperwerkamp 53, 3972 WC Driebergen-Rijsenburg, plaatsen dakkapel op voorkant woning (HZ_WABO-19-0526, 17 april)

-

Haarweg 82, 3956 KP Leersum, bouwen veldschuur met dierverblijf (HZ_WABO-18-2270, 23 april)

-

Prins Bernhardlaan 11, 3956 XS Leersum, vellen 10 Douglassparren (HZ_WABO-19-0496, 23 april)

-

Vredeoordlaan 3, 3956 RN Leersum, vellen Notenboom (HZ_WABO-19-0475, 23 april)

-

Esdoornlaan 1, 3951 DB Maarn, realiseren veranda aan woning (HZ_WABO-19-0476, 17 april)

-

De Driest 5, 3953 BS Maarsbergen, plaatsen twee dakkapellen in linkergevel dakvlak woning (HZ_WABO-19-0373, 17 april)

-

Driebergsestraatweg, Landgoed Buitenplaats Oudeweg, kavel 8, 3941 ZT Doorn, oprichten van vrijstaand woonhuis

		
-

(HZ_WABO-19-0412, 23 april)
Schoolweg 11, 3959 AW Overberg, plaatsen dakkapel voorzijde woning (HZ_WABO-19-0154, 23 april)

4. APV/bijzondere wetten, de volgende vergunningen/ontheffingen zijn verleend:
-

Doorn en omgeving, evenementenvergunning Avondvierdaagse Doorn 2019 (4723, 16 april)

-

Traaij 197d, 3971 GH Driebergen-Rijsenburg, drank- en horecavergunning voor De Markies van Carabas (4486, 18 april)

-

Traaij 197d, 3971 GH Driebergen-Rijsenburg, exploitatievergunning voor De Markies van Carabas (4748, 18 april)

-

Maarn, collectevergunning Stichting Hartekind van 1 t/m 7 juli (5074, 18 april)

Solliciteren kan t/m zaterdag 11 mei t.a.v. de secretaris van het bestuur,

-

Dwarsweg 1-3-5, 3959 AC Overberg, wijziging leidinggevende (5123, 16 april)

mevrouw M. van Susante: m.vansusante@vwuh.nl.

-

Dwarsweg 16c, 3959 AJ Overberg, ontheffing inrijverbod (5162, 18 april)

-

Wildbaan 2, 3956 VZ Leersum, ontheffing schenktijden en bijeenkomsten 4905, 18 april)

Bep van Delden, (0343) 41 30 04 of kijk op:
www.vluchtelingenwerkgroeputrheuvelrug.nl.

5.

APV bijzondere wetten, de volgende melding is ontvangen:
-

Schippersdreef in Driebergen-Rijsenburg, evenementenvergunning Heuvelrug Wielerronde op 13 juni (5219)

Sociale vaardigheidstrainingen
van start

6.

De Stichting Sociale Dorpsteams is begonnen met het geven van sociale

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing(en) GEEN bezwaarschrift indienen bij de burgemeester of het College van burgemeester

vaardigheidstrainingen. Kinderen die op sociaal vlak onzeker zijn en

en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

bang om fouten te maken, trekken zich sneller terug.

APV bijzondere wetten, de volgende melding is geaccepteerd:
-

7. De beslistermijn is met 6 weken verlengd voor de volgende aanvragen:
-

Ze vragen veel aandacht van volwassenen, worden vaak gepest of vertonen
sociaal onhandig gedrag. Met de training worden de assertieve en sociale
vaardigheden vergroot en beter contact met leeftijdsgenoten gestimuleerd.
Daardoor wordt ook gewerkt aan het vergroten van hun zelfvertrouwen en
het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.
Wethouder Chantal Broekhuis: ,,Zo versterken we waar het kan het eigen op-

Utrechtse Heuvelrug, collectevergunning Maag Lever Darm Stichting van 6 t/m 11 mei (5233, 23 april)

		
-

Langbroekerweg 10, 3941 MT Doorn, reconstructie rijwielbergplaats en onderhoud aan Noordpoort van Huis Doorn
(HZ_WABO-19-0368, 18 april)
Parallelweg 4, 3959 BC Overberg, voor bestemmingsplanwijziging (HZ_WABO-19-0258, 8 april)

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. De verleende vergunningen liggen ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn, Kerkplein 2.
Inzien van de stukken kan op werkdagen tijdens openingstijden van het Cultuurhuis.

lossend vermogen van de jongeren en de gezinnen in hun eigen omgeving.”
De maatregel is onderdeel van de taskforce Sociaal Domein om de hoge zorgkosten terug te dringen. Het is de bedoeling dat door de inzet van basiszorg
zo snel mogelijk verwijzing naar dure jeugdhulp waar mogelijk wordt voorkomen. De gemeenteraad besluit later dit voorjaar over de voortzetting.

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.
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Bekendmakingen

Bevrijdingsvuur
Zondag 05 mei wordt het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen

•

Plan Tuindorpweg 13A, Maarn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 16 april een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met Bisschop

De estafetteploeg komt om 10.00 uur aan bij het Cultuurhuis.

Bouw Management Holding B.V.

Hierna wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. Lopers kunnen zich nog

Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van het perceel plaatselijk bekend Tuindorpweg 13A

aanmelden bij: Ellen Abbringh: info@hardloopcentrumaartstigter.nl.

(achter) in Maarn, kadastraal bekend gemeente Maarn sectie A nummers 4750 (gedeeltelijk) en 5748, met een gezamenlijke oppervlakte
van circa 1.181 m2. De herontwikkeling gaat om het slopen van alle bijgebouwen en het toevoegen van één vrijstaande woning op het
perceel, inclusief voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan,
de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Spreekuur
Vertrouwenspersoon
Dinsdag 30 april heeft José van den
Berg, onafhankelijk vertrouwenspersoon
Hulp en Ondersteuning, spreekuur in het
Cultuurhuis in Doorn van 10.30-13.30 uur.

Zakelijke beschrijving ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van
25 april gedurende zes weken ter inzage in het Publiekscentrum in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. De stukken zijn binnen de
genoemde termijn ook beschikbaar via: www.heuvelrug.nl/terinzage.
Geen reacties mogelijk
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open. Voor nadere informatie over de inhoud van de overeenkomst
kunt u contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken,
(0343) 56 56 00.

U kunt haar ook bellen: 06 46 34 27 68.

Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument en wijziging redengevende
beschrijving monument
Burgemeester en wethouders hebben besloten om op basis van art. 3 van de Monumentenverordening gemeente Utrechtse
Heuvelrug 2010 het volgende object aan te wijzen als gemeentelijk monument:
•

Mevrouw Van Vollenhovenpark 8, Driebergen-Rijsenburg

Ook hebben zij besloten om op basis van art. 3 en art. 7 van de Monumentenverordening de redengevende beschrijving van het
volgende object te wijzigen:
•

Mevrouw Van Vollenhovenpark 6, Driebergen-Rijsenburg

Het besluit ligt tot maandag 27 mei ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn.
Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van verzending van het bovengenoemde besluit aan de zakelijk
gerechtigde een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovengenoemd besluit bij:
Burgemeester en wethouders gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Loslatende PMD-klikostickers?
Vervang ze op tijd

Biga Groep haalt kleding en textiel op

Ziet uw kliko voor PMD er uit als op de linkerfoto? Dan wordt het tijd er
nieuwe stickers op te plakken om er zeker van te zijn dat de inzamelaar

Inwoners binnen de bebouwde kom van Amerongen, Maarn,

van PMD uw kliko niet overslaat.

Maarsbergen en Overberg ontvangen deze week een folder
met een plastic zak.

Afhaalpunten PMD-stickers
De PMD-stickers kunt u afhalen in de bibliotheek in uw dorp of bij de

Deze zak is bedoeld om afgedankte kleren en ander textiel in te doen.

receptie van het Cultuurhuis in Doorn. In Maarsbergen en Overberg kunt

Ook schoenen, knuffels, riemen en tassen mogen hier in. Het is niet

u de stickers bij de fietsenmaker krijgen.

erg als de spullen kapot of versleten zijn, maar ze moeten wel schoon
en droog zijn. De Biga Groep zamelt de zakken in op:

Plakinstructie
Neem twee stickers mee en plak ze aan beide zijkanten van uw PMD-kliko.
Plaats ze onder de rand voor extra bescherming tegen zon en regen, naast
de adressticker. Maak deze plek eerst even goed schoon en wrijf het droog
met een doekje.

• Donderdag 09 mei : Maarn en Maarsbergen
• Vrijdag 10 mei

: Amerongen en Overberg

Heeft u vragen? Bel de gemeente: (0343) 56 56 00.

