Woensdag 23 januari 2013

Uw gemeente informeert:

Ga voor meer informatie naar www.bunnik.nl
Vergadering van de Welstands- en
monumentencommissie
Maandag 4 februari 2013 om 13:00 uur vergadert de commissie in het
gemeentehuis, op de afdeling Dienstverlening, Singelpark 1 in Odijk. De
agenda ligt op vrijdag 1 februari 2013 vanaf 12.00 uur ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis en staat gepubliceerd op de website van
de gemeente Bunnik.

Officieel nieuws van uw gemeente
Algemeen
plaatselijke
verordening (APV)
Aangevraagde
vergunningen
Werkhoven
• A. van den Broek, het verlengen
van de standplaats voor de verkoop van groente en fruit,op de
donderdag, De Brink;
• K. Oudshoorn, Eethuis aan ’t
Zand, aanvraag voor een terrasvergunning van dinsdag tot
en met zondag van 11:00 uur
tot 22:00 uur (4 tafels en 10
stoelen) voor de periode van 13
maart 2013 tot 18 november
2013, Beverweertseweg 11.
Naar aanleiding van deze aanvragen kunt u binnen 10 dagen een
reactie sturen naar Gemeente
Bunnik, afdeling Dienstverlening,
Postbus 5, 3980 CA BUNNIK of
mailen naar info@bunnik.nl. De
aanvragen kunt u op verzoek op
werkdagen van 8:30 uur tot 12:30
uur bij de afdeling Dienstverlening
van het gemeentehuis inzien. Voor
nadere informatie kunt u terecht
bij de heer Van Essen op tel. (030)
659 48 03.

Verleende
vergunningen
Verleende vergunning(en) (APV)
(vv=vergunning verzonden)

Bunnik
• N.V. Stedin Netten Utrecht, voor
het leggen van laagspanningskabels in de Kosterijland, Schoudermantel en de Baan van Fectio (vv
11 januari 2013).

• De heer Van der Burg, voor het
innemen van een standplaats
voor het verkopen van kaas, boter en eieren, op de woensdagen
van 9:00 uur tot 13:00 uur, voor
onbepaalde tijd, De Meent (vv 17
januari 2013).

vangen 15 januari 2013;
• het plaatsen van kozijnen in de
zijgevel, Lokhorstlaan 11, ontvangen 15 januari 2013;
• het kappen van een boom, Zuster
Spinhovenlaan 21, ontvangen 15
januari 2013.

Werkhoven

Odijk

• Ziggo B. V., voor leggen van een
CAI-kabel in ’t Haantje ter hoogte
van nr. 3 (vv 11 januari 2013);
• Vitens Midden-Nederland, voor
het uitvoeren en onderhouden
van een waterleidingnet, plan
Delteijk (vv 17 januari 2013).

• Het kappen van zestien bomen
langs het Rijnpad met verplichte
herplant tijdens de reconstructie
van de natuurvriendelijke oevers,
ter hoogte van Singel 38, ontvangen 11 januari 2013;
• het kappen van twee bomen,
geen herplant mogelijk, ter
hoogte van Rijnseweg 3, ontvangen 15 januari 2013;
• het kappen van één boom, geen
herplant mogelijk, ter hoogte van
Oude Haven 2, ontvangen 16
januari 2013;
• het kappen van één boom, geen
herplant mogelijk, ter hoogte van
Wethouder Hollaan 27, ontvangen 15 januari 2013;
• het kappen van twee bomen,
Rijnseweg 3, ontvangen 15 januari 2013.

Verleende
vergunningen
Verleende ontheffingen artikel 35
(Drank- en Horecawet)
(vo= verzonden ontheffing)
• Carnavalsstichting “De Vergeten
Hoek”, voor het verstrekken van
zwakalcoholhoudende drank
tijdens het carnavalsweekend op
1 februari 2013 van 19:30 uur
tot 2:00 uur, 2 februari 2013 van
13:30 uur tot 18:00 uur en op
3 februari 2013 van 13:30 uur
tot 23:00 uur, Herenstraat 44
in Werkhoven (vo op 15 januari
2013);
• VV. Bunnik ’73, voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende
drank tijdens een feestavond
“Bunniks Ballenfeest” op 26
januari 2013 in de kantine van
voetbalvereniging Bunnik 73, Tolhuislaan 3f (vo 15 januari 2013).

Omgevingsvergunningen
Aangevraagde
vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen

Odijk
• De heer Vernooy, voor het organiseren van het “Oskam Theater
2013”, 25 en 26 januari 2013,
van 19:00 uur tot 02:00 uur,
Defensieweg 2a;
• De heer De Graaf, voor het
innemen van een standplaats
voor het verkopen van vis en
visproducten, op de woensdag
van 9:00 uur tot 13:00 uur, voor
onbepaalde tijd (vv 17 januari
2013);
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Bunnik
• Het renoveren van het koetshuis
en aanpassen van verschillende
ruimtes voor het Museum Oud
Amelisweerd, Koningslaan 9,
ontvangen 10 januari 2013;
• het uitbouwen van de woning aan
de achterzijde, Ter Hulstraat 4,
ontvangen 11 januari 2013;
• het kappen van één boom met
verplichte herplant, ter hoogte
van Beeck Calkoenlaan 2, ont-

Openingstijden en telefonische
bereikbaarheid gemeentehuis
Maandag t/m donderdag
08:30 t/m 17:00 uur.
Vrijdag van 08:30 t/m 12:30 uur.
Openingstijden loketten
Maandag t/m vrijdag van 08:30 t/m
12:30 uur, woensdagmiddag van
14:00 tot 16:00 uur
(Burgerzaken), donderdagavond van
17:00 tot 20:00 uur (Burgerzaken).

Werkhoven
• Het kappen van één boom met
verplichte herplant, ter hoogte
van Pelikaanweg 33, ontvangen
11 januari 2013;
• het bouwen van vier nieuw te
plaatsen woningen, Herenstraat,
bouwplan NieuwEyk, ontvangen
10 januari 2013.
Naar aanleiding van deze aanvragen kunt een reactie sturen
naar Gemeente Bunnik, afdeling
Dienstverlening, Postbus 5, 3980
CA BUNNIK of mailen naar info@
bunnik.nl. De aanvragen kunt u op
verzoek op werkdagen van 8:30
uur tot 12:30 uur en op woensdag
van 14:00 uur tot 16:00 uur bij de
afdeling Dienstverlening van het
gemeentehuis inzien. Voor nadere
informatie kunt u terecht bij mevrouw De Winter op tel. (030) 659
48 88.
Op dit moment kan nog geen
bezwaarschrift tegen deze aanvragen worden ingediend. Dat is wel
mogelijk nadat een besluit bekend
wordt gemaakt onder de rubriek
‘Verleende vergunningen’.

Verleende
vergunningen
Wmo-loket
Maandag t/m donderdag 09:00 tot
13:00 uur, vrijdag 09:00 tot 12:30
uur, tel.: (030) 659 59 59.
09:00-10:00 uur: telefonisch
spreekuur
10:00-11:00 uur: vrije inloop
11:00-13:00 uur: afspraken

(vv=vergunning verzonden)
Reguliere omgevingsvergunningen

Bunnik
• Het kappen van drie bomen, ter
hoogte van Marsdijk 5 (vv 14
januari 2013);
• het vervangen van de gevelbekleding, Regulierenring 1 (vv 14
januari 2013);
• het kappen van twee bomen,
geen herplant mogelijk, ter
hoogte van Prinses Beatrixstraat
14 en 28 (vv 15 januari 2013).

Odijk
• Het kappen van één boom, geen
herplant mogelijk, ter hoogte
van Rijnseweg 1 (vv 15 januari
2013);
• het kappen van zestien bomen
langs het Rijnpad met herplant
tijdens de reconstructie van de
natuurvriendelijke oevers, ter
hoogte van Singel 38 (vv 16
januari 2013).

Werkhoven
• Het kappen van twee bomen,
geen herplant, ter hoogte van
Kromme Kamp 1 ( vv 14 januari
2012);
• het kappen van twee bomen en
het herplanten van twee nieuwe
bomen ter hoogte van Prins Mauritslaan 16 (vv 14 januari 2013);
• het kappen van één boom, verplichte herplant, ter hoogte van
Oostromsdijkje 2 (vv 15 januari
2013);
• het kappen van één boom,
verplichte herplant, ter hoogte

van Zwaanweg 5 (vv 14 januari
2013);
• het kappen van één boom, verplichte herplant, ter hoogte van
Pelikaanweg 33 (vv 16 januari
2013);
• het kappen van drie zieke bomen,
geen herplant, ter hoogte van
Herenstraat 90 (vv 16 januari
2013).
Uitgebreide omgevingsvergunningen

Twee kennisgevingen
beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Bunnik
1. Burgemeester en wethouders van
gemeente Bunnik maken bekend
dat zij in het kader van de Wabo
een uitgebreide omgevingsvergunning (=ou) hebben verleend
voor het restaureren van het
papieren behang in landhuis Oud
Amelisweerd bestaande uit de
activiteit monumenten, Koningslaan 9 (vv 17 januari 2013).
Stukken ter inzage
De aanvraag, de beschikking en
de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 16 januari 2013
gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis te Odijk.
De beschikking is ten opzichte

Indienen bezwaarschrift
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u binnen zes weken
na de bekendmaking van dat besluit schriftelijk een bezwaarschrift
indienen. U moet het bezwaarschrift richten aan het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (het college van burgemeester en wethouders
of de burgemeester). De wet verplicht van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaren zijn gericht en
de bezwaargronden.
U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief naar:
Gemeente Bunnik, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders/
de burgemeester, Postbus 5 3980 CA Bunnik.
Uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u
op de gemeentelijke website: http://www.bunnik.nl/inwoners/bezwaarberoep-en-dwangsom/bezwaarschrift-indienen

Gemeentewerf
Rumpsterweg 4, 3981 AK Bunnik.
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot
12:00 uur en van 13:00 tot 16:00
uur. Zaterdagochtend van 09:00 tot
12:00 uur. Tel. (030) 659 48 94.
Servicetelefoon (call-center)
Tel. (030) 659 48 97 (24 uur
per dag, 7 dagen per week). Voor
vragen, meldingen of klachten over
verkeer, wegen,riolering en speel- en
groenvoorzieningen

Kijk ook op www.bunnik.nl
Contactinformatie van de
Regionale Sociale Dienst en de
Omgevingsdienst regio Utrecht
vindt u op www.bunnik.nl onder
algemene informatie.

Woensdag 23 januari 2013

Officieel nieuws van uw gemeente
van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
2. Burgemeester en wethouders van
gemeente Bunnik maken bekend
dat zij in het kader van de Wabo
voornemens zijn vergunning te
verlenen voor het slopen van een
bestaande woning, Koningslaan
7a.
Stukken ter inzage
De aanvraag, de
ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken liggen
met ingang van 23 januari 2013
gedurende zes weken ter inzage
in het gemeentehuis te Odijk.
Zienswijzen inbrengen
Tijdens de periode van ter
inzage legging kunnen schriftelijk
zienswijzen worden ingebracht.
Deze moeten worden gericht aan
het college van burgemeester en
wethouder, postbus 5, 3980 CA
Bunnik. In deze periode kunnen
ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht.

Beroep instellen
Wij maken u erop attent dat
slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikkingen kan
worden ingediend als ook een
zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikkingen en men
belanghebbende is.

Odijk
Burgemeester en wethouders
van gemeente Bunnik maken
bekend dat zij in het kader van de
Wabo een omgevingsvergunning
uitgebreid (=ou) hebben verleend
voor het bouwen van een
kalverenstal bestaande uit de
activiteiten bouwen en milieu,
Achterdijk 36.
Stukken ter inzage
De aanvraag, de beschikking en
de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 januari 2013
gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentehuis (vv 17 januari
2013). De beschikking is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking
niet gewijzigd.

Beroep instellen
Tegen de beschikking kan beroep
worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
• de adviseurs die gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid
advies uit te brengen over de
ontwerpbeschikking;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
• degenen die een zienswijze willen
inbrengen tegen de wijzigingen
die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp zijn
aangebracht.

in tweevoud worden ingediend bij
rechtbank Utrecht, Sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Het verzoek om voorlopige
voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van
de rechtbank in Utrecht, Sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht.

De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij gedurende die termijn beroep
is ingesteld en een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan.
De beschikking wordt niet van
kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Het beroepsschrift moet

Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bunnik maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 10
januari 2013 de Financiële verordening 2013 heeft vastgesteld.
De Financiële verordening 2003 is
ingetrokken.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan
op werkdagen contact op met
de medewerkers van de afdeling
Dienstverlening, tel. (030) 659 48
88. Over het indienen van bezwaarschriften vindt u meer informatie
elders op deze pagina.

Financiële
verordening 2013

Datum inwerkingtreding
De Financiële verordening 2013
treedt in werking met ingang van de
eerste dag na deze bekendmaking
(24 januari 2013). De verordening
wordt gepubliceerd op www.overheid.nl onder ‘lokale bekendmakingen’. Op de gemeentelijke website
vindt u de Financiële verordening
2013 onder https://www.bunnik.
nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/vergaderstukken-openhuis/2012/13-december/financiele-verordening-2013.
Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. F. Stultiens, telefoonnummer: (030) 659 48 31.
(Onder voorbehoud van druk- en
zetfouten. Er kunnen aan deze
publicatie geen rechten worden
ontleend.)

Ga voor meer
informatie naar
www.bunnik.nl

