Gemeentenieuws (25 februari 2019)
Centraal telefoonnummer
De gemeente is bereikbaar via één
centraal telefoonnummer 0318 578150. Ma t/m vr: 09.00-12.00 en
14.00-16.00 uur.
Spreekuur burgemeester
Elke maandag van 11.00 - 12.00 uur
in het gemeentehuis. U kunt uw
vraag/verzoek ook mailen naar:
burgemeester@renswoude.nl.
Op de volgende data’s is er geen
spreekuur: 25/03, 27/05, 10/06

Evenementenkalender
geen
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
Jantje Beton
3 t/m 9 maart
10 t/m 16 maart Amnesty International
Ventvergunning
4 t/m 16 maart St. De Schutse – verkoop
stroopwafels

Zaterdagopenstelling gemeentewerf
Op zaterdag 2 maart a.s. is de gemeentewerf geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Inwoners uit
Renswoude kunnen dan terecht voor de inzameling van elektrische apparaten, Klein
Chemisch Afval (KCA), kleding, metaal, vlakglas, steenpuin en het afhalen van zakken voor
plastic afval. Er mag ook kosteloos 1m3 grofvuil, zoals ijzer, huisraad (matras, kast, bed
e.d.), tuinafval en witgoed, aangeboden worden. Alleen voor steenpuin wordt € 25,- per m3 in
rekening gebracht. Let op: neem wel uw identiteitsbewijs mee, hier kan om gevraagd
worden.
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van de afdeling burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregiestratie Personen (BRP)
ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om
van de onderstaande personen gegevens op te nemen van vertrek naar onbekend land.
Geslachtsnaam en voorletters--Datum voornemen
 Bombała, P – 12-02-2019;
 Chrapan, M – 12-02-2019;
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze
schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar gemeente Renswoude, afdeling Burgerzaken,
Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.
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Vanaf 4 maart wordt deel Van Arckelweg de Van Deylweg.
Even zijde Taets van Amerongenweg wordt omgenummerd.
Zoals eerder vermeld wordt volgende week
het eerste deel van de Van Arckelweg
veranderd in de Van Deylweg. Tegelijkertijd
worden de even nummers van de Taets van
Amerongenweg omgenummerd.
De volgende adressen worden vanaf 4
maart gewijzigd:
Van Arckelweg 1 t/m 23 (3927 BP) wordt
Van Deylweg 1 t/m 23 (3927 PC)
De overige adressen aan de Van Arckelweg
blijven dus ongewijzigd!
Taets van Amerongenweg 30 t/m 66 (3927 BL) wordt Taets van Amerongenweg 42 t/m 80
(3927 BL).
Dit geldt dus uitsluitend voor de even zijde van de bestaande woningen aan de Taets van
Amerongenweg.
Wij vragen u om deze wijzigingen door te voeren in uw administratie/ adresboek.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Dorpsteam Renswoude

Voor vragen of problemen rond ondersteuning, zorg of opvoeding en
opgroeien kunt u terecht bij het Dorpsteam van de gemeente
Renswoude. In het Dorpsteam werken verschillende professionals
samen om ondersteuning te bieden in de thuissituatie. Het Dorpsteam is opgezet voor alle
leeftijden. Het Dorpsteam bestaat uit:
 Ermelinde Moonen, coördinator Dorpsteam
 Jannet Versteeg, Wmo-consulent
 Els Wagensveld, Wmo-consulent
 Cathelijne Wijnberg, jeugdconsulent via CJG
 Hanneke Demmer, volwassenen- en jeugdconsulent via MEE
 Marleen van der Stoel, gedragsdeskundige van organisatie MEE
 Liesbeth Bouman, maatschappelijk werkster via Vitras
Voor informatie en advies kunt u bellen naar 0318-578150 of mailen naar: dorpsteam@renswoude.nl
Spreekuur Maatschappelijk werk in de bibliotheek
Onze maatschappelijk werker, Liesbeth Bouman, zal vanaf vrijdag 1 maart 2019 elke eerste vrijdag
van de maand van 9.00 tot 10.00 aanwezig zijn in de bibliotheek voor een vrijblijvend gesprek. U
kunt haar ook bellen op nr. 06- 30149978.
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van
de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het algemeen bestuur van
Waterschap Vallei en Veluwe op 20 maart 2019 in navolgend overzicht genoemde
lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

1

Gemeentehuis

Dorpsstraat 4 Renswoude

2

Gebouw Rehoboth

Taets van Amerongenweg 66

3

Basisschool De Borgwal

Lijsterbeslaan 18/20 Renswoude

De stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen.
Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen. Voor deze verkiezingen geldt dat het
identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Algemene Zaken, Gemeentehuis
Renswoude, Dorpsstraat 4 te Renswoude.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Algemene Zaken, Gemeentehuis
Renswoude, Dorpsstraat 4 te Renswoude.
Plaats: Renswoude
Datum: 18 februari 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal – van der Vlist

KENT U IEMAND DIE EEN LINTJE VERDIENT?
Bijna iedereen zal deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in Nederland
zetten mensen zich voor doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle
bescheidenheid.
Deze mensen kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding,
net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Maar dan
moeten ze daarvoor wel eerst worden voorgesteld. U kunt daar voor zorgen! Want
iedereen kan iemand anders voorstellen voor een lintje.
Wilt u iemand voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking laten komen? Neemt u
dan eerst contact op met mevr. H. Davelaar of mevr. A. Eland (0318-578150). Zij kan in grote
lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke
onderscheiding en kan het voorstelformulier naar u toesturen of samen met u invullen.
Algemene informatie over Koninklijke onderscheidingen is te verkrijgen via de website van het Kapittel voor de
Civiele Orden op het adres www.lintjes.nl.

Renswoude, 25 februari 2019

Verkiezing Europees Parlement op 23 mei 2019
INDIENEN VAN EEN REGISTRATIEVERZOEK VOOR PERSONEN VAN ANDERE
LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE
De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat personen van andere lidstaten van de
Europese Unie, indien zij ingezetenen zijn van deze gemeente, zich bij de gemeente kunnen
laten registreren als kiezer van de Nederlandse leden van het Europees Parlement
Voorwaarden:
a. op de dag van kandidaatstelling 9 april 2019 heeft u uw werkelijke woonplaats in
Nederland;
b. op de dag van de stemming bent u 18 jaar of ouder;
c. u bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat.
De eenmaal geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij ingezetene is van een
Nederlandse gemeente.
Het schriftelijke verzoek bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet in de lidstaat van
kiesrecht is uitgesloten en dat hij/zij het kiesrecht uitsluitend in Nederland zal uitoefenen.
Het verzoekschrift dient uiterlijk op 9 april 2019 door ons te zijn ontvangen.
Ingediende verzoeken ontvangen na deze datum gelden pas voor de volgende verkiezing.
Plaats: Renswoude
Datum: 18 februari 2019

De burgemeester voornoemd,
P. Doornenbal – van der Vlist

Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het bouwen van een brug over het water achter het
kinderdagverblijf op De Hokhorst te Renswoude (ontvangen op 6 februari 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en zal worden beoordeeld. Zodra hier een besluit op is
genomen, zal dit worden gepubliceerd in de Heraut en kan hiertegen bezwaar worden
ingediend. Dat is op dit moment dus nog niet mogelijk. Deze publicatie dient daarom
uitsluitend om u te informeren dat er een aanvraag is ingediend en dat er binnen enkele
weken of maanden een besluit hierover zal worden genomen en bekendgemaakt. Om een
aanvraag in te zien kunt u op werkdagen tussen 9 en 12 uur of buiten openingstijden op
afspraak langskomen op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van
Renswoude.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘bouwen’: voor het veranderen van de reclame op de gevels van de supermarkt
op het adres Dorpsplein 14 te Renswoude (verzonden op 6 februari 2019);
2. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen van een kikkerpoel in het weiland achter de
woning op de Wittenoordseweg 14 te Renswoude (verzonden op 7 februari 2019);
3. Activiteiten ‘bouwen’ en ‘veranderen monument’: voor het vergroten en vernieuwen van
het bijgebouw achter de woning op het adres Barneveldsestraat 16 te Renswoude
(verzonden op 14 februari 2019);
4. Activiteit ‘bouwen’: voor het plaatsen van een raam in de achtergevel van het
bedrijfsverzamelgebouw op het adres Groot Overeem 9a te Renswoude (verzonden op 15
februari 2019).
Genoemde omgevingsvergunningen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling
Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9-12u of op
afspraak). Bent u belanghebbend en heeft u bezwaar tegen de verleende vergunning, dan
kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan (die tussen haakjes staat) een
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Renswoude (Postbus 8, 3927 ZL in Renswoude).
Een omgevingsvergunning voor het bouwen, het gebruik van gronden in strijd met een
bestemmingsplan of beperkte milieutoets (OBM) treedt in werking met ingang van de dag
na de genoemde verzenddatum. Een omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand of het veranderen van een monument treedt in werking met ingang van de dag
na afloop van de bezwaartermijn.
Als u bezwaar heeft ingediend en er is sprake van spoedeisend belang, dan kunt u
bovendien een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht.
Voor vragen of meer informatie: Mw. E. Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Ingekomen aanvragen vergunning APV en bijzondere wetten
De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Renswoude, ieder voor zover bevoegd, maken bekend dat op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening Renswoude en bijzondere wetten de volgende aanvragen zijn
ingediend:
 Standplaatsvergunning op het Dorpsplein voor de verkoop van violen op 30 maart 2019,
aangevraagd door de zendingscommissie Koepelkerk (ontvangen op 18 februari 2019);
 Evenementenvergunning voor een voorjaarsmarkt De Kleine Weide op 8 juni 2019,
aangevraagd door recreatie- en zorgboerderij De Kleine Weide, Biesbosserweg 19
(ontvangen op 16 februari 2019);
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Diverse aanvragen (o.a. ontheffing geluidshinder, toestemming plaatsen containers en
gebruik Dorpsplein) ten behoeve van de verbouwing van de supermarkt in de periode van
16 t/m 29 maart 2019, aangevraagd door VLZS (ontvangen op 13 februari 2019);
 Evenementenvergunning voor de Renswoude Horse Trials van 29 mei t/m 2 juni 2019,
aangevraagd door de St. Renswoude Horse Trials, Schalm 11 (ontvangen op 12 februari
2019);
 Ventvergunning voor de verkoop van krentenbrood op 12 en 13 april 2019, aangevraagd
door de Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen (ontvangen op 7 februari 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl


Vergadering gemeenteraad
Op dinsdag 5 maart a.s. vergadert de gemeenteraad van Renswoude. Deze openbare
vergadering vangt aan om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het
gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering is:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Spreekrecht burgers/rondvraag raadsleden
4. Vaststelling verslag en besluitenlijst van vergadering van 29 januari 2019
5. Ingekomen stukken en mededelingen
Hamerstukken
6. Raadsvoorstel benoeming commissielid namens het CDA
7. Raadsvoorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
8. Raadsvoorstel kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
9. Raadsvoorstel kaderbrief 2020-2023 Regio FoodValley
Debatstukken
10. Raadsvoorstel variantenstudie Barneveldsestraat
11. Sluiting
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