Gemeentenieuws (20 mei 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 is er geen
spreekuur: 27/05, 10/06

Evenementenkalender
25 mei
Bazar/Rommelmarkt –
Gereformeerde kerk – ‘t Podium
25 mei
Beachvolleybaltoernooi
1 juni
Renswoude Horse Trials
1 juni
Q – Music Foute Party
1 juni
Grebbe Food Festival
4 t/m 7 juni
Avondvierdaagse
Kijk voor meer informatie op www.renswoude.nl

Collectevergunningen
19 t/m 25 mei Prins Bernhard Cultuurfonds
Epilepsiefonds
2 t/m 8 juni

Hemelvaartsdag 30 mei en vrijdag 31 mei gesloten
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, en vrijdag 31 mei zijn het gemeentehuis en de werf gesloten. Op deze dagen is de gemeente alleen bij ernstige spoed bereikbaar via:
06-51148102
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:
 Tijdelijke standplaatsvergunning op het parkeerterrein bij sporthal De Hokhorst voor de
periode 1 tot en met 31 augustus 2019, aangevraagd door Bevolkingsonderzoek
Midden-West (ontvangen 10 mei 2019);
 Ontheffing geluidshinder voor een bruiloftsfeest op vrijdag 12 juli 2019 van 20.00 tot
01.00 uur op het adres aan de Emminkhuizerlaan 2 te Renswoude, aangevraagd door
dhr. T. de Vries (ontvangen op 5 mei 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Verleende vergunningen 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 vergunningen zijn
verleend:
 Ontheffing sluitingstijden en ontheffing voor een privé bijeenkomst in de
horeca/kantine voetbalvereniging Renswoude op 29 juni 2019 tot 02.00 uur,
aangevraagd door de voetbalvereniging Renswoude (verzonden op 16 mei 2019);
 Evenementenvergunning voor het Grebbe Food Festival op zaterdag 1 juni 2019 bij het
Bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2 te Renswoude, aangevraagd door
Stichting Team Joshua (verzonden op 9 mei 2019).
 Ontheffing voor het overnachten van een reenactmentgroep op Fort aan de Buursteeg
(nabij het bezoekerscentrum Grebbelinie aan de Buursteeg 2) in de periode van 17 t/m
19 mei 2019, aangevraagd door VMHU (verzonden op 9 mei 2019).
 Evenementenvergunning voor een touwtrektoernooi op 1 juni 2019 op het perceel aan
de Oude Holleweg 49 te Renswoude, aangevraagd door TTV Lagerweij (verzonden op 6
mei 2019);
 Ontheffing art. 35 Drank- en horecawet voor het schenken van zwak-alcoholische
dranken tijdens het touwtrektoernooi van TTV Lagerweij op 1 juni 2019, aangevraagd
door TTV Lagerweij (verzonden op 6 mei 2019).
 Vergunning voor het plaatsen van 10 aankondigingsborden van 9 t/m 23 mei 2019 ten
behoeve van de ChristenUnie / Europese Parlementsverkiezingen, aangevraagd door
ESH Media (verzonden op 2 mei 2019);
 Evenementenvergunning voor een beachvolleybaltoernooi op 25 mei 2019 op het
kleine parkeerterrein naast sporthal De Hokhorst, aangevraagd door de sportvereniging
Renswouw (verzonden op 6 mei 2019);
 Evenementenvergunning voor een voorjaarsmarkt De Kleine Weide op 8 juni 2019,
aangevraagd door recreatie- en zorgboerderij De Kleine Weide (verzonden op 9 mei
2019);
 Evenementenvergunning voor de Renswoude Horse Trials van 29 mei t/m 2 juni 2019,
aangevraagd door de St. Renswoude Horse Trials (verzonden op 6 mei 2019);
 Verklaring van geen bedenkingen voor het dragen van wapens door een
reenactmentgroep op Fort aan de Buursteeg (nabij het bezoekerscentrum Grebbelinie
aan de Buursteeg 2) in de periode van 17 t/m 19 mei 2019, aangevraagd door het
VMHU (verzonden op 1 mei 2019).
Voor meer informatie: dhr. A.E. Eilander, 0318-578152 / a.eilander@renswoude.nl
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Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
Mijn naam is Eric Bovendeerd. Sinds 1 februari 2019 ben ik de
nieuwe BOA voor de gemeente Renswoude en Veenendaal-Oost. Als
(wijk)boa ben ik bevoegd voor o.a. de gehele Algemene Plaatselijk
Verordening gemeente Renswoude en deels de wegenverkeerswet.
Bij parkeerproblemen houd ik mij met name bezig met parkeren op
het trottoir, negeren van een parkeerverbod en hinderlijk/gevaarlijk
parkeren. Ook kunt u mij benaderen wanneer u bijvoorbeeld een
fietswrak aantreft, wanneer er honden niet worden aangelijnd of wanneer de hondenpoep
niet wordt opgeruimd. Wanneer je mij ziet, kan je mij altijd even aanspreken. Of je kunt mij
telefonisch bereiken via 0318-538538.
Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend:
1. Activiteiten ‘bouwen’: voor het bouwen van een vervangende schuur op het adres
Biesbosserweg 9 te Renswoude (ontvangen op 9 mei 2019).
Bovenstaande aanvraag is ingediend en wordt 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 meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude maken, gelet op het bepaalde
in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
 Ride on Custom Builds & Garage voor het adres: Barneveldsestraat 15, 3927 CA
Renswoude. De melding heeft betrekking op de oprichting van een autogaragebedrijf.
Voor de activiteiten van het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het
is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of
beroep in te stellen. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien kan dit op de
afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis van Renswoude (op werkdagen van 9.00
tot 12.00 uur of op afspraak). Mw. C.J.M. van den Heuvel (tel: 0318 – 578161/
c.van.den.heuvel@renswoude.nl. Ook kunt u contact opnemen met een medewerker van
de Omgevingsdienst regio Utrecht team bedrijfsvoering (op werkdagen 08.30 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 17.00 uur), tel: 088-0225000.
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Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure:
1. Activiteit ‘uitvoeren werk’: voor het aanleggen/ legaliseren van een parkeerterrein
inclusief landschappelijke inpassing en het verplaatsen van de vuilwinplaats van het
Waterschap op de percelen G 555 en 850 te Renswoude, gelegen tussen de Kooiweg en
de Zijde Wetering te Renswoude en de Kruisboog te Veenendaal (verzonden op 15 mei
2019).
Genoemde omgevingsvergunning ligt 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, het uitvoeren van een werk 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 meer informatie: Eveline Zech, 0318 – 57 81 62 / e.zech@renswoude.nl
Informatieavond zonnepanelen
Woensdag 29 mei 19.30, gebouw Rehoboth
De gemeente Renswoude organiseert voor grote bedrijfsdaken of stallen een
informatieavond over zonnepanelen. De gemeente wil bedrijven en agrariërs stimuleren om
zelf via zonnepanelen hun eigen, duurzame energie op te wekken.
Op deze avond besteden we aandacht aan de SDE-subsidie, aan crowdfunding en aan de
brandveiligheid. Deskundige sprekers zullen deze onderwerpen toelichten.
Vanuit de gemeente wordt toegelicht hoe we na deze avond concrete projecten willen
stimuleren.
Graag zien we u op woensdag 29 mei, vanaf 19.30 in gebouw Rehoboth, Taets van
Amerongenweg 80 te Renswoude. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Als u meer informatie wilt kunt u mailen met b.verhagen@renswoude.nl
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