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Leerlingen leren zelfstandig
naar school reizen
Vandaag, woensdag 4 maart, start het project ‘Samen Reizen met …’ voor
circa 15 leerlingen die gebruik maken van leerlingenvervoer. Dit project
heeft tot doel om leerlingen op vrijwillige basis en met hulp van een
aantal werkzoekenden te leren om met het openbaar vervoer of op de
fiets naar hun school voor speciaal onderwijs te reizen.
Voor leerlingen die naar het
speciaal onderwijs gaan, is het
niet vanzelfsprekend dat ze deze
school zelfstandig kunnen bereiken.
Veel van deze leerlingen reizen
dagelijks met de taxi naar school. De
afgelopen jaren zijn er steeds meer
leerlingen met het openbaar vervoer
gaan reizen. De begeleiders laten
de kinderen zien hoe het openbaar
vervoer werkt en hoe ze moeten
reizen en hoe je je sociaal opstelt
tijdens het reizen.

Mocht het hen lukken om na verloop
van tijd zelf naar school te reizen
met het openbaar vervoer of met
de fiets, dan ontvangen zij van de
gemeente een certificaat als teken
van dit succes.”

Eerder
op de
hoogte?
Volg de gemeente op

Facebook &
Twitter!

‘Meer zelfvertrouwen’
Wethouder Nermina Kundic legt uit:
“Het blijkt, dat wanneer kinderen of
jongeren zelfstandig in hun mobiliteit
kunnen zijn, dat hun zelfvertrouwen
dan ook toeneemt, hun sociale
activiteit wordt vergroot en de
mogelijkheden van vervolgonderwijs
en het vinden van werk ruimer
worden. Wij zijn er trots op, het
project met zo’n 15 leerlingen en 5 à
6 begeleiders te kunnen starten.

De leerlingen en hun ouders krijgen
op 4 maart verdere uitleg over
het project, maken kennis met hun
begeleiders en ondertekenen samen
met hun ouders een convenant
met de gemeente. De scholen van
de leerlingen zijn positief over het
project en vervullen zelf ook een
actieve rol.

facebook.com/gemeenteveenendaal

@gemveenendaal

Bezwarenafhandeling WOZ – No cure No pay
Een no cure no pay bedrijf benaderen om bezwaar te maken tegen uw
WOZ-waarde is niet nodig, een bezwaar indienen kan gewoon telefonisch bij de gemeente en is altijd gratis.

Informeel contact over
WOZ-waarde
Als u het niet met de vastgestelde
WOZ-waarde van uw woning,
bedrijfspand en/of grond eens
bent, hopen wij dat u telefonisch
contact met ons opneemt. Een
telefoongesprek kan meer inzicht
en duidelijkheid geven. Wij vinden
het belangrijk dat de WOZ-waarde
klopt; daarnaast hebben wij ook
geen belang bij een te hoog
vastgestelde WOZ-waarde.

Ambtshalve aanpassing
Vanaf 2014 werken wij met een
telefonische bezwarenafhandeling.
Indien nodig zal een taxateur
uw object bezoeken. Mocht uit
onderzoek blijken dat de waarde
te hoog is vastgesteld, dan zal dit
gratis aangepast worden. Komt u
niet tot overeenstemming, dan kunt
u altijd nog binnen de wettelijke
bezwaartermijn formeel bezwaar
maken.

No-cure no-pay bedrijf
leidt tot hogere OZB in de
toekomst
Als een bedrijf namens u bezwaar
maakt, machtigt u dit bedrijf om de
onkostenvergoeding te incasseren die
de gemeente bij gegrondverklaring
moet uitbetalen. Die
onkostenvergoeding is genormeerd
en zo hoog dat de no-cure no-pay
bedrijven ervan kunnen bestaan.
In de praktijk komt het er op neer
dat als in de bezwarenprocedure
in 2015 de WOZ-waarde van
een woning met € 10.000,-- wordt
aangepast, dit een vermindering van
de aanslag oplevert van € 10,00.
Het no-cure no-pay bedrijf krijgt

vervolgens voor zijn werkzaamheden
een bedrag van € 728,-- op zijn
rekening bijgeschreven. Dit bedrag is
opgebouwd uit:
• vergoeding indienen
bezwaar € 243,-• vergoeding bijwonen
hoorzitting € 243,-• vergoeding indienen
taxatierapport € 242,--

Vragen
Voor vragen over bovenstaande
kunt u van 2 t/m 27 maart 2015
van 09.00 tot 12.00 uur contact
opnemen met de gemeente
Veenendaal op (0318) 538
538. U kunt ook een afspraak
maken. Zie voor meer info
(www.waarderingskamer.nl).

De gemeente maakt op deze manier
meer kosten en zal dit uiteindelijk
weer moeten verrekenen in de
tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus
wel een prijs voor het bedrijf dat
u inhuurt. Dat is niet nodig, want
bezwaar maken is altijd gratis.

Meer informatie aanslag
gemeentelijke belastingen
Afgelopen week heeft u de gecombineerde aanslag gemeentelijke
belastingen/WOZ ontvangen. Hieronder vindt u nogmaals de
belangrijkste informatie voor 2015.
Voor vragen over uw gecombineerde
belastingaanslag/WOZ-beschikking
kunt u gebruik maken van het gratis
telefoonnummer 0800-0230081.
Dit telefoonnummer is bereikbaar
van vrijdag 27 februari tot en met

zaterdag 11 april 2015. U kunt
dit informatienummer bellen van
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag
van 8.00 tot 14.00 uur, behalve op
feestdagen.

Voor de digitale dienstverlening heeft
u op de Digitale Belastingbalie de
volgende mogelijkheden:
• uw aanslag/WOZ-beschikking
raadplegen;
• uw WOZ-waarde en taxatieverslag
raadplegen;
• een bezwaarschrift indienen tegen
aanslag/WOZ-beschikking;

• de voortgang van uw bezwaar
volgen;
• uw hond aan- of afmelden;
• uw automatische incasso regelen;
• uw rekeningnummer wijzigen;
• uw betalingshistorie raadplegen;
• aanvragen kwijtscheldingsformulier;
• verzoek om betalingsregeling.

Hoe u dit precies kunt doen, vindt u
op de website www.veenendaal.nl.
Heeft u verder nog vragen dan
kunt u terecht bij de balie van
het klantcontactcentrum in het
gemeentehuis.

woensdag 4 maart 2015

gemeentenieuws

Bokaal Bruggenbouwer
van het jaar start reis
in gemeentehuis
Onlangs won Present Veenendaal de landelijke bokaal Bruggenbouwer
van het jaar met hun project Wajong Trainingscentrum, waarmee ze ‘het
beste uit de vrijwilligers naar boven halen’, aldus het juryrapport. Die
bokaal gaat een jaar op reis en bezoekt als eerste burgemeester Wouter
Kolff.
Burgemeester Kolff is blij met deze
landelijke prijs voor het project van
Present Veenendaal. “Het winnen van
deze prijs bewijst eens te meer dat
we in Veenendaal goede initiatieven
ontplooien. Het huisvesten van deze

bokaal voor een maand is geen
vrijblijvendheid. Het zet ons ertoe
aan om blijvend na te denken en te
handelen in de geest van deze prijs.
Welke bruggen slaan wij in onze
samenleving? En waar kunnen we dat
nog beter doen? Over een maand
zal ik Present Veenendaal onze
antwoorden geven op deze vragen.
De bokaal is in ieder geval in goede
handen.”

Agenda van het college
DONDERDAG 5 MAART
10.15 uur

Wethouder Frits Beckerman brengt een werkbezoek aan
Oase aan de Poolster 162.

13.00

Wethouder Frits Beckerman brengt samen met BOA Silvia
Langelaar en wijkmanager Annemarij Swart een werkbezoek aan de wijk Veenendaal Zuid (Petenbos, Engelenburg
en Gezonken Hoek)

15.30 uur

Burgemeester Wouter Kolff plant een boom bij het
gemeentehuis ter ere van het 50-jarig bestaan van de
afdeling Veenendaal Groei en Bloei.

VRIJDAG 6 MAART			
15.30 uur

Wethouders Arianne Hollander en Marieke Overduin zijn
aanwezig bij bouwproject De Shelter aan de Industrieweg
24 om de eerste paal te slaan.

ZATERDAG 7 MAART

Afgelopen maandag reikte burgemeester Wouter Kolff een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer Herman
Stolman. De heer Stolman (65) ontving zijn onderscheiding voor zijn werk bij de brandweer Veenendaal. Hij heeft
eerst als vrijwilliger en later beroepsmatig meegeholpen aan het bestrijden van talloze branden en hulp geboden bij
verschillende rampen, soms met gevaar voor eigen leven. Sinds 2003 was hij postcommandant in Veenendaal. De
heer Stolman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Expositie ‘Mindful Living’
Van 27 februari tot en met 26 maart is in het gemeenthuis van
Veenendaal de expositie ‘Mindful Living’ te zien. De expositie omvat een
collectie schilderijen van de in Veenendaal woonachtige kunstenares
Jacqueline Mac Mootry-Everaert.
Jacqueline Mac Mootry-Everaert
is een bekende kunstenaar in
Veenendaal. Al meerdere malen nam
zij deel aan Kunstroute Veenendaal.
Inmiddels heeft zij een aantal zeer
succesvolle exposities op haar naam
staan. Het afgelopen jaar heeft zij
in de binnenstad van Amsterdam
en Rotterdam geëxposeerd. Ook is
zij uitgenodigd om in april van dit
jaar haar werk tentoon te stellen op
de prestigieuze New York Art Expo
2015.

De collectie ‘Mindful Living’, die in
het Gemeentehuis te zien zal zijn,
staat voor geloof en hoop. De serie
verbeeldt de emoties die komen
kijken bij het moeizame proces
van verlies, acceptatie en loslaten.
Gedurende een jaar doorleefde
de kunstenares alle emoties
die hiermee gepaard gaan en
verbeeldde dit proces op doek. Dit
heeft geresulteerd in een prachtige
collectie verstilde werken. De
ontluikende bloemen op het laatste

doek van de serie staan voor
een nieuw begin.
Overige werken die te zien
zijn in deze expositie, zijn
een drietal stillevens en een
aantal studies. Eén van de
studies is het werk ‘De Dode
Vogel’. Een zeer zorgvuldig
opgebouwd werk, waar
anatomie en de speling van
licht en schaduw centraal
staan.
De expositie is te
bezichtigen tijdens
openingsuren van het
gemeentehuis.

10.00 uur

Wethouder Marieke Overduin is aanwezig bij de presentatie van de Energiecoaches in de bibliotheek voor het
uitreiken van de certificaten.

10.45 uur

Wethouder Marco Verloop opent de nieuwe
Kinderkaravaan van de hersteld hervormde gemeente van
Veenendaal, op het plein van de Beatrixschool aan het
Pr. Willem Alexanderpark 602.

11.00 uur

Wethouder Nermina Kundic is aanwezig bij de open dag
van Gezinshuis van den Broek in Veenendaal aan de
Franjezwam 9.

MAANDAG 9 MAART
13.45 uur

Wethouder Nermina Kundic zal een openingswoord
houden bij de bijeenkomst van het Integraal Kind Centrum.

WOENSDAG 11 MAART

10.00 uur

Wethouder Arianne Hollander brengt een werkbezoek aan
St. Creative Arts School Elevate aan de Zandstraat 26-38.

17.30 uur

Wethouder Arianne Hollander ondertekent het samenwerkingscontract Voorpoort Veenendaal tussen de gemeenten
Renswoude, Ede en Veenendaal, de provincies Utrecht en
Gelderland en Prorail. Genoemde partijen gaan samenwerken voor de aanleg van twee spoortunnels op de
Nieuweweg-Noord en de Heiveldweg.
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Adressen stembureaus verkiezing
Provinciale Staten en Waterschappen 2015
Op woensdag 18 maart 2015 kunt u uw stem uitbrengen
voor de Provinciale Staten van de provincie Utrecht en
het bestuur van waterschap Vallei en Veluwe. Hieronder
vindt u een overzicht van de locaties waar u uw stem kunt
uitbrengen.

Nummer

De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur, met
uitzondering van stembureau 32. Dit bureau is geopend van
10.00- tot 12.00 uur. Na 21.00 uur worden de uitgebrachte
stemmen in de stembureaus geteld. De stemopneming van
bureau 32 zal op het gemeentehuis plaatsvinden.
Elke kiezer mag zelf bepalen in welk stembureau hij/zij
de stem uitbrengt. Als u gaat stemmen moet u naast uw
stempassen ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u
zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Bent u uw stempas kwijt of heeft u niets ontvangen? U kunt
uiterlijk tot dinsdag 17 maart 12.00 uur een nieuwe stempas
afhalen op het gemeentehuis. Neem altijd uw legitimatiebewijs mee. U krijgt daarna geen nieuwe meer. Uw oude
stempas wordt als ongeldig geregistreerd.
Als u later uw oude stempas terugvindt, kunt u daarmee niet
meer stemmen. Neem dus uw nieuwe stempas mee naar het
stembureau.

Aanduiding stembureau

Adres stembureau

1

Dienstencentrum Duivenwal

Duivenwal 1

2

Voedselbank Veenendaal

Gilbert van Schoonbekestraat 75

3

Hollandia Staete

Hollandia 1

4

Zorgcentrum De Engelenburgh,ingang Vijftien Morgen

Kerkewijk 77

5

Zaal van het Apostolisch Genootschap

Goudmos 2

6

Vergaderzaal Het Trefpunt

Dennenlaan 5

7

Gebouw Shalom (achter Vredeskerk)

Kerkewijk 125

8

Gebouw Groenhof

Karel Fabritiusstraat 3

9

Patrimoniumschool

Patrimoniumlaan 1

10

Juliana van Stolbergschool (Dillenburg)

Gerard Terborchstraat 21

11

School Het Baken I (ingang 't Kofschip)

't Kofschip 2

12

Overstag

't Kofschip 6

13

School Het Baken II

De Reede 71

14

School De Vuurvlinder (west)

Stormzwaluw 25

15

School De Schakel

Langelaar 24

16

Johannes Calvijnschool

Geerseweg 2

17

Buurthuis 't Turfke

Zonnebloemstraat 1

18

Juliana van Stolbergschool (hoofdgebouw)

Vendelseweg 30

19

Rehobothschool

Koninginnelaan 46

20

Zorgcentrum 't Boveneind (ingang Pr.Bernhardlaan)

Prins Bernhardlaan 116

21

School Het Erf

Ronde Erf 2-4

22

Wijkcentrum Aller Erf

Ronde Erf 88

23

Dienstencentrum Kleine Beer

Poolster 162

24

Buurthuis De Driehoek

Zuiderkruis 742

25

School WereldKidz Achtbaan

Appelvink 1

26

School De Grondtoon

Componistensingel 26

27

School De Burcht

Margaretha Turnorlaan 5

28

School WereldKidz Mozaïek

Margaretha Turnorlaan 7

29

Brede Wijkvoorziening, ingang 't SpeelKwartier

Ruiterijweg 1

30

Gemeentehuis

Raadhuisplein 1

31

Ontmoetingshuis

Spiesheem 54

32

De Meent (van 10.00-12.00 uur)

Grote Beer 10

33

Prinses Beatrixschool

Prins Willem-Alexanderpark 602

34

Rehobothschool

Koninginnelaan 46

Declaratie bijzondere zorgkosten via
belastingaangifte
Leven met een handicap of chronische ziekte brengt vaak extra kosten
met zich mee. Meerkosten voor bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks
leven voor u duurder is dan voor anderen.

Er zijn verschillende regelingen om
die meerkosten te compenseren. Die
compensatie is nooit volledig. Maar
de regelingen helpen wel. Maak er
gebruik van!

Op de website www.meerkosten.nl
kunt u terecht voor informatie over:
• Aftrek van specifieke zorgkosten,
aangifte inkomstenbelasting over
2014

• Andere belastingvoordelen voor
chronisch zieken en gehandicapten
• Andere inkomensondersteuning in
2015

Inzameladressen voor oud papier
Steun uw vereniging of instelling door uw papier bij
hen in te leveren. In verband met brandgevaar, alleen
op de inzameldag uw oud papier inleveren.

Instelling/- vereniging:

Inzamellocatie:

Op zaterdag 7 maart 2015 staan de volgende
inzamelaars van oud papier op de genoemde locaties:

Blue Socks
Bethelkerk
Alle Hens
P.K.N. Ronde Erf

Meer informatie kunt u vinden op www.acv-groep.nl,
of bel met ACV, telefoon (0900) 20 20 161.

P.K.N. Ruiterijweg
Julianakerk

Parkeerpl. Sportpark Spitsbergen van 07.00 – 13.00 uur
Spanjaardsgoed 7 van 07.00 – 14.00 uur
Parkeerpl.Station West van 098.00 – 12.00 uur
Parkeerpl. Tussen Ronde Erf en Beemdgras van
09.00 – 13.00 uur
Parkeerpl. T.h.v. Bredeschool van 09.00 – 13.00 uur
Pr. Bernhardlaan 26 van 09.00 – 12.00 uur

Dagelijkse inzameling

Inzamellocatie

Rembrandt College

Rembrandtlaan 2 (melden bij concërge)
dinsdag t/m donderdag van 10.30 – 12.30 uur
Parallelweg 8 maandag t/m zaterdag van 09.00 – 17.00 uur
Kerkewijk 77 dagelijks vanaf 14.00 uur
Sportpark Spitsbergen (bij fietsenstalling) continu

Uw papiercontainer moet op de ophaaldag uiterlijk 07.30 uur op de plaats
staan waar u ook uw huisvuil- en GFT-container aanbiedt. Voor alle adressen
waar dagelijks oud papier ingeleverd kan worden kunt u kijken op de
website www.acv-groep.nl

Stichting Jaweh Jireh
St. Vrienden van de Engelenburg
Voetbalvereniging VRC
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Openbare bekendmakingen
INGEDIENDE AANVRAGEN
OM VERGUNNING

Veenendaal > Melding, klacht en bezwaar. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op
deze site is tevens meer informatie te vinden.

Ingediende aanvragen Omgevingsvergunning
• 23-02-2015, 15-103/1672473, plaatsen van een erker,
Longkruid 4, 3903, bouwen
• 24-02-2015, 15-106/1673817, vestigen van nagelstudio,
Wageningselaan 2, 3903, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
• 25-02-2015, 15-111/1676025, kappen van bomen, 1ste
Melmseweg, 3905, kappen
• 25-02-2015, 15-113/1676575, oprichten van een dansschool, Fokkerstraat, 3905, ontheffing
• 25-02-2015, 15-114/1676591, kappen van bomen, tegenover Zeelandia 2 t/m 8, 3901, kappen
• 25-02-2015, 15-116/1676571, plaatsen van een houten
schuur, Vossebes 1, 3903, bouwen
• 26-02-2015, 14-736/1540945, plaatsen van kozijnen en
dakkapel, Kerkewijk 21a/21b, 3901 bouwen
• 02-03-2015, 15-120/1683075, plaatsen van een dakkapel
aan voorzijde woning, De Deel 53, 3902, bouwen
De aanvragen zijn in te zien bij het Omgevingsloket in het
gemeentehuis. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met deze
afdeling via telefoonnummer (0318) 538 538. Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium geen bezwaar mogelijk.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Rectificatie verleende Omgevingsvergunning
In de Veenendaalse Krant van 14 januari 2015 is per abuis een
verleende Omgevingsvergunning niet gepubliceerd. Het gaat om
de volgende vergunning:
• 06-01-2015, OV 2014679 / OLO 1544163, vergroten
van de woning, Korte Molenstraat 4, 3905, deelactiviteit:
bouwen.
De verleende vergunning(en) zijn in te zien bij het
Omgevingsloket in het gemeentehuis. Volgens de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) is het voor belanghebbenden mogelijk binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is
verzonden een bezwaarschrift in te dienen tegen de verleende
vergunning. Dit bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Veenendaal, Postbus 1100,
3900 BC Veenendaal. U kunt ook digitaal het bezwaarschrift
indienen via een webformulier op de gemeente-website.
Dit formulier kunt u vinden via www.Veenendaal.nl > Over

Het college heeft de volgende Omgevingsvergunningen reguliere procedure verleend
• 24-02-2015, OV 2015067 / OLO 1651589, kappen van
een esdoorn, De Tuimelaar 14, 3905 AM, deelactiviteit:
kappen.
• 24-02-2015, OV 2015065 / OLO 1651473, Buurt
Dragonder Noord, 3902, kappen van bomen, deelactiviteit:
kappen.
• 24-02-2015, OV 2015073 / OLO 1652465, kappen van
twee eiken en een berk, Clematis 24 en Magnolia 1, 3904,
deelactiviteit: kappen.
• 25-02-2015, OV 2014674 / OLO 1535581, bouwen
appartementen en commerciële ruimten, Brouwersgracht 65,
75, 85 t/m 123, 3901 TK, deelactiviteit: bouwen.
• 27-02-2015, OV 2015023 / OLO 1618197, legaliseren van
de voorgevel, Valleistraat 75. 3902, deelactiviteit: bouwen.
• 26-02-2015, OV 2014691 / OLO 1549425, wijzigen van
de functie (van slachthuis naar showroom), Nieuweweg 91,
deelactiviteit: ontheffing.
De verleende vergunning(en) zijn in te zien in het gemeentehuis
bij het Omgevingsloket. Volgens de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) is het voor belanghebbenden mogelijk binnen zes weken
na de dag waarop de vergunning is verzonden een bezwaarschrift in te dienen tegen de verleende vergunning. Dit bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. U
kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op www.veenendaal.nl > Over Veenendaal > Melding,
klacht en bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer
informatie te vinden.

Het college maakt bekend dat zij de volgende
vergunning uitgebreide procedure heeft verleend
• 24-02-2015, UV 2014686 / OLO 1548241, brandveilig
gebruik, Rondweg-west 256, 3905, deelactiviteit: gebruik.
De definitieve beschikking wijkt (niet) af van de ontwerpbeschikking. De verleende vergunning is in te zien in het gemeentehuis
bij het Omgevingsloket. Tegen deze beschikking kan beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die een zienswijze hebben ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden

verweten dat zij met betrekking tot de ontwerpbeschikking
geen, dan wel niet tijdig, een zienswijze hebben ingebracht;
• de adviseurs die over de ontwerpbeschikking hebben geadviseerd;
• (degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp zijn aangebracht).
U kunt uw beroepsschrift richten aan Rechtbank Utrecht, sector
bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

MILIEUBEHEER
Meldingen op grond van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend dat
zij de onderstaande melding op grond van het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben
geaccepteerd:
• Jan Dammers Beheer B.V., Markt 6, 3901 DM Veenendaal,
voor het oprichten van een café.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
A.R.M. Burer van de afdeling Wonen en Leven via telefoon
(0318) 538 538. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep
mogelijk.

MEDEDELINGEN
Voornemen vertrokken naar Land Onbekend
Uit onderzoek van het Klantcontactcentrum van de afdeling
Dienstverlening is gebleken dat onderstaande personen niet
meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisadministratie
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 – Adres – Datum voornemen:
• Laurens,C. – Einsteinstraat 23– 27-02-2015
• Plantegie, R. – Einsteinstraat 23 – 27-02-2015
Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatiedatum uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar
Gemeente Veenendaal, Klantcontactcentrum, Postbus 1100,
3900 BC Veenendaal.

Praktische informatie
De gemeentepagina’s worden samengesteld door Team
Communicatie van de gemeente Veenendaal. Heeft u
vragen over de inhoud van de artikelen? Bel (0318) 538 538.

Bereikbaarheid
Raadhuisplein 1 in Veenendaal,
telefoon (0318) 538 538, fax 510 414.
Postadres: Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.
e-mail: info@veenendaal.nl, website: www.veenendaal.nl
De receptie van het gemeentehuis is op werkdagen geopend
van 8.30 tot 17.00 uur.

Openingstijden balies
Maandag:
17.00 - 20.00 uur
Dinsdag:		
09.00 - 13.00 uur
Woensdag:
09.00 - 13.00 uur
Donderdag: 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag:		
09.00 - 13.00 uur.
Op afspraak kunt u, voor een aantal onderwerpen, ook
op andere tijden terecht. Maak online een afspraak op
www.veenendaal.nl en bekijk de mogelijkheden.

Heeft u vragen?

Huisvuil

• Voor informatie over en vragen aan (de gemeente)
Veenendaal kunt u terecht op onze website.
• Op veenendaal.nl/verlorenofgevonden/ kunt u digitaal een
verloren of gevonden voorwerp melden.
• Voor meldingen over de openbare ruimte (losliggende stoeptegels e.d.) kunt u bellen met telefoonnummer (0318) 538
538 of een melding maken via de website. Het is ook mogelijk om via een SMS-bericht een melding openbare ruimte te
doen via het nummer: 06 - 52866666.
• Geef uw melding over straatverlichting door aan CityTec
via www.citytec.nl > storing melden.
• Als het om dringende zaken of calamiteiten gaat die niet tot
de eerstvolgende werkdag kunnen wachten, kunt u bellen met
telefoonnummer (0318) 538 538. U krijgt vervolgens nadere
informatie over hoe u in contact kunt komen met één van
onze medewerkers.
• Als u een vraag hebt voor de burgemeester of een wethouder,
of een afspraak met hen wilt maken, kunt u het bestuurssecretariaat bellen via telefoonnummer (0318) 538 538.
• Voor informatie over sport in Veenendaal kunt u bellen met
Sportservice, via telefoonnummer (0318) 519 010.

Volgende week worden de grijze minicontainers geleegd.
Uw minicontainer moet vóór 7.30 uur ‘s morgens aan de weg
staan. Grofvuil kunt u brengen naar het afvalbrengstation aan
de Wageningselaan 58, geopend op werkdagen van 8.00 tot
tot 16.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 16.00 uur.
Als u grofvuil heeft en u wilt het laten ophalen, belt u ACV op
0900 20 20 161 (lokaal tarief). Heeft u nog bruikbare spullen
en u wilt het laten ophalen, belt u Restore Kringloop op
0900 123 8 123 (lokaal tarief). Bruikbare spullen kunt u ook
zelf brengen naar Restore Kringloop, Groeneveldselaan 14.
Kijk voor de ophaaldagen (ook van oudpapier en plastic) in
uw persoonlijke afvalkalender via www.acv-afvalkalender.nl.

Dienstverlening via mobiele website Veenendaal
Via m.veenendaal.nl bieden wij gebruikers van een smartphone overal en altijd een deel van onze dienstverlening aan. Het is mogelijk om een
afspraak te maken, een melding door te geven of een vraag te stellen aan de gemeente. Ook onze openingstijden vindt u hier.

woensdag 4 maart 2015

gemeenteraad

Agenda van de gemeenteraad
donderdag 5 maart: beeldvormende avond
dinsdag 10 maart: raadscommissie I
donderdag 12 maart: raadscommissie II
donderdag 19 maart: gemeenteraad

Vergadering van de Raadscommissie I*

Inspreken

DINSDAG 10 MAART 2015 19.30 UUR RAADZAAL

Inspreken is alleen mogelijk tijdens vergaderingen van de raadscommissie. Als u wilt
inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van raadscommissie verzoeken
wij u zich aan te melden op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot
13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl.

Voorzitter: de heer D.S.K. Lochtenberg
Commissiegriffier: de heer W.E.J.M. van Wel
Voorlopige agenda
*De behandeling van onderwerpen kan een half uur eerder of later beginnen dan aangegeven.

Volg de raad

19.30 – 19.45 uur

1.
2.
3.
4.

U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij
te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal.
De vergaderingen zijn ook zowel live als achteraf te volgen via www.veenendaal.
raadsinformatie.nl.

Opening en vaststellen agenda
Vaststellen besluitenlijst 10 februari 2015
Raads- en commissiekalender 2015
Ingekomen stukken

De raad op social media

19.50 – 20.35 uur

5.

Raadsvoorstel Precariobelasting netwerkbeheerders

@RaadVeenendaal

Het onderzoek naar de mogelijkheid van heffing van precariobelasting op kabel- en
leidingwerken is uitgevoerd (motie 30 oktober 2014) en wordt ter kennisname aangeboden aan de raad. Het college heeft een standpunt ingenomen over het heffen van precariobelasting en legt deze aan de raad ter vaststelling voor.

www.facebook.com/RaadVeenendaal

20.40 – 20.50 uur

6.

Raadsvoorstel Eerste herziening exploitatieplan 1e Melmseweg
Op 23 januari 2014 heeft de raad besloten om medewerking te verlenen voor de bouw
van een groot wooncomplex aan de 1e Melmseweg. Daarvoor is met de bouwer ‘De
Veense Poort’ een zogeheten exploitatieovereenkomst afgesloten, maar ook heeft de raad
een exploitatieplan vastgesteld. Daarbij is onder andere dat de bouwer de kosten van
aanleg van riolering en parkeerplaatsen betaalt. De wet bepaalt dat deze afspraak met de
bouwer jaarlijks wordt herzien. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze herziening.

om financieel het hoofd boven water te kunnen houden. Met het oog daarop is er
voor het zittende personeel een sociaal plan opgesteld. Het college vraagt aan de
raad om met dit sociaal plan in te stemmen.
21.10 – 21.25 uur

8.

Behandeling Ingekomen stukken

20.55 – 21.05 uur

7.

Raadsvoorstel Concept sociaal plan gemeenschappelijke regeling
Welstand en Monumenten Midden Nederland

21.30 – 21.45 uur

9.

Welstand en Monumenten Midden Nederland geeft desgevraagd zogeheten welstandsadviezen aan het college voor de verlening van bouwvergunningen. Mede als gevolg
van de economische crisis het aantal bouwvergunningaanvragen fors is afgenomen, is het
noodzakelijk dat Welstand en Monumenten gaat samenwerken met andere organisaties

a. Actieve en passieve informatieplicht
b. Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
c. Rondvraag
Schorsing

Vergadering van de Raadscommissie II*
DONDERDAG 12 FEBRUARI 2015 19.30 UUR RAADZAAL

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld om het onderwerp diversiteit verder
uit te werken en vraagt de raadscommissie om input. Er liggen 4 vragen aan de
raadscommissie voor. Op basis van de uitkomsten wordt het verdere beleid vorm
gegeven.

Voorzitter: de heer E. Stroobosscher
Commissiegriffier: mevrouw R. Breevaart
Voorlopige agenda
*De behandeling van onderwerpen kan een half uur eerder of later beginnen dan aangegeven.

21.45 – 22.15 uur

13.

De raad stelt de kaders van het lokale veiligheidsbeleid vast voor een periode van 4
jaar. Het Integraal Veiligheidsplan wordt aan de raad ter kennisname aangeboden en
de daaraan verbonden prioriteiten ter vaststelling.

19.30 uur Heropening
19.30 – 20.00 uur

10.

Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan: Veilig@Veenendaal 20152018

Raadsvoorstel Beleidsnotitie en Verordening Tegenprestatie 2015
De gemeente is verplicht om op basis van de Participatiewet een verplichting op te nemen
over de tegenprestatie. In de beleidsnotitie staat aangegeven op welke wijze de tegenprestatie in Veenendaal vorm en inhoud kan krijgen. In de verordening wordt het voorgestelde
beleid vastgelegd.

22.20 – 22.40 uur

14a. Raadsvoorstel Kadernota 2016 Veiligheidsregio Utrecht
De raad is uitgenodigd een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2016 van
de Veiligheidsregio Utrecht. Het college heeft een zienswijze voorbereid.

14b. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht 2014
Op grond van het bepaalde in de Wet veiligheidsregio’s stelt de VRU eenmaal per
vier jaar een beleidsplan vast. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen
hun wensen kenbaar maken t.a.v. het beleidsplan. Het college heeft een zienswijze
voorbereid.

20.05 – 21.05 uur

11.

Consultatie Uitganspunten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in passende en adequate onderwijshuisvesting voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. In het Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs wordt een totaalbeeld opgenomen van de ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Hierbij speelt de vraag of de gemeente moet blijven investeren in oude en afgeschreven scholen of dat het beter is om samen met de schoolbesturen
te werken aan fasegewijze vernieuwing. De raadscommissie wordt geconsulteerd over de
7 uitgangspunten van het Integraal Huisvestingsplan.

21.45 – 23.00 uur

15.

23.05 – 23.20 uur

16
21.10 – 21.40 uur

12.

Consultatie Diversiteitsbeleid

Behandeling Ingekomen stukken
a. Actieve en passieve informatieplicht
b. Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
c. Rondvraag

