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Braderie tot 22.00 uur
Naast de 300 winkels en horeca 
in de binnenstad van Veenendaal 
worden 17 juli tussen 12.00 en 
22.00 uur marktkramen neer-
gezet in de Hoofdstraat en op het 

Scheepjeshofplein en omgeving. 
Deze zomerbraderie is inmiddels een 
vertrouwde en succesvolle traditie 
die veel winkelend publiek trekt. De 
winkels blijven voor de gelegenheid 
speciaal een uurtje langer

(tot 22.00 uur) open. Natuurlijk zijn 
er ook allerlei zomerse spullen te 
koop, van zonnebrillen tot bikini’s 
en van koelboxen tot after sun olie. 
Deze producten kunt u meteen 
testen op het stadsstrand naast de 
Bernard van Kreelpoort. Iedereen 
is welkom om te komen picknicken, 
muziek te maken, te dansen, relaxen, 
ontmoeten, en te genieten.

Op de markt kunt u terecht voor 
diverse honingproducten, imker-
artikelen, bijenvolken en dracht-
planten en kunt u genieten van oude 

ambachten. Wethouder Marieke 
Overduin reikt om 11.30 uur de 
zilveren korf uit aan de imker met de 
grootste aanvoer van bijenvolken.

De weersvoorspelling voor vrijdag 17 juli in het centrum van 
Veenendaal: zonnig met tropische temperaturen. Die avond staat 
Winkelstad Veenendaal in het teken van het Zomerfestival. Het 
winkelend publiek wordt onder meer getrakteerd op een feestelijke 
zomerbraderie, swingende cocktails en zonaanbidders. De winkels 
blijven ook een uur langer open tot 22.00 uur. 

Op dinsdag 21 juli 2015 vindt de jaarlijkse Bijenmarkt plaats. Tussen 
08.00 en 13.00 uur is de markt te bezoeken op het evenemententerrein 
aan de Groeneveldselaan 3. 

Zomerfestival 
in Winkelstad 
Veenendaal

Bijenmarkt
21 juli 2015

Kruising Grote Beer - 
Nieuweweg
Van 20 tot en met 24 juli wordt er 
volop gewerkt aan de kruising Grote 
Beer met de Nieuweweg. Dit bete-
kent dat de rijbanen op de Grote 
Beer tijdens de werkzaamheden 
worden versmalt tot één rijbaan per 
rijrichting. De toegankelijkheid van 
de Nieuweweg vanaf de Grote Beer 
kan daardoor ook wisselen en wordt 
met borden aangegeven. 
Op donderdag 23 juli is het kruis-
punt Grote Beer – Nieuweweg 
vanaf 9.00 uur tot 15.00 uur en 
ná 20.00 uur volledig afgesloten 
voor al het autoverkeer vanwege het 
aanbrengen van de asfaltdeklaag. 

Het verkeer wordt omgeleid. Deze 
dag is het kruispunt dus alleen open 
tussen 15.00 uur en 20.00 uur.
Vrijdag 24 juli vanaf 6.00 uur is 
doorgaand verkeer weer mogelijk.

Kruising Nieuweweg – 
Holleweg - Buurtlaan West
De kruising Nieuweweg - Holleweg - 
Buurtlaan West is alleen toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer. De kruising 
wordt voorzien van klinkerverharding 
in de vorm van een verkeersplateau. 
Begin augustus  is dit kruispunt defini-
tief gereed. 

Contact
De aannemer heeft speciaal voor 

deze werkzaamheden een service- 
en informatiepunt ingericht in het 
pand Nieuweweg 37. U kunt daar 
terecht met vragen over de bereik-
baarheid en de werkzaamheden. 
Telefoonnummer 06-13 48 24 72. 
eeft u desondanks nog vragen en/
of opmerkingen over de werkzaam-
heden, dan kunt u contact opnemen 
met de toezichthouder de heer G. 
Ploeg, tel. (0318) 538 538 of e-mail 
gert.ploeg@veenendaal.nl.

U kunt de voortgang van de recon-
structie ook volgen op www.veenen-
daal.nl/werkzaamheden en op 
twitter: @Nieuweweg1501.

• Op vakantie? Licht de buren in
 Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw 

woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post 
weg te halen, de planten water te geven, de auto af en toe eens op de 
oprit te zetten en een lamp aan te doen. U kunt uw buren inlichten door 
middel van de burenkaart die te vinden is op www.politiekeurmerk.nl.

• Bel 1-1-2 bij verdachte situaties
 Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld geluiden 

vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoon-
nummer 1-1-2 moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere 
kans om de inbrekers te pakken.

• Voor de thuisblijvers; let op insluipers
 Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper 

kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen 
enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen 
op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen 
doen of even naar boven. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Voortgang reconstructie
Nieuweweg

Inbrekers gaan
niet met vakantie!

De  reconstructie van de Nieuweweg is in volle gang. De 
rioolwerkzaamheden vinden de komende weken plaats tussen de 
Markiezenhof en de Bevrijdingslaan. In het gedeelte tussen de Grote 
Beer en de kruising Holleweg-BuurtlaanWest legt de aannemer 
parkeerplaatsen en inritten aan. Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 
juli wordt de kruising Grote Beer - Nieuweweg aangepakt.  

De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn 
of dagjes uit. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat 
ze weten dat bewoners van huis zijn. De gemeente Veenendaal en de 
politie vragen u als bewoner van Veenendaal om mee te doen met de 
zomercampagne tegen inbraken. Volg de tips en voorkom een inbraak.

Buren, wij gaan 
op vakantie!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

Naast deze tips, blijft het natuur-
lijk van belang om te zorgen voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk op 
ramen en deuren. Een goedgekeurd 
slot voldoet aan de eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

en herkent u aan het SKG-logo,
1, 2 of 3 sterren en het ® teken. 
Vraag hierover advies aan een 
PKVW-bedrijf.
U vindt uw lokale PKVW-bedrijf
via www.politiekeurmerk.nl.
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Bij Veens komen elke dag hulpvragen 
binnen van mensen uit Veenendaal 
die ondersteuning kunnen gebruiken. 
Oudere mensen bijvoorbeeld die een 
vrijwilliger zoeken voor klusjes in 
huis of een alleenstaande moeder die 
graag de muur van de kinderkamer 
wilt schilderen maar daar zelf niet 

aan toe komt. Wilt u ook ondersteu-
ning bieden aan iemand bij u in de 
wijk? Meld u dan aan via veensvrij-
willigers.nl.
Hier vindt u ook vrijwilligersvacatures 
bij organisaties.

Afgelopen vrijdag bracht gede-
puteerde Pim van den Berg een 
bezoek aan Veenendaal. Wethouder 
Arianne Hollander ontving de 
heer Van den Berg, die Ruimtelijke 
Ordening, Duurzame Energie en 
Binnenstedelijke Ontwikkeling in zijn 
portefeuille heeft. Tijdens het gesprek 

ging het vooral over de ontwikkeling 
van nieuwbouwwijk Veenendaal-oost 
en het Stationskwartier. Het bezoek 
werd afgesloten met een rondlei-
ding door Brouwerspoort. Deze 
drie projecten worden gerealiseerd 
met ondersteuning van de Provincie 
Utrecht.

Helpt u iemand
in uw wijk?

Gedeputeerde 
Pim van den Berg 
bezoekt Veenendaal

Slotbijeenkomst 
project ‘Samen 
Reizen met...’

Project ‘Samen Reizen met...’
In de afgelopen maanden leerden de 
deelnemers van vijf vrijwillige bege-
leiders om zelfstandig met de fiets 
en/of het openbaar vervoer naar hun 
school in Ede te reizen. Zo leerden 
ze hoe ze het beste kunnen fietsen, 
hoe het openbaar vervoer werkt, 
hoe ze zich horen te gedragen in 
het verkeer, hoe ze hun reis kunnen 
uitstippelen en nog veel meer. De 
ervaring leert dat kinderen die zelf-

standig op de fiets of met het open-
baar vervoer naar school reizen, in 
plaats van met een taxibusje, daar 
veel profijt van hebben. Het heeft 
niet alleen een positief effect op hun 
zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale 
activiteit, maar vergroot bovendien 
de mogelijkheden voor vervolgonder-
wijs, stage en werk. 

Meer informatie
Ook in het nieuwe schooljaar start 

er weer een nieuw project ‘Samen 
Reizen met...’ in de gemeente 
Veenendaal. Aanmelden hiervoor 
kan via emailadres leerlingenver-
voer@veenendaal.nl of telefonisch via 
(0318) 538 538.

Drie leerlingen, die deelnamen aan het project ‘Samen Reizen met ...’, 
kregen 2 juli een certificaat uitgereikt namens wethouder Kundic 
als bewijs dat zij zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer 
kunnen reizen. Deze leerlingen maakten voorheen gebruik van het 
aangepaste leerlingenvervoer. De certificaten werden uitgereikt tijdens 
de slotbijeenkomst van het project. In totaal kregen zes leerlingen een 
certificaat.

Eerder 
op de 

hoogte?
Volg de gemeente op 

Facebook & 
Twitter!

facebook.com/gemeenteveenendaal

@gemveenendaal

 
DONDERDAG 16 JULI
15.00 uur Wethouder Marieke Overduin bezoekt het Leger des Heils 

Midden Nederland, Utrechtseweg 266 Amersfoort. 

DINSDAG 21 JULI
11.30 uur Wethouder Marieke Overduin bezoekt de Bijenmarkt  en reikt 

de Zilveren Korf uit, Groeneveldselaan 3 Veenendaal.

Agenda van het college

Op vrijdag 10 juli heeft wethouder 
Marco Verloop het nieuwe pand van 
DOCCO geopend aan de Landjuweel 
in Veenendaal. DOCCO is twee jaar 
geleden gestart met het verlenen van 
IT adviesdiensten aan administratie- en
accountantskantoren. Na de start in 
Hilversum gaat DOCCO nu ook vanuit 
Veenendaal aan de slag.

Elke wijk heeft zijn eigen aandachts-
punten. In de wijken Engelenburg-
noord en het Franse Gat wordt extra 
ingezet op de aanpak van huiselijk 
geweld. 

Aanpak
In deze buurten wordt een aanpak 
vroegsignalering ontwikkeld. Doel 
hiervan is om zorgwekkende situa-
ties te signaleren en hulp te bieden 
voordat sprake is van een onveilige 
situatie. Medewerkers, vrijwilligers 
en leden van de bewonerscommissie 
worden getraind om te kunnen signa-
leren en om te kunnen doorverwijzen 
naar hulpverlening zoals huisarts, 
Veens, jeugdteam of Veilig Thuis. 
Hiervoor volgen ze gezamenlijk een 
training en worden samenwerkingsaf-
spraken gemaakt. De wijkmanagers 
zorgen ervoor dat het onderwerp 
op de agenda blijft staan van alle 
betrokken partijen.

Wat kunt u als bewoner
zelf doen?
Huiselijk geweld is een gevoelig 
onderwerp. Er rust vaak een taboe 
op en men schaamt zich ervoor. 
Daarom is het goed te weten dat u 
ook altijd contact kunt opnemen met 
Veilig Thuis, voor advies of voor een 
melding. Dat kan ook anoniem. Om 
Veilig Thuis in de wijken Engelenburg-
noord en Franse Gat meer bekend-
heid te geven worden posters opge-
hangen en folders verspreid. 

Veilig Thuis
Veilig Thuis is er voor iedereen, jong 
en oud, die te maken heeft met huise-
lijk geweld of kindermishandeling. 
Veilig Thuis geeft advies en biedt 
ondersteuning, ook aan professio-
nals. Veilig Thuis is telefonisch bereik-
baar op 0800-2000. 

Kijk op www.vooreenveiligthuis.nl 
voor meer informatie en wat u kunt 
doen.

Wijkgerichte aanpak huiselijk geweld
Gemeente Veenendaal werkt samen met Patrimonium, Veens en de 
politie in wijkteams. In deze teams werken professionals integraal samen 
aan de leefbaarheid en veiligheid van de buurten. 

Daar maak je je toch sterk voor?EEN VEILIG THUIS

Bel gerust voor hulp en advies 0800 2000 of kijk op www.vooreenveiligthuis.nl

Huiselijkgeweld_stoptnooitvanzelf_297x420_A3.indd   1 20-11-14   16:52
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Openbare bekendmakingen
RECTIFICATIE

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 boven-
genoemde aanvragen is in dit stadium geen bezwaar mogelijk. 

• OV2015290, bouwen van een schuur en erfafscheiding,
’t Achterhuis 15, activiteit: bouwen.

• OV 2015215, herinrichten van de hallen,
Morgenster 2 t/m 214, Poolster 2 t/m 160 en 162 t/m 238, 
activiteit: bouwen

INGEDIENDE AANVRAGEN OM 
VERGUNNING

Ingediende aanvragen Omgevingsvergunning
• 06-07-2015, 15-422/1878319, bedrijf aan huis, 

Debussystraat 4, 3906, ontheffing
• 07-07-2015, 15-425/1880375, vestigen van fysiotherapie-

praktijk in voormalig kantoorpand, Laan der Techniek 22, 
3903, ontheffing

• 09-07-2015, 15-427/1881891, verplaatsen van twee 
esdoorns, Ravelijn 1-7, 3905, kappen van bomen

• 09-07-2015, 15-430/1883085, plaatsen van een
bijgebouw, De Savornin Lohmanstraat 103, 3904, bouwen

• 09-07-2015, 15-432/1884169, plaatsen van een bijgebouw 
met verdieping voor eventuele gastenverblijf,
De Savornin Lohmanstraat 105, 3904, bouwen

• 13-07-2015, 15-440/1887149, plaatsen van een schutting, 
Handjesgras 49, 3905, bouwen

De aanvragen zijn in te zien bij het Omgevingsloket in het 
gemeentehuis van Veenendaal. 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

Het college heeft de volgende 
Omgevingsvergunningen reguliere procedure 
verleend:
• 06-07-2015, OV 2015361 / OLO 1841017,

plaatsen van een digitaal informatiesysteem,  Rondweg West, 
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 06-07-2015, OV 2015362 / OLO 1841165 ,
plaatsen van een digitaal informatiesysteem, Prins Clauslaan, 
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 06-07-2015, OV 2015363 / OLO 1841255,
plaatsen van een digitaal informatiesysteem, Lorentzstraat, 
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 07-07-2015, OV 2015353 / OLO 1761406, plaatsen
overkapping tussen bestaande bergingsdaken, Leeuwerik 85 
en  87, 3906 NH, deelactiviteit: bouwen..

• 06-07-2015, OV 2015364 / OLO 1841313,
plaatsen van een digitaal informatiesysteem, Wageningselaan, 
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 06-07-2015, OV 2015365 / OLO 1841359,
plaatsen van een digitaal informatiebord, “Nieuweweg-noord” 
(parkeerhaven Rondweg-West ter hoogte van nummer 242 A), 
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 08-07-2015, OV2015188 / OLO 1734451, plaatsen houten 
overkapping, Valreep 22, 3904 PH, deelactiviteit: bouwen.

• 08-07-2015, OV 2015223 / OLO 1763251, plaatsen van 
een tijdelijk geluidsscherm (bij fietstunnel Rondweg-oost), 
kadastraal gemeente Veenendaal, sectie K, nummer 4165, 
deelactiviteiten: bouwen en ontheffing.

• 09-07-2015, OV 2015341 / OLO 1831505,
plaatsen van een dakkapel, Gortstraat 80, 3905 BG,
deelactiviteit: bouwen. 

• 09-07-2015, OV 2015386 / OLO 1858295,
realiseren van een 2e inrit, Erasmusstraat 16, 3902 KC,
deelactiviteit: inrit/uitweg.

• 03-07-2015, OV 2015101 / OLO 1669383, nieuwbouw 
van bijeenkomstruimte de “Poster”, Schrijverspark 111, 3901, 
deelactiviteiten: bouwen en ontheffing.

• 10-07-2015, OV 2015271 / OLO 1789589,
plaatsen van een lichtreclame, Zandstraat 61, 3901 CK,
deelactiviteiten: bouwen en reclame.

• 10-07-2015, OV 2014753 / OLO 1596611,
realiseren van een opslagruimte, Wageningselaan 1,
3903 LA, deelactiviteiten: bouwen en ontheffing.

• 10-07-2015, OV 2015350 / OLO 1835471, plaatsen van 
een dakkapel, Slagvink 48, 3906 AG, deelactiviteit: bouwen.

De verleende vergunning(en) zijn in te zien bij het Omgevingsloket 
in het gemeentehuis. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunt u 
binnen zes weken na de dag waarop de vergunning is verzonden een 
bezwaarschrift in dienen tegen de verleende vergunning. Dit kunt u 
digitaal doen via www.veenendaal.nl/bezwaar. Hiervoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Of schriftelijk 
door uw bezwaarschrift te richten aan Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Inzameladressen voor oud papier

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

Instelling/- vereniging Inzamellocatie

Sola Fide Eikenlaan Eikenlaan 3  van 08.00 – 12.00 uur 
Petrakerk/Trefpunt Hoek Kerkewijk/Dennenlaan van 09.00-12.00 uur
Joh. Calvijnschool Duivenwal-West van 09.00 – 11.00 uur

Dagelijkse inzameling Inzamellocatie

Amicale de pétanque Les Sabots Wageningselaan 3a (De Groene Velden)
 maandag en woensdag van 19.00 – 23.00 uur
 woensdag, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur
Toertocht Veenendaal Zandstraat 15, zaterdag van 09.00 – 11.30 uur
Sportvereniging Unitas Sportpark Panhuis, continu

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.

Op zaterdag 18 juli 2015 staan de volgende 
inzamelaars van oud papier op de genoemde locaties:

Energiespeelplaats 
in Veenendaal-oost
in gebruik genomen

Vorige week donderdag heeft 
wethouder Arianne Hollander 
samen met leerlingen van de 
bovenbouw van basisschool Tamim 
de energiespeelplaats officieel in 
gebruik genomen. Kleurplaten van 
de leerlingen zijn verwerkt in de 
picknicktafel die in de speelplaats 

is geplaatst. Basis hiervoor vormde 
het bezoek dat zij een tijdje geleden 
aan DEVO brachten. Daar kregen zij 
uitleg over hoe het energiesysteem 
in de wijk werkt. En de tekeningen 
die zij aan de hand van dat verhaal 
maakten verwerkte Jan van der 
Meulen, de initiatievenmakelaar die 

in Veenendaal-oost werkte, in een 
compositie. De leerlingen verwij-
derden, samen met de wethouder, 
het doek van de picknicktafel. 
Daarmee was de speelplaats ‘offi-
cieel’ geopend. Aansluitend was er 
ijs voor iedereen!
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VERLENGEN BESLISTERMIJN

Het college heeft besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met
maximaal zes weken:
• 07-07-2015, OV 2015286, uitbreiden magazijn en

productieruimte, Landjuweel 1, deelactiviteit: bouwen.

De beslistermijn wordt verlengd in verband met het ontbreken van ad-
viezen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 19-08-2015

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het voor belang-
hebbenden mogelijk binnen zes weken na verzending van dit 
besluit een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit. Dit 
bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en Wethouders van 
Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. U kunt ook digi-
taal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op
www.veenendaal.nl > bestuur en organisatie > inspraak en 
meedenken > bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

VERKEERSBESLUIT

Oplaadpunt voor elektrische motorvoertuigen
Burgemeester en wethouders van Veenendaal hebben het volgende 
verkeersbesluit genomen met betrekking tot het aanwijzen en 
inrichten van twee parkeerplaatsen ten behoeve een oplaadpunt 
voor elektrische motorvoertuigen op de Houtvesterlaan, gelegen 
naar huisnummer 19..

1. Het aanwijzen van twee parkeerplaatsenten behoeve van één 
oplaadpunt voor elektrisch motorvoertuigen;

2. Het inrichten van twee parkeerplaatsen per laadpaal;
3. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht) van toepassing te verklaren 
op dit besluit. 

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere 
belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na die van terin-
zagelegging van het besluit een gemotiveerd beroepschrift sturen 
aan de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.
Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat u tegen het 
ontwerp-verkeersbesluit een zienswijze heeft ingediend of kunt 
aantonen dat u hier redelijkerwijs niet toe in staat was. 

Voorlopige voorziening
Een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u 
dat wilt en u spoedeisend belang heeft, kan bij de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een 
voorlopige voorziening ingediend worden. 

Digitaal indienen
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel 
beschikken voer een elektronische handtekening (DigiD).
Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Kosten en meer informatie 
Zowel voor het instellen van beroep als een voorlopige voorziening 
bent u griffierecht verschuldigd. Via de website www.rijksoverheid.
nl is de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de 
overheid’ te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen 
via (0318) 538 538.

Inzage
Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum 
van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het 
Omgevingsloket van het gemeentehuis.
Nadere informatie kan worden verkregen bij het Omgevingsloket, 
telefoon (0318) 538 538.

WET GELUIDHINDER

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
Uitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 1, 3905MA, 
3905LM Veenendaal
Het gebied rondom de 1e Melmseweg is in het bestemmingsplan 
‘1e Melmseweg’ bestemd als uitwerkingsgebied. De bestemming 
‘Wonen - Uit te werken bestemming’ maakt het mogelijk om in 
het gebied woningbouw te realiseren en zo in te spelen op de 
actuele woningvraag. Het aantal woningen betreft in totaal circa 
256 stuks, bestaande uit zowel grondgebonden als gestapelde 
eenheden. De realisatie van de woningen vindt gefaseerd plaats
(3 fases). Dit uitwerkingsplan betreft fase 1.

Bouwplan
Het uitwerkingsplan 1e Melmseweg fase 1 maakt de bouw van 
circa 86 woningen mogelijk. In het plangebied fase 1 zijn drie 
bouwvlakken opgenomen.

Ligging plangebied
Het plangebied fase 1 wordt globaal begrensd door de
1e Melmseweg aan de oostzijde, de Rondweg-West aan de
noordzijde en door een begraafplaats aan de zuid- en westzijde.

Besluit hogere waarden
Het uitwerkingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het 
akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van 
een aantal woningen binnen het plangebied, vanwege het wegver-
keer op de Rondweg-West en de rijksweg A12, hoger is dan de 
wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. 
Om het uitwerkingsplan te kunnen vaststellen, heeft het college van 
burgemeester en wethouders, onder voorwaarden, op 2 juli 2015 
ontheffing verleend van de voorkeurswaarde en het besluit hogere 
waarden vastgesteld.

Stukken ter inzage
U kunt het besluit met bijbehorende stukken inzien met ingang van 
16 juli 2015 gedurende zes weken bij het Omgevingsloket in het 
gemeentehuis. .

Beroep
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan, gedurende 
de genoemde termijn, tegen dit besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken en primair degenen die zienswijzen tegen 
het ontwerpbesluit hogere waarden hebben ingebracht, beroep 
worden ingesteld bij de Raad van State. Uw bezwaar kunt u 
richten aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s-Gravenhage, onder duidelijke 
vermelding van uw naam en adres alsmede het kenmerk van het 
betreffende besluit hogere waarden. Voor het instellen van beroep 
zijn griffierechten verschuldigd. Hierover ontvangt de indiener 
nader bericht van de Raad van State. 

MEDEDELINGEN

Ontwerp bestemmingsplan Emmerschans
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal maken 
bekend dat met ingang van 16 juli 2015 het ontwerp bestem-
mingsplan ‘Emmerschans’ ter inzage ligt.

Begrenzing
Het plangebied is gelegen aan de Emmerschans, Munnikenschans 
en Moerschans. De planlocatie is gelegen in het noordwestelijke 
deel van de kern Veenendaal.

Inhoud bestemmingsplan 
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de juridische regeling 
voor de bouw van 4 rijenwoningen en 7 starterswoningen in de 
koopsector en 5 rijwoningen in de huursector. Met de herontwikke-
ling zal het pand, waar de voormalige Regenboogkerk gevestigd 
was worden gesaneerd om plaats te maken voor woningbouw. 
Het plan is de laatste fase van de totale herontwikkeling van het 
gebied Emmerschans, Munnikenschans en Moerschans.
 
Geen exploitatieplan 
Aangezien het verhaal van kosten met betrekking tot dit bestem-
mingsplan via een exploitatieovereenkomst is verzekerd, is voor het 
bestemmingsplan geen exploitatieplan opgesteld.

Ontwerp-beeldkwaliteitsplan
Om de architectonische kwaliteiten te waarborgen is een beeld-
kwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan zal na de vaststel-
ling door de raad aan de welstandnota worden toegevoegd. 
Hierdoor kan het beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor het 
bouwplan dienen. 

Ter inzage
Het plan, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit 
liggen met ingang van donderdag 16 juli 2015 gedurende 
zes weken (dus tot en met 27 augustus 2015) ter inzage in het 
gemeentehuis bij het Omgevingsloket. 

Website
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het ontwerpbe-
stemmingsplan inzien. Deze publicatie kunt u ook terugvinden op 
de website van de gemeente www.veenendaal.nl 

Reageren
Tot en met 27 augustus 2015 kan een ieder zijn of haar ziens-

wijzen ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan en het ontwerp-
besluit bij voorkeur schriftelijk, maar ook mondeling indienen. 

Schriftelijk
Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van Veenendaal, postbus 1100, 
3900 BC Veenendaal. 
Mondeling
Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een 
afspraak maken met Jan van Manen van de afdeling Wonen 
en Leven (week 29, 30 en 31) en An van de Weerdhof (week 
32,33,34 en 35) via telefoonnummer (0318 )538 538.

Crisis- en herstelwet
Dit ontwerp-wijzigingsplan betreft tevens een project als bedoeld 
in afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet. Dat 
betekent onder meer dat bijzondere procedurele bepalingen van 
toepassing zullen zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu 
nog niet aan de orde.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over het indienen van zienswijzen, het plan 
of het ontwerpbesluit kunt u eveneens contact opnemen met Jan 
van Manen (week 29,30 en 31) en An van de Weerdhof (week 
32,33,34 en 35) van de afdeling Wonen en Leven via bovenge-
noemd telefoonnummer.

Vastgesteld uitwerkingsplan 1e Melmseweg,
fase 1
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend dat 
zij het uitwerkingsplan 1e Melmseweg, fase 1 op 30 juni 2015 
hebben vastgesteld. Het ontwerp van dit plan heeft al eerder ter 
inzage gelegen. 

Begrenzing
Het plangebied betreft de percelen kadastraal bekend gemeente 
Veendaal, sectie G, nummer 1052, 1053, 1054, 1055, 
1056, 1202, 1371 ged. en 1262 ged. en is gelegen aan de 
1e Melmseweg te Veenendaal. De 1e Melmseweg betreft een 
ontsluitingsweg, welke begint en eindigt op de Nieuweweg. Het 
plangebied wordt globaal begrensd door de 1e Melmseweg aan 
de oostzijde, de Rondweg West aan de noordzijde en door een 
begraafplaats aan de zuid- en westzijde.

Inhoud uitwerkingsplan 
Het uitwerkingsplan “1e Melmseweg, fase 1” voorziet in de juri-
disch-planologische regeling  voor de bouw van ca. 86 woningen 
aan de 1e Melmseweg.
Vaststelling
Tegen het ontwerp uitwerkingsplan zijn geen zienswijzen inge-
diend. Bij de vaststelling van het plan zijn ten opzichte van het 
ontwerpplan geen wijzigingen aangebracht.

Ter inzage
Het vastgestelde uitwerkingsplan met bijlagen en het vaststellings-
besluit liggen met ingang van donderdag 16 juli 2015 gedurende 
zes weken (dus tot en met 27 augustus 2015) ter inzage in het 
gemeentehuis bij het Omgevingsloket. 

Website
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het vastgestelde 
uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken inzien. 

Beroep
Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan is beroep mogelijk gedu-
rende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroeps-
termijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan 
ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag 17 juli 2015. Gedurende de 
hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen belang-
hebbenden beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het 
uitwerkingsplan. Omdat geen zienswijzen zijn ingebracht is het 
instellen van beroep slechts mogelijk voor belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp uitwerkingsplan.
Beroep kan men indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Indien beroep is ingesteld kan men ook een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het 
instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening zijn kosten verbonden.
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking 
op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze 
termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State en dit verzoek is gehonoreerd.



woensdag 15 juli 2015

gemeentenieuws

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over de beroepsprocedure of het plan 
kunt u contact opnemen met Gert Drost van de afdeling Wonen & 
Leven, team Ruimtelijke Ordening en Bouwen, via telefoonnummer 
(0318) 538 538.

Vastgesteld exploitatieplan 1e Melmseweg
(2e herziening)
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken bekend dat 
zij het exploitatieplan 1e Melmseweg (2e herziening) op 25 juni 
2015 hebben vastgesteld. Het ontwerp van dit plan heeft al eerder 
ter inzage gelegen. 

Begrenzing
Het exploitatiegebied betreft de percelen kadastraal bekend 
gemeente Veendaal, sectie G, nummer(s) 963, 1052, 1053, 
1054, 1055, 1056, 1076, 1077 ged., 1202, 1203, 1204, 
1251 ged., 1262, 1292, 1293, 1371 ged., en 1503 ged..
en is gelegen aan de 1e Melmseweg te Veenendaal. De 1e 
Melmseweg betreft een ontsluitingsweg, welke begint en eindigt op 
de Nieuweweg. Het plangebied wordt globaal begrensd door de 
1e Melmseweg aan de oostzijde, de Rondweg West aan de noord-
zijde en door een begraafplaats aan de zuid- en westzijde.

Exploitatieplan
Het exploitatieplan maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan 
dan wel het uitwerkingsplan en biedt de gemeente de mogelijk-
heid om kosten die zij met de ontwikkeling maakt, te verhalen op 
verschillende eigenaren in het exploitatiegebied. Het exploitatie-
plan waarborgt daarmee de economische uitvoerbaarheid van 
het uitwerkingsplan. Dit is verplicht volgens de Wet ruimtelijke 
ordening.
Vaststelling
Tegen het ontwerp exploitatieplan zijn geen zienswijzen ingediend. 
Bij de vaststelling van het plan zijn ten opzichte van het ontwerp-
plan geen wijzigingen aangebracht.

Ter inzage
Het vastgestelde exploitatieplan met bijlagen en het vaststellings-
besluit liggen met ingang van donderdag 16 juli 2015 gedurende 
zes weken (dus tot en met 27 augustus 2015) ter inzage in het 
gemeentehuis bij het Omgevingsloket. 

Website
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het vastgestelde 
uitwerkingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken inzien. 

Beroep
Tegen het vastgestelde exploitatieplan is beroep mogelijk gedu-
rende 6 weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroeps-
termijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan 
ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag 17 juli 2015. Gedurende de 
hierboven genoemde termijn van terinzageligging kunnen belang-
hebbenden beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van 
het exploitatieplan. Omdat geen zienswijzen zijn ingebracht is het 
instellen van beroep slechts mogelijk voor belanghebbenden aan 
wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp exploitatieplan.
Beroep kan men indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Indien beroep is ingesteld kan men ook een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het 
instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening zijn kosten verbonden.
Het besluit tot vaststelling van het exploitatieplan treedt in werking 
op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze 
termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State en dit verzoek is gehonoreerd.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over de beroepsprocedure of het plan 
kunt u contact opnemen met Gert Drost van de afdeling Wonen & 
Leven, team Ruimtelijke Ordening en Bouwen, via telefoonnummer 
(0318) 538 538.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Carrefour’
De gemeenteraad van Veenendaal heeft in zijn vergadering van 
25 juni 2015 het bestemmingsplan ‘Carrefour’ (gewijzigd) vastge-
steld. Tevens heeft de raad het besluit genomen om geen exploita-
tieplan vast te stellen.
Inhoud bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in de juridische rege-
ling voor een functiewijziging van het kantoorgebouw Carrefour, 

aan De Vijftien Morgen 1-27. Met het bestemmingsplan wordt 
beoogd de realisering van wooneenheden in het gebouw mogelijk 
te maken. 

Exploitatieplan
Er is geen ontwerp exploitatieplan vastgesteld omdat met de eige-
naar van het gebouw een exploitatieovereenkomst is gesloten. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit het gebouw Carrefour en de daarbij 
behorende grond. Het perceel is gelegen aan de Vijftien Morgen 
en wordt aan de oostzijde begrensd door Het Boompjesgoed. Met 
de begrenzing van het plangebied is rekening gehouden met een 
voorgenomen herinrichting van de omliggende grond. 

Wijziging in het bestemmingsplan
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is een wijziging in 
het plan verwerkt. Deze wijziging betreft de verplichting tot het 
beschikbaar zijn van voldoende parkeergelegenheid voor de 
toegelaten functies in het plangebied. Deze verplichting was tot 
voor kort geregeld in de bouwverordening.  

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met bijlagen liggen 
met ingang van 16 juli 2015 gedurende zes weken (dus tot en 
met 26 augustus 2015) ter inzage in het gemeentehuis bij het 
Omgevingsloket. 

Website
Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het gewijzigd 
vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 
stukken inzien. 

Beroep
Gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan. 
Het instellen van beroep is mogelijk voor degenen die tijdig 
zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbesluiten. 
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbe-
stemmingsplan en het ontwerpbesluit geen exploitatieplan vast te 
stellen, kunnen eveneens beroep instellen. Tegen de wijziging in 
het bestemmingsplan kan een ieder beroep instellen. 

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Indien beroep is gesteld kan tevens een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Aan zowel het 
instellen van beroep als het indienen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening zijn kosten verbonden. U krijgt hiervan bericht 
van de Raad van State.

Het besluit tot vaststelling c.q. het bestemmingsplan treedt in 
werking op 27 augustus 2015, tenzij binnen deze termijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat 
geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is 
beslist.

Crisis- en herstelwet
Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Carrefour’ 
is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de 
beroepstermijn van zes
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aange-
voerd.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over de beroepsprocedure of het vastge-
stelde bestemmingsplan, kunt u contact opnemen met de heer J. 
van Manen van de afdeling Beleid en Ontwikkeling, via telefoon-
nummer (0318) 538 538.

Ontwerp uitwerkingsplan De Erven kavel 5, 
Buurtstede Veenendaal-oost
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerp uitwerkingsplan De Erven kavel 5 met ingang van 16 juli 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied
Het uitwerkingsplan De Erven kavel 5 ligt in de woonwijk 
Veenendaal-oost. Deze wijk ligt tussen de Rondweg-oost, de 
Buurtlaan-oost, de Dragonderweg en het Benedeneind. De wijk is 
opgesplitst in een middendeel, een zuidelijk deel en een noordelijk 
deel. Het middendeel, de wijk Buurtstede, wordt nu gerealiseerd. 
De wijk Buurtstede bestaat uit de buurtschappen De Ontmoeting 
(noordwest), De Erven (noordoost), De Straten (zuidoost) en De 
Hoven (zuidwest).

Inhoud van het plan
In het deelplan kavel 5 van De Erven komt één woning aan de 
oostzijde van de wijk Buurtstede. In dit deel van Buurtstede worden 
groepsgewijs vrije kavels uitgegeven waarop via particulier 
opdrachtgeverschap woningen worden ontwikkeld. Deze kavel ligt 
in het buurtschap De Erven aan het Van Hunnikerf.

De woningen in Veenendaal-oost worden gebouwd volgens het 
idee van Nieuw Wonen. Dat betekent dat de bewoners altijd in 
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ongeacht beperkingen, leef-
tijd of achtergrond.

Er liggen geen bouwtekeningen of schetsen van de woningen ter 
inzage.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan met de daarbij behorende verbeel-
ding ligt met ingang van 16 juli 2015 gedurende zes weken (dus 
tot en met 26 augustus 2015) ter inzage bij het Omgevingsloket in 
het gemeentehuis.

Digitale publicaties
Deze publicatie is ook geplaatst in de Staatscourant en het 
Gemeenteblad d.d. 15 juli 2015. Via de zoekpagina https://
zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u deze publicaties terug-
vinden.

Reageren
Tot en met 26 augustus 2015 kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan bij voor-
keur schriftelijk, maar ook mondeling indienen.

Schriftelijk
Uw zienswijze sturen aan burgemeester en wethouders van 
Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Mondeling
Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een 
afspraak maken met de heer J. van Manen van de afdeling Wonen 
en Leven, via telefoonnummer (0318) 538 538.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over het plan kunt u contact opnemen met 
de heer J. van Manen van de afdeling Wonen en Leven, via tele-
foonnummer (0318) 538 538.

Ontwerp uitwerkingsplan De Erven kavel 9, 
Buurtstede Veenendaal-oost
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerp uitwerkingsplan De Erven kavel 9 met ingang van 16 juli 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied
Het uitwerkingsplan De Erven kavel 9 ligt in de woonwijk 
Veenendaal-oost. Deze wijk ligt tussen de Rondweg-oost, de 
Buurtlaan-oost, de Dragonderweg en het Benedeneind. De wijk is 
opgesplitst in een middendeel, een zuidelijk deel en een noordelijk 
deel. Het middendeel, de wijk Buurtstede, wordt nu gerealiseerd. 
De wijk Buurtstede bestaat uit de buurtschappen De Ontmoeting 
(noordwest), De Erven (noordoost), De Straten (zuidoost) en De 
Hoven (zuidwest).

Inhoud van het plan
In het deelplan kavel 9 van De Erven komt één woning aan de 
oostzijde van de wijk Buurtstede. In dit deel van Buurtstede worden 
groepsgewijs vrije kavels uitgegeven waarop via particulier 
opdrachtgeverschap woningen worden ontwikkeld. Deze kavel ligt 
in het buurtschap De Erven aan het Van de Polerf.

De woningen in Veenendaal-oost worden gebouwd volgens het 
idee van Nieuw Wonen. Dat betekent dat de bewoners altijd in 
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ongeacht beperkingen, leef-
tijd of achtergrond.

Er liggen geen bouwtekeningen of schetsen van de woningen ter 
inzage.
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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.
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?
• 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 stoep-

tegels e.d.) kunt u bellen met telefoonnummer (0318) 538 
538 of een melding maken via de website. Het is ook moge-
lijk 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 bestuurs-
secretariaat bellen via telefoonnummer (0318) 538 538. 

• Voor informatie over sport in Veenendaal kunt u bellen met 
Sportservice, via telefoonnummer (0318) 519 010.  

Huisvuil
Volgende week worden de bruine 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.

Praktische informatie

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan met de daarbij behorende verbeel-
ding ligt met ingang van 16 juli 2015 gedurende zes weken (dus 
tot en met 26 augustus 2015) ter inzage bij het Omgevingsloket in 
het gemeentehuis. 

Digitale publicaties
Deze publicatie is ook geplaatst in de Staatscourant en het 
Gemeenteblad d.d. 15 juli 2015. Via de zoekpagina https://
zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u deze publicaties terug-
vinden.

Reageren
Tot en met 26 augustus 2015 kunnen belanghebbenden ziens-
wijzen op het ontwerp uitwerkingsplan bij voorkeur schriftelijk, 
maar ook mondeling indienen.

Schriftelijk
Uw zienswijze sturen aan burgemeester en wethouders van 
Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Mondeling
Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een 
afspraak maken met de heer J. van Manen van de afdeling Wonen 
en Leven, via telefoonnummer (0318) 538 538.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over het plan kunt u contact opnemen met 
de heer J. van Manen van de afdeling Wonen en Leven, via tele-
foonnummer (0318) 538 538.

Ontwerp Uitwerkingsplan De Erven deelplan 15, 
Buurtstede Veenendaal-oost
Burgemeester en wethouders van Veenendaal maken op grond 
van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het 
ontwerp ‘Uitwerkingsplan De Erven deelplan 15’ met ingang van 
16 juli 2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied
Het uitwerkingsplan ligt in de woonwijk Veenendaal-oost. 
Deze wijk ligt tussen de Rondweg-oost, de Buurtlaan-oost, de 
Dragonderweg en het Benedeneind. Deze wijk is opgesplitst in een 
middendeel, een zuidelijk deel en een noordelijk deel. Het midden-
deel, de wijk Buurtstede, wordt nu gerealiseerd. De wijk Buurtstede 
bestaat uit de buurtschappen De Ontmoeting, De Erven, De Straten 
en De Hoven. Het uitwerkingsplan heeft betrekking op een deel 
van het buurtschap De Erven.

Inhoud van het plan
Het uitwerkingsplan betreft de bouw van 8 grondgebonden 

woningen in het buurtschap De Erven. Het gaat om het project ‘Het 
Schaepserf – fase 3’ van Van Wanrooij. Dit project ligt aan het 
Van den Oosterkamperf.

De woningen in Veenendaal-oost worden gebouwd volgens het 
idee van Nieuw Wonen. Dat betekent dat de bewoners altijd in 
hun eigen wijk kunnen blijven wonen, ongeacht beperkingen, leef-
tijd of achtergrond.

Er liggen geen bouwtekeningen of schetsen van de woningen ter 
inzage.

Ter inzage
Het ontwerp uitwerkingsplan met de daarbij behorende verbeel-
ding ligt met ingang van donderdag 16 juli 2015 gedurende 
zes weken (dus tot en met 26 augustus 2015) ter inzage bij het 
Omgevingsloket in het gemeentehuis. 

Digitale publicatie
Deze publicatie is ook geplaatst in het Gemeenteblad en de 
Staatscourant d.d. 15 juli 2015.
In deze publicatie staat een link waarmee u het uitwerkingsplan in 
PDF-formaat kunt downloaden.
Via de zoekpagina https://zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u 
deze publicatie terugvinden. 

Reageren
Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling zienswijzen op het ontwerp uitwerkingsplan naar voren 
brengen.

Schriftelijk
Uw zienswijze sturen aan burgemeester en wethouders van 
Veenendaal, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

Mondeling
Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een 
afspraak maken met de heer J. van Manen van de afdeling Wonen 
en Leven, via telefoonnummer (0318) 538 538.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft over het plan kunt u contact opnemen met 
de heer J. van Manen van de afdeling Wonen en Leven, via tele-
foonnummer (0318) 538 538.

Besluit 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 besloten om van onderstaande personen 

ambtshalve gegevens op te nemen van vertrek naar een onbekend 
land.

Geslachtsnaam en voorletters - Adres - Datum besluit
• Duijts, H. - Zandstraat 111 Bis - 10-07-2015
• Taha Hassan Sidahm-Frah - Sprenkelaar 16 - 10-07-2015 

 
Bezwaarclausule
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere 
belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. 
In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:
- uw naam, adres, datum en ondertekening;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen

gericht is;
- de reden waarom u bezwaar instelt.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webfor-
mulier op het digitale loket van de gemeente-website (trefwoord: 
‘bezwaar en beroep’). Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Op onze site is tevens meer 
informatie te vinden.
Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als 
u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening 
ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres 
daarvoor is Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze 
site is tevens meer informatie te vinden.

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
• K. Tagherbit - Zuiderkruis 173 - 08-07-2015

Tegen het voornemen kunt u binnen twee weken na publicatie-
datum uw zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Dit kan naar 
Gemeente Veenendaal, Klantcontactcentrum, Postbus 1100, 3900 
BC Veenendaal.
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Agenda van de gemeenteraad

donderdag 10 september: beeldvormende avond
dinsdag 15 september: raadscommissie I
donderdag 17 september: raadscommissie II
donderdag 24 september: raadsvergadering

De raad op social media

@RaadVeenendaal                        www.facebook.com/RaadVeenendaal @RaadVeenendaal                        www.facebook.com/RaadVeenendaal 

Besluiten gemeenteraad
KADERNOTA MAANDAG 6 JULI 2015

Tijdelijke vervanging raadslid Veen
Dhr. R.J.P.J. Veen, fractie VVD,  is voor een periode van 16 weken vervangen door de heer S.C. Gerritsen. 

Kadernota 2016-2019
De Kadernota 2016-2019 is geamendeerd vastgesteld. Het (geamendeerde) raadsbesluit is met 
26 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, 
ProVeenendaal, CDA. Tegen stemden: Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks.

Ingediende amendementen

Amendement Onderwerp / inhoud Ingediend 
door fracties Stemverhouding

A1 Verhogen OZB GroenLinks, SP, PvdA  Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor stemden: 
SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, 
ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal.   

A2 Gemeentelijk vastgoed; kostenbeheersing exploitatiekos-
ten 2016-2017 handhaven

VVD, PvdA Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor stemden 
voor: VVD, PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, ProVee-
nendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, GroenLinks. 

A3 Wijkregisseurs; budget € 220.000 m.i.v. 2017 komt te 
vervallen

VVD, SP Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

 

Ingediende moties

Motie Onderwerp / inhoud Ingediend 
door fracties Stemverhouding

M1 Invoeren Tilburgs model WOZ-waarde beoordelen VVD, D66, 
ChristenUnie, SP

Aangenomen met 32 stemmen voor en 1 stem tegen. Voor stemden: 
ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenen-
daal, SP, PvdA. Tegen stemde: GroenLinks.  

M2 Wijzigen Planning & Controlcyclus, invoeren 2e Bestuurs-
rapportage

SGP, D66, CDA, SP, 
GroenLinks, PvdA, 
Lokaal Veenendaal, 
VVD, ProVeenendaal

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

M3 Monument begraafplaats, locatie kindergrafveld ChristenUnie, CDA, 
SP, PvdA, VVD, Lokaal 
Veenendaal, D66, 
ProVeenendaal, SGP, 
GroenLinks

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

M4 Opruimacties zwerfvuil VVD, GroenLinks, SP, 
D66, ChristenUnie, 
PvdA  

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

M5 Blijverslening, langer zelfstandig wonen ProVeenendaal, SP, 
ChristenUnie, 
Lokaal Veenendaal

Aangenomen met 31 stemmen voor en 2 stemmen tegen. Voor 
stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal 
Veenendaal, SP, GroenLinks. Tegen stemde: PvdA. 
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Motie Onderwerp / inhoud Ingediend 
door fracties Stemverhouding

M6 Verkeersveiligheidsanalyse ChristenUnie, VVD, 
ProVeenendaal

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

M7 Parkeertarief daluren instellen Lokaal Veenendaal, 
ProVeenendaal

Verworpen met 16 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal. Tegen 
stemden: SGP, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks.

M8 Leegstaande panden tijdelijke verhuren aan bepaalde 
(community) groepen

D66 Verworpen met 5 stemmen voor en 28 stemmen tegen. Voor stemden: 
D66, GroenLinks. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVee-
nendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA.

M9 Veenendaal en water D66,GroenLinks  Verworpen met 16 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, D66, CDA, GroenLinks. Tegen stemden: SGP, 
VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA.

M10 Bewust inkoopbeleid CDA, GroenLinks, SP, 
PvdA, D66

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

M11 Duurzaam Veenendaal GroenLinks, D66, CDA, 
ChristenUnie, PvdA

Aangenomen met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenen-
daal, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemde: VVD. 

M12 Ondernemersloket, accountmanagement VVD, D66, 
Lokaal Veenendaal

Verworpen met 14 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Voor 
stemden: D66, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP. Tegen 
stemden: ChristenUnie, SGP, CDA, PvdA, GroenLinks.

M13 Alternatieve locatie (deel) warenmarkt Lokaal Veenendaal Verworpen met 14 stemmen voor en 19 stemmen tegen. Voor 
stemden: ChristenUnie, VVD, Lokaal Veenendaal, GroenLinks. Tegen 
stemden: SGP, D66, ProVeenendaal, CDA, SP, PvdA.

M14 Taalondersteuning D66, ChristenUnie, SP, 
GroenLinks 

Aangenomen met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, SGP, D66, ProVeenendaal, SP, GroenLinks. Tegen 
stemden: VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA.

M15 Kansen voor het winkelcentrum CDA, PvdA, Lokaal 
Veenendaal, VVD, SP, 
ProVeenendaal, 
ChristenUnie

Aangenomen met 28 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenen-
daal, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemde: SGP. 

M16 Oprichten bedrijfsverzamelgebouw GroenLinks, SP, D66, 
PvdA

Verworpen met 9 stemmen voor en 24 stemmen tegen. Voor stemden: 
D66, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, 
ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal.  

M17 IW4, oog voor mensen met arbeidsbeperking SP Verworpen met 3 stemmen voor en 30 stemmen tegen. Voor stem-
den: SP, GroenLinks. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, 
ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA.

M18 Extra inspanningen 45-plussers aan het werk D66, CDA, SP, 
GroenLinks, 
Lokaal Veenendaal

Verworpen met 12 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Voor stem-
den: D66, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, GroenLinks. Tegen stemden: 
ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal, PvdA. 

M19 Voortouw nemen Lokaal sociaal akkoord D66, SP Verworpen met 6 stemmen voor en 27 stemmen tegen. Voor stemden: 
D66, SP. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal, 
CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks.

M20 Participatiefonds sociaal domein ChristenUnie, PvdA Verworpen met 15 stemmen voor en 18 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen 
stemden: SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA.

M21 Communicatie sociaal domein VVD, D66, GroenLinks, 
Lokaal Veenendaal, SP, 
ChristenUnie  

Aangenomen met 27 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, 
GroenLinks. Tegen stemden ProVeenendaal, CDA.

M22 Wmo – WTCG-gelden PvdA, SP, GroenLinks, 
ChristenUnie

Verworpen met 13 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemden: SGP, D66, 
VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal.

M23 Wmo, niet verder bezuinigen PvdA, SP, GroenLinks Verworpen met 7 stemmen voor en 26 stemmen tegen. Voor stemden: 
Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks. Tegen stemden: Christen-
Unie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA.

M24 Voorlichting inentingen GroenLinks, SP Ingetrokken

M25 Onderborden FoodValley bij bebouwde kom ChristenUnie, D66, 
CDA, VVD

Aangenomen met 20 stemmen voor en 13 stemmen tegen. Voor 
stemden: ChristenUnie, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal. Tegen 
stemden: SGP, ProVeenendaal, SP, PvdA, GroenLinks.

M26 Big en open data D66, SP, VVD  Aangenomen met 23 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Voor stem-
den: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, SP, GroenLinks. Tegen stemden: 
ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA.

M27 Regelgeving ProVeenendaal, D66, 
VVD

Aangenomen met 33 stemmen voor en 0 stemmen tegen.

De raad is op reces en wenst u een fijne zomer.
De volgende raadsvergadering is op donderdag 24 september 2015.


