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• Benthuizen
• Hazerswoude-Dorp
• Hazerswoude-Rijndijk
• Koudekerk aan den Rijn
Frederik van Eedenplein 4, 2394 EB

Meldpunt grof huisvuil: 071-3428184;

Hazerswoude-Rijndijk, telefoon: 071 - 3428282,

meldingen betreffende kapotte lichtmasten,

E: gemeente@rijnwoude.nl
E: gemeente@rijnwoude.nl

bestrating, bomen, riolering etc.

W: www.rijnwoude.nl
W: www.rijnwoude.nl
		

@gem_rijnwoude
@gem_rijnwoude

		

jongrijnwoude.hyves.nl
jongrijnwoude.hyves.nl

tijdens kantooruren 071-3428282;
071-3428189;
spoedeisende meldingen buiten
kantooruren: 071-3428162.

Herinrichting openbare ruimte
rondom nieuwe Tweeklank

Wegwerkzaamheden Dorpstraat
Hazerswoude-dorp

Van mei t/m oktober wordt de openbare ruimte rondom het nieuwe schoolgebouw De
Tweeklank heringericht. Vanaf maandag 7 mei start aannemersbedrijf Pijnacker BV uit
Woerden met de uitvoering van dit project. Het schoolplein en de omliggende openbare
ruimte worden opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe materialen en straatmeubilair. De
aannemer gaat beginnen met rioleringswerkzaamheden.

Momenteel vervangen wij de hoofdleiding van het gas in de
Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp (tussen Rembrandtlaan en Vincent
van Goghstraat). Inmiddels hebben wij de werkzaamheden aan de
evenzijde afgerond en zijn gestart aan de onevenzijde vanaf de Vincent
van Goghstraat. Hierdoor loopt de tijdelijke eenrichting op dit traject
richting de N209. Het verkeer vanaf de N209 wordt omgeleid via de
Rembrandtlaan. Om het doorstromen van alle (vracht)verkeer mogelijk te houden is het noodzakelijk tijdelijk een parkeerverbod aan de oostelijke zijde van de
Rembrandtlaan in te stellen.

Verkeer
Voor de omwonenden betekent dit dat gedurende de werkzaamheden autoverkeer in de
werkvakken niet mogelijk is. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de auto buiten het
werkgebied te parkeren. In verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten willen wij
u vragen uw auto niet in bochten te plaatsen. Ook doorgaand verkeer zal zo nu en dan last
ondervinden van de werkzaamheden. Over eventuele wegafsluitingen wordt u tijdig geïnformeerd.
Depot Herman Heijermansstraat
Vanaf het einde van week 30 april-4 mei wordt het grasveld aan de Herman Heijermansstraat tijdelijk ingericht als depot. De aannemer gebruikt dit veld gedurende de werkzaamheden als werkterrein voor het opslaan van grond en materialen.
Huisvuil
Voor omwonenden geldt, dat zolang de aanbiedplaats van de huisvuilcontainers bereikbaar
is voor de vuilniswagen u de containers gewoon kunt aanbieden zoals u gewend bent.
Als de aanbiedplaats van uw huisvuilcontainer vanwege de werkzaamheden niet meer te
bereiken is voor de vuilniswagen, moet u de huisvuilcontainers op de voor u dichtstbijzijnde
locatie aanbieden welke voor de vuilniswagen wel bereikbaar is.
Overlast
De werkzaamheden bezorgen de omwonenden en het overige verkeer de nodige overlast.
Wij proberen de uitvoeringsduur en de overlast tot een minimum te beperken. Van u vragen
wij begrip voor de situatie. Wij verwachten de werkzaamheden -afhankelijk van de weersomstandigheden- eind oktober af te ronden.
Inloopavond
Op donderdag 10 mei organiseert de gemeente van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in
het gemeentehuis. Hier kunt u vragen stellen over de uitvoeringswerkzaamheden en een
toelichting krijgen op de werktekeningen.
Mocht u tijdens de uitvoering vragen of klachten hebben dan kunt u contact met opnemen
met de toezichthouder van de gemeente de heer Van der Graaff bereikbaar op telefoonnummer 071-3428110 of bij diens afwezigheid de directievoerder van de gemeente de heer
Van Aken bereikbaar op telefoonnummer 071-3428138.

Hervatting sloop Agrifirm Koudekerk aan
den Rijn start begin mei
Begin mei 2012 wordt de sloop van de gebouwen op het voormalige
Agrifirm terrein in Koudekerk aan den Rijn hervat. VSM Sloopwerken BV uit
Hazerswoude-Dorp gaat dit doen. Dit bedrijf neemt ook de sloop- en asbestverwijdering voor zijn rekening. De sloop duurt tot eind augustus.

Reconstructie Dr. A. Schweitzerlaan Benthuizen
Op maandag 21 mei 2012 start de firma KWS bv met de reconstructie van de Dr. A.
Schweitzerlaan gelegen tussen de kruising met de Ochtenstraat en de kruising met de Prins
Bernhardstraat. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van het asfalt, het aanbrengen van een nieuwe rijweg doormiddel van betonstraatstenen en snelheidsbeperkende
maatregelen. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer 3 weken.
Rioleringswerkzaamheden Christinastraat Benthuizen
Op dinsdag 1 mei 2012 start de firma Vermeulen met rioleringswerkzaamheden in de Christinastraat. De werkzaamheden bestaan
uit het verwijderen van de bestrating tussen de Molenstraat en de
Dorpsstraat, het verwijderen van het oude riool en een duikerverbinding en het aanbrengen van een vuil- en regenwaterriool en een
nieuwe duikerverbinding. Aansluitend brengt de aannemer de definitieve bestrating aan.

Papier ophalen in mei 2012
In mei wordt op onderstaande data het oud papier bij u opgehaald.
Wilt u ervoor zorgen dat op de ophaaldagen het oud papier op tijd aan de weg staat?
Hazerswoude-Dorp
Avanti
R.K. Basisschool
“St. Michaël”
De Springplank
		
		
Ned. Herv. Gemeente
		

halen / brengen
halen huis aan huis
brengen:
locatie: V. van Goghstraat
brengen locatie:
Parkeerplaats Heerenlaan
achter de school
brengen:
locatie Westeinde 27

Hazerswoude-Rijndijk
PKN Jeugdraad
R.K. Basisschool
“De Tweeklank”
		
O.Basisschool
“J.P.F. Steijaert”

halen / brengen
halen huis aan huis
brengen locatie:
Parkeerplaats bij de sportvelden a.d. Sweelincklaan
brengen
locatie J. Haydnlaan 1

VSM Sloopwerken zal eerst de asbest uit het pand verwijderen en daarna het gebouw
slopen. Hierdoor wordt gevaar voor asbestbesmetting tijdens de sloop vermeden. De
aannemer zal sproei-installaties op de kranen toepassen om stofoverlast te voorkomen.
Medewerkers van VSM Sloopwerken BV streven er naar overlast zoveel mogelijk te beperken.
In april 2011 is de sloop van het voormalige pand van Agrifirm in Koudekerk aan den Rijn
stil gelegd. Sindsdien is uitgebreid en diepgaand dan voorheen onderzoek gedaan naar het
voorkomen van asbest. Het onderzoek is afgerond en het werk is opnieuw aanbesteed.
Voor vragen kunnen inwoners terecht bij de heer V. de Groot, opzichter op het werk en
bereikbaar via 06-47520615. Tijdens werkdagen wordt gesloopt van 7.00 uur tot 17.00 uur.
v

datum / tijd
12 mei
23-25 mei
8-10 mei

Continue brengen!
Westeinde 27a
datum / tijd
12 mei
7-9 mei

21-25 mei

Benthuizen
O.B.S. Arnoldus van Os/
SOW de Hoeksteen
Jongerensocieteit
De Schuilplaats

halen / brengen
halen
huis aan huis
halen aan huis

datum / tijd
16 mei
3 mei

Koudekerk a/d Rijn
Kunst Na Arbeid

halen / brengen
huis aan huis

datum / tijd
2 juni
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De kerncontactavonden komen er weer aan

Herdenking van de gevallenen
Op vrijdag 4 mei aanstaande worden op vele plaatsen in ons land de gesneuvelden uit de
voorbije oorlogen herdacht. Ook de actualiteit speelt daarbij een rol. Het is goed dat wij in
Nederland op de dag vóór Bevrijdingsdag stilstaan bij de offers die door tallozen zijn en nog
steeds worden gebracht voor de vrijheid.
In Rijnwoude worden op drie plaatsen herdenkingsbijeenkomsten gehouden, namelijk in
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en in Koudekerk aan den Rijn. In de laatste twee
kernen worden door leden van het gemeentebestuur kransen gelegd. Een ieder is van harte
uitgenodigd (één van) deze herdenkingen bij te wonen.
Herdenking in Hazerswoude-Dorp
Voorafgaand aan de herdenking bij het monument achter het gemeentehuis te
Hazerswoude-Rijndijk, worden in Hazerswoude-Dorp, zoals ook in voorgaande jaren, de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Deze herdenkingsbijeenkomst vindt dit
jaar plaats in De Korenaar, Dorpsstraat 183 en begint om 19.00 uur. Na afloop, om ongeveer 19.30 uur, heeft ieder nog ruim de gelegenheid om de herdenking aan de Rijndijk bij te
wonen.
Herdenking in Hazerswoude-Rijndijk
De herdenking in Hazerswoude-Rijndijk begint in het Gemeentehuis. Hier bent u vanaf
19.30 uur welkom.Vanaf ongeveer 19.50 uur wordt de herdenking - na een korte stille tocht
- voortgezet bij het monument aan de Bilderdijklaan. Hier wordt om 20.00 uur een plechtige
stilte van twee minuten in acht genomen.
Herdenking in Koudekerk aan den Rijn
In Koudekerk aan den Rijn wordt om 19.00 uur in de Brugkerk een herdenkingsdienst
gehouden. Aansluitend vertrekt om 19.35 uur, vanaf het parkeerterrein bij deze kerk,
een stille tocht naar het monument op de algemene begraafplaats aan de Hoogewaard.
Ook hier wordt om 20.00 uur een plechtige stilte van twee minuten in acht genomen.
De herdenking in Koudekerk aan den Rijn vindt plaats in nauwe samenwerking met de
Oranjevereniging “Koudekerk”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vlaggen op 4 mei
Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang (circa 21.00 uur) worden de vlaggen in Nederland halfstok gehangen. De vlaggen blijven sinds een paar jaar halfstok. Op veel plaatsen vinden er
na 20.02 uur nog steeds activiteiten plaats in het kader van de dodenherdenking. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan de gevoelens van oorlogsoverlevenden en nabestaanden van oorlogsslachtoffers en aan het ingetogen karakter van de avond van de vierde
mei, waarbij het respect van de doden centraal staat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAAT HET EVEN STIL ZIJN IN RIJNWOUDE!
Op vrijdagavond 4 mei wordt van 20.00 uur tot 20.02 uur in het hele land een plechtige
stilte in acht genomen. Een ieder wordt opgeroepen gedurende deze twee minuten ook
werkelijk stil te zijn en stil te staan bij datgene dat voor hem of haar belangrijk is, waar het
gaat om herdenken rond oorlog en vrede, onderdrukking en vrijheid, democratie en dictatuur. En, als u onderweg bent op 4 mei rond 20.00 uur, dan is het echt niet gek om even stil
te gaan staan.
Aan hen die vermakelijkheden en/of horecagelegenheden (bedrijf/clubgebouw/verenigingsgebouw) exploiteren willen wij met klem vragen de exploitatie op 4 mei aan te passen aan
de herdenking die dan plaatsvindt: in ieder geval geen openbare vermakelijkheden te houden tussen 18.00 - 21.00 uur!

Uitleenhesjes voor verkeersregelaars bij
evenementen
In gemeente Rijnwoude worden regelmatig evenementen georganiseerd waarbij verkeersregelaars nodig zijn. Deze verkeersregelaars worden door de burgemeester aangesteld en volgen jaarlijks
een instructie. Voor verenigingen en vrijwilligers zjjn deze hesjes
vaak een grote investering. Gezien het maatschappelijk belang
heeft gemeente Rijnwoude een aantal van deze hesjes in voorraad
genomen. Deze hesjes voldoen aan de (nieuwe) wettelijke eisen.
Vanaf nu is het dus mogelijk om bij gemeente Rijnwoude hesjes te
lenen.
Uitlenen hesjes
Wanneer u als organisator van een evenement verkeersregelaars
moet inschakelen, kunt u de hesjes lenen tegen een borgsom
(voorwaarde is wel dat ze op dat moment beschikbaar zijn). De
borgsom bedraagt € 10,- per hesje (met een maximum van € 50,-). De hesjes zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. Bij de receptie kunt u een uitleenformulier invullen en de
borgsom betalen. Na afloop van het evenement moeten de hesjes binnen drie werkdagen
teruggebracht worden. Als u de hesjes op tijd en in correcte staat inlevert ontvangt u de
borgsom volledig retour.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken,
tel. 071-3428233.
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Wilt u dit jaar ook (weer) naar de kerncontactavonden? Schrijft u dan alvast de datum van
uw voorkeur in uw agenda.
-

Donderdag 24 mei, Benthuizen én Hazerswoude-dorp
Donderdag 7 juni, Koudekerk aan den Rijn én Hazerswoude-Rijndijk

Binnenkort informeren wij u over de locaties en het programma op deze avonden. Houdt de
komende twee weken de Rijnwoude Koerier en onze website goed in de gaten!

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
In de periode van donderdag 19 t/m woensdag 25 april 2012 zijn de volgende aanvragen
ontvangen:
• Melding van het organiseren van een wandeltocht op het Spookverlaat te
Hazerswoude op zondag 27 mei 2012;
• Vergunning voor plaatsen partytent t.b.v. “Energiedag” op het Ambachtsplein
te Hazerswoude-Dorp, op 11 en 12 mei 2012
Belanghebbenden kunnen binnen twee weken na de datum van deze publicatie een schriftelijke reactie indienen bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Rijnwoude (postbus
115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk). Daarna wordt tot besluitvorming over gegaan.
In de periode van donderdag 19 t/m woensdag 25 april 2012 zijn de volgende vergunningen
/ontheffingen verleend:
• Koninginnedagactiviteiten op parkeerterrein bij Cafetaria Benthuis Café op
30 april 2012 van 09.00 tot 19.00 uur. Verzenddatum: 20 april 2012
• Koninginnedagactiviteiten De Dikke Mug op Ambachtsplein op 30 april
2012 van 14.00 tot 22.30 uur, alsmede jubileum festiviteiten op 27 en 29 april
2012, met muziek. Verzenddatum: 20 april 2012
• Koninginnedagactiviteiten bij Cafe De Egelantier op het Raadhuisplein
te Hazerswoude-Dorp op 28 april 2012 van 19.30 -22.30 uur, 29 april van
15.00 – 20.00 uur en 30 april van 16.00 -20.00 uur. Verzenddatum: 23 april
2012
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken (zie toelichting)
In de periode van donderdag 19 t/m woensdag 25 april 2012 zijn de volgende aanvragen
ingetrokken:
• Het organiseren van een braderie door Fresh Events aan de Prins
Bernhardstraat te Koudekerk aan den Rijn op 5 mei 2012

Voornemen tot verlenen omgevingsvergunningen met toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure (artikel 3.10 Wabo)
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om aan Stichting Wijdezorg
een omgevingsvergunning te verlenen voor het verschaffen van bedrijfsmatige, of in het
kader van verzorging, nachtverblijf aan meer dan 10 personen en het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap op het
perceel Europasingel 2, Koudekerk aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 345109.
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om aan Stichting Wijdezorg
een omgevingsvergunning te verlenen voor het verschaffen van bedrijfsmatige, of in het
kader van verzorging, nachtverblijf aan meer dan 10 personen en het verschaffen van dagverblijf aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap op het
perceel Dorpsstraat 27, Hazerswoude-Dorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
345105.
Het voornemen, het ontwerpbesluit tot verlenen van de omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 mei 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage.
Ingevolge artikel 3.12, lid 5 Wabo kan een ieder gedurende deze termijn een zienswijze
indienen. Tegen het uiteindelijk te nemen besluit kunnen daarentegen slechts belanghebbenden beroep instellen.
Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders
van Rijnwoude, Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk, onder vermelding van “zienswijze tegen voorgenomen verlening omgevingsvergunning 345109 en 345105
Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met de
heer M. Le Fèbre telefoonnummer 0713428179 e-mail m.lefebre@rijnwoude.nl.
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Vergunningen
In de periode van 19-04-2012 tot en met 26-04-2012 zijn de volgende aanvragen
binnengekomen/verleend:

vergunning zonder opschortende voorwaarden worden ingediend en in behandeling worden genomen.
De voorgenomen activiteit leidt, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Benthuizen
Verleende omgevingsvergunning
- BWT nr. 4385 omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik van het pand op het
perceel Koningin Wilhelminastraat 49 t/m 81, Benthuizen.
Datum verzending: 26-04-2012.

Stukken inzien
De stukken liggen ter inzage van donderdag 3 mei 2012 tot en met woensdag 13 juni 2012
aan de balie vergunningen en wijkbeheer in het gemeentehuis van de gemeente Rijnwoude,
Frederik van Eedenplein 4 te Hazerswoude-Rijndijk. U kunt de stukken inzien tijdens werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, op donderdag tot 20.00 uur en op afspraak ook op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Hazerswoude-Dorp
Ingekomen aanvragen om om gevingsvergunning
- BWT nr. 405585 omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel
Ridder Van Montfoortlaan 11, 2391 BW Hazerswoude-Dorp.
Datum indiening: 19-04-2012.

De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag om
een omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting.
Conform artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen
bezwaar of beroep mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te
bereiden besluit rechtsreeks in zijn belang treft.

-

BWT nr. 410845 omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tijdelijke inrit met
dam en duiker t.b.v. project Weidelanden op het perceel kadastraal bekend onder sectie
E, nr. 3296, Hazerswoude- Dorp. Datum indiening: 24-04-2012.

Verleende omgevingsvergunningen
- BWT nr. 320409 omgevingsvergunning het inrichten van een bouwplaats op het perceel
ter hoogte van Rubenslaan 2 en het plaatsen van een bouwbord op perceel ter hoogte
van Hendrick Avercampplantsoen 1, Hazerswoude-Dorp.
Datum verzending: 20-04-2012.
- BWT nr. 345707 omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis (chalet) met
kelderbak en het wijzigen van het gebruik van de woning op het perceel Tuinstraat 20,
2391 BV Hazerswoude-Dorp. Datum verzending: 23-04-2012.
Koudekerk aan den Rijn
Verleende omgevingsvergunning
- BWT nr. 4586 omgevingsvergunning voor het slopen van 3 aaneengesloten loodsen en
het oprichten van 2 vrijstaande loodsen op het perceel Hoogewaard 151, 2396 AN
Koudekerk aan den Rijn. Datum verzending: 26-04-2012.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/
Beschikking beoordelingsplicht
milieu-effectrapportage

De initiatiefnemer kan tot en met woensdag 13 juni 2012 een bezwaarschrift indienen,
gericht aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159,
2300 AD Leiden o.v.v. “bezwaarschrift, Mer-beoordeling A.A.M. Zwetsloot, Bentweg 6 in
Hazerswoude Dorp ”.
De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:
de dagtekening,
een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht,
de naam en adres van de indiener,
de gronden van het bezwaar en
de ondertekening.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van de beslissing wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid
om na indiening van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening aan te vragen.
Dat verzoek moet in tweevoud, samen met een afschrift van uw bezwaarschrift worden
gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. De beschikking treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij
verzoeken u ons een afschrift toe te sturen van uw verzoek.
Meer weten?
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw D. van Dongen (procedureel):
071-4083117, procedurekamer@odwh.nl of de heer H. Beijerbergen (inhoudelijk):
071-4083240.

De Omgevingsdienst West-Holland maakt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijnwoude gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het
volgende bekend.
Op 14 maart 2012 heeft A.A.M. Zwetsloot, Bentweg 6 in 2391 JH Hazerswoude Dorp medegedeeld dat hij voornemens is om zijn bedrijf te wijzigen.
De Omgevingsdienst heeft besloten dat door Maatschap A.A.M. Zwetsloot geen milieueffectrapportage behoeft te worden opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag om omgevings-

Toelichting
Vergunning aanvragen
Vanaf 1 oktober 2010 kunt u geen losse aanleg-, bouw-, gebruiks-, kap-, milieu-, monumenten-, en
sloopvergunning meer aanvragen, maar moet u een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg( Algemene Plaatselijke
Verordening Rijnwoude, APV) en voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
(onder andere) een bestemmingsplan of exploitatieplan. Dit kan digitaal via www.omgevingsloket.nl.
Overige aanvragen voor vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, collecte-, uitwegvergunning
en een APV-melding kunt u direct bij de gemeente indienen, zie www.rijnwoude.nl, onder Producten
en Diensten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vergunningen: 071-3428155 of vergunningen@rijnwoude.nl.
Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning
Voor meer informatie over het indienen van zienswijzen of het inzien van de stukken kunt u contact
opnemen met Vergunningen: 071-3428155 of vergunningen@rijnwoude.nl.
Aangevraagde omgevingsvergunningen: hoe kunt u reageren?
Voordat de gemeente een besluit neemt over een aangevraagde omgevingsvergunning, kunt u
hierop reageren. U kunt nog geen bezwaar indienen, maar wel uw zienswijze. Dit is een brief waarin
u schrijft waarom u tegen het verlenen van de vergunning bent. Tegen aangevraagde vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen. In sommige gevallen kunt u mondeling uw zienswijze geven.
In de bekendmaking leest u hoe, waar en wanneer u uw zienswijze kunt indienen. Zienswijzen zijn
openbaar en worden aan de aanvrager van de vergunning gestuurd. Als u uw zienswijze geheim wilt
houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/of beroepschrift in? Heeft
het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het niet eens bent? Tegen verleende vergunningen kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Rijnwoude, t.a.v.

het college van burgemeester en wethouders, Postbus 115, 2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk. De termijn
waarbinnen u dit moet doen is zes weken na de verzenddatum van het besluit waar u bezwaar tegen
maakt. In uw bezwaarschrift zet u uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrijving
van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college neemt in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. Zo niet, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Tegen sommige vergunningen
kunt u geen bezwaarschrift indienen maar een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het
geval is en binnen welke termijn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bij de rechtbank in Den
Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Telefonisch is de rechtbank te bereiken
onder telefoonnummer 070-3813131.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd
worden. Om u een mogelijkheid te bieden hiertegen actie te ondernemen, kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan een
bouwstop. De voorzieningenrechter kan een dergelijke voorziening treffen. Voor de behandeling van
uw verzoek om een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.
Bezwaar tegen genomen verkeersbesluit
Wilt u bezwaar maken tegen een genomen verkeersbesluit, dan moet u dit doen binnen zes weken na
de datum van publicatie van het verkeersbesluit (de bezwaarprocedure is vergelijkbaar met die van
verleende omgevingsvergunningen).
Stukken inzien
Voordat u een zienswijze over een plan of een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente
indient, kunt u de bijbehorende stukken inzien. Deze liggen tijdens openingstijden bij de balies van
Publiekszaken voor iedereen ter inzage.
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