Houten Actueel
Informatie van de gemeente Houten
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College stemt in met proefverkaveling
De Hoon IVa

Landelijke actie:
chip uw huisdier

Het college van b. en w. heeft ingestemd met de concept-proefverkaveling
voor De Hoon IVa, één van de laatste
onbebouwde gebieden in Houten Zuid.
De proefverkaveling sluit aan bij de
overige bebouwing van De Hoon: een
eilandenstructuur in een waterrijke
omgeving.

Hoe lief en trouw uw huisdier ook is; de
kans dat hij plotseling niet meer thuiskomt, blijft altijd aanwezig. Laat hem
daarom chippen en registeren.

De randvoorwaarden voor de invulling van
De Hoon IVa werden al vastgesteld in de
‘Gebiedsvisie Open Plekken Houten Vinex’,
in december 2006 vastgesteld door de raad.
Daaruit bleek dat er plek is voor ongeveer 90
woningen.
Wonen, spelen en recreëren
Het totale plangebied van De Hoon bestaat uit
twee delen: het noordelijk eiland, waarvan de
helft al in aanbouw is, en een zuidelijk eiland.
De proefverkaveling biedt ruimte aan 20 woningen op het noordelijk eiland (14 vrijstaand, 6
twee-onder-een-kap), exclusief de woningen
van de Hoon IVb. Op het zuidelijke eiland zijn
58 woningen gepland, onderverdeeld in 37
eengezinswoningen in rijen, 18 twee-ondereen-kap-woningen en 3 vrijstaande woningen.
Op het zuidelijk eiland komt ook een speelplek van 300 m2 voor de kleinste kinderen. Er

is vanwege de veiligheid bewust gekozen deze
speelplek niet aan het water te situeren, maar
temidden van de woningen. Vanaf het zuidelijke eiland worden op meerdere plekken verbindingen met de recreatieve route langs de
Rondweg gelegd.
Inspraak
De concept-proefverkaveling ligt van 4 juni tot
en met 16 juli 2008 ter inzage in de Gemeente
InGang. Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend bij het college. Na
het verwerken van de inspraakreacties, krijgt
de gemeenteraad volgens de huidige planning
in oktober 2008 de proefverkaveling ter vaststelling aangeboden. De vastgestelde proefverkaveling dient als basis voor het verder uitwerken van de plannen, zoals het ontwerp van de
woningen en het inrichtingsplan.
De proefverkaveling en toelichting is te
downloaden van de website
www.houten.nl (onder ‘actueel - nieuwsberichten’). Op 2 juli is er een inloopavond
over de proefverkaveling, van 19.30 tot
21.00 in Dienstencentrum Lorech aan het
Hollandsspoor 37. Belangstellenden zijn
van harte welkom.

Denkt u mee over de toekomst van
het Oude Dorp?
Kom naar de Conferentie Oude Dorp:
4 juni 20.00 uur in “De Roskam”
Meer informatie:
www.houten.nl/oudedorp

Loop door Houten in het Oude Dorp
Vrijdag 6 juni 2008 vindt de Loop door Houten
plaats. De start en finish van deze recreatieve
hardloopwedstrijd is op en rondom het Plein in
het Oude Dorp.
Voor de veiligheid van de deelnemers wordt
een aantal wegen van en naar het Plein tijde-

lijk afgesloten voor autoverkeer. Het blijft wel
mogelijk om over de parkeerplaats bij Super
De Boer te rijden. De gemeente Houten en de
organisator van dit evenement hebben maatregelen getroffen om de verkeersoverlast
zoveel mogelijk te beperken.

Spreekuur wethouders
Maandag 9 juni
Maandag 9 juni hebben de wethouders
Marianne Kallen,Willy Wagenmans en
Nicole Teeuwen spreekuur. De wethouders
Jan Koudijs en Wouter de Jong zijn
verhinderd.
Neem voor nadere informatie of voor het
maken van een afspraak contact op met
het secretariaat, telefoon (030) 63 92 701
(Koudijs, Teeuwen en Wagenmans) of (030)
63 92 700 (Kallen/De Jong).

Tijdens de landelijke chipactie in juni is dit
extra aantrekkelijk. De gemeente biedt namelijk een korting aan voor het chippen van uw
hond of kat. Alle dierenartsen uit de gemeente
Houten doen mee. Ook voor het castreren of
steriliseren van uw hond of kat krijgt u in juni
korting. Aarzel dus niet en neem snel contact
op met uw dierenarts.
Een chip is
diervriendelijk
en gemakkelijk af te lezen.
Het is zo groot als een rijstkorrel en wordt met
een injectienaald onder de huid ingebracht. Uw
huisdier heeft geen last van deze chip en kan
hem nooit verliezen. De chip bevat het unieke
nummer, dat moet worden geregistreerd bij
een databank.
Maak van uw kat geen asielzoeker
Veel huisdieren belanden na vermissing als
zwerfdier in het asiel. Van de katten wordt
slecht 13% herenigd met de eigenaar, omdat
naar schatting maar iets meer dan 35% is
gechipt. Met de oproep ‘Maak van je kat geen
asielzoeker', brengen allerlei partijen uit de
huisdierenbranche tijdens de chipmaand het
belang van chippen en registreren onder de
aandacht. Dit thema is gekozen met het oog op
de aankomende vakantieperiode, omdat in de
zomermaanden de asielen duizenden katten
opvangen.
Laat uw huisdier onvruchtbaar maken
U krijgt in de maand juni ook € 10,- korting
voor het laten castreren of steriliseren van
uw hond of kat. Laat u ook uw huisdier chippen, dan levert dit een korting van € 20,- op.
De chip wordt dan tijdens de narcose ingebracht, zodat uw huisdier hier niets van merkt.
De gemeente Houten biedt deze korting aan,
omdat zij wil voorkomen dat dieren in het asiel
komen. Per jaar worden daar namelijk 70.000
zwerf- en afstandsdieren aangeboden, waarvan
ruim 45.000 katten. Om dit overschot zoveel
mogelijk te beperken, zijn chippen en het
onvruchtbaar maken de enige juiste oplossing.
Zorg voor dieren
De gemeente Houten biedt deze kortingen aan
in het kader van haar dierenwelzijnsbeleid.
Om voor deze korting in aanmerking te komen,
moet u wel uit de gemeente Houten komen en
de behandeling laten uitvoeren door een dierenarts uit de gemeente Houten.
Op www.houten.nl/dierenwelzijn vindt u
meer informatie.

Agenda
Woensdag 4 juni
Conferentie Oude Dorp
Locatie: Café-restaurant De Roskam,
Plein 25 in het Oude Dorp
Aanvang: 20.00 uur
Woensdag 4 juni
Keet in de wijk
Locatie: de inloopkeet staat aan het
Bergmeer
Aanvang: 15.00 – 19.00 uur
Woensdag 4 juni
Examengala College De Heemlanden
Locatie: De Heemlanden
Aanvang: 19.00 – 21.00 uur aankomst
leerlingen met uiteenlopende voertuigen
Donderdag 5 juni
Openstelling nieuw Kunstwerk TRAP route
Vrijdag 6 juni
Loop door Houten
Locatie: start en finish van recreatieve hardloopwedstrijd op het Plein (Oude Dorp)
Dinsdag 10 juni
Rondetafelgesprekken
Locatie: foyer gemeentehuis + kamer 1.31
Aanvang: 20.00 – 21.00 uur
Woensdag 11 juni
Inloopavond ontwerp-tracébesluit spoorverdubbeling Utrecht Lunetten-Houten
Locatie: ROC Midden Nederland, Vondellaan
174 te Utrecht
Aanvang: inloop tussen 18.30 – 21.00 uur
Donderdag 12 juni
Inloopavond ontwerp-tracébesluit spoorverdubbeling Utrecht Lunetten-Houten
Locatie: Musketon, Hondsrug 19 te Utrecht
Aanvang: inloop tussen 18.30 – 21.00 uur
Donderdag 12 juni
Spreekuur college van B&W in Tull en ’t Waal
Locatie: sociaal cultureel centrum ’t gebouw
in Tull en ’t Waal
Aanvang: 19.30 – 20.30 uur
Donderdag 12 juni
Chatten met wethouder Nicole Teeuwen
Onderwerp: “Lekker Belangrijk”
Aanvang: vanaf 19.30 tot 20.00 uur is zij
online
Maandag 16 juni
Vergadering Bezwaarschriftencommissie
Locatie: Gemeentehuis (kamer 1.31)
Aanvang: 19.00 uur
Dinsdag 17 juni
Rondetafelgesprekken
Locatie: foyer gemeentehuis
Aanvang: 20.00 uur

Gemeente Houten

Openingstijden

Afval en Milieu

Meldpunt Openbare Ruimte

Bezoekadres: Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon: (030) 63 92 611
Fax (030) 63 92 899
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
Website: www.houten.nl

De publieksbalies in de Gemeente InGang zijn
geopend op maandag t/m vrijdag van 9.30 - 16.30
uur en op woensdag doorlopend tot 19.00 uur (m.u.v.
Sociale Zaken. Deze balie is dagelijks geopend tot
16.30 uur). Telefonisch is de gemeente bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

Grofvuil kunt u brengen naar het afvalscheidingstation, De Brug 9,
tel. (030) 63 75 640. Geopend op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur en
13.00 - 16.00 uur en op zaterdag van 8.30 - 16.00 uur.
Grofvuil en snoeiafval kunt u ook gratis laten ophalen: bel de Afval apartlijn
0800 - 0223866. Voor milieuklachten belt u de provinciale milieuklachten
telefoon 0800 - 0225510 (buiten kantooruren).

Voor meldingen over wegen, straten, riolering, groen
en verkeer kunt u contact opnemen met het Meldpunt
Openbare Ruimte.
Tel. 0800-3990 000, 24 uur per dag gratis bereikbaar.
Of geef de melding door via de website
www.houten.nl/meldpunt.

Houten Actueel
Vervolg Agenda
Donderdag 19 juni
Rondetafelgesprekken
Locatie: foyer gemeentehuis + kamer 1.31
Aanvang: 20.00 - 21.00 uur
Donderdag 19 juni
Rondetafelgesprekken
Locatie: foyer gemeentehuis en kamer 1.31
Aanvang: 21.30 – 22.30 uur
Dinsdag 24 juni + Donderdag 26 juni
Vergadering gemeenteraad
Locatie: Cultuurcentrum aan de Slinger 40
Aanvang: 20.00 uur

Bezwaarschriftencommissie
De Bezwaarschriftencommissie vergadert
op maandag 16 juni a.s. in het gemeentehuis
(kamer 1.31) te Houten.
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift gericht tegen de
weigering van een tijdelijke
bouwvergunning wegens strijd met
het bestemmingsplan;
19.30 uur: bezwaarschrift gericht tegen de
weigering reguliere bouwvergunning voor het veranderen van de
woning aan de Loerikseweg 52;

Woensdag 2 juli
Inloopavond proefverkaveling De Hoon IVa
Locatie: Dienstencentrum Lorech,
Hollandsspoor 37 in Houten
Aanvang: 19.30 – 21.00 uur

20.00 uur: bezwaarschrift gericht tegen het
inhouden van prepensioengelden
op de uitkering WWB met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008;

Zaterdag 13 september
Activiteitenmarkt
Aanmelden mogelijk via
www.activiteitenmarkthouten.nl

20.30 uur: bezwaarschrift gericht tegen het
besluit om een rapport van een
akoestisch onderzoek naar geluidemissie van de inrichting te verlangen;
De stukken die betrekking hebben op deze
agendapunten liggen voor belanghebbenden
ter inzage in het gemeentehuis (kamer 1.13).

Oud papier
Op zaterdag 7 juni wordt het oud papier
opgehaald in de wijken Borchen, Campen,
Gaarden, Hoeven, Het Kant, Slagen, Fortweg,
Hoofdveste, Heemsteedseweg, Houtense
Wetering, Onderdoor 162 t/m/ 190, Koppeldijk,
Overeindseweg, Oud Wulfseweg, Peppelkade,
Utrechtseweg, Waijensedijk, De Brug.

Het oud papier moet uiterlijk om
9.00 uur aan de straat staan.
Heeft u een blauwe papierkliko? Zet deze dan
op de kliko-opstelplaats bij u in de buurt. Als u
geen papierkliko heeft, dan kunt u het papier
in een doos of gebundeld bij de kliko-opstelplaats zetten. Het oud papier wordt opgehaald
door vrijwilligers van scholen en kerken.

Plasticinzameling
De zakken met plasticafval (alleen voor huishoudens binnen de Rondweg) kunt u iedere
derde vrijdag van de maand vóór 8.30 uur bij
de kliko-opstelplaats neerzetten.

De eerstvolgende gelegenheid is op
vrijdag 20 juni.
Zakken voor plasticinzameling kunt u krijgen
bij de wijkposten, het afvalscheidingstation en
de Gemeente InGang.

Meer weten over het
Houtense landschap en
landschapsbeleid?
Kijk op www.houten.nl/landschap

Nadere informatie kunt u krijgen bij de
secretaris, mevrouw mr. I. H. Derks,
telefoon (030) 63 92 611.

Spreekuur college
in Tull en ’t Waal
Burgemeester en wethouders houden op donderdag 12 juni collegespreekuur in Tull en ’t
Waal. Van 19.30 uur tot 20.30 zijn de wethouders Willy Wagenmans en Jan Koudijs aanwezig
in Sociaal Cultureel Centrum ’t Gebouw.
De aanwezige wethouders vertegenwoordigen het voltallige college van B&W en zijn
aanspreekbaar voor alle zaken die binnen de
gemeente spelen. U bent van harte welkom om
met hen van gedachten te komen wisselen over
zaken die u belangrijk vindt.

Berichten gemeenteraad
Dinsdag 10 juni 2008 rondetafelgesprekken
20:00 uur

Agenda foyer

Agenda kamer 1.31

1. Sportnota Houten 2008-2015
2. Rondvraag

1. Spreekrecht burgers
2. Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk
3. Collegebrief m.b.t. Milieuverslag en
–plan 2007-2008
4. Collegebrief mbt Horecanotitie Houten 2008

Dinsdag 17 juni 2008 rondetafelgesprekken
20:00 uur

Agenda foyer
1.
2.
3.
4.

Jaarstukken 2007 – resultaatbepaling
Jaarstukken 2007- resultaatbestemming
Eerste bestuursrapportage 2008
Rondvraag

Donderdag 19 juni 2008 rondetafelgesprekken
20:00 uur

Agenda foyer

Agenda kamer 1.31

1. Perspectiefnota 2009, thema Vitaal
2. Rondvraag

1. Spreekrecht burgers
2. Perspectiefnota 2009, thema Duurzaam
en bereikbaar
20:00 uur

Agenda foyer

Agenda kamer 1.31

1. Visie Voorzieningen 2010

1. Perspectiefnota 2009,
thema Veilig en betrokken

Spreekrecht rondetafelgesprekken
Inwoners en instellingen kunnen zich aanmelden om een toelichting te komen geven op (aspecten
van) een raadsvoorstel of een door hen aan de raad gericht schrijven. Ook bestaat de gelegenheid
om in te spreken over onderwerpen die niet op de agenda staan van de rondetafelgesprekken
maar wel geagendeerd zijn voor een (daarop volgende) raadsvergadering.
(Kijk op www.houten.nl/raadsagenda).
Aanmelden voor het inspreken kan tot 12.00 uur op de dag van de betreffende vergadering.
Gebruik hiervoor het formulier op www.houten.nl/werkwijzeraad. Voor nadere informatie over
inspraakmogelijkheden kunt u bellen met de griffie via telefoonnummer (030) 63 92 785.
Vergaderstukken
Vergaderstukken leest u op www.houten.nl/raadsagenda, in de Gemeente InGang of in de
openbare bibliotheek.
Referendum
Over bepaalde voorgenomen besluiten van de raad kan een referendum worden gehouden.
Zie voor nadere informatie www.houten.nl/referendum of bel (030) 63 92 785.

Voorkom klachten; laat rupsen met rust

Eikenprocessierups in Houten
In de maanden mei, juni en juli komt in
delen van Nederland de eikenprocessierups voor, een rups van de eikenprocessievlinder die alleen in eikenbomen
leeft. De eikenprocessierups dringt
Nederland steeds verder binnen. Sinds
een aantal jaren komt deze rups ook in
Houten voor.
De eikenprocessierups heeft een grijze kleur,
met lichte zijkanten en is dichtbehaard (zie
foto). Als de rupsen volgroeid zijn, maken zij
bolvormige nesten waarin zij overdag verblijven. Vanuit die nesten gaan de rupsen ’s nachts
in processie op zoek naar voedsel zoals uitlopende knoppen en bladeren. Als de boom helemaal kaal is zoeken ze een nieuwe boom.
Klachten
Mensen ervaren vooral overlast van de brandharen van de oudere processierups. Jonge

rupsen hebben deze haren nog niet. Klachten
kunnen enkele uren na contact met de haren
ontstaan, zoals pijnlijke jeuk, huiduitslag en
irritatie aan ogen en luchtwegen. Tot september kunnen klachten ook ontstaan door het verwaaien van de brandharen uit spinsels en lege
nesten.
Milieuvriendelijk bestrijden
De gemeente heeft een gespecialiseerd bedrijf
de opdracht gegeven de rupsen te verwijderen. Met een krachtige zuiger worden de
rupsen(nesten) opgezogen, waarna ze worden
afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.
Wanneer u denkt eikenprocessierupsen te zien,
raak deze dan niet aan en meldt dit aan het
Meldpunt Openbare Ruimte,
0800 – 3990 000. De gemeente zorgt ervoor
dat rupsen die zich in de openbare ruimte
bevinden (bijvoorbeeld gemeenteplantsoen
of in bomen van de gemeente) worden verwij-

derd. Wanneer de rupsen zich op uw eigen terrein bevinden, dan kan de gemeente u adviseren over een verwijderingsmethode maar moet
u zelf de kosten betalen. Bent u in aanraking
gekomen met de rupsen en heeft u hier last
van, neem dan contact op met uw huisarts.
Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt
u contact opnemen met de heer Henry
Blitterswijk via telefoonnummer (030) 63
92 611. Ook kunt u bij de Gemeente InGang
een folder van GGD Midden-Nederland
ophalen met informatie over eikenprocessie rupsen.

Houten Actueel
Bouwen aan De
Bouw

Ontwerp-tracébesluit ter inzage

Spoorverbreding Lunetten - Houten
ProRail organiseert op 11 en 12 juni
informatieavonden in verband met
spooruitbreidingsplannen tussen
Utrecht – Lunetten – Houten.
Deze plannen staan omschreven in het ontwerp-tracébesluit Sporen in Utrecht. Onderdeel
van dit project is de spoorverdubbeling in het
noorden van Houten, vanaf Utrecht Lunetten
tot de Oud Wulfseweg.
Vier sporen en onderdoorgang
Het tracé Lunetten-Houten sluit aan op de
spoorverdubbeling die al in uitvoering is in
Houten. Vanaf Lunetten tot voorbij de overweg
in de Fortweg wordt het spoor van twee naar
vier sporen uitgebreid. Ook wordt de huidige
gelijkvloerse overweg vervangen door een
onderdoorgang. Deze tunnel is vooral bedoeld
voor langzaam verkeer. Voor auto’s wordt één
rijbaan aangelegd, met verkeerslichten voor
gebruik in twee richtingen. De tunnel kruist de
spoorbaan, tussen de Oud Wulfseweg en de
Nieuwe Mereveldseweg.
Ontwerp-tracébesluit
Het tracébesluit Sporen in Utrecht is nodig om
de plannen te kunnen uitvoeren op het grondgebied van de gemeenten Utrecht, Houten en
Bunnik. In 2005 heeft ProRail met de gemeenten Houten en Bunnik afspraken gemaakt over
de spoorverdubbeling, inclusief het ontwerp

voor de tunnel. Inwoners hebben toen gelegenheid gehad om te reageren op de plannen. Het
(ontwerp-)tracébesluit biedt wettelijke mogelijkheden van inspraak en beroep en vervangt
de bestemmingsplanprocedure.
Informatieavonden
Op 11 en 12 juni organiseert ProRail informatieavonden die in het teken staan van de spooruitbreidingsplannen zoals omschreven in het
ontwerp-tracébesluit Sporen in Utrecht. De
bijeenkomsten over het deelproject Utrecht
Lunetten – Houten vinden plaats in Utrecht. Op
11 juni is de bijeenkomst in het ROC Midden
Nederland op de Vondellaan 174 en op 12 juni
in de Musketon, Hondsrug 19. Tussen 18.30 uur
en 21.00 uur kunt u binnenlopen om uw vragen
te stellen. Inspreken is op deze avonden niet
mogelijk. Zie daarvoor de alinea “Inspraak”.
Sporen in Utrecht
Het (ontwerp-)tracébesluit is - net als de
spoorverdubbeling die momenteel in Houten
wordt gerealiseerd -onderdeel van het project
VleuGel/Randstadspoor. Naast de spoorverdubbeling op het traject Lunetten – Houten,
wordt ook het spoor in westelijk Utrecht bij het
Amsterdam Rijnkanaal en tussen Utrecht en
Utrecht Lunetten uitgebreid. Ook worden nieuwe stations gebouwd bij Utrecht Lunetten en
bij Utrecht Vaartsche Rijn.

De bouw van 70 appartementen aan
De Bouw start aankomende maandag. Bouwcombinatie Leebrug bouwt
in opdracht van ontwikkelaars Dura
Vermeer en Ontwikkelingsverband
Houten de starterswoningen in het
gebied langs het spoor.
Inspraak
Van 3 juni t/m 14 juli 2008 ligt het ontwerp-tracébesluit Sporen in Utrecht ter inzage, onder
meer bij de gemeente Houten (Gemeente
InGang, Onderdoor 25). U kunt gedurende deze
periode schriftelijk of mondeling inspreken op
het ontwerp-tracébesluit.
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
Inspraakpunt ontwerp-tracébesluit Sporen in
Utrecht
Postbus 30316
2500 GH Den Haag
U kunt ook reageren via www.inspraakpunt.nl.
Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u
vriendelijk verzocht dit voor 26 juni kenbaar
te maken aan het Inspraakpunt via
(070) 351 9602.
Meer informatie over Sporen in Utrecht
kunt u vinden op www.prorail.nl/randstadspoor. Ook kunt u contact opnemen met
Edith Rameckers via (030) 235 85 82.

Op maandag 9 juni starten de voorbereidende
grondwerkzaamheden, zoals het omheinen
van de werkterreinen en het aanleggen van
de tijdelijke bouwweg. Er worden twee werkterreinen ingericht: één ter plaatse van de
bouw en één tussen twee huizenblokken bij
de Tuinbouw in, om de bouwketen te plaatsen.
Om plaats te maken voor een bouwweg wordt
de eerste verbindingsweg tussen De Bouw en
de Tuinbouw tijdelijk voor het doorgaande verkeer afgesloten. Om ruimte te maken voor de
bouwketen wordt de verbindingsweg tussen
Tuinbouw en Wegenbouw ook afgesloten voor
doorgaand verkeer. Een omleiding wordt met
borden aangegeven. Volgens de planning start
23 juni het heien, dat ongeveer twee weken
gaat duren.

Bezwaarschrift indienen?
www.houten.nl/digitaalloket
Altijd open!

Bekendmakingen
Bouwaanvragen
Van de hieronder genoemde nieuwe bouwaanvragen, monumentenaanvragen of verzoeken
om vrijstelling is aantekening gemaakt in het
openbaar register. Het openbaar register bevat
in deze fase alleen administratieve informatie
(wat iemand waar wil gaan bouwen). Dus geen
tekeningen.
Noord-Oost
- Stellingmolen 5, oprichten winkel,
BV20080153
- Het Rond 134, oprichten winkel, BV20080157
- Het Rond 134, plaatsen gevelreclame,
RV20080041
- Het Rond 135, oprichten winkel, BV20080158
- Het Rond 135, plaatsen gevelreclame,
RV20080042
- Het Rond 137, oprichten winkel, BV20080160
- Het Rond 144, plaatsen gevelreclame,
RV20080040
- Het Rond 144, oprichten winkel, BV20080154
- Odijkseweg 75, plaatsen prieel, BL20080173
- Koperslagersgilde 14, plaatsen uitbouw voorzijde, BL20080175
- Stellingmolen 12, plaatsen pui winkel,
BV20080159
- Stellingmolen 12, plaatsen gevelreclame,
RV20080043
- Achterom 1-5, vestigen knipsalon,
WG20080017
- Achterom 1-5, plaatsen buitenreclame,
RV20080045
Noord-West
- Prins Clausstraat 1 b, vernieuwen gevelreclame, RV20080039
- Prins Bernhardweg 69, slopen plafond en
enkele binnenwanden, SA20080028
- Strocamp 13, veranderen kozijn voorgevel,
BL20080174

Zuid-Oost
- Horigenland 14, plaatsen 2 dakkapellen,
BL20080176
Zuid-West
- Weteringhout 16, plaatsen brug, BV20080152
- Bouwlocatie Castellum west, plaatsen projectkantoor, BV20080161
- Leisteen 20, vestigen bedrijf aan huis,
WG20080013
- Beukenhout 88, splitsen woning,
WG20080015
Buitengebied
- ’t Goy, Beusichemseweg 56, vergroten tuinbouwkas, BV20080156
- ’t Goy, Beusichemseweg 34 B en 34 C, oprichten bedrijfsruimte en bedrijfswoning, B1
20080016
- Houten, Peppelkade 1, tijdelijk vestigen hondenschool, WG20080014
- Tull en ’t Waal, Waalseweg 72, slopen voormalige varkensschuur, SA20080029
- Tull en ’t Waal, bij Waalseweg 26a, aanleggen
oppervlakteverharding in berm, AV20080016
- Houten, Lichtschip 8, oprichten kantoorbedrijfsgebouw, B120080017
- Houten, Lichtschip 2, oprichten kantoorbedrijfsgebouw, B120080018
- Houten, Vleugelboot 8, vernieuwen lichtreclame, RV20080044

Verzoeken om vrijstelling
De hieronder genoemde verzoeken om vrijstelling en/of monumentenvergunning, liggen ter
inzage vanaf 5 juni 2008.
Zuid-Oost
- Veenmeer 49 en 51, plaatsen carport voor
beide woningen, BL20080130

Burgemeester en wethouders zijn van plan
deze vergunning te verlenen met toepassing
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Eenieder kan tot 19 juni 2008 mondeling en schriftelijk zienswijzen indienen bij
burgemeester en wethouders tegen het verlenen van bovengenoemde vrijstelling.
Noord-Oost
- Schonenburgseind 40, realiseren fietsenwinkel, BV20080073
Noord-West
- Loerikseweg 33a, vergroten aanbouw,
BL20080087

Zuid-West
- Stedenbouw 4, oprichten blokhut,
BL20080113
- Fonteinwater 71 en 73, vergroten bestaande
dakopbouw van 2 woningen, BV20070096
- Vechtpolder en Lingepolder, plaatsen 7 bruggen, B1 20080014
Buitengebied
- Schalkwijk, Trip 3, plaatsen reservoir voor
vloeibare koolstofdioxide, BV20080017
Burgemeester en wethouders zijn van plan
deze vergunningen te verlenen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke

Houten Actueel
Ordening. Iedereen kan tot 17 juli 2008 mondeling en schriftelijk zienswijzen indienen bij burgemeester en wethouders tegen het verlenen
van bovengenoemde vrijstellingen.

Verleende vergunningen
De hieronder genoemde bouw-, aanleg-, monumenten- en/of sloopvergunningen zijn verleend. Deze vergunningen zijn in te zien bij de
Gemeente InGang alleen na telefonische aanvraag.
Noord-Oost
- Odijkseweg 55, gedeeltelijk slopen dak,
SA20080022, verz. 26-05-08
Noord-West
- Vlierweg 39, plaatsen carport, BL20080129,
verz. 26-05-08
- Paardenhoeve 11, veranderen en vergroten
woning, BL20080011, verz. 27-05-08
Zuid-Oost
- Lelietuin 22, plaatsen erfafscheiding,
BL20080041, verz. 30-05-08
Buitengebied
- Schalkwijk, Jonkheer Ramweg 24, vergroten
woning, BV20080046, verz. 26-05-08
- Houten, Oud Wulfseweg 1, verwijderen asbest
platen, SA20080023, verz. 26-05-08
- Tull en ’t Waal, Waalseweg 16 plaatsen stallingsruimte, BV20070292, ver. 27-05-08
- Tull en ’t Waal, Waalseweg 20, slopen stallen,
mest en hooi opslagen, SA20080014, verz.
29-05-08
- ’t Goy, Wickenburghseweg 70, plaatsen dakkapel voorzijde woning, BL20080146, verz.
28-05-08
- Schalkwijk, Jonkheer Ramweg 11, gedeeltelijk
slopen varkensstal, SA20080012,
verz.30-05-08
- Schalkwijk, Jonkheer Ramweg 11, veranderen
kopgevel schuur, BV20080084, verz. 30-05-08

Bezwaar
Op grond van de Algemene Wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden, binnen zes weken
na de dag waarop het besluit is verzonden aan
de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 30, 3990 DA Houten. Het
is ook mogelijk via een voorlopige voorziening
schorsing aan te vragen bij de voorzieningenrechter, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het
indienen van een bezwaarschrift schorst niet
automatisch de werking van de vergunning.

Welstand
Ingekomen bouwplannen worden behandeld
in de welstandscommissie. Deze vergadering
is openbaar. Meer informatie over de data en
de agenda kunt u opvragen bij de afdeling
Bouwzaken, via tel. (030) 63 92 611. Wilt u een
vergadering bijwonen, meldt dit dan vooraf bij
Bouwzaken.

Algemene Plaatselijke Verordening
Periode 23 mei 2008 tot en met 30 mei 2008

Aanvragen
Noord-Oost
- uitwegvergunning voor het adres Snoeksloot
36 (De Boer)
- aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf, Supervlaai, Stellingmolen 3 (El Ouakili)
Noord-West
- voor het houden van een feestelijke bijeenkomst in en om college De Heemlanden, De
Slinger 48, op 19 juni 2008 van 15.00 uur tot
18.30 uur (gem. Houten)
- ontheffing van de sluitingstijden tot 01.00
uur, kantine aan de Warinenpoort 3 in verband met het jaarlijkse eindfeest (Handbal
Vereniging Houten)
- voor het houden van een sportieve activiteit
op het manifestatieterrein Imkerspark en een
personeelsfeest in en om de brandweerkazerne, De Brug op 3 juli 2008 van 12.30 uur tot
20.00 uur (gem. Houten)
- ontheffing van de sluitingstijden tot 04.00
uur, ruimte in scc De Grund, De Poort 79, in
verband met het laatste salsafeest van dit seizoen op 28 juni 2008 (Mariposa)
- voor een feestelijke afsluiting van het seizoen
Blauwe Mini’s op 7 juni 2008 van 14.00 uur tot
17.00 uur op een gedeelte van het manifesta-

tieterrein Imkerspark (SV Houten)
- voor het geven van circusvoorstellingen in de
periode 8 oktober t/m 12 oktober 2008 op
het manifestatieterrein Imkerspark (circus
Althoff )
Zuid-West
- uitwegvergunning bij Kalksteen 24 (Elders)
Buitengebied
- voor het houden van een zwemvierdaagse
van 14 juli t/m 17 juli 2008 in zwembad De
Wetering, Hefbrug 3 (zwembad De Wetering)
- voor het houden van een kampeernacht van
18 juli op 19 juli 2008 van 19.00 uur tot 12.00
uur op het buitenterrein bij zwembad De
Wetering, Hefbrug 3 (zwembad De Wetering)
Heel Houten
- voor het ophangen van spandoeken op diverse locaties in de periode 16 juni 2008 t/m 22
juni 2008 ter promotie van de collecteweek
van het Ned. Rode Kruis (Ned. Rode Kruis)
- voor het plaatsen van driehoeksborden op
diverse locaties in de periode 12 september
2008 t/m 21 september 2008 ter promotie van
de Lustrumweek Hoog Catharijne (Bizon)

Verleend
Noord-West
- vergunning voor het plaatsen van een schaftunit op het parkeerterrein aan de achterzijde
van het Haltnahuis aan De Slinger (Mens Zeist)
- vergunning voor het openstellen van het
werkterrein De Slinger voor publiek op 31 mei
2008 van 10.00 uur tot 16.00 uur (Bataafse
Alliantie / 27-05-2008)
Heel Houten
- vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden op diverse locaties in de periode 5 juni
2008 t/m 14 juni 2008 ter promotie van de
Open Huizen Route Era / 29-05-2008)
- vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden op diverse locaties in de periode 23
juni 2008 t/m 2 juli 2008 ter promotie van een
campagne voor het Spoorwegmuseum (Bizon
/ 29-05-2008)
Buitengebied
- uitwegvergunning bij Korte Uitweg 70 te
Schalkwijk (Goes)

Geweigerd
- vergunning voor het houden van een Testival
voor paragliders aan de Achterdijk 9 op 7 juni
2008 (Paragliding Holland / 29-05-2008)

Drank- en Horecawet (DHW)

Verleend
- ontheffing als bedoeld in art. 35 DHW op 31
mei 2008 van 16.00 uur tot 18.30 uur en op 6
juni 2008 van 17.00 uur tot en met 20.00 uur
in de school en op het plein, Eggeveld 4-6, in
verband met een lustrumviering (Klavertje
Vier / 27-05-2008)

Geweigerd
- ontheffing als bedoeld in art. 35 DHW in de
periode 11 juni 2008 t/m 15 juni 2008 in verband met de kermis op het manifestatieterrein Imkerspark (Geeris / 29-05-2008)

Bezwaar
Tegen de besluiten die onder het kopje ‘verleend’ of 'afgewezen' genoemd staan, kunnen
belanghebbenden een bezwaarschrift indienen
bij de burgemeester of het college, Postbus
30, 3990 DA Houten. Een bezwaarschrift moet
worden ingediend binnen zes weken na verzending van het besluit. Als er achter 'vergunning
verleend' geen verzenddatum is opgenomen,
kunt u die telefonisch opvragen. Tegen een
vergunningaanvraag is (nog) geen bezwaar
mogelijk. Op de vergunningaanvragen kunt u
wel schriftelijk of mondeling een zienswijze
indienen. Hebt u vragen over de APV, Dranken Horecawet, Wet op de Kansspelen of de
Marktverordening, over een verzenddatum of
wilt u telefonisch een zienswijze indienen? Bel
dan met het telefonisch informatiecentrum,
(030) 63 92 611.

