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Vervolgbijeenkomst 4 juni 2018

'Samen maken we de Houtense agenda'
Het beoogde college van CDA, GroenLinks, VVD en Christenunie presenteerde
vorige week het concept-coalitieakkoord 2018-2022. Aan alle Houtense maat
schappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en raadsleden hebben wij vervol
gens om aanvullingen en advies gevraagd.
Dat deden wij op 26 mei met Expertmeetings en

doen? En wilt u weten wat daarvan in het con

op 29 mei met een werksessie met de fracties in

cept-coalitieakkoord komt? Kom dan op maan

de gemeenteraad. Ook via de mail zijn aanbeve

dag 4 juni naar College de Heemlanden. Daar

lingen en adviezen binnengekomen. Daarvoor

geven wij u een terugkoppeling en gaan de

Houten alvast
Actueel:
GRB18.22
veel
dank!

Zï

facebook.com/gemhouten

Houten Actueel digitaal
Deze gemeenterubriek Houten Actueel
kunt u wekelijks ook digitaal nalezen
via www.houten.nl/gemeenterubriek.

'Fortwerkers' zetten zich in voor
ontwikkeling Honswijk
De participatiegroep ‘Fortwerkers’ werkt tot omstreeks het voorjaar van 2019 aan
een toekomstplan voor Fort Honswijk aan de Lekdijk in Schalkwijk.
Eind 2017 leidde het plan van aanpak voor de ont

beoogd wethouders graag met u in gesprek over

wikkeling van Fort Honswijk tot onrust in de omge

de adviezen die zij met voorrang in het concept-

ving van het fort. Daarom krijgen de ‘Fortwerkers’

Van de Expertmeetings over:

coalitieakkoord 2018-2022 willen opnemen.

nu de kans om een ander breed gedragen toe

Bewonersparticipatie,

Deze bijeenkomst is openbaar en begint om

komstplan op te stellen. Als dit lukt vervalt het eer

Buitengebied, natuur en recreatie,

20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

der opgestelde plan van aanpak.

Werk en inkomen en

We zien uit naar uw komst en zetten op deze

Participatieproces

Zorg en Welzijn zijn verslagen gemaakt.

manier een verdere stap naar een doeltreffende

De participatiegroep ‘Fortwerkers’ is al regelma

Deze vindt u op www.houten.nl/expertmeeting.

Samenlevingsagenda voor de komende vier jaar.

tig bij elkaar geweest. Zij heeft nu een startnotitie

ļįjpŕ*'

Duurzaamheid,

gemaakt. Hierin staat hoe deze groep tot een mas

Platform Houten, Stichting Honswijk-Everdingen,

Terugkoppeling

terplan voor Fort Honswijk wil komen. Na de zomer

Monumentenwerkgroep Houten, Stichting

Bent u benieuwd wat wij met uw adviezen gaan

2018 moet de nota van uitgangspunten en ambi

Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Bewonersplatform

Met vriendelijke groet, de onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie

ties voor Honswijk er liggen. Rond het voorjaar van

Molenbuurt, Bewonersplatform Everdingen en de

2019 moet het Masterplan klaar zijn.

gemeente Houten. Onafhankelijk procesbegelei
der Sander van der Eijk begeleidt de participatie

De groep betrekt de huidige bewoners van het fort,

Inloopavond recreatieve ontwikkeling
Nieuw Wulven
Op 6 juni 2018 is tussen 17.00 en 21.00 uur een inloopavond over de recreatieve
ontwikkeling van Nieuw Wulven. Alle omwonenden, inwoners en belangstellenden
zijn op 6 juni welkom in Makeblijde, Oud Wulfseweg 3 in Houten.

groep.

gebruikers en direct omwonenden bij de ontwik
keling van het fort. Zij praten hen regelmatig bij

Het volledige nieuwsbericht leest u op de

en vragen om inbreng. Andere belanghebbenden

website van Fort Honswijk

en geïnteresseerden kunnen tijdens inloopbijeen-

(www.forthonswijk.eu/omgeving)

komsten ook een bijdrage leveren.

Hier kunt u alle ontwikkelingen volgen.
De participatiegroep kondigt bijeen

De participatiegroep ‘Fortwerkers’ bestaat uit

komsten ook aan via www.houten.nl,

Nieuw Wulven

lokale belangengroepen en de gemeente. De deel

Schalkwijkse berichten en social media.

partijen; Staatsbosbeheer, gemeenten Bunnik en

Nieuw Wulven is 20 jaar geleden aangelegd als

nemers zijn: Milieuwerkgroep Houten, Stichting

Houten en de provincie Utrecht.

recreatiegebied voor inwoners van Houten, Bunnik

Promotie Eiland van Schalkwijk, Economisch

De avond wordt georganiseerd door de betrokken

én de regio. Door het toevoegen van recreatieve
Voor deze avond zijn drie thema's uitgewerkt in

voorzieningen en het verbeteren van de bereik

concept schetsontwerpen:

baarheid voorziet Nieuw Wulven als een aantrek

1. Plan en voorzieningen Stichting Natuurlijke
Recreatie

kelijk recreatiegebied in een regionale behoefte.

Meer dan 600 kortingsbonnen voor
regentonnen verstrekt

Om dit te realiseren hebben de gemeenten Bunnik

2. Bereikbaarheid Z realisatie afslag Rondweg

en Houten, Staatsbosbeheer en provincie Utrecht

3. Natuur, beheer en veiligheid

de handen ineen geslagen.

In een doorlopende presentatie deze avond leest

De actie om een regenton met korting aan te schaffen loopt erg goed. Inmiddels
zijn er meer dan 600 kortingsbonnen van 50 euro voor regentonnen verstrekt!
In samenwerking met Praxis Houten, Tuincentrum

u wat er is gebeurd en hoe de vervolgprocedure er

Eind 2016 is er een marktuitvraag gedaan.

De Schouw en Welkoop Houten geeft de gemeente

Deelnemende bedrijven:

uitziet.

Stichting Natuurlijke Recreatie is toen geselec

maximaal 50 euro korting op een regenton naar

^ Praxis Houten, De Maat 1

teerd als ondernemer met het meest geschikte

keuze (met eventueel een standaard en aansluit-

^ Tuincentrum De Schouw, Korte Schaft 20

Het gaat om het voorlopige plan voor Nieuw

plan. De stichting gaat bij het speelbos in Nieuw

stuk naar de regenpijp). Er is erg veel belangstel

^ Welkoop Houten, Standerdmolen 16.

Wulven. Medewerkers van de betrokken partijen

Wulven op circa 1 hectare grond (op een totaal van

ling voor de actie. Bent u ook van plan om een

zijn aanwezig. Zij kunnen de schetsontwerpen toe

106 hectare) horeca realiseren. En zij zorgt dat de

regenton aan te schaffen, wacht dan niet te lang.

lichten en uw vragen beantwoorden. Ook inventa

voorzieningen passen bij de natuur, cultuur en

riseren zij uw zorgen, wensen en/of ideeën. Waar

maatschappelijk opgaven in het gebied

De eerste 1000 inwoners die zich aanmelden via

mogelijk wordt dit meegenomen in de uitwerking

www.houten.nl/regentonactie ontvangen een kor

van het definitieve plan.

tingsbon op naam thuisgestuurd ter waarde van

Zie voor meer informatie en de actievoor-

I

waarden www.houten.nl/regentonactie.

Agenda

maximaal 50 euro. Tot 15 oktober 2018 kunt u de

Spreekuur wethouders
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De wethouders houden elke maandag
ochtend spreekuur in het gemeentehuis.

MŕL

* «i*

Maandag 4 juni

Regentonnen kunnen er verrassend leuk uitzien en

Vervolgbijeenkomst Expertmeetings

zijn er in vele soorten en maten. In de hal van het

Locatie: College de Heemlanden

gemeentehuis staan een aantal voorbeeldtonnen

Aanvang: 20.00 uur

en natuurlijk beschikken de deelnemende winke

Mrr.nį Íį4ĵ

Voor het maken van een afspraak neemt u

kortingsbonnen inleveren.
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liers over een ruim assortiment.Staat de regenton

Woensdag 6 juni

van uw keuze niet in het standaard assortiment ?

Inloopavond ontwikkeling Nieuw Wulven

contact op met het bestuurssecretariaat,

Neem dan contact op met een van de medewer

Locatie: Makeblijde, Oud Wulfseweg 3

(030) 63 92 611.

kers van de deelnemende bedrijven.

Tijd: 17.00-21.00 uur

Gemeente Houten

Openingstijden

Afval en Milieu

Meldpunt Openbare Ruimte

Bezoekadres: Onderdoor 25

Iets regelen aan de balie? De gemeente werkt alleen op afspraak.

Gratis afval brengen: Afvalscheidingsstation, De Brug 9, (030) 63 92 383

Voor meldingen over wegen, straten, riolering,

Postbus 30, 3990 DA Houten

Een afspraak maakt u via houten.nl/afspraak of via

Dinsdag t/m zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Gratis grofvuil en snoeiafval laten

groen en verkeer of signalen over hindersituaties bij

Telefoon: (030) 63 92 611

(030) 63 92 611.

ophalen? Maak een afspraak: (030) 63 92 611 (lokaal tarief). Gratis oud ijzer,

bedrijven, evenementen en dergelijke kunt u contact

gemeentehuis@houten.nl | houten.nl

Het gemeentehuis is dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur;

elektrische apparaten of kringloopgoederen laten ophalen?

opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte.

ĒL

op woensdag tot 19.00 uur. Telefonisch is het gemeentehuis

Maak een afspraak: kringloop.nl of 0800 - 57 46 454 (gratis nummer).

Geef meldingen door op houten.nl/meldpunt of bij

bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Milieuklachten: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.

spoed via (030) 63 92 101, 24 uur per dag bereikbaar.

Op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren (030) 63 92 101.
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Ophaaldagen afval
Legenda bekendmakingen

(zoals de Wet algemene bepalingen omgevings

beide 09.00-19.00 uur, en ontheffing slui

recht) en er zijn geen zienswijzen, bezwaar of
beroep tegen mogelijk.

Noord-Oost

tingstijd tot 02.00 uur in nacht 30 juni op 1 juli

H

Noord-West

Oud Wulfseweg 2, ontheffing geluidgrens-

H

Zuid-Oost

waarden, 24 juni 10.00-13.30 uur

H

Z uid -West

’t Goy, Beusichemseweg 51-53, ontheffing

H

Bu itengebied

geluidgrenswaarden 29 juni tot en met 1 juli,

houten.nl/afvalkalender

dat wordt voldaan aan eisen uit andere wetten

juni 12.00-23.00 uur, en 25 en 26 augustus,

H

Heel Houten

fff

LG18011
’t Goy, Tuurdijk 33, jubileumfeest in tent bij

Buitengebied
- Nieuwe Schaft 2, vestigen beweeg- en
gezondheidscentrum, MM18016
- Peppelkade 12, vestigen catering en verzoek
maatwerkvoorschriften, MM18022

kantine, 9 juni 20.00-00.30 uur

Bekendmakingen

Schalkwijk, Lekdijk 58, ontheffing geluidgrenswaarden voor kanonschoten, diverse

Inzage,

data

voorlopige voorziening

zienswijzen, bezwaar en

Om een document te kunnen inzien, maakt u

Wet algemene

bepalingen

omgevingsrecht

getreden; zie voor aantekenen van bezwaar
en schorsen van de werking onder Bezwaar en

Besluiten

Voorlopige voorziening.

De volgende besluiten liggen vanaf de dag na

Aanvragen
De volgende aanvragen zijn ingediend.

Noord-West
- De Poort 6a, wijzigen reclameuitingen pomp
station. OV18141
- De Poort 11, plaatsen kozijn zijgevel. OV18138

Zuid-West
- Wegenbouw 31, vervangen kozijnen voorzijde,
OV18142

Buitengebied
- Koppeldijk 11, legaliseren paardrijbak,
UV18139
- Voorveste 15bc, legaliseren tussenvloer en

- De Molen 19, plaatsen gevelreclame,
OV18075, verz. 18-05-18

Zuid-Oost

tehuis ter inzage en zijn die dag in werking

Iedereen kan tot en met 11 juli 2018 mondeling

en schorsen van de werking onder Bezwaar en

en schriftelijk zienswijzen op een ontwerpbe

Voorlopige voorziening.

sluit indienen bij het college van b. en w.

Noord-Oost

voor carport, OV18126, verz. 22-05-18

Zuid-West
- De Bouw 85, plaatsen gevelbord, OV18038,
verz. 25-05-18
- Waalsteen 52, wijzigen kozijn voor, OV18115,
verz. 17-05-18
- Zonnehout 36, vernieuwen dak- en gevel-

OV18140

verz. 24-05-18

Buitengebied
- Oud Wulfseweg 22, introductiekamp Unitas,

Ontwerpbesluit

17 tot en met 29 augustus, OV18088, verz.

Het volgende ontwerpbesluit ligt van 31 mei

22-05-18
- Schalkwijk, Overeind 38, intrekken vergun

inzage; zie voor indienen van zienswijzen onder

ning realiseren acht woonunits, OV17267,

Zienswijzen.

verz. 23-05-18

- Het Rond 42, ontheffing geluidgrenswaarden,
25 mei 18.00-22.00 uur, LG18010,
verz. 22-05-18
- plein Het Rond, tijdelijke standplaats

verz. 18-05-18
- pleintje bij ingang overdekt winkelcentrum

nevenactiviteit loonbedrijf en splitsen

Aanvragen

plattelandswoning, UV17327

De volgende aanvragen zijn ingediend.

directe inwerkingtreding)
De volgende besluiten liggen vanaf de dag na
de verzenddatum zes weken in het gemeen
tehuis ter inzage en zijn die dag in werking

- Langshout 22, ontheffing geluidgrenswaar-

18

bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA

Zuid-Oost
- Bloesemtuin 17 en directe omgeving,

Utrecht, om een voorlopige voorziening verzoe
ken; daar zijn kosten aan verbonden.

jubileumfeest, 15 juni 08.30-15.00 uur,
verz. 22-05-18

Buitengebied

- ’t Goy, Beusichemseweg 32 en

8 juli 11.00-00.00 uur, verz. 25-05-18
- ’t Goy, parkeerterrein bij Beusichemseweg

juni 20.00-02.00 uur en 1 juli 13.00-20.00 uur,
verz. 23-05-18

Buitengebied
den, 2 juni 14.00-19.00 uur, 24 juni 09.00-

Voor het schorsen van de werking van een
besluit moet u de voorzieningenrechter

den, 29 juni, 21.00-02.00 uur

- Groene Hoon 1, ontheffing geluidgrenswaar-

Voorlopige voorziening

van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling

51, Zomerfeest, 29 juni 20.00-01.00 uur, 30

Zuid-Oost

besluit aantekenen bij het college van b. en w.;
dat schorst niet de werking van dat besluit.

Amnesty, 30 juni 09.00-16.00 uur, verz. 18-05

Wickenburghseweg 17, Loeren bij de Boeren,

monumentale boerderij in bedrijfswoning en

Belanghebbenden kunnen tot en met zes
weken na de verzenddatum bezwaar tegen een

Het Rond, tijdelijke standplaats boekenmarkt

16 op 17 juni, verz. 18-05-18

Algemene Plaatselijke Verordening

Bezwaar

Voedselbank, 15 september 08.00-16.30 uur,

- Tuibrug 2-4, ontheffing sluitingstijd in nacht

Buitengebied

Besluiten (reguliere procedure,

Zienswijzen

getreden; zie voor aantekenen van bezwaar

- Fresiatuin 25, vergunningvrij plaatsen deuren

isolatie en dak- en gevelbedekking, OV18108,

- Schalkwijk, Provincialeweg 44, toevoegen

(kies bij product ‘Inzien/informatie documen
ten’) een afspraak.

de verzenddatum zes weken in het gemeen

Noord-Oost

loopbrug en wijzigen randcompartimentering,

tot en met 11 juli 2018 in het gemeentehuis ter

via (030) 63 92 611 of via houten.nl/afspraak

Milieumelding
Een milieumelding betekent niet automatisch

Inhoud
Zienswijzen, een bezwaarschrift en een verzoek
om voorlopige voorziening moeten ten minste
bevatten:
- uw naam en adres, datum en handtekening;
- een omschrijving, datum en kenmerk van het
(ontwerp)besluit;
- de reden(en) waarom u het niet met dat (ontwerp)besluit eens bent.

