Houten Actueel
Informatie van de gemeente Houten

woensdag 12 september 2018

Bijeenkomst Provincialeweg
Schalkwijk en fietspad Culemborg
Op 27 september a.s. is de tweede bijeenkomst over verkeersremmende maatregelen en fietsoversteken op de Provincialeweg in Schalkwijk. Ook de aanleg van een
fietspad langs het spoor richting Culemborg staat op de agenda.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur in Sociaal
Cultureel Centrum ‘De Wiese’ in Schalkwijk.
Bewoner, grondeigenaar of (fiets)forens? Iedereen
is van harte welkom om mee te denken.
Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng presenteert dan wat er met de verschillende ideeën,
wensen en opmerkingen vanuit de eerste avond
in mei jl. is gedaan. Daarnaast kunt u meedenken
over de eerste denkrichtingen en ontwerpvarianten. Na deze bijeenkomst gaat het verkeerskundig
bureau verder aan de slag met een voorlopig ontwerp voor zowel de Provincialeweg als het fietspad.

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de
Mobiliteitsvisie 2017-2027 voor het Eiland van
Schalkwijk vastgesteld. In deze visie staan ruim
20 projecten die moeten zorgen voor een bereikbaar en verkeersveilig Eiland van Schalkwijk.
Ondertussen is gestart met de uitwerking van de
eerste projecten.
Met vragen kunt u terecht bij de projectleider,
de heer Edwin Boonstoppel via
edwin.boonstoppel@houten.nl of via
06-33043338. Meer informatie over de
uitvoering van de mobiliteitsvisie vindt u op
www.houten.nl/mobiliteitsvisie.

Bekendmakingen
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht

Berichten gemeenteraad
Hieronder ziet u de concept-agenda van de debatraad en de besluitvormende raad van
dinsdag 18 september. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Houten.

Dindag 18 september
							
vergadering gemeenteraad
			
Conceptagenda debatraad:
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Collegeprogramma 2018-2022
Besluitvormende raad
4.
Heropening
5.
Collegeprogramma 2018-2022
6.
Beperkte actualisering Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)
7.
Vervullen vacatures gemeenteraad
8.
Vaststellen geactualiseerde lijst openstaande toezeggingen en moties 18 september
9.
Vaststellen verslag van de vergadering van de raad van 28 juni en 10 juli
10.
Vaststellen doorlopende lijst van ingekomen stukken van 18 september
11.
Sluiting
De vergadering van de gemeenteraad is live te volgen en terug te kijken via: houten.notubiz.nl

Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvragen

Aanvragen

nr.: GRB18.37

Volg de gemeenteraad ook op facebook: facebook.com/gemeenteraadhouten
Vergaderstukken leest u op bis.houten.nl/agendas

De volgende aanvragen zijn ingediend.

De volgende aanvragen zijn ingediend.

-

-

-

Noord-Oost
Timmermansgilde 6, plaatsen dakkapel,
OV18251
Zuid-Oost
Heidetuin 24, legaliseren kliko-ombouw,
OV18242
Buitengebied
De Bouw 141, wijzigen gevelreclame, OV18248
Elzenkade 4a, legaliseren hekwerk, OV18249
Kloostergaarde 10, bouwen tribune, OV18245

Besluiten (reguliere procedure,

directe inwerkingtreding)
De volgende besluiten liggen vanaf de dag na
de verzenddatum zes weken in het gemeentehuis ter inzage en zijn die dag in werking
getreden; zie voor aantekenen van bezwaar
en schorsen van de werking onder Bezwaar en
Voorlopige voorziening.
Zuid-West
- Lange Schaft 3d, afwijken gebruik ten
behoeve van schoonheidssalon, OV18226,
verz. 04-09-18
- Viswater 66, plaatsen dakkapel voor en
achter, OV18241, verz. 05-09-18
Buitengebied
- Achterdijk 16, isoleren buitengevel, OV18198,
verz. 06-09-18

Noord-Oost
- Het Rond 41, ontheffing geluidgrenswaarden,
30 september en 28 oktober, 16.00-22.00 uur,
LG18022
- plein Het Rond, tijdelijke standplaats
promotie Toyota, 6 oktober 09.00-18.00 uur
Noord-West
- Chamavenpoort nabij 15, plaatsen schaftkeet
en mobiel toilet, 2 oktober tot 9 november
Zuid-West
- parkeerplaats tussen Burchtmuur en
Draagmuur, buurtborrel, 15 september 16.0000.00 uur

Besluiten
De volgende besluiten liggen vanaf de dag na
de verzenddatum zes weken in het gemeentehuis ter inzage en zijn die dag in werking
getreden; zie voor aantekenen van bezwaar
en schorsen van de werking onder Bezwaar en
Voorlopige voorziening.
Noord-Oost
- plein Het Rond, muziekfeest, 15 september
14.30-18.00 uur, verz. 07-09-18
Noord-West
- De Slinger nabij 2, zingen bij kampvuur,
8 september 17.00-23.00 uur, verz. 05-09-18

Spreekuur wethouders

Buitengebied
- Hefbrug 1, ontheffing sluitingstijd tot 04.00
uur in nacht 22 op 23 september,
verz. 07-09-18

Inzage, zienswijzen, bezwaar en
voorlopige voorziening
Om een besluit te kunnen inzien, maakt u
een afspraak via (030) 63 92 611 of via
www.houten.nl/afspraak (kies bij product
‘Inzien/informatie documenten’).
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met zes
weken na de verzenddatum bezwaar tegen een
besluit aantekenen bij het college van b. en w.;
dat schorst niet de werking van dat besluit.
Voorlopige voorziening
Voor het schorsen van de werking van een
besluit moet u de voorzieningenrechter
van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA
Utrecht, om een voorlopige voorziening verzoeken; daar zijn kosten aan verbonden.
Inhoud
Een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige voorziening moeten ten minste bevatten:
- uw naam en adres, datum en handtekening;

Ophaaldagen afval
Legenda bekendmakingen

De wethouders houden elke maandagochtend spreekuur in het gemeentehuis.
Voor het maken van een afspraak neemt u
contact op met het bestuurssecretariaat,
(030) 63 92 611.

Gemeente Houten
Bezoekadres: Onderdoor 25
Postbus 30, 3990 DA Houten
Telefoon: (030) 63 92 611  
gemeentehuis@houten.nl | houten.nl
06 12 848 922
facebook.com/gemhouten
twitter.com/gemhouten

Noord-Oost
Noord-West
Zuid-Oost
Zuid-West
Buitengebied
Heel Houten

Openingstijden
Iets regelen aan de balie? De gemeente werkt alleen op afspraak.
Een afspraak maakt u via houten.nl/afspraak of via
(030) 63 92 611.
Het gemeentehuis is dagelijks open van 9.00 tot 16.00 uur;
op woensdag tot 19.00 uur. Telefonisch is het gemeentehuis
bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

- een omschrijving, datum en kenmerk van het
besluit;
- de reden(en) waarom u het niet met dat
besluit eens bent.

houten.nl/afvalkalender

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

Agenda
Zaterdag 15 september
World Cleanup Day
Locatie: zie www.nudge.nl
Aanmelden: www.houten.nl/zwerfafval
Dinsdag 18 september
Vergadering gemeenteraad
Locatie: gemeentehuis
Aanvang: 20.00 uur
Donderdag 27 september
Bijeenkomst Provincialeweg Schalkwijk
Locatie: SCC ‘De Wiese’
Aanvang: 19.30 uur

Afval en Milieu

Meldpunt Openbare Ruimte

Gratis afval brengen: Afvalscheidingsstation, De Brug 9, (030) 63 92 383
Dinsdag t/m zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Gratis grofvuil en snoeiafval laten
ophalen? Maak een afspraak: (030) 63 92 611 (lokaal tarief). Gratis oud ijzer,
elektrische apparaten of kringloopgoederen laten ophalen?
Maak een afspraak: kringloop.nl of 0800 - 57 46 454 (gratis nummer).
Milieuklachten: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur.
Op vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren (030) 63 92 101.

Voor meldingen over wegen, straten, riolering,
groen en verkeer of signalen over hindersituaties bij
bedrijven, evenementen en dergelijke kunt u contact
opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte.
Geef meldingen door op houten.nl/meldpunt of bij
spoed via (030) 63 92 101, 24 uur per dag bereikbaar.

