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Week in beeld

Werkzaamheden
fietspaden Albert
Schweitzerbrug
Van 3 tot 14 oktober en van 24 oktober tot uiterlijk 4
november voert de provincie asfalteerwerkzaamheden
uit op de fietspaden op de Albert Schweitzerbrug. In
de eerste periode wordt gewerkt aan de oostkant/
Henry Dunantweg en is maar 1 rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar. In de tweede periode is de
westkant/Groenoord aan de beurt en is op die weghelft
1 rijstrook voor het autoverkeer beschikbaar.

Informatie van de gemeente Alphen aan den Rijn

Publicaties

naandenrijn.nl (actuele bekendmakingen) en in de rubriek
“Week in beeld” in de huis-aan-huisbladen.

Ontsluiting woningbouw
locatie ‘Weidelanden’

In de eerste helft van oktober 2016 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op
de N209 ten (zuid)oosten van de begraafplaats in Hazerswoude-Dorp. Deze rotonde is nodig om op een veilige
manier de nieuwe woonwijk ‘Weidelanden’ te ontsluiten. De
hoofdontsluiting is de nieuw aan te leggen rotonde op de
Gemeneweg (N207). De huidige ontsluiting via de Jan van
Eycklaan wordt een langzaamverkeers- en een calamiteitenroute. Zo wordt voorkomen dat ‘Weidelanden’ voor extra
verkeer gaat zorgen in de Dorpsstraat. De provincie heeft
toestemming gegeven voor de aanleg van de rotonde op de
provinciale weg N209 en neemt deze rotonde mee in het
onderzoek naar een passende maatregel in Hazerswoude.
Dit onderzoek wordt de komende periode uitgevoerd. In
het najaar van 2017 is de oplevering van de rotonde.

Definitieve aanwijzing loca
ties ondergrondse containers
voor restafval Benthuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30
september 2016 ingestemd met het definitieve aanwijzingsbesluit locaties van ondergrondse containers voor
restafval in Benthuizen. Dit besluit heeft betrekking op de
volgende locaties:
ADRES
• Graaf van Bloisstraat 22
• Beelaertspark 2
• Koningin Julianastraat 16b
• Molenstraat 10
• Oranje Nassauplantsoen 10
•	Prins Clausstraat
(achterzijde) 19
• Koningin Julianastraat 2
• Ds Janszenstraat 25
• Dr. Albert Schweitzerlaan 33
•	Ochtendstraat 27
t.h.v. Polderplein 1
• Sportlaan 5
• Christinastraat 75
• Margrietstraat 2
• Christinastraat 31
• De Bentlanden 4
• Croesinck 18
• Croesinck 63

Volg ons ook via:

www.alphenaandenrijn.nl

of op Twitter:

www.twitter.com/gemeenteaadr

of like ons op Facebook:
www.facebook.com/
gemeentealphenaandenrijn

of Linkedin:

www.linkedin.com/company/
gemeente-alphen-aan-den-rijn
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In Benthuizen zijn eerder ondergrondse containers
geplaatst, bijvoorbeeld bij hoogbouwlocaties. Deze
containers kunnen vanaf najaar 2016 door alle inwoners
in de buurt worden gebruikt. Het gaat om de volgende
locaties:
ADRES
• Prins Hendriklaan 2
• Emmaplaats 2 t/m 8
• Esdoorn 2
• Esdoorn 16

CONTAINERNUMMER
(containernr A)
(containernr B)
(containernr C)
(containernr D)

Toelichting op de zienswijzeprocedure
Het voorlopige aanwijzingsbesluit met bijlagen heeft
conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gedurende 6 weken (van 17 augustus tot 29 september
2016) ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn konden
belanghebbenden een zienswijze indienen. Een aantal
bewoners heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen heeft een
inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden. De zienswijzen
zijn in een nota van zienswijzen samengevat en van een
gemeentelijk standpunt voorzien. Indieners van een zienswijze worden hierover per mail of brief geïnformeerd.
Inwerkingtreding
Het definitieve aanwijzingsbesluit treedt in werking op de
dag volgend op die van de bekendmaking op www.alphe-

Instellen beroep
Belanghebbenden die een zienswijze heeft ingediend op
het voorlopige aanwijzingsbesluit kunnen binnen zes
weken na publicatie van deze bekendmaking beroep
instellen bij de Raad van State. Belanghebbenden die niet
eerder een zienswijze hebben ingediend, moeten aantonen
dat hen dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Het
instellen van beroep kan rechtstreeks bij de Raad van State,
afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 2019, 2500 EA Den
Haag. Voordat deze een beroepschrift in behandeling
neemt, moet er griffierecht betaald worden. Het beroep bij
de Raad van State heeft geen schorsende werking. Zolang
de Raad van State geen uitspraak gedaan heeft, handhaaft
de gemeente de aangewezen locatie en wordt de container
wel geplaatst en in gebruik genomen. Het is mogelijk
(gelijktijdig met het indienen van het beroepschrift) bij de
Raad van State een voorlopige voorziening aan te vragen
om te bereiken dat het plaatsingsbesluit wordt geschorst.
Hiervoor moet spoedeisend belang worden aangetoond bij
de Raad van State (artikel 8:81 en 8:108 AwB).

Plaatsing ondergrondse containers
De ondergrondse containers worden in het najaar 2016
geplaatst. Wij starten met de locaties waarop geen zienswijze is ingediend.

Ingebruikname ondergrondse containers
Als alle ondergrondse containers zijn geplaatst ontvangen
beoogd gebruikers een brief wanneer zij deze kunnen
gebruiken. In deze brief staat ook informatie wanneer de
bruine containers worden omgewisseld voor containers
voor de inzameling van PMD (Plastic en Metalen verpakkingen en Drinkpakken)

Uitzonderingen
Bewoners die in een (landelijk) gebied met lintbebouwing
wonen kunnen hun restafval nog steeds kwijt in de minicontainer. Hier komen geen ondergrondse containers voor
restafval; voor hen verandert er niets; Ditzelfde geldt voor
de bewoners van straten waar
- de huisvuilwagen niet kan rijden of
- waar teveel kabels of leidingen in de grond liggen
waardoor er géén ondergrondse containers voor restafval
geplaatst kan worden.

Besluit vaststellen
hogere waarden geluid

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn
hebben het volgende besluit genomen: Loeteweg 1c te
Hazerswoude-Dorp: het vaststellen van hogere geluidswaarden voor het realiseren van drie nieuwe woningen.
Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden wordt
gecombineerd met het besluit tot vaststellen van het
bestemmingsplan Loeteweg 1c te Hazerswoude-Dorp. Dit
besluit en de daarbij behorende stukken kunt u van 6
oktober tot en met 17 november 2016 inzien bij de
gemeente Alphen aan den Rijn. Dit besluit is geregistreerd
onder kenmerknummer 2016159577. Binnen deze termijn
kunt u beroep tegen een besluit instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Een besluit blijft van kracht
wanneer u beroep instelt, tenzij u een voorlopige voorziening aanvraagt bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In beide gevallen moet
u een bepaald bedrag (griffierecht) betalen.

Beroep kan worden ingesteld door:
•	belanghebbenden die eerder zienswijzen hebben ingebracht over een ontwerpbesluit;
•	belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen ten opzichte van een ontwerpbesluit;
•	belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat waren
hun zienswijzen in te brengen over een ontwerpbesluit.

Inzage
Voor inzage in de stukken kunt u tijdens kantooruren terecht
in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn, Stadhuisplein
1 in Alphen aan den Rijn, telefoon 14 0172. Voor inzage
buiten kantooruren kan een afspraak worden gemaakt.

Deze bekendmaking staat ook op de website van de
Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl.

Vergunningen
22 t/m 28 september 2016

Ingekomen aanvragen
Voor het inzien van onderstaande bouwplannen
kunt u tijdens de openingstijden terecht bij de balie
van het team Vergunningen. In dit stadium van de
procedure kunt u nog geen bezwaren indienen.

Alphen aan den Rijn
- Concertweg, Nocturnepad, Serenadestraat, Cantatestraat en de Preludeweg
renoveren diverse woningen (V2016/525)
- De Alphense Brug
aanpassen trappartij (V2016/536)
- Warande 75
vergroten woning (V2016/537)
- Hooftstraat 203
vergroten woning (V2016/538)
- Prins Hendrikstraat 100
plaatsen dakkapel en kozijnen (V2016/529)
- Uranusstraat 34
uitbreiden fietsenstalling (V2016/531)

Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en)
bezwaarclausule van toepassing.

is

de

Verlengen beslistermijn
Alphen aan den Rijn

-S
 peenkruid 35
uitbreiden woning op 1e verdieping (V2016/450)

Evenementen
Ingekomen aanvragen
Alphen aan den Rijn

-R
 ijnplein/Centrum gebied
Intocht Sinterklaas 12 november 2016
(E2016/352)

- Provinciepassage, binnengebied
winkelcentrum De Atlas
Sintmiddag 16 november 2016
(E2016/359)

Verleende vergunningen
Alphen aan den Rijn

- Dillenburg 1 (29-09-2016)
Alphens Oktoberfeesten 14 en 15
oktober 2016 (E2016/268)
Bezwaar
Voor de bovenstaande beschikking(en) is de
bezwaarclausule van toepassing.

Raad in beeld

informatie van en over de gemeenteraad

Inspreken
Wilt u inspreken?
Bel of e-mail dan met
de griffie:
telefoon 0172 - 465 352 of
griffie@alphenaandenrijn.nl

Benthuizen
- Kavel 14, Bentwoudpark
bouwen woning (V2016/539)
- Secretaris Runsinkbrink 1
wijzigen gevel (V2016/532)

Dinsdag 4 oktober, raadscommissievergadering

Boskoop

Donderdag 6 oktober, raadscommissievergaderingen

- Burgemeester Colijnstraat 3
maken brandcompartiment (V2016/534)
- Zuidwijk 51a
gevelwijziging (V2016/526)
- Omloop
bouwen woning (V2016/527)

Hazerswoude-Rijndijk
- Albert Verweijstraat 33
wijziging bestemming, praktijk fysiotherapie naar
schoonheidssalon (V2016/528)

Koudekerk aan den Rijn
- De Boomgaard 56
vergroten woning (V2016/535)

Verleende vergunningen regulier

Ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur
• Eerste debat keuze locatie treinstation Hazerswoude (inspreken niet mogelijk)

Financiën, bestuurlijk en publiek domein, 20.00 uur
• Inspreken over aan raad gerichte brieven, mededelingen college en rapporteurs gemeenschappelijke
regelingen
• 20.30 uur Bespreken jaarverslag 2015 met voorzitter commissie Bezwaarschriften
• 21.15 uur Verkenning en eerste debat Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Alphen aan den Rijn
• 21.45 uur Technische toelichting programmabegroting 2017-2020

Ruimtelijk en economisch domein, 20.00 uur
•2
 0.00 uur Informatiemoment Lage Zijde
• 21.00 uur Verkenning en eerste debat Beleidsbrief Erfgoed
• 21.45 uur Verkenning en eerste debat bestemmingsplannen buitengebied Boskoop, 3e actualisatie
en sierteeltgebied, 1e herziening
• 22.30 uur Verkenning en eerste debat Sierteelt buiten de contour

Aarlanderveen

- Dorpsstraat 23 en 23a, 25c en d, 27 en e
(23-09-2016) maken gevelwijzigingen, plaatsen
dakkapellen, tuinmuur en wijzigen woning
(bouwnummer 8) (V2016/363)

Alphen aan den Rijn
- Dr. Lovinklaan 32 (22-09-2016)
bouwen erker aan voorgevel (V2016/499)
- De Schans 15 (23-09-2016)
verbouwen (toevoegen entree en parkeergarage
en aanleg
uitweg) en renoveren hoofdkantoor en distributiecentrum (V2016/441)
- Klepperman 9 (23-09-2016)
vervangen kozijnen in lichtstraten (V2016/516)
- Koekebakkersteeg 3 (27-09-2016)
splitsen woning op 2e en 3e verdieping
(V2016/417)
- Gouwelandenlaan 9 (27-09-2016)
aanleggen twee inritten (V2016/466)
- Ondernemingsweg 2B (27-09-2016)
verzoek éénmalige magazijnverkoop
(V2016/530)

Genoemde tijden zijn indicatief

Donderdag 13 oktober vergadert de gemeenteraad over onder andere
•	Vaststellen bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Oude Rijn en bestemmingsplan Geluidzone
Industrieterrein Heimanswetering (o.vb.)
•	Vaststellen omgevingsplan Rijnhaven Oost (collegebesluit 13 september) (o.vb.)
•	Div. besluiten Nedcargo
•	Verkenning en eerste debat bestemmingsplan ten westen van Sikkel 4 en 5
•	Vaststellen Bestemmingsplan Halte Snijdelwijk
•	Vaststellen Beleidsbrief Erfgoed
•	Vaststellen bestemmingsplannen buitengebied Boskoop, 3e actualisatie en sierteeltgebied, 1e herziening
•	Vaststellen van De visie op Ruimtelijke Kwaliteit als een richtlijn hoe om te gaan met Ruimte voor
Ruimte regeling voor sierteeltbedrijven buiten de contour
•	Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
•	Intrekking verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2016
•	Beschikbaar stellen middelen nazorg Coupépolder

Donderdag 20 oktober vergadert de gemeenteraad vanaf 16.00 uur over de begroting.
Alle bijeenkomsten en vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn.
Agenda’s kunnen tussentijds nog wijzigen, kijk voor de meest actuele gegevens en voor de vergaderstukken in het Bestuurlijk informatie systeem (BIS) http://bri.aadr.nl.

Hazerswoude-Rijndijk
- Stationsweg 1 (27-09-2016)
veranderen hooiberg in tuinhuis (V2016/409)
- Rijndijk 239 (28-09-2016)
afwijken bestemmingsplan voor extra woning
(V2016/484)

Colofon
Week in beeld is onder redactie van Gemeente Alphen aan den Rijn en
verschijnt wekelijks in Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier.
De Raad in beeld is onder redactie van de griffie van de gemeenteraad
van Gemeente Alphen aan den Rijn.
Stadhuisplein 1, 2405 SH Alphen aan den Rijn
Postbus 13, 2400 AA Alphen aan den Rijn
Telefoon 14 0172
gemeente@alphenaandenrijn.nl
Kijk voor meer informatie op www.alphenaandenrijn.nl
Afbeeldingen: Wanneer de naam van de fotograaf niet expliciet bij de foto
vermeld staat, zijn de foto’s, afbeeldingen en illustraties eigendom van
Gemeente Alphen aan den Rijn of stockfoto’s (www.freeimages.com,
istockphoto e.a.).

Bezwaarclausule
Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel
7:1 in samenhang met artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na dagtekening van verzending van de beschikking

- de belanghebbende die zich tijdig met zienswijzen tot het college
van burgemeester en wethouders heeft gewend;
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in

een bezwaarschrift kunt indienen bij het college van burgemeester

staat is geweest zich tijdig met zienswijzen tot het college van

en wethouders van Alphen aan den Rijn, Postbus 13, 2400 AA Alphen

burgemeester en wethouders te wenden.

aan den Rijn. De termijn gaat in op de dag na verzending van de
beschikking aan de aanvrager. Het bezwaarschrift moet uw naam en

Voorlopige voorziening

adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt

Als u van mening bent dat er onmiddellijk tegen een genomen

en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.

besluit actie moet worden ondernomen, kunt u, nadat u een
bezwaar-/beroepschrift hebt ingediend, op grond van artikel 8:81

Beroepsclausule

Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Recht-

Wij maken u er op attent dat belanghebbenden op grond van artikel

bank in Den Haag verzoeken een zogenaamde voorlopige voor

8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken een

ziening te treffen. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld de

beroepschrift tegen dit besluit kunnen indienen bij de rechtbank

schorsing van het besluit inhouden. Aan een verzoek om voorlopige

’s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH

voorziening zijn echter wel kosten verbonden. Voor nadere infor-

’s-Gravenhage. De beroepstermijn van zes weken vangt aan met

matie hierover kunt u terecht bij de rechtbank. Een verzoek om een

ingang van de dag na die waarop het besluit bij de informatiebalie

voorlopige voorziening dient u te richten aan de voorzieningen-

van het gemeentehuis ter inzage is gelegd (ingevolge artikel 8:1

rechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 20302,

in samenhang met artikel 6:7, 6:8 lid 4, en 7:1 lid 1 sub d, van de

2500 EH 's-Gravenhage.

Algemene wet bestuursrecht).
Tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders
kan beroep worden ingesteld door:

