Woensdag 23 juni 2010

Subsidie nodig? Kom naar de jeugd,
sport en cultuur bijeenkomst!
Alle ( vertegenwoordigers van )
sportverenigingen, culturele organisaties, kerken en scholen uit
de gemeente Bergambacht willen we graag informeren over
nieuwe subsidiemogelijkheden.
Op woensdag 30 juni vanaf 19.30 uur in Cultureel Centrum de Zwaan in Berkenwoude (Kerkweg 2) is hierover een
informatieavond georganiseerd.
Met ingang van augustus 2010
is er een nieuwe subsidiemogelijkheid voor sportverenigingen
uit de gemeente Bergambacht.
Deze subsidiemogelijkheid komt
naast de vorig jaar geïntroduceerde subsidie voor culturele en
sportvereniging voor activiteiten met basisscholen.
Tijdens deze avond willen wij
ook met u terugkijken op het
eerste jaar van het sport- en cul-

Adresgegevens
Gemeentehuis
Adres: Raadhuisstraat 5,
Postbus 2860 AA Bergambacht
Telefoon: (0182) 356 555
Fax: (0182) 353 779
Website: www.bergambacht.nl
E-mail: gemeente@
bergambacht.nl

Openingstijden
Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur
en op afspraak
Publieksbalie Burgerzaken:
Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur,
woe 14.00 tot 17.00 uur en
18.30 tot 19.30 uur
Publieksbalie VROM:
Ma t/m do 9.00 tot 12.00 uur
WMO-loket:
Ma t/m vrij 9.00 tot 12.00 uur
wmo@bergambacht.nl
Inloopspreekuur Ammerstol,
Groene Kruisgebouw,
Ds Hugenholtzstraat 2,
di 10.30 tot 12.00 uur
Inloopspreekuur Berkenwoude
telefonisch aan te vragen
Sociale Zaken:
Op afspraak, tel. Nederlek
0800-667667 6

Meldpunt
Woonomgeving:
(0182) 356 588 of digitaal via
www.bergambacht.nl

tuurproject en willen we samen met u
nagaan wat er anders en/of beter kan.
Ook maken wij van de gelegenheid gebruik om u te informeren over verschillende onderwerpen die van belang kunnen zijn voor uw organisatie.
Het gaat dan om activiteiten die voortkomen uit het jeugdbeleid, alcohol en
drugsactiviteiten en activiteiten voor
vrijwilligers.
In 2009 is de gemeente Bergambacht
gestart met het sport- en cultuurproject. Dit is samen met lokale verenigingen tot stand gekomen. Zo is bijvoorbeeld de eerste sport- en cultuurwijzer
verstuurd aan alle kinderen van 6 tot
16 jaar uit de gemeente Bergambacht.
Ook hebben sportieve en culturele
startactiviteiten plaatsgevonden in de
drie kernen en is een nieuwe mogelijkheid voor subsidie geïntroduceerd.
Neem voor meer informatie contact
op met op met Mariëlle den Hoed, afd.
Samenleving: m.denhoed@bergambacht.nl, 0182- 356 547. Hier kunt u ook

doorgeven of en met hoeveel personen u aanwezig bent.
Programma 30 juni:
19.30 uur: Inloop met koffie en
thee - Mogelijkheid tot 1
op 1 informatie
20.00 uur: Opening wethouder
Blok - Actieplannen
jeugdnota
20.20 uur: Ondersteuning van vrijwilligers - Alcohol- en
drugsactiviteiten
20.40 uur: Sport- en cultuurproject
2009/2010 en 2010/2011
21.15 uur: Pauze
21.30 uur: Presentatie Sportservice
Zuid-Holland - (o.a. informatie over de Maatschappelijke Stage)
22.00 uur: Afsluiting en borrel

Bibliotheek Krimpenerwaard aan Huis
Bent u door een lichamelijke beperking, langdurige ziekte of uw leeftijd niet in staat de bibliotheek te bezoeken? Dan kunt u gebruik maken
van de nieuwe service van Bibliotheek Krimpenerwaard: Bibliotheek
aan Huis. Vooralsnog kunnen alleen
mensen uit Ammerstol, Bergambacht,
Gouderak, Krimpen a/d Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk a/d IJssel en Schoonhoven gebruik maken van deze nieuwe service.
Hoe werkt Bibliotheek aan Huis?
Als u zich aanmeldt voor Bibliotheek
aan Huis komt een vrijwilliger bij u op

Radio Centraal
In het programma Informatief is op
zaterdagmorgen 26 juni om 11.30
uur wethouder Jan Vente te gast.
Radio Centraal is te ontvangen op
de kabel op 102,9 FM en in de vrije
ether 106,6.

Collecten
20 t/m 26 juni
Nederlandse Rode Kruis

Raadsvergadering
Datum: dinsdag 29 juni
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: gemeentehuis, Raadhuisstraat 5.
Op de agenda o.a.:
• Opening, spreekrecht burgers (aanmelden bij griffier mw. E. Karman,
0182-356549)
• Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2011
• Lijst met begrotingen van diverse
Gemeenschappelijke Regelingen

bezoek om kennis te maken. U kunt
dan aangeven welke boeken u graag
leest. Natuurlijk kunt u zich ook laten
adviseren. Daarna zal uw vaste contactpersoon de gevraagde materialen
bezorgen. Samen spreekt u vervolgens
af wanneer de vrijwilliger de materialen weer bij u ophaalt en wat hij of zij
de volgende keer voor u zal meebrengen uit de bibliotheek. De service Bibliotheek aan Huis is uitsluitend voor
leden van de bibliotheek. Een jaarabonnement kost € 32,50.
Ophalen
Eens in de drie weken komt een vrijwilliger de bibliotheekmaterialen bij
u thuis ophalen en brengen. U kunt
zelf bepalen wat u wilt lezen, luisteren
of zien. De bibliotheek beschikt over
een grote collectie romans. Daarnaast
heeft de bibliotheek informatieve boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals gezondheid, hobby,
kunst en computers. Voor mensen met

een verminderd gezichtsvermogen is
er een collectie groot-letter-boeken.
Behalve boeken heeft de bibliotheek
ook andere materialen die u met de
service Bibliotheek aan Huis bij u thuis
kunt laten brengen, zoals cd’s, cdrom’s of dvd’s en tijdschriften. De bibliotheek beschikt eveneens over een
collectie luisterboeken, waarbij prettige stemmen een boek in rustig tempo
voorlezen.
Aanmelden voor een kennismakingsgesprek
Als u gebruik wilt maken van deze
service kan dat via 0182 - 38 54 06 of
info@bibliothekenkrimpenerwaard.
nl. Voor openingstijden van de bibliotheken en andere informatie kunt u terecht op onze website www.bibliothekenkrimpenerwaard.nl.

Beschikbaar stellen
NAW-gegevens
De gemeente wil Naam, Adres
en Woonplaats, de zogenaamde
NAW- gegevens, van alle huishoudens in de gemeente Bergambacht
met kinderen in de leeftijd van 12
jaar (kinderen die 12 jaar zijn of
worden in 2010) voor eenmalig gebruik beschikbaar stellen aan de afdeling Samenleving/ Welzijn voor
het versturen van een informatiebrochure over alcohol, drugs en
roken. Gegevens van personen, bij
wie de aantekening “geheimhouding” voorkomt, worden niet beschikbaar gesteld. Staat er een aantekening “geheimhouding” bij
uw gegevens, maar wilt u de brochure wel ontvangen? Neem dan

schriftelijk contact op met de afdeling Samenleving, burgerzaken
(Postbus 3, 2860 AA Bergambacht).
Op grond van de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2008 kunnen betrokkenen en/of belanghebbenden
die bezwaar hebben tegen het beschikbaar stellen van de NAW- gegevens dit schriftelijk bekend maken. U kunt uw bezwaar sturen
naar de afdeling Samenleving, burgerzaken. Dit kan uiterlijk zes weken na publicatie van dit artikel. U
hoeft geen reden op te geven voor
dit bezwaar. Voor vragen of meer
informatie: afd. samenleving/ burgerzaken, tel. 356 555.
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Onthulling kunstwerken
in 3 kernen

Leerlingen maken
kunstwerk
Om het 25 jarig jubileum van
de gemeente Bergambacht
kleurrijk te ondersteunen hebben leerlingen van alle vijf de
basisscholen uit de gemeente Bergambacht hard gewerkt
aan een kunstwerk. Ze maakten een schilderij over hoe
zij het leven in Bergambacht,
Ammerstol en Berkenwoude ervaren. Deze schilderijen zijn door een aantal kunstenaars verwerkt tot één geheel.
De volgende kunstenaars hebben hun medewerking verleend aan dit project : Tineke Maatje, Jaap van den Berg,
Ron Spronk. Het eindresultaat is op een banner geprint
en wordt op vier locaties in de
gemeente Bergambacht opgehangen:
• Bergambacht; Pleinstraat/
Jasmijnstraat en Molenpad
• Berkenwoude; Dreef
• Ammerstol; Kerkplein
De kunstwerken worden op
dinsdag 29 juni en donderdag
1 juli onthuld. Bij de onthulling zijn een afvaardiging van
het college van burgemeester en wethouders, de basisschoolleerlingen en de kunstenaars aanwezig.

Commissie Bezwaarschriften
De Commissie Bezwaarschriften behandelt donderdag 24 juni het bezwaarschrift tegen de mandaatbeschik
king van de directeur van de
Milieudienst Midden-Holland, namens
burgemeester en wethouders, waarbij
een dwangsom is opgelegd tot het opheffen van de overtreding van de artikelen 5, 7 en 28 lid 5 van het Besluit bodemkwaliteit, artikel 10.2 van de Wet
milieubeheer en artikel 13 van de Wet
bodembescherming op een perceel aan
de Kadijk te Bergambacht. De openbare zitting begint om 20.00 uur in het
gemeentehuis in Bergambacht.

Wie verdient
er volgens u
een lintje?
Ook u kent vast wel iemand die
een lintje verdient. Want overal in Nederland zetten mensen zich in voor goede doelen. Vaak zonder eigen
belang, in alle bescheidenheid. Veel van deze mensen
komen in aanmerking voor
een Koninklijke Onderscheiding. U kunt dat regelen,
want iedereen kan iemand
voordragen voor een lintje.
Maar hoe?
Op het gemeentehuis ligt de
brochure ‘Ere wie ere toekomt’
en een aanvraagformulier voor
u klaar. Via de website www.
lintjes.nl kunt u de folder en
het aanvraagformulier ook zelf
downloaden. Wilt u eerst meer
informatie, belt u dan met het
bestuurssecretariaat, tel. (0182)
356 551. Maar wacht niet te lang,
want als u iemand voor wilt dragen voor de lintjesregen van
2011 moet uw schriftelijke aanvraag uiterlijk 15 juli a.s. bij ons
binnen zijn.

Gewijzigde
data inzameling oud papier
Bergambacht

De inzameldata voor oud papier in de
kern Bergambacht zijn gewijzigd en
wijken dus af van de data
op de afvalkalender:
Adullam
Excelsior
2 juli
24 juli
6 augustus 21 augustus
3 september 18 september
1 oktober 30 oktober
5 november 27 november
3 december 11 december

Voor ter inzage liggende stukken geldt:
De stukken die betrekking hebben op
bouw-, milieu- en verkeerszaken kunt u
van maandag t/m donderdag van 9.00 tot
12.00 uur inzien bij de publieksbalie van de
afdeling Ruimtelijke Ordening & Beheer
(ROB). Een afspraak maken is niet nodig.
Voor informatie en het maken van een afspraak buiten deze uren kunt u bellen, tel.
(0182) 356 525.

Zienswijzen

Oude WRO
(plannen tot 1 juli 2008 ingediend)
Vrijstelling art. 15, 17, of 19.
Iedereen kan tijdens de termijn dat het ont-

Officiële bekendmakingen
Tijdelijke verkeersmaatregel
Op zaterdag 26 juni wordt de koopjesmarkt gehouden. De Hoofdstraat is
vanaf DA Rodenburg tot de P.J. Smitsstraat afgesloten vanaf 9.00 uur tot
16.30 uur.
Op zaterdag 26 juni 2010 wordt, in
verband met het houden van een buitenconcert met muziekverenigingen
uit de gemeente Bergambacht, tijdelijk de Dorpsstraat afgesloten van
19.00 uur tot 21.30 uur.
Het doorgaande verkeer kan eventueel omrijden via de Prins Bernhardstraat en de Koningin Julianastraat.

Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben
de volgende meldingen ontvangen:
Meldingen op grond van artikel 8.40
van de Wet milieubeheer
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn
vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan
volstaan met een melding van de activiteiten.
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
• de heer A. van den Berg, Benedenberg 128, 2861 LJ Bergambacht,
voor het opslaan van propaan in
een daarvoor bestemde tank.
• Steunpunt Bergambacht, Veerweg 8, 2861 DS Bergambacht voor
het oprichten of veranderen van
een inrichting voor het beheer van
provinciale wegen en gladheidbestrijding in de winter.

werpbesluit ter inzage ligt een zienswijze indienen.
Nieuwe Wro
(plannen na 1 juli 2008 ingediend)
Projectbesluit
Iedereen kan tijdens de termijn die het ontwerpbesluit ter inzage ligt een zienswijze indienen.
Ontheffing
Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn die
het ontwerpbesluit ter inzage ligt een zienswijze indienen.
Algemeen
Schriftelijke zienswijzen richten aan: het college van burgemeester en wethouders, Postbus
3, 2860 AA Bergambacht. De zienswijze moet
voorzien zijn van naam en adres. De zienswij-

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt
u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Bekendmakingen
gewijzigde verordeningen
1. Gewijzigde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2. Gewijzigde Verordening financiële
materiële gelijkstelling
De gemeenteraad van Bergambacht
heeft in zijn vergadering van 26 januari
2010 de geactualiseerde ‘Verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs’
vastgesteld. Deze verordening trad in
werking op 1 januari 2010. Aanvragen
van scholen voor 2011 zijn al ingediend
en worden aan de nieuwe verordening
getoetst. Schoolbesturen zijn hiervan
op de hoogte.
Beide verordeningen en de beleidsregel liggen op het gemeentehuis ter inzage en zijn te bekijken via de website
van de gemeente: www.bergambacht.
nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, tel 0182- 356 552 / 553.

Aangevraagde vergunningen
Bouwvergunning
Ingekomen
10 juni 2010 Benedenberg 86,
Bergambacht, 1e Fase, veranderen
bijgebouw met aangebouwde overkapping
Sloopvergunning
Ingekomen
10 juni 2010 Heeraartsbergstraat 37,

ze moet gemotiveerd worden. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan voor de
ma t/m do een afspraak worden gemaakt met de
afd. ROB, tel. 356 555.

Bezwaarmogelijkheden:

Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.) kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Bergambacht (adres zie colofon). Het bezwaarschrift
moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de

Bergambacht, saneren asbesthoudende vloerlagen
Het bekendmaken van aangevraagde vergunningen is ter informatie.
U kunt nog geen bezwaar maken of
zienswijzen indienen. Dit is pas mogelijk als de vergunning is verleend of als
er een vrijstellingsprocedure wordt gevolgd.
Bouwplannen worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze behandeling is openbaar.
Wilt u de behandeling van een bepaald bouwplan
bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de coördinator welstandszaken op het Technisch Bureau
in de Krimpenerwaard (TBK), dhr. B.van Rijnsbergen, tel. 0180-514455.

Projecetbesluiten Dijklaan West II
• Ontwerp projectbesluit Dijklaan
West II, laagbouwwoningen en
infrastructuur, Bergambacht
• Ontwerp projectbesluit Dijklaan
West II, appartementen, Bergambacht
De ontwerpbesluiten en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder
ter inzage vanaf 24 juni tot en met
4 augustus 2010 tijdens bezoekuren
(maandag tot en met donderdag van
09.00 uur tot 12.00 uur) bij de publieksbalie van de afdeling VROM (kamer
A.002). Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

Verleende vergunningen
Bouwvergunning
Verzonden
16 juni 2010 Dr. A. Schweizerstraat 7,
Bergambacht, uitbreiden woning
16 juni 2010 Schoolstraat 31, Bergambacht, plaatsen berging
18 juni 2010 Kerkweg 79, Berkenwoude, uitbreiden woning

gronden van het bezwaar. Graag een kopie van
het betreffende besluit bijvoegen.
Indiening van een bezwaarschrift schorst het
besluit niet. Belanghebbende kan, als spoed dat
vereist, ook verzoeken om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank in Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. Voor
de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening heft de rechtbank griffiegeld .

Beroepmogelijkheden:

Tegen genomen besluiten (verleende vergunningen e.d.), die eerder ter inzage hebben gelegen
vanwege een vrijstelling, ontheffing of projectbesluit of waarbij wettelijk de bezwaarmogelijk-

18 juni 2010 Veerweg 6, Bergambacht
plaatsen logo brandweerkazerne
(met toepassing ontheffing, art. 3.23
Wro)
18 juni 2010 Kadijk 4a, Bergambacht,
plaatsen reinwatertank (met toepassing ontheffing art. 3.6 Wro)
Gebruiksvergunning Tijdelijk
Bouwsel
18 juni 2010 uitgereikt aan:
• Mevrouw F. Lammerts van PJG
Berkenwoude, voor een tent, op
26 juni 2010, op het perceel aan de
Zuidbroekse Opweg (Kadasternummer 948 sectie C) te Bergambacht.

Kunstwerken van
basisscholen
De aanplakborden, die tot voor kort
werden gebruikt om verkiezingsaffiches op te hangen, zijn op dit moment
voor dit doel niet meer nodig.
Burgemeester en wethouders hebben
toestemming verleend om in de periode van 25 juni 2010 t/m 5 januari 2011
op deze borden kunstwerken aan te
brengen, die zijn vervaardigd op de basisscholen in deze gemeente.
De borden zijn geplaatst op de volgende locaties:
• Ammerstol: op het Kerkplein;
• Bergambacht: aan de Pleinstraat en
aan de Molenlaan;
• Berkenwoude: aan de Dreef nabij
het Oosteinde.
Voor bezwaar/beroep: zie kader

Bergambacht, 23 juni 2010,
college van B&W

heid is uitgesloten, kan een belanghebbende binnen zes weken met ingang van de
dag na die waarop het besluit ter inzage is
gelegd beroep aantekenen bij de Rechtbank
in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Er kan bij
de voorzieningenrechter van de Rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend, als spoed dat vereist.
Voor uitgebreide informatie over bezwaar- en beroepmogelijkheden. Zie
www.bergambacht.nl/
bekendmakingen

