Gemeentenieuws
Agenda

WMO / WI Adviesraad

WMO/WI Adviesraad
Woensdag 16 maart
19.30 uur
Stadhuis, Markt 22
mooniekcrijns@hotmail.com

Op woensdag 16 maart 2011 is er weer een WMO/WI adviesraad in het
stadhuis, Markt 22.
De vergadering begint om 19.30 uur.

Raadsvergadering
Maandag 14 maart
20.00 uur
Stadhuis, Markt 22
Info: raadsgriffie
Tel (0317) 492407
raadsgriffie@wagen ingen.nl

19.30 uur:
Opening door voorzitter

Agenda

19.35 tot 20.30 uur:
Wethouder Stella Efdé licht vragen toe

Kinderlintjes 2011
Jonge Wageningers gezocht!
Ook in 2011 zet de gemeente de traditie
voort om Wageningse kinderen in het
zonnetje te zetten. Kinderen die zich
belangeloos of op bijzondere wijze inzetten
voor de (Wageningse) samenleving
komen, als beloning voor hun goede daad,
in aanmerking voor een kinderlintje.
De gemeente hecht veel belang aan
vrijwilligerswerk en het investeren in de
jeugd. Door het toekennen van kinderlintjes
hoopt de gemeente kinderen te stimuleren
zich in te zetten voor anderen.
Tot en met vrijdag 8 april aanstaande
kunt u kinderen voorgedragen voor een
kinderlintje. Alle in Wageningen woonachtige kinderen van 6 tot en met
13 jaar die belangeloos bijdragen aan een mooier en beter Wageningen
komen hiervoor in aanmerking. Hierbij valt te denken aan kinderen die zieke
mensen of ouderen helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, die een
actie hebben opgezet voor een goed doel of die activiteiten organiseren voor
een vereniging enzovoort.
Natuurlijk kan men ook kinderen aanmelden die een bijzondere prestatie op
sport of cultureel gebied hebben geleverd.

20.30 tot 21.00 uur
1. Mededelingen
2. Brief aan B&W m.b.t. rooster van aftreden leden adviesdraad (zie bijlage)
3. Verslag van 16 februari 2011: Actielijst en Besluitenlijst
4. Communicatie werkgroep
5. Ingekomen post
21.00 tot 21.30 uur:
Belinda Bontink geeft toelichting op proces Beleidsplan Maatschappelijke
Ondersteuning
21.30 tot 22.00 uur:
1. Uitwerken pilot enquête-model WMO-beleidsplan o.l.v. Dethmer Boels
2. Rondvraag
De vergadering is openbaar en geïnteresseerden kunnen plaats nemen op de
publieke tribune.

Afsluiting fietspad onderlangs

U kunt kinderen individueel voordragen of als groep. Een kinderlintje kan
door iedereen worden aangevraagd, zoals ouders, familie, buren, een
leerkracht van school of een leerkracht van de sport- of muziekvereniging.
Een onafhankelijke jury onder voorzitterschap van
burgemeester Van Rumund maakt uit de inzendingen
een keuze. Deze jonge Wageningers worden op
Koninginnedag,
zaterdag 30 april, tijdens een officiële en feestelijke
ontvangst op het stadhuis gehuldigd.
Voor meer informatie en/of het Inschrijfformulier kunt u contact opnemen
met Karin Takkenkamp, tel. (0317) 492518 of kijk op www.wageningen.nl

Samen als buren of VVE uw
spouwmuren isoleren?
Wellicht kunt u gebruik maken van de
nieuwe gemeentelijke subsidie.
Kijk op www.wageningen.nl onder de
zoekterm ‘buren besparen energie’.

Het fietspad ‘Onderlangs’ is vanwege dunning van het bos op de
berghelling, afgesloten op donderdag 10 en vrijdag 11 maart 2011. Fietsers
van en naar Renkum worden via de Ritzema Bosweg, Generaal Foulkesweg
en Westbergweg omgeleid.
Vanuit het beheerplan Wageningse Berg is men op dit moment bezig met
kapwerkzaamheden op de Wageningse Berg. Hierbij vallen bomen op
het fietspad ‘Onderlangs’. Ook takelt men met een kraan bomen uit de
helling. Deze werkzaamheden kunnen gevaar opleveren voor voetgangers
en fietsers. Om ongelukken te voorkomen is het fietspad tijdens de
werkzaamheden afgesloten.
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Startbijeenkomst beleid
maatschappelijke ondersteuning
Komt u ook?

De raad vergadert

Adresgegevens

De gemeenteraad komt maandag 14 maart 2011 bijeen. De
raadsvergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis,
Markt 22.

Bezoekadres stadhuis:
Markt 22
Bezoekadres stadskantoor:
Olympiaplein 1
Postadres:
Postbus 1
6700 AA Wageningen
Telefoon
0317 49 29 11
E-mail:
gemeente@wageningen.nl
Internet:
www.wageningen.nl

Iedereen die belangstelling heeft om in te spreken over zowel één of meer
punten die op de agenda staan als andere algemene zaken, is welkom
op de publieke tribune. Aan het begin van de vergadering kunt u het
woord voeren. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, meld dit dan
uiterlijk op de dag van de raadsvergadering vóór 09.00 uur aan de griffier.
Hiervoor kunt u mailen naar raadsgriffie@wageningen.nl of bellen met de
raadsgriffie, tel. (0317) 492404 of 492407.
De gemeente organiseert op donderdag 17 maart aanstaande in het
centrum van Wageningen een Startbijeenkomst over het beleid rond
maatschappelijke ondersteuning. Deze bijeenkomst duurt van 19.00 tot
22.45 uur. U kunt hierbij aanwezig zijn als u zich hier voor aanmeldt.
Meer informatie over de bijeenkomst vindt op onze website,
www.wageningen.nl –> werk en welzijn –> Zorg en welzijn. Daar staat ook
hoe u zich kunt aanmelden voor de Startbijeenkomst.

Wageningse
Besparings Ambassadeur
‘Laat die zon maar komen!’
Deze week zijn we op bezoek bij?
Familie Bruggink aan de Ooststeeg.
Wat heeft u verbeterd aan uw
woning?
Toen we hier kwamen was het hele
huis slecht geïsoleerd. We hebben
het glas laten vervangen door dubbel
glas en de zolder en de vloer beter
geïsoleerd. Verder liggen er op het
dak 7 zonnepanelen waarmee we een
groot gedeelte van onze eigen stroom
opwekken en 3x14 heatpipes zorgen voor ons warm water.

Hebben jullie nog meer plannen?
Er moet eigenlijk alleen nog een stukje
spouwmuur en een stukje kruipruimte
geïsoleerd worden en dan gaan we maar eens even genieten.
Heeft u ook een energie besparende maatregel aan uw huis getroffen
waar u graag andere Wageningers over vertelt? Schrijf een kort mailtje
met uw gegevens naar Energieloket@wageningen.nl en wellicht bent u
de volgende besparingsambassadeur.

20.00 uur
1. Opening
2. Onderzoek geloofsbrieven en afleggen eed/verklaring en belofte door
tijdelijk raadslid
3. Vragen raadsleden
4. Vaststellen van de definitieve agenda
5. De burger aan het woord
6. Ingekomen stukken
Debat
7. Bestemmingsplan ‘Rijnsteeg 8’
Op het perceel Rijnsteeg 8, waar voorheen de studentenflat ‘Rijnsteeg’
stond, wil Idealis een nieuw complex voor studentenhuisvesting
bouwen. Het complex bestaat uit 61 grondgebonden woningen
(maximaal 4 bouwlagen, gemiddeld 5 studentenkamers per woning)
en 9 appartementen. In totaal worden circa 330 studentenkamers
gerealiseerd. Vanwege de gekozen bouwwijze is een herziening van
het bestemmingsplan noodzakelijk. De raad wordt ook gevraagd het
beeldkwaliteitplan ‘Wageningen Rijnsteeg’ vast te stellen. Dit plan
zal onderdeel uitmaken van de Welstandsnota en bevat de kaders
voor de toetsing van de architectonische kwaliteit. De onderwerpen
‘ambitieniveau duurzaamheid’ en ‘geluid’ zullen in het debat in de
raadsvergadering aan de orde komen.
8. Oprichting en deelname Stichting Zonne-energie Wageningen
Gemeente Wageningen heeft op grond van de subsidieregeling
‘Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden 2 (IKS2)’ een subsidie
van 828.750 euro gekregen voor de uitvoering van een zonneenergieproject. Het doel van het project is om circa 30.000 m2 aan
zonnepanelen op Wageningse bestaande dakoppervlakken te realiseren.
Het project richt zich in eerste instantie op platte daken van bedrijven
en instanties. De subsidie is bedoeld voor het proces en de begeleiding,
niet voor de aanschaf van zonnepanelen. Het zonne-energieproject
is een samenwerkingsproject van de gemeente Wageningen met
onder andere Wageningen UR, de woningcorporaties, het Wagenings
Ondernemers Contact (WOC), de provincie, enkele bedrijven en
kennisinstellingen waaronder MARIN en de burgerwerkgroep
‘Transition Towns Vallei’. De deelnemende organisaties en bedrijven
hebben de intentie om op hun eigen gebouwen zonnepanelen te
realiseren. Het college stelt voor om een stichting op te richten die
het zonne-energieproject uitvoert en om hieraan deel te nemen.
Een dergelijk besluit moet volgens de Gemeentewet aan de raad
worden voorgelegd voor het kenbaar maken van eventuele wensen en
bedenkingen. Het debat zal gaan over de vorming van een stichting en
over de participatie van burgers daarbij.
9. Uitgangspunten kostendekkendheid leges
Met de legesverordening stelt de raad jaarlijks vast hoeveel een inwoner
betaalt voor een dienst van de gemeente. De raad heeft het college
gevraagd om met een voorstel te komen voor de kostendekkendheid

www.wageningen.nl

Heatpipes?
Ja dat zijn moderne zonnecollectoren die water verwarmen voor onze
verwarming, de badkamer, de keuken en de wasmachine. De heatpipes
bestaan uit dubbelglas met aan de binnenkant een folie dat licht omzet
in warmte. Deze warmte wordt door een koperen strip in de pijp naar
boven geleid waar de warmte wordt afgegeven aan een vloeistof die naar
de boiler loopt. We hebben een voorraadvat van 380 liter op zolder staan
en een combiketel die het water bij verwarmt als het niet warm genoeg
is. Maar van eind maart tot oktober hebben we de gaskraan helemaal
dicht kunnen draaien omdat er voldoende gratis zonnewarmte was. En de
elektriciteitsmeter draait natuurlijk regelmatig achteruit. Dat geeft wel een
goed gevoel!

Agenda

Spreekuur burgemeester
en wethouders
Iedere maandag van 16.00 tot 16.30 uur heeft u de
mogelijkheid om bij één van de wethouders langs te
gaan met vragen, ideeën, wensen en/of opmerkingen.
Elke wethouder heeft zijn eigen takenpakket, dus bij welk
collegelid u moet zijn, is afhankelijk van het onderwerp.
De burgemeester heeft geen vast tijdstip voor zijn
spreekuur, maar u kunt uiteraard wel een afspraak
met hem maken over onderwerpen die u met hem wilt
bespreken.
Wat kunt u verwachten?
Het spreekuur is bedoeld om met elkaar van gedachten
te wisselen over het onderwerp dat u hebt aangedragen.
Er worden geen besluiten genomen of toezeggingen
gedaan. Aan het eind van het gesprek wordt een conclusie
getrokken of een vervolgafspraak gemaakt. Elke afspraak
tijdens het spreekuur duurt ongeveer een kwartier.
Afspraak
Wanneer u de burgemeester of een wethouder wilt
spreken dan kunt u dit op woensdag voor 12.00 uur
doorgeven aan het Bestuurssecretariaat, tel. (0317)
492409 of 492502. U kunt uw vraag ook via onze website
mailen, (www.wageningen.nl).
Het spreekuur vindt plaats in het stadhuis, Markt 22.

van de leges. Het college doet de gemeenteraad nu een voorstel over
de kostendekkendheid van leges voor wat betreft de dienstverlening
vallend onder de fysieke leefomgeving en omgevingsvergunning.
Het voorstel luidt:
1. de 100% kostendekkendheid beperken tot omgevingsvergunningen
voor bouw- en sloopactiviteiten, in combinatie met planologisch
strijdig gebruik (onderdelen bouwactiviteiten en sloop en
aanlegactiviteiten/bestemmingsplannen in de tabel)
2. het maximum tarief verhogen van 200.000 euro naar 250.000 euro
3. bij de berekening van bouwleges een uniform percentage hanteren
4. kostendekkendheid beschouwen over een periode van 5 jaar. Dit
voorkomt sterke schommelingen in de leges
5. de kostendekkendheid van de onderdelen brandveilig gebruik,
aanleggen van een weg, kappen en monumenten niet veranderen,
en op het huidige, lage niveau houden. De raad zal over de
volgende onderwerpen het debat voeren: de wijze waarop de
kostendekkendheid wordt ingevoerd en meer inzicht in de werkelijke
kosten in de toekomst.
10. Legesverordening 2011
In deze legesverordening is een trendmatige stijging van de tarieven
opgenomen van 1,25%, zoals met de programmabegroting is
vastgesteld. Daarop zijn een paar afwijkingen, die in het voorstel van
het college worden uitgelegd. Het debat zal gaan over het schrappen
van een minimumbedrag bij het terugbetalen van te veel betaalde
leges.
11. Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2010
In 2003 is de Nota Reserves en Voorzieningen opgesteld, die in 2007
is geactualiseerd. Daarna heeft geen integrale beschouwing van de
reserves en voorzieningen meer plaatsgevonden. Dat gebeurt nu met
deze notitie. De raad wordt gevraagd deze notitie vast te stellen. De
notitie geeft inzicht in de geraamde onttrekkingen en toevoegingen
per reserve en heeft geleid tot vrijval van een drietal posten waardoor
in totaal 2.281.262 euro kan worden vrijgespeeld. Het college van
burgemeester en wethouders stelt voor om 1.000.000euro daarvan te
gebruiken voor de vorming van een reserve frictiekosten in verband met
de door te voeren bezuinigingen. Voorgesteld wordt verder om tien
reserves en drie voorzieningen op te heffen. In het debat zullen de
volgende onderwerpen worden besproken:
- de noodzaak en onderbouwing van de omvang van de reserve voor
frictiekosten bij de bezuinigingen
- de reservepositie van de gemeente
- de consequenties voor het weerstandsvermogen van de gemeente.
		
Hamerstukken		
12. Wijziging Verordening Winkeltijden Wageningen
De sector grootschalige detailhandel (tuincentra, bouwmarkten,
meubelwinkels, autoshowrooms) heeft tot op heden ieder jaar de
mogelijkheid gekregen om op een aantal feestdagen geopend te zijn.
Het college gaf hier toestemming voor op basis van het artikel ‘Zonen feestdagenregeling’ in de Verordening Winkeltijden Wageningen. Op
8 februari 2010 heeft de raad besloten de gemeente Wageningen aan
te wijzen als toeristische gemeente. Door middel van een amendement
is het artikel “Zon- en feestdagenregeling” vervangen door een
ander artikel. Hierdoor is onbedoeld de mogelijkheid om toestemming
te geven voor winkelopenstelling op een aantal feestdagen komen
te vervallen. Middels voorliggende wijziging op de Verordening
Winkeltijden Wageningen wordt dit gerepareerd.
13. Brandbeveiligingsverordening Wageningen 2010
Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsrisico’s in werking getreden,
op dat moment is de Brandweerwet 1985 ingetrokken. Daardoor
vervalt de rechtsgrond van de op de Brandweerwet 1985
gebaseerde Brandbeveiligingsverordening Wageningen 1994. In
de Wet veiligheidsrisico’s wordt een algemene maatregel van
bestuur (AMvB) aangekondigd over het brandveilig gebruik van
voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken.
Deze AMvB treedt na verwachting pas eind 2011 in werking.

Tot die tijd zal op grond van de Wet veiligheidsregio’s in elke
gemeente een brandbeveiligingsverordening van kracht moeten
zijn. Daarom wordt aan de gemeenteraad van Wageningen
gevraagd de Brandbeveiligingsverordening Wageningen 2010 vast
te stellen. Wanneer de verordening is vastgesteld, treedt deze met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2010 in werking.
14. Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen gehouden op
7 februari 2011, (voortzetting op 8 februari 2011)
		
23.00 uur
15. Sluiting
Zie ook: www.wageningen.nl, klik op blokje ‘GEMEENTERAAD’ en de titel
‘Raadsvergaderingen’

officiële bekendmakingen
BOUWVERGUNNING
Verleende bouwvergunning in de week voorafgaand aan 5 maart 2011:
2e fase Reguliere bouwvergunning
Dijkstraat 2a en 2b bouw dubbele woning met
			
garages 

verzenddatum
02-03-2011

Bezwaar
Indien u bezwaar hebt tegen bovenstaande besluiten, dan kunt u daartegen
binnen zes weken na de bij het plan genoemde verzenddatum bezwaar
maken, op grond van de algemene wet bestuursrecht, bij burgemeester en
wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen
OMGEVINGSVERGUNNING
Ingekomen aanvragen
Enkelvoudige omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van
28-02-2011 tot en met 04-03-2011 de volgende aanvragen voor een
omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Locatie Omschrijving
ontvangstdatum
Bomen
De Vrieslaan 12
Eekhoornlaan 14
Ritzema Bosweg 3
Sparrenbos 4

kappen 1berk
kappen 1 esdoorn en 1 loofboom
kappen 6 dennenbomen
kappen 5 vliegdennen	

25-02-2011
01-03-2011
25-02-2011
23-02-2011
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Bouw
Gruttoweide 112
		
Gruttoweide 140
Nassauweg 36
Plein 15 Augustus 1
Roghorst 40
Stadsbrink 379
t/m 423		

verbouw woonhuis voor
kamerverhuur
uitbreiding achterzijde woning
plaatsen nieuwe kozijnen
bouw berging
bouw dakkapel

01-03-2011
28-02-2011
01-03-2011
02-03-2011
01-03-2011

Interne verbouwing 

24-02-2011

Brandveilig gebruik
Lawickse Allee 9
gebruik pand

23-02-2011

Meervoudige omgevingsvergunning
Bouw en Sloop
Hermelijnlaan 21
		

uitbreiden woning en verwijderen
asbesthoudende onderdelen

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de periode van
28-02-2011 tot en met 04-03-2011 de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Enkelvoudige omgevingsvergunningen
Bomen
Verzenddatum
Hertenlaan 6
kappen enkele grove dennen en eiken
01-03-2011
Tussen Nudepark en Lawickse Allee
nabij rotonde
kappen 1 eik
02-03-2011
Tarthorst nabij nummer 821
(openbare ruimte) kappen 1 witte abeel	
02-03-2011
Hollandseweg 360 kappen 1 berk
02-03-2011
Generaal
Foulkesweg 101
kappen 1 dennenboom
02-03-2011
Diedenweg 27
kappen 1 douglasspar	
02-03-2011

Op de website van de gemeente vindt u informatie over
het aanvragen van een paspoort, nieuwbouwprojecten en
de openingstijden. Ook kunt u er het laatste nieuws vanuit
de gemeente lezen zoals bijvoorbeeld: ‘Heldenmedaille
voor huisarts Boon’, of ‘WOZ aanslagen 2011’.
www.wageningen.nl

Bij de gemeente is een aanvraag om bouwvergunning ingekomen, waaraan
slechts medewerking kan worden verleend na toepassing van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Artikel 3.23 Wro is van toepassing
op bouwplannen die niet passen in de geldende bestemmingsplannen, doch
waarvan de afwijking van beperkte omvang is.
Het betreft het volgende bouwplan: Generaal Foulkesweg 70 – bouwen
kas.
Inzage
Het ontwerp-besluit tot het verlenen van ontheffing en bouwvergunning
en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 9 maart
2011 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Ruimte, Olympiaplein 1,
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en ‘s middags op afspraak, tel. (0317)
492700. Bij het Loket kunt u ook een verdere toelichting krijgen.
Zienswijze
Tijdens genoemde termijn, (dus vóór 21 april 2011), kunnen
belanghebbenden op de ontwerp-besluiten een zienswijze indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.
U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. Voor meer informatie over
het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen met loket Ruimte.
WET MILIEUBEHEER
Besluit ex Art. 8.4
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een revisievergunning
te verlenen aan Monsanto Holland B.V, gelegen aan de Wageningse
Afweg 31, voor een veredelingsbedrijf met onderzoek van groenten met
kassen en plastic tunnelkassen en buitenvelden.
Inzage
Het besluit ligt samen met andere stukken, die van belang zijn, ter inzage
van 11 maart 2011 tot en met 21 april 2011, elke werkdag van 9.00 tot 12.00
uur bij het loket Ruimte, Stadskantoor Olympiaplein 1.

02-03-2011

Meervoudige omgevingsvergunning

02-03-2011

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat
tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het
bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.
INTREKKING KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben op 8 maart 2011 besloten de
kapvergunning voor het kappen van 24 bomen aan de Grebbedijk
(openbare ruimte), in te trekken.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen de bovengenoemde termijn beroep
instellen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, als zij ten
minste ook hun zienswijzen hebben ingediend over het ontwerpbesluit. Het
beroep moet zijn grondslag vinden in de eerder ingebrachte zienswijzen.
Volstrekt nieuwe zaken kunnen dus niet meer naar voren worden gebracht,
tenzij het gaat over veranderingen in het besluit ten opzichte van het
ontwerp.
Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingediend kunnen ook in beroep gaan.
U kunt het beroepschrift sturen naar de Raad van State, afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.
Het besluit wordt van kracht met ingang van zes weken na publicatie. Indien
u voor deze datum aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak
een verzoek doet om een voorlopige voorziening dan wordt het besluit niet
van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist..
Voor het instellen van beroep zijn griffiekosten verschuldigd.

Wageningen, 9 maart 2011

www.wageningen.nl

Bouw en Milieu
Droevendaalsesteeg nabij
nr 1		
bouw 2 bergingen t.b.v. gasflessen

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
Bouwplan waarvoor ontheffing van het bestemmingsplan (art. 3.23
Wro) benodigd is.

Uw gemeentehuis thuis

25-02-2011

Meer informatie kunt u krijgen bij het loket Ruimte, stadskantoor,
Olympiaplein 1, op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en ‘s middags op
afspraak, tel. (0317) 492700.

Bouw
Akeleistr 1 tm 71, Crocusstr 2 tm 56,
Gladiolenstr 17 tm 39, Van
Uvenweg 202 tm 276 groot onderhoud aan 102
		
onder- en bovenwoningen 

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
gedurende zes weken na de besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen
tegen deze ingetrokken kapvergunning bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 1, 6700 AA Wageningen.

