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5e veegplan buitengebied, herhaalde oproep
De gemeente Buren werkt 
voor het buitengebied al 
enkele jaren met zoge-
naamde ‘veegplannen’. In 
zo’n veegplan bundelen we 
verschillende plannen van 
verschillende initiatiefnemers 
in één bestemmingsplan. Op 
onze website staat een folder 
over hoe dit in zijn werk gaat. 

Vijfde veegplan
Wij startten inmiddels met de 
voorbereidingen op het vijfde 
veegplan voor het buitenge-
bied. Wij vragen u om nu te 
komen met uw plannen. 

Wilt u een nieuw agra-
risch bedrijf starten? 
Of wilt u uw bestaande 

agrarisch bedrijf uitbreiden 
of een minicamping starten? 

Of wilt u voormalige agra-
rische bedrijfsgebouwen 
slopen om daarvoor in de 
plaats een woning/woonge-
bouw te mogen bouwen? Dit 
soort plannen kunnen we 
opnemen in een veegplan.

Verzoek indienen
Hebt u een plan in het 
buitengebied? En wilt u laten 
onderzoeken of wij uw plan 
kunnen opnemen in het 
vijfde veegplan? Stuur dan 
uw verzoek voor 17 janu-
ari 2014 aan burgemeester 
en wethouders van Buren, 
Postbus 23, 4020 BA Maurik. 

Vermeld bij uw verzoek als 
onderwerp “Principeverzoek 
vijfde veegplan buitengebied”.

De gemeente beoordeelt of 
uw verzoek aanknopingspun-
ten heeft. U moet daarvoor 
€ 300,- betalen. De kosten 
van een eventuele vervolgpro-
cedure komen ook voor uw 

rekening. In de ‘Folder Veeg-
plan’ op onze website kunt u 
terugvinden op welke kosten 
u moet rekenen. Ook de te 
doorlopen procedure en overi-
ge praktische informatie vindt 
u terug in deze folder. De 
folder vindt u terug op onze 
website www.buren.nl onder 
‘Balie > Flyers en folders’.

De zon die koelt!

Het college van burgemeester 
en wethouders is op bedrijfs-
bezoek bij biodynamisch 
kleinfruitbedrijf Fruitweelde in 
Ingen. De laatste oogst van 
dit jaar wordt geplukt op een 
uniek bedrijf in de grootste 
fruittuin van Nederland.

Eigenaresse Elze-Lia Visser-
Westerweele was 20 jaar 

werkzaam in de bodemsa-
nering. Maar bij de start 
van haar opleiding aan de 
Landbouwuniversiteit zei ze 
al: “ik wil boer worden”. Toen 
in 2010 het mooiste plekje in 
Ingen te koop kwam, kocht 
ze ruim 3,5 ha grond. Onder 
de naam “Fruitweelde” is ze 
nu zelfstandig onderneemster 
van een biodynamisch klein-

fruitbedrijf met de teelt van 
o.a. bramen, kersen, pruimen, 
kiwi-bessen en frambozen. 
Haar man Reinoud verzorgt 
de boekhouding en verleent 
hand- en spandiensten, gedu-
rende twee dagen in de week.

De collegeleden worden en-
thousiast onthaald. Koffie en 
thee met zelfgemaakte cake 
overgoten met eigen frambo-
zensap. Op het perceel staat 
een opslagloods. De ruimte 
wordt gebruikt voor het stal-
len van de werktuigen en voor 
het sorteren en inpakken van 
het kleinfruit. Een gedeelte 
is ingericht als koel-unit. Het 
bedrijf is voor een groot deel 
zelfvoorzienend voor wat 
betreft elektriciteit. Het dak 
van de opslagruimte bestaat 
uit zonnepanelen. “Ja”, zegt 
Elze-Lia: “hier is het de zon 

die koelt. De opgevangen 
zonkracht wordt omgezet in 
energie voor de installatie 
die voor de koeling zorgt”. 
In de opslagruimte wordt 
een uitleg over de opbouw 
van het bedrijf gegeven. 
Aan de hand van foto’s zijn 
de ontwikkelingen in een 
paar jaar beeldend. “Het is 
geworden zoals we dachten”, 
vertelt Elze-Lia. “Vanaf de 
tekentafel naar werkelijkheid”.  

Daarna gaat het gezelschap 
naar buiten, want daar is het 
tenslotte echt te zien. Hoewel 
het al oktober is, wordt er nog 
geoogst. De herfstframboos 
is het laatste kleinfruit van 
dit seizoen bij Fruitweelde.
Elze-Lia vertelt, dat de basis 
van de grond goed moet 
zijn voor de ontwikkeling 
van een biologische teelt. 

Er zijn nog wel flinke 
verbeteringen aangebracht 
met natuurlijke meststof-
fen. Er wordt niet gewerkt 
met kunstmest, maar met 
compost  van maaisel uit 
natuurgebieden en met 
prachtige rundermest van een 
biologisch rundveehouder 
uit het dorp. Zo wordt het 
leven in de bodem versterkt 
en dat komt de kwaliteit van 
de producten ten goede. Er 
worden geen gewasbescher-
mingsmiddelen gebruikt. Zo 
wordt onkruid mechanisch of 
met de handschoffel gewied. 

De collegeleden zijn onder 
indruk van de ontwikkeling 
van het kleinfruitbedrijf en 
de biologische manier van 
telen. Burgemeester Jan de 
Boer bedankt namens de 
collegeleden en zegt weer 

geleerd te hebben. Daarnaast 
was het gewoon leuk een 
enthousiaste onderneemster 
te ontmoeten, die met passie 
spreekt over het bedrijf. Het 
bezoek vond plaats tijdens 
de Week van de Veiligheid. 
Daarom zijn wijkagent Gerard 
v.d. Akker en ambtenaar 
openbare veiligheid Arie 
Tesselaar ook aanwezig bij 
het bedrijfsbezoek. Na afloop 
spreken ze met Elze-Lia en 
Reinoud over de beveiliging. 

Nadere informatie over 
Fruitweelde: www.fruitweelde.nl 
Wilt u ook een bedrijfsbezoek 
van het college van burge-
meester en wethouders? Dat 
kan. Neem daarvoor contact 
op met Marinus van Olderen 
(molderen@buren.nl) Hij is 
eerste aanspreekpunt voor be-
drijven in de gemeente Buren.
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Bouwen en Wonen

Aangevraagde vergunningen

Een omgevingsvergunning is aangevraagd voor:
- het plaatsen van een tuinmuur aan de Haardijk 3, 4111 LE 
 Zoelmond (19-12-2013);
- het legaliseren van een varianthal aan de Achterstraat 3a, 
 4115 RP Asch (19-12-2013);
- het bouwen van een kas aan de Provincialeweg 1, 
 4033 BP Lienden (20-12-2013);
- het bouwen van een kapschuur en functiewijziging bedrijfs-

gebouw aan de Parkstraat 8, 4021 CB Maurik (20-12-2013).

Deze bekendmaking is bedoeld om u op de hoogte te stellen van 
binnen gekomen aanvragen. Voor meer informatie over de behan-
deling van de aanvraag kunt u bellen met de gemeente, tel. 14 0344.

Besluiten op aangevraagde vergunningen

Een omgevingsvergunning is verleend voor: 
- het uitbreiden (verhogen) van een woning aan de Prinses 
 Marijkelaan 26, 4021 EC Maurik (20-12-2013);
- het uitbreiden van een milieu-inrichting aan de Leeweg 8, 
 4024 JK Eck en Wiel (30-12-2013);
- het aanleggen van een uitrit aan de Wichmanlaan 126, 
 4033 HJ Lienden (16-12-2013).

Een omgevingsvergunning is geweigerd voor:
- het plaatsen van een woonwagen aan de Burensedijk 17b, 
 4011 KG Zoelen (19-12-2013).

Als belanghebbende kunt u bezwaar maken. Zie: het gekleurde 
kader aan het eind van deze informatierubriek.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Buren maken 
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben besloten voor het volgende verzoek 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 
6 weken: 

- het plaatsen van een erfafscheiding op het achterste 
gedeelte van het perceel aan de Rijnstraat 35, 4031 KK in 
Ingen, nieuwe uiterste beslisdatum is 6 februari 2014;

- het plaatsen van stalen containers met zonnepa-
nelen aan de Ganzert 23, 4031 KA in Ingen, nieu-
we uiterste beslisdatum is 5 februari 2014.

Rectificaties
Op 11 december 2013 publiceerden wij een aanvraag voor:
- Adam van Delenstraat 28, 4024 JB in Eck en Wiel. 
Dit moet zijn:
- Adam van Delenstraat 26 in Eck en Wiel.

Op 24 december publiceerden wij dat de volgende 
ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage ligt:
- Het bouwen van een lichtmast van 15 meter hoog en het 
 aanleggen van een in- en uitrit aan Kalverlandseweg 9, 
 4024 BT, in Eck en Wiel 

Dit moet zijn:
- Het bouwen van 16 lichtmasten van 15 meter hoog en het 
 aanleggen van een in- en uitrit aan Kalverlandseweg 9, 
 4024 BT, in Eck en Wiel 

Overige bekendmakingen

Onherroepelijk bestemmingsplan 
Buitengebied, Lingemeer 2

Het bestemmingsplan Buitengebied, Lingemeer 2 werd 
op 5 december 2013 onherroepelijk. Op dezelfde datum 
werd ook de ontgrondingsvergunning onherroepelijk. 

Wat maakt dit bestemmingsplan mogelijk?
Op 3 juli 2012 stelde de raad van de gemeente Buren de Struc-
tuurvisie Lingemeren vast. Deze structuurvisie geeft de kaders 
voor de ontwikkeling van het gebied Lingemeren. De initiatief-
nemer K3Delta werkte het eerste onderdeel van deze structuur-
visie uit in het bestemmingsplan Buitengebied, Lingemeer 2.
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Het gaat daarbij om het gebied ten westen van de bestaande 
zandwinplas Lingemeer 1. Het bestemmingsplan maakt de 
beoogde zandwinning mogelijk en ziet toe op de herinrichting 
van het gebied. Daarnaast maakt het bestemmingsplan de 
komst van het nationale tenniscentrum in het gebied mogelijk.

Wat maakt de ontgrondingsvergunning mogelijk?
De ontgrondingsvergunning heeft betrekking op een gebied 
van 68 ha waarvan 38 ha wordt ontgrond. De zandwin-
ning gaat tot een diepte van 30 m –NAP. Dat is ongeveer 
24 m onder maaiveld. Zonder ontgrondingsvergunning is 
het verboden om gebieden te ontgronden. Daarom ver-
leende de provincie een ontgrondingsvergunning voor 
het plangebied dat bestemd is voor de ontgronding.

Hoe kunt u het onherroepelijke bestemmingsplan en 
ontgrondingsvergunning bekijken?
Iedereen kan het plan bekijken bij de gemeente Buren in 
het gemeentehuis, De Wetering 1 te Maurik. Het bestem-
mingsplan is ook te bekijken via www.buren.nl of op www.
ruimtelijkeplannen.nl (het plan ID-nummer is NL.IMRO.0214.
BUIBP20120012-vg01). De provincie Gelderland publi-
ceert de ontgrondingsvergunning op www.gelderland.nl.

Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Stam van de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via het telefoon-
nummer van de gemeente: 14 0344 (alleen die zes cijfers).

Bezwaar

U heeft op deze pagina een aantal keren gelezen dat 
u als belanghebbende bezwaar kunt maken. Hier-
onder leest u hoe u dat precies moet doen.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u hiertegen 
bezwaar maken. Dit kunt u per brief of digitaal doen. Dit heet 
eenbezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes 
weken na de datum van verzending van het besluit bij de 
gemeente binnen zijn. De verzenddatum staat tussen haakjes (). 
Als uw bezwaarschrift te laat binnen is, dan wordt het bezwaar niet 
behandeld.

Let op: als u een bezwaarschrift digitaal wil versturen, dan moet 
dat via het webformulier op www.buren.nl doen. U hebt dan een 
DigiD nodig. U kunt een bezwaarschrift niet via de email indienen.

Voorlopige voorziening
Als u bezwaar maakt, blijft het besluit geldig totdat de ge-
meente over uw bezwaar heeft beslist. Misschien kunt of wilt 
u die beslissing op uw bezwaar niet afwachten. Dan kunt u 
de voorzieningenrechter vragen om een regeling te treffen. 
Deze regeling heet een voorlopige voorziening of schor-
sing. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt 
en beslist of het besluit nog niet in werking moet treden.
Hiervoor moet u de rechtbank laten zien, dat u be-
zwaar hebt gemaakt bij de gemeente.

Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u indienen bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sec-
tor Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM  Arnhem.
U moet hiervoor een vergoeding betalen. Dat wordt 
griffierecht genoemd. Voor informatie over de actu-
ele tarieven voor griffierecht kunt u de website www.
rechtspraak.nl raadplegen of de rechtbank bellen.

Voor meer informatie over bezwaar en voorlopige voorzie-
ning kunt u kijken op  www.buren.nl onder Balie > Folders 
en Flyers > Bezwaar tegen besluiten van de gemeente.


