Dinsdag 7 november t/m maandag 13 november 2017

Gemeentepagina
Besluitenlijst raad
Gedeeltelijke afsluiting
Gooiseweg
10 en 11 november 2017
De Gooiseweg (N305) is van vrijdag
10 november 20.00 uur tot zaterdag
11 november 00.00 uur afgesloten tussen de
rotonde met de Nijkerkerweg en de kruising
met de Spiekweg. De afsluiting is een gevolg
van herstelwerkzaamheden aan de brug over
de Horstertocht.
Omleiding
De rijbaan in de richting van Dronten
wordt afgesloten voor al het verkeer. De
omleidingsroute loopt via de Nijkerkerweg
(N301) en Spiekweg (N705). Het inrijverbod
voor vrachtwagens op de Spiekweg
wordt tijdens de werkzaamheden tijdelijk
opgeheven.
De rijbaan in de richting van Almere blijft
gewoon geopend.

Definitief ontwerp groot
onderhoud ZeewoldeNoord
Op 24 oktober 2017 heeft het college van
burgemeester en wethouders het definitief
ontwerp (DO) van het onderhoud voor
Zeewolde-Noord vastgesteld. Bij het opstellen
van het definitief ontwerp zijn alle reacties
en opmerkingen bekeken en, als het mogelijk
was, verwerkt in de plannen. Ook zijn er
in de loop van de tijd nog civieltechnische
werkzaamheden (zoals verkeerskundige
maatregelen en het asfalteren van de
Gelderseweg) aan het project toegevoegd.
Het DO en de reactienotities vindt u op
www.zeewolde.nl/onderhoud.
Start werkzaamheden
We verwachten dat de werkzaamheden van
dit project starten in het voorjaar van 2018.

Schoonmaak
parkeergarage Ravelijn
Parkeergarage gesloten op 20 november van
06.00 uur tot 19.00 uur
Op maandag 20 november wordt de
parkeergarage Ravelijn schoongemaakt. Deze
schoonmaakactie wordt in opdracht van de
gemeente Zeewolde uitgevoerd. De garage
moet die dag vanaf 06.00 uur helemaal leeg
zijn. Voertuigen, die om 06.00 uur nog in de
garage staan, worden weggesleept.
De openbare parkeergarage Ravelijn
biedt bezoekers van het centrum gratis
parkeerruimte aan. Het is niet de bedoeling
dat auto’s hier voor langere tijd worden
geparkeerd.

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

De raad heeft in zijn vergadering op
2 november 2017 de volgende besluiten
genomen.
De raad heeft unaniem vastgesteld:
1. de bedrijveninvesteringszone Trekkersveld
Zeewolde 2018
2. de herziene grondexploitaties
3. de Belastingverordeningen 2018
4. de beleidsmatige toelichting Sociaal
Domein 2016
5. de jaarstukken Stichting Openbaar
Basisonderwijs Zeewolde
6. het beheerplan openbare verlichting
Tijdens de raadsvergadering is mevrouw Marja
Strootman benoemd tot plaatsvervangend
griffier. Vanwege het komende ziekteverlof
van de huidige plaatsvervangend griffier is het
gewenst een 2e plaatsvervangend griffier te
benoemen.

Verder heeft de raad besloten:
7. het voeren van een verweer in het door
Omniumscholen aangespannen administra
tief beroep aan het college opdragen en het
door het college vastgestelde verweerschrift
bekrachtigen. Door Omniumscholen is
administratief beroep ingesteld tegen het
besluit van de gemeenteraad inzake het
Plan van scholen basisonderwijs 2018.
De fracties van PvdA/GroenLinks en
BurgerBelang stemden tegen.
8. het college toestemming te verlenen
tot wijziging van de Centrumregeling
Sociaal Domein Flevoland. Op basis van
deze gewijzigde regeling worden de
dienstverleningshandvesten tussen Almere
als centrumgemeente en de overige
Flevolandse gemeenten geactualiseerd en
zetten de gemeenten hun samenwerking de
komende jaren voort.
9. de Programmabegroting 2018-2021 vast te
stellen met inachtneming van het gestelde

in de Oplegnotitie Programmabegroting
2018-2021. Alle fracties stemden voor.
10. niet in te stemmen met het voorstel voor
de gebiedsvisie Horsterwold. (Bouw)
ontwikkelingen in het gebied rond de
Golflaan en Groenewoudseweg zijn dan
ook van baan. Een meerderheid van 10
raadsleden bestaande uit de fracties van
Leefbaar Zeewolde, D66, PvdA/GroenLinks
en Zeewolde Liberaal stemde tegen.
De vergaderingen van de raad zijn live te
volgen in beeld en met geluid, zie hiervoor
https://channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde
De volgende raadsvergadering is op
donderdag 14 december 2017 in de raadzaal
van het gemeentehuis. Tijdens deze raads
vergadering zal waarschijnlijk gesproken gaan
worden over renovatie en/of nieuwbouw voor
sportcomplex Het Baken.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Breeuwer

tot en met
10 november 2017

Werkzaamheden stadsverwarming. De straat is afgesloten voor het verkeer.
Een omleiding wordt aangegeven.

Gooiseweg tussen Nijkerkerweg en
Spiekweg

10 en 11
november 2017

Werkzaamheden aan brug over Horstertocht. De werkzaamheden vinden
plaats tussen 10 november 20.00 uur en 11 november 00.00 uur. Het verkeer
wordt omgeleid via de Nijkerkerweg en Spiekweg.

Kruising Gooiseweg en Larserweg

13 tot en met
17 november 2017

Werkzaamheden aan Biddingringweg. Een omleiding wordt aangegeven.

Waterlandseweg

tot en met half
maart 2018

Werkzaamheden i.v.m. verdubbeling weg. De werkzaamheden vinden plaats
tussen 09.00 - 15.00 uur en in de nacht. Er kan sprake van verkeershinder zijn.

Fietspad op de dijk bij 'potlodenkasteeltje'
ter hoogte van Lanterstrand/Tulpeiland

tot en met
voorjaar 2018

Werkzaamheden bij het Lanterstrand en het Stille Strand. De fietsers kunnen
hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Openbare bekendmakingen

dinsdag 7 november

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking
via www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook.

WIJZIGINGSPLAN ZEEWOLDE DE STERNHOF (ONGEWIJZIGD)
VASTGESTELD
Op 24 oktober 2017 heeft het college van
Burgemeester en wethouders het wijzigings
plan Zeewolde - De Sternhof (ongewijzigd)
vastgesteld.
Het wijzigingsplan betreft de gronden op het
perceel Sternweg 14 en omvat de planologi
sche regeling voor het doorstarten van De
Sternhof, waarbij ondermeer een educatief
centrum, kinderboerderij, kleinschalige
recreatie, een plattelandscamping, een
zorg-activiteit met dagbesteding, een hotel
accommodatie en 4 zorgeenheden mogelijk
worden gemaakt.

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT:
Er is een ontwerp-verkeersbesluit
genomen waarbij een parkeerplaats op de
Tuinfluiterlaan, naast Wielewaal nummer
1 is aangewezen voor het opladen van
elektrische motorvoertuigen.

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING
De burgemeester maakt bekend dat voor het volgende evenement een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Locatie

Kerstfestijn

22 december 2017

Centrum

In de te verlenen vergunning worden voorschriften opgenomen over de openbare orde, veiligheid
en geluidsproductie.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Houtwal 1
Gruttoweg 37

overkapping
mestzak

1
1,2,3

31-10-2017
02-11-2017

17Z0005342
17Z0005370

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Gildenveld 2
Wielseweg 2

wijzigen gevel
plaatsen unit

1
1

27-10-2017
01-11-2017

17Z0005177
17Z0005187

* Activiteit 1 = bouwen, 2 = uitvoeren werk, 3 = afwijken bestemmingsplan, 4 = brandveilig gebruiken,
5 = milieu inrichting oprichten of veranderen, 6 = slopen, 7 = kappen, 8 = opslaan roerende zaken,
9 = uitweg maken

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen
Informatie

Jaargang 24, week 45, 7 november 2017. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur,
(036) 5229522. Openingstijden Publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur.
Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde (06) 32453245.

Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e
Openbare bekendmakingen

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

vervolg dinsdag 7 november

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen.
Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook.

VERORDENING BEDRIJVENI NVESTERINGSZONE TREKKERSVELD ZEEWOLDE 2018
Bij besluit van 2 november 2017 heeft de raad
de “Verordening Bedrijveninvesteringszone
Trekkersveld Zeewolde 2018” vastgesteld.
BIZ staat voor Bedrijven Investeringszone
(BI-Zone) en is een afgebakend gebied, waarin
bedrijven een vereniging of stichting oprichten
om onder andere hun leefbaarheid, veiligheid
en ruimtelijke kwaliteit gezamenlijk te kunnen
beheersen en waarborgen. Het Trekkersveld
is op initiatief van een aantal ondernemers op
het Trekkersveld en de Bedrijfskring Zeewolde
aangewezen.
De verordening maakt het mogelijk om een
belasting te heffen van de ondernemers die

vervolgens als een subsidie terugvloeit naar
de speciaal voor dit doel opgerichte stichting.
Met die subsidie kunnen de ondernemers
vervolgens activiteiten ontplooien die de
veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke
kwaliteit van het Trekkersveld verhogen.
De verordening treedt pas in werking nadat
uit een draagvlakmeting is gebleken dat het
initiatief op voldoende steun, zoals vastgelegd
in de Wet op de bedrijveninvesteringszones,
kan rekenen.
Voor deze draagvlakmeting heeft het college
het “reglement draagvlakmeting + aanvulling
ten behoeve van de BIZ Trekkersveld
2018” vastgesteld. In dat reglement staat

omschreven op welke wijze de meting
plaatsvindt.
Zowel de verordening als het reglement liggen
ter inzage bij het Publiekscentrum van de
gemeente Zeewolde en zijn via de website
www.zeewolde.nl/biztrekkersveld
te raadplegen.
Wanneer blijkt uit de
draagvlakmeting dat er
voldoende draagvlak is
voor de invoering van de
BIZ Trekkersveld, zal deze
met ingang van 1 januari
2018 in werking.

ONTWERP UITWERKINGS
PLAN POLDERWIJK-NOORDHAVENKOM
Vanaf woensdag 8 november 2017 ligt
het ontwerp uitwerkingsplan PolderwijkNoord-Havenkom gedurende 6 weken
ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan
betreft de gronden centraal gelegen in het
Havenkwartier en omvat de planologische
regeling voor het maken van een
havenkom inclusief een drietal bruggen,
een tweetal steigers en de aanleg van
nieuwe ontsluitingswegen.

Eenvoudig via e-mail op de hoogte van de bekendmakingen van de gemeente Zeewolde? Aanmelden via www.zeewolde.nl/bekendmakingen
Informatie

Jaargang 24, week 45, 7 november 2017. Gemeente Zeewolde, Bezoekadres: Raadhuisplein 1, Zeewolde. Telefoon: maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur,
(036) 5229522. Openingstijden Publiekscentrum: ma. t/m vr. 9.00 - 12.30 uur, woensdagmiddag 13.30 - 16.30 uur, donderdagavond 18.00 - 21.00 uur, vrijdagmiddag 13.30 - 16.30 uur.
Afspraken met collegeleden: via het bestuurssecretariaat (036) 5229445. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde (06) 32453245.

