Dinsdag 14 november t/m maandag 20 november 2017

Gemeentepagina
Schoonmaak parkeergarage Ravelijn
Vervanging asfalt
Etmanbrug in Spiekweg
Van 21 tot en met 24 november wordt het
asfalt vervangen op de Etmanbrug in de
Spiekweg. Tijdens de werkzaamheden kan
doorgaand verkeer niet over de Spiekweg
tussen de rotonde Kruisboog en de rotonde
Horsterweg/Golflaan. Een omleiding wordt
aangegeven met borden. Fietsers kunnen wel
gebruik blijven maken van het doorgaande
fietspad langs de Spiekweg.
Een plattegrondje met de omleidingsroute
staat op www.zeewolde.nl/werkzaamheden.

Raad op Straat in de
Polderwijk
De gemeenteraad wil graag meer met
inwoners in gesprek raken buiten het
gemeentehuis in ongedwongen sfeer. Zo
hoopt de gemeenteraad de inwoners meer
bij de politiek te betrekken. Dit heet ‘De Raad
op Straat’. Een eerste Raad op Straat vond
in april plaats in Horsterveld. Op 23 oktober
trok de gemeenteraad naar de Polderwijk.
Huis-aan-huis zijn bewoners uitgenodigd en
gevraagd om met de raad hun ideeën voor de
wijk te komen bespreken. Daarbij waren wel
enkele criteria door de raad geformuleerd: het
moet gaan om ideeën of wensen die te maken
hebben met verbondenheid, de leefbaarheid
of de veiligheid in de wijk. Op de bijeenkomst
in basisschool Panta Rhei kwamen zo’n 30
bewoners af.
Van de bijeenkomst is een sfeerverslag
gemaakt. Ook is er een overzicht waarin
ingebrachte suggesties, wensen en klachten
zijn beschreven en waar mogelijk van een
actie zijn voorzien. Beide verslagen vindt u op
de website van de gemeenteraad
www.zeewolde.nl/gemeenteraad onder het
kopje ‘raad op straat’ en op de website
www.deraadopstraat.nl
De leden van de gemeenteraad vonden het
een geslaagde avond en waarderen de hoge
opkomst, de goede gesprekken en bedanken
de aanwezigen van harte voor de inbreng.
De gemeenteraad gaat nu beide gehouden
Raad op Straat bijeenkomsten evalueren en
kijken of de bijeenkomsten aan de
verwachtingen voldoen.

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Parkeergarage gesloten op 20 november van
06.00 uur tot 19.00 uur
Op maandag 20 november wordt de
parkeergarage Ravelijn schoongemaakt. Deze

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.

Verscherpte controle honden
In de maand december staan de regels
rondom het uitlaten van honden in Zeewolde
centraal. Er wordt oplettender gecontroleerd,
dus is het goed om de geldende regels weer
even onder de aandacht te brengen
Spelregels
Honden horen erbij in Zeewolde, maar
overlast door honden moet zoveel mogelijk
vermeden worden. Daarom gelden de
volgende spelregels:

- Hondenpoep moet in principe altijd
worden opgeruimd. Dit is alleen niet
nodig op de daarvoor bedoelde uitlaat- en
losloopplaatsen (groen op de hondenkaart).
- L oslopende honden moeten altijd onder
appèl staan.
-H
 onden mogen geen gaten graven in het
openbaar gebied.
Boetes
Een overtreding van de regels wordt beboet
met een bekeuring. De boetebedragen zijn:
- voor loslopen waar dat niet mag € 90,- hondenuitwerpselen niet opruimen: € 140,- aanwezig waar verbod geldt: € 140,Bij alle bekeuringen geldt een opslag van
9 euro voor administratiekosten.

- Er zijn gebieden aangewezen waar honden
niet welkom zijn. De functie van deze
gebieden kan niet of slecht gecombineerd
worden met honden (rood op de
hondenkaart).

Hondenkaart
De hondenkaart en een uitgebreide uitleg
van de spelregels, kunt u vinden op
www.zeewolde.nl/hondenkaart.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Kruising Gooiseweg en Larserweg

tot en met
17 november 2017

Werkzaamheden aan Biddingringweg. Een omleiding wordt aangegeven.

Spiekweg tussen de rotonde Kruisboog en
de rotonde Horsterweg/Golflaan

20 tot en met
24 november 2017

Vervanging asfalt Etmanbrug op de Spiekweg. De weg is afgesloten.
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 14 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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier
Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Sterappellaan 2; nieuwbouw van twee
loodsen
- Slingerpad 2; het veranderen van het
bedrijf VOF Gebr. R&T.G. Hamoen
- Wulpweg 26; het veranderen van het
bedrijf B. Hut Akker-/loonbedrijf BV
Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter. Deze bedrijven
hoeven geen vergunning aan te vragen,
omdat voor hen landelijk vastgestelde
voorschriften gelden. Er zijn daarom geen
mogelijkheden om bezwaar te maken.
Desgewenst kunt u de stukken inzien bij
de publieksbalie in het gemeentehuis van
Zeewolde.

WIJZIGING KOOPZONDAG EN EXTRA KOOPZONDAG 2017
Het College van burgemeester en
wethouders is voornemens tot intrekking
van de aanwijzing van de koopzondag op
17 december 2017 en hiervoor in de plaats
zondag 24 december 2017 aan te wijzen
als koopzondag. Tevens is het college

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.

voornemens om 31 december 2017 als extra
koopzondag aan te wijzen.
Zienswijzen kunnen worden ingediend
gedurende 2 weken na publicatie van dit
voornemen.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Bolhaven 10
Stevinweg 2
				
Horsterberg
				
Dalkruid 2 en 4

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

camperplaatsen
3
splitsen bestaande unit,
1
plaatsen gevelreclame en luchtafvoer kanaal
recreatief opwaarderen
2
Horsterberg
verbouwen pand
1

02-11-2017
03-11-2017

17Z0005389
17Z0005392

06-11-2017

17Z0005410

03-11-2017

17Z0005427

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Braamberg 33 t/m 49 appartementen(8)
1,3
Sterappellaan,
kappen bomen(902)
7
Appelvinkweg, Lepelaarpad, Ooievaarsweg en Lepelaarweg

Datum besluit

Dossiernummer

03-11-2017
09-11-2017

17Z0004371
17Z0004962

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Wielseweg 3 VA 4
Wielseweg 3 KI 24

tuinhuisje
tuinhuisje

1
1

06-11-2017
06-11-2017

17Z0005225
17Z0005224

* 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 46, 14 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.

