Dinsdag 21 november t/m maandag 27 november 2017

Gemeentepagina
Koopzondagen 2018
Agenda
Dinsdag 28 november 2017
Raadzaal, 20.00 uur
Commissie Bestuur en Middelen
Daaraan aansluitend:
Commissie Onderwijs en Welzijn
Woensdag 29 november 2017
Raadzaal, 20.00 uur
Commissie Ruimte en Wonen
De agenda en achterliggende stukken vindt u
op www.zeewolde.nl/gemeenteraad.

Verkeersmaatregelen
tijdens de Intocht van
Sinterklaas
25 november 2017

In de gemeente Zeewolde gelden drie
verschillende gebieden:
1/ Centrum
2/ Schepenveld + Vestingveld + Trekkersveld
3/ Overig grondgebied.
Per gebied mogen de winkels maximaal
12 keer geopend zijn op zon- en feestdagen.
Afspraken over openingstijden op de
koopzondagen
Supermarkten: binnen het tijdvak
10.00 - 19.00 uur.
Supermarkt met ontheffing:
16.00 - 19.00 uur. (De Coop mag in 2018 het
hele jaar op zon- en feestdagen geopend zijn,
maar pas vanaf 16.00 uur).
Andere winkels in het centrum:
12.00 - 17.00 uur.
De winkels buiten het centrum (bouwmarkten,
tuincentrum) volgen de openingstijden van
hun keten.

De volgende wegen worden afgesloten voor
doorgaand verkeer:
- Gelderseweg (vanaf het kruispunt Stevinweg
tot aan de Horsterweg) van 13.00 tot
15.30 uur. Aan hulpverleningsdienst,
bestemmingsverkeer en busdiensten wordt
doorgang verleend.
- Eilandgracht van 12.00 tot 15.30 uur.

Waar gooi ik dit weg?
De kapotte wasmand levert u in bij het afvalbrengstation.
Alleen dan kunnen we de wasmand recyclen.
Vragen? hvcgroep.nl

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

Centrum

Schepenveld, Vestingveld en
Trekkersveld

Overig grondgebied

2 april (2e Paasdag)

2 april (2e Paasdag)

-

-

8 april (zondag)

-

-

15 april (zondag)

-

-

29 april (zondag)

-

-

6 mei (zondag)

-

10 mei (Hemelvaartsdag)

10 mei (Hemelvaartsdag)

-

21 mei (2e Pinksterdag)

21 mei (2e Pinksterdag)

-

-

27 mei (zondag)

-

-

3 juni (zondag)

-

-

10 juni (zondag)

-

-

17 juni (zondag)

-

22 juli (zondag)

-

-

29 juli (zondag)

-

-

5 augustus (zondag)

-

-

12 augustus(zondag)

-

-

19 augustus (zondag)

-

-

26 augustus (zondag)

-

-

2 september (zondag)

-

-

-

-

14 oktober (zondag)

-

-

21 oktober (zondag)

-

-

28 oktober (zondag)

-

-

4 november (zondag)

-

-

11 november (zondag)

-

-

18 november (zondag)

-

-

25 november (zondag)

2 december (zondag)

-

2 december (zondag)

-

-

9 december (zondag)

-

16 december (zondag)

16 december (zondag)

23 december (zondag)

-

23 december (zondag)

-

-

30 december (zondag)

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Spiekweg tussen de rotonde Kruisboog en
de rotonde Horsterweg/Golflaan

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.

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

dinsdag 21 november

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.

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Tinnegieter 19

ombouwen garage

1

10-11-2017

17Z0005181

Nekkeveldweg 34

uitbreiden melkveehouderij

1,7

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) met een uitgebreide procedure verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Nobelweg 6

revisievergunning

5

10-11-2017

16Z0013235

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Dalkruid 2 en 4
Kiekberg 9

verbouwen winkelpand
woning

1
1,3

14-11-2017
14-11-2017

17Z0005427
17Z0004343

14-11-2017

17Z0005489

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

Datum

Locatie

Kerstboomverbranding 2018

6 januari 2018

Woldstrand te Zeewolde

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

* 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 47, 21 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.

