Dinsdag 28 november t/m maandag 4 december 2017

Gemeentepagina
Verscherpte controle regels honden
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.

Wijziging koopzondag en
extra koopzondag 2017
Zondag 24 december 2017 is aangewezen
als koopzondag. Hiervoor is de aanwijzing
van de koopzondag van 17 december 2017
ingetrokken.
31 december 2017 is als extra koopzondag
aangewezen

Openbare bekendmakingen

In de maand december staan de honden
in Zeewolde centraal en dan vooral de
regels rondom het uitlaten. 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:
- 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).

- Hondenpoep moet in principe altijd
worden opgeruimd. Dit is alleen niet
nodig op de daarvoor bedoelde uitlaat- en
losloopplaatsen (groen op de hondenkaart).
- Loslopende honden moeten altijd onder
appèl staan.
- Honden 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.

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

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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 28 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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Patroonsweg 16
Wielseweg 3 AD 51

hekwerk
kappen boom

1
7

20-11-2017
17-11-2017

17Z0005533
17Z0005540

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Biotoop 23
Grote Beer 68
Baardmeesweg 8

erfafscheiding
poortdeur
uitbreiden productiehal

1
1,3
1

17-11-2017
20-11-2017
22-11-2017

17Z0005180
17Z0005218
17Z0004589

* 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

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

Datum

Locatie

Nieuwjaarsduik 2018

1 januari 2018

Woldstrand te Zeewolde

Pinksterkamp 2018

19 en 20 mei 2018

Camping De Distel, Dasselaarweg

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

AANWIJSBESLUIT TOEZICHTHOUDER MB ALL
Burgemeester en wethouders van
Zeewolde maken bekend dat zij hebben
besloten om:
vier inspecteurs van MB ALL aan te wijzen
als toezichthouder belast met het toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of

krachtens artikel 41 van de Drank en
Horecawet, en artikel 5:11 van de Algemene
wet bestuursrecht voor het ambtsgebied van
de gemeente Zeewolde
Dit besluit treedt in werking op:
14 oktober 2017.

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

Jaargang 24, week 48, 28 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.

