Dinsdag 4 december t/m maandag 10 december 2018

Gemeentepagina
Vrijdagmarkt naar Horsterplein
Van dinsdag 18 december 2018 tot en met
zaterdag 5 januari 2019 staat de kunstijsbaan
van Zeewolde Winterworld op het Kerkplein.

Agenda

De vrijdagmarkt wordt daarom op 14, 21 en
28 december 2018 en op 4 januari 2019
gehouden op het Horsterplein.

Dinsdag 4 december 2018
Gemeentehuis, 20.00 uur
Beraad
Op dinsdag 4 december 2018 vindt het Beraad
plaats in de raadzaal in het gemeentehuis. De
agenda en achterliggende stukken vindt u op
www.zeewolde.nl/gemeenteraad.

Tijdens deze vrijdagen kunnen er op dit
parkeerterrein beperkt voertuigen staan.
Daarom geldt op deze vrijdagen van 6.00 uur
tot 14.30 uur voor een deel van het
Horsterplein een parkeerverbod.
Omdat een vrij terrein van groot belang is,

worden geparkeerde voertuigen weggesleept.
De kosten hiervoor komen voor rekening van
de eigenaar van het voertuig en bedragen
€ 219,00. Aanvullende stallingskosten zijn
€ 16,00 per etmaal. Op de locatie worden
tijdig vooraankondigingen geplaatst.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Winkelcentrum
Zeewolde

tot en met
21 december 2018

Diverse werkzaamheden in verband met aanbrengen verlichting centrum.

Atletiek-/ijsbaan

tot en met
december 2018

Werkzaamheden bij de huidige ijsbaan i.v.m. aanleg atletiek-/ijsbaan. I.v.m. vellen van bomen
kunnen fietsers bij de Vecht en Horsterweg hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Pioniersweg
(achter de bibliotheek)

tot en met
eind 2018

Bouwrijp maken. Een deel van de parkeerplaatsen wordt verplaatst naar het grasveld achter
de bibliotheek.

Groot onderhoud
wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Meer informatie:
www.zeewolde.nl/integraalonderhoud.

Openbare bekendmakingen

dinsdag 4 december

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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Bosberg 1

erfafscheiding, bijbehorend bouwwerk

1

Spotvogel 5

uitbouwen woning, zonnepanelen

1

18Z0003885

15-11-2018

18Z0004081

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Gezelweg 1,3,5
				
Dasselaarweg 1
Landauer 2

herontwikkeling bedrijfspand
1,3
27-11-2018
naar woning, 1ste verdieping appartement met kantoor
herbouw restaurant
1
28-11-2018
plaatsen gevelreclame
1
29-11-2018

Dossiernummer

27-11-2018

* 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

18Z0002783
18Z0003342
18Z0003547

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