Dinsdag 11 december t/m maandag 17 december 2018

Gemeentepagina
Vrijdagmarkt naar Horsterplein
Persbericht feestdagen
Regiotaxi Flevoland 2018
Wilt u met de Regiotaxi tijdens de kerstdagen
naar een kerkdienst, een (familie)bezoek of
een kerstdiner? Reserveer dan op tijd uw rit.
Ritten die op 24 december na 18:00 uur of
op 1e of 2e kerstdag moeten plaats vinden
kunnen tot en met donderdag 20 december
gereserveerd worden. Dit geldt ook voor het
doorgeven van wijzigingen en retourritten.
Wel kunt u ritten afzeggen tot 30 minuten
voor de afgesproken ophaaltijd, omdat dit in
de planning geen probleem oplevert.
Op oudejaarsdag rijdt de Regiotaxi tot 20:00
uur. Op de andere dagen kunt u gebruik
maken van Regiotaxi Flevoland op de tijden
zoals u gewend bent.

Openbare bekendmakingen

Van dinsdag 18 december 2018 tot en met
zaterdag 5 januari 2019 staat de kunstijsbaan
van Zeewolde Winterworld op het Kerkplein.
De vrijdagmarkt wordt daarom op 14, 21 en
28 december 2018 en op 4 januari 2019
gehouden op het Horsterplein.

Tijdens deze vrijdagen kunnen er op dit
parkeerterrein beperkt voertuigen staan.
Daarom geldt op deze vrijdagen van
6.00 tot 14.30 uur voor een deel van het
Horsterplein een parkeerverbod.
Op de locatie worden tijdig vooraankondig

ingen geplaatst.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.

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

Fietsers kunnen 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.

dinsdag 11 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

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Eenspan 18 A t/m H,
J t/m N en 20 A t/m H,
J t/m N
Kiekberg (ongen.)
Dasselaarweg 18
Beukenhof 8
Slingerweg 1
				

gewijzigd bouwen bedrijfsverzamelgebouw

1

woning
overkapping en buitenrijhal
dakkapel
aanpassen brandmeldinstallaties

1
1
1
4

29-11-2018
03-12-2018
03-12-2018
05-12-2018
05-12-2018

18Z0004109
18Z0004123
18Z0004146
18Z0004161
18Z0004174

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Bosberg 1
				
Bosberg 26 t/m 44
Zuiderzeeweg
89 t/m 189
De Vriendschap 34,
De Vriendschap 38

erfafscheiding en bijbehorend 1
bouwwerk
bijgebouw
1,3
appartementen(49)
1,3
erker,		1,3
keukenraam

Naam evenement

Datum

Locatie

Kermis

10 t/m 14 april 2019

evenemententerrein Horsterweg

Pinksterkamp

7 t/m 10 juni 2019

camping De Distel, Dasselaarweg 53

Kofferbakmarkt

11 mei, 15 juni, 6 juli, 3 augustus
en 7 september 2019

evenemententerrein Horsterweg

Dossiernummer

30-11-2018

18Z0004081

28-11-2018
04-12-2018

18Z0003026
18Z0002555

05-12-2018

18Z0003703

* 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

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier
Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Industrieweg 55; Morssinkhof Plastics
Zeewolde B.V.; veranderen van het bedrijf
- Ooievaarsweg 33; veranderen van het
bedrijf Maatschap Dekker
- Productieweg 9; een nieuw te plaatsen
gasafleverstation
- Winkelweg 21; het veranderen van het
bedrijf Van Andel Bio B.V.

De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is
aangevraagd:

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven
geen vergunning aan te vragen, omdat voor
hen landelijk vastgestelde voorschriften
gelden.

INSPRAAK EN INLOOPBIJEENKOMST VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN NOORDERWOLD FASE 1
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat een (nieuw) bestemmingsplan wordt
opgesteld voor Noorderwold fase 1. Het
bestemmingsplan bevindt zich in de fase
van een voorontwerp waarover inspraak
wordt verleend. Het plangebied is begrensd
door de gemeentegrens met Almere (A6),
de Wulptocht, de Ibisweg (deels) en de
Gruttotocht.
Op 17 december 2018 is er van 14:00 tot
18:00 uur een inloopbijeenkomst in het
gemeentehuis van Zeewolde (zaal Sea
Level op de eerste etage). Tijdens deze

inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven
over de inhoud van het bestemmingsplan op
niveau van individuele percelen. De middag
kent geen algemeen gedeelte, dus u kunt
binnen lopen wanneer u dat wilt.
Het bestemmingsplan ziet op de realisatie
van nieuwe natuur, agrarisch medegebruik en
aanpassing van het watersysteem. Ook is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen om via
wijziging landschapskavels (wonen en andere
‘rode functies’) mogelijk te maken. Daarnaast
wordt een kleine aanpassing van de ontsluiting
van een windturbine doorgevoerd.

Er zijn daarom geen mogelijkheden om
bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de
stukken inzien bij het Publiekscentrum in het
gemeentehuis van Zeewolde.

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

Jaargang 25, week 50, 11 december 2018. 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.
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