Dinsdag 8 januari t/m maandag 14 januari 2019

Gemeentepagina
Vrijdagmarkt weer op het
Kerkplein
Het ijs is weer ontdooid, Zeewolde Winter
world heeft het Kerkplein weer verlaten!
De weekmarkt is vanaf aanstaande vrijdag,
11 januari, dan ook weer op de vertrouwde
plek in het centrum; het Kerkplein.
U bent van harte welkom!

	
Volg gemeente
Zeewolde
op social media
www.twitter.com/gemzeewolde
www.facebook.com/gemzeewolde
www.instagram.com/gemzeewolde

Openbare bekendmakingen

Verkiezingsborden Waterschapsverkiezingen en Provinciale
Staten verkiezingen
Op 20 maart 2019 worden de Waterschaps
verkiezingen en de Provinciale Staten
verkiezingen gehouden.

Politieke partijen of groeperingen kunnen een
plaats reserveren. U kunt dit doen door een
mail te sturen naar info@zeewolde.nl.

Op 6 maart 2019 worden op verschillende
locaties in de gemeente Zeewolde borden
geplaatst waarop campagneposters getoond
worden. Het is niet toegestaan om zelf te
plakken op deze borden.

Als uw politieke partij belangstelling heeft
getoond, ontvangt u meer informatie over
het formaat waarop u een digitaal bestand
(bijvoorbeeld pdf) aan moet leveren bij
de gemeente Zeewolde. De deadline voor

het inleveren van het digitale bestand is
donderdag 21 februari 2019.
De digitale bestanden worden in februari
gestuurd naar het bedrijf dat de borden
levert. Dat bedrijf maakt een print van alle
aangeleverde posters. Op de print zijn alle
bestanden in gelijke maat professioneel
afgebeeld.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Groot onderhoud
wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

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

dinsdag 8 januari

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.

ONTWERP-UITWERKINGSPLAN POLDERWIJK NOORD-VACUÜMSTATION
TE ZEEWOLDE
Vanaf woensdag 9 januari 2019 ligt het
ontwerp-uitwerkingsplan PolderwijkNoord-Vacuumstation gedurende 6 weken
ter inzage. Het ontwerp uitwerkingsplan

maakt de ontwikkeling van een ondergronds
vacuümstation mogelijk aan de Beloop in
Polderwijk-Noord.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Roode Hert 11

vrijstaande woning

1

18Z0003883

28-12-2018

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Gildenveld 65
Winkelweg 20
				
Wielseweg 2

intern verbouwen bedrijfspand
uitbreiden batterij installatie,
hekwerk
zonnepanelen afdak

1
1

21-12-2018
21-12-2018

18Z0004356
18Z0004358

1

31-12-2018

19Z0000010

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Molenrak 19

garage		

05-11-2018

10-02-2019

18Z0003793

* 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 26, week 2, 8 januari 2019. 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.

