Dinsdag 18 december t/m dinsdag 26 december 2018

Gemeentepagina
Vuurwerk, carbid en vreugdevuren
De regels rondom Oud en Nieuw

Agenda
Donderdag 20 december 2018
Gemeentehuis, 20.00 uur
Raadsvergadering
Op donderdag 20 december 2018 vindt de
raadsvergadering plaats in de raadzaal in het
gemeentehuis. De agenda en achterliggende
stukken vindt u op www.zeewolde.nl/
gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering
ook live volgen via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde

Sluiting gemeentehuis
rond de feestdagen
Het gemeentehuis is op de volgende dagen
gesloten:
- Donderdag 20 december van
15.00- 17.00 uur (kerstbijeenkomst)
- Maandag 24 december
- Dinsdag 25 december (1e Kerstdag)
- Woensdag 26 december (2e Kerstdag)
- Maandag 31 december
- Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

De gemeente Zeewolde
wenst alle inwoners
prettige feestdagen en een
voorspoedig nieuwjaar!

Wanneer mag vuurwerk worden verkocht
Vuurwerk mag dit jaar worden verkocht
op vrijdag 28 december 2018, zaterdag
29 december 2018 en maandag 31 december
2018. Op zondag 30 december 2018 mag als
gevolg van de landelijke regelgeving geen
vuurwerk worden verkocht.
Volgens het landelijk Vuurwerkbesluit
mag vuurwerk vanaf 18.00 uur worden
afgestoken.
LET OP! In het centrum is op maandag
31 december 2018 een vuurwerk-verbod van
kracht tot 's avonds 19.00 uur.
Een kaart van het centrumgebied waar het
verbod van kracht is, ligt ter inzage bij het
Publiekscentrum van het gemeentehuis of is
te downloaden via www.zeewolde.nl.
Op dinsdag 1 januari 2019 is het na 02.00 uur
’s ochtends niet meer toegestaan om vuur
werk af te steken.
Opruimen
Het is bekend dat 40% van de vuurwerk
ongelukken ontstaat door niet afgegaan vuurwerk dat de volgende dag wordt aangestoken.
Wilt u deze ongelukken in uw straat
voorkomen, ruimt u dan voordat u weer
naar binnen gaat in de oudejaarsnacht het
vuurwerkafval even op.

Carbid
Het college heeft besloten dat op maandag 31
december 2018 van 10.00 tot 17.00 uur mag
worden geschoten met carbid. Dit is alleen
toegestaan op het hierna genoemde terrein:
- het met linten afgezette gebied, gelegen in
Zeewolderhoek
Tijdens het carbidschieten dienen de
volgende regels gehanteerd te worden:
a. Er mag uitsluitend met melkbussen worden
geschoten van maximaal 40 liter
b. ter afsluiting van de melk-/carbidbus mag
slechts gebruik gemaakt worden van niet
massieve voorwerpen, zoals een lekke bal
of doek;
c. er mag uitsluitend geschoten worden in
oostelijke richting, richting Wolderwijd;
d. het vrije schootsveld dient minimaal 50
meter te bedragen en geen verharde

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

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Vreugdevuren niet toegestaan
Vreugdevuren zijn tijdens Oud en Nieuw
niet toegestaan. Het is wel toegestaan om
kleinschalig een vuurton of vuurkorf te
hebben mits het brandbare materiaal in de
ton of korf blijft. Verbranding buiten de ton
of korf is niet toegestaan. Het is verplicht
het straatwerk te beschermen tegen
oververhitting, door bijvoorbeeld een aantal
stoeptegels of ander steenachtig materiaal
onder de ton te leggen. Bij overtreding van de
regels zal, waar nodig verbaliserend, worden
opgetreden door gemeente, politie
en brandweer.
Containers weghalen
U bent verplicht uw eigen container binnen
te zetten. Dit houdt in dat er geen enkele
container of ander soort obstakel op de
openbare weg mag blijven staan. Indien hier
geen gehoor aan wordt gegeven, wordt er
handhavend opgetreden tegen overtreders.
In de dagen voorafgaand aan oudejaarsdag
voert de gemeente meerdere controles uit.

Tijdens deze vrijdagen kunnen er op dit
parkeerterrein beperkt voertuigen staan.
Daarom geldt op deze vrijdagen van

Op de locatie worden tijdig vooraankondi
gingen 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.
Let op! Rondom de feestdagen komt HVC
mogelijk op een andere dag langs om uw bak
te legen. Check de afvalkalender op tijd.
Tip: Download de HVC afval-app en u
heeft altijd up-to-date informatie over de
ophaaldagen. Ook kunt u op een door u
gewenst tijdstip een melding ontvangen,
zodat u niet vergeet uw container op de
opstelplaats te zetten.Het afvalbrengstation is
gesloten op tweede kerstdag.

Ritten die op 24 december na 18.00 uur of
op 1e of 2e kerstdag moeten plaatsvinden
kunnen tot en met donderdag 20 december
gereserveerd worden. Dit geldt ook voor het
doorgeven van wijzigingen en retourritten.

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.

Een tekening van het aangewezen gebied ligt
ter inzage bij het Publiekscentrum of is te
downloaden via www.zeewolde.nl.

6.00 tot 14.30 uur voor een deel van het
Horsterplein een parkeerverbod.

Wilt u met de Regiotaxi tijdens de kerstdagen
naar een kerkdienst, een (familie)bezoek of
een kerstdiner? Reserveer dan op tijd uw rit.

Wel kunt u ritten afzeggen tot 30 minuten
voor de afgesproken ophaaltijd, omdat dit in
de planning geen probleem oplevert.

openbare wegen, fiets- of wandelpaden te
bevatten.

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

Persbericht feestdagen
Regiotaxi Flevoland 2018

Lik-op-stuk voor jeugdige vuurwerk
overtreders
Iedereen die buiten de toegestane tijden vuur
werk afsteekt loopt het risico door de politie
te worden aangehouden en geverbaliseerd.
Jongeren tot en met 17 jaar krijgen een
alternatieve straf. Aan de hand van het aantal
aangehouden jongeren in Zeewolde wordt
deze alternatieve straf georganiseerd door
bureau HALT. Personen boven de 17 jaar die
te vroeg vuurwerk afsteken krijgen een boete.

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.

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

Jaargang 25, week 51, 18 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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Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e
Openbare bekendmakingen

dinsdag 18 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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

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

Datum

Locatie

Dogsurvival 2019

6 juli 2019

Groenewoudseweg 71, camping de Parel

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

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Roode Hert 23
Smaragd 47
				
Mast 16
				

vrijstaande woning
1
vervangen garagedeur door
1
kozijn met 2 openslaande deuren
veranderen bedrijfspand
3
naar woning

Dossiernummer

10-12-2018
10-12-2018

18Z0003774
18Z0003911

11-12-2018

18Z0003198

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

Nobelweg 1
Biesbosch 20
				
Gouwzee (ongen.)
Pluvierenweg (ongen.)

gevelreclame
balkon op het dak van de
woonkamer achterzijde
huurappartementen (33)
watervilla

1
1

07-12-2018
10-12-2018

18Z0004194
18Z0004222

1
1

11-12-2018
11-12-2018

18Z0004223
18Z0004225

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst

Beslistermijn verlengd tot

Dossiernummer

Roode Hert 5
					

woonhuis met
garage

24-09-2018

21-01-2019

18Z0003360

* 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
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