Dinsdag 15 januari t/m maandag 21 januari 2019

Gemeentepagina
Burgertafel zoekt nieuwe
leden en voorzitter!
Heb jij hart voor Zeewolde en lijkt het je leuk
om mee te denken over sociaal maatschap
pelijke onderwerpen? Dan zoeken we jou!
De Burgertafel Sociaal Domein Zeewolde
bestaat uit een groep enthousiaste, sociaal
bewogen mensen die gevraagd en ongevraagd
het college van B&W adviseren over de
onderwerpen gerelateerd aan Jeugdwet,
Participatiewet en WMO-wet.
Zie www.burgertafelzeewolde.nl voor verdere
informatie.
De belangrijkste uitdaging voor de Burgertafel
is om een goede connectie te maken met
de inwoners (in het bijzonder met de
ervaringsdeskundigen) en mensen met
netwerken binnen de hierboven genoemde
onderwerpen. De input, in het bijzonder van
de inwoners, vormt vervolgens de basis voor
de advisering richting het college van B&W.
De Burgertafel bestaat uit 7 personen incl.
de voorzitter en enkele plaatsvervangende
leden. Wanneer je geïnteresseerd bent, neem
dan contact op met Jan Seesing, waarnemend
voorzitter, (06) 44276425 of via
vice-voorzitter@burgertafelzeewolde.nl.
Hij kan je vertellen wat de functies precies
inhouden en hoeveel tijd er van je gevraagd
wordt.

Openbare bekendmakingen

Horsterweg ter hoogte van Baken twee
weken dicht!
Vanaf maandag 21 januari tot en met vrijdag
8 maart worden rioleringswerkzaamheden
uitgevoerd tussen de nieuwe Atletiekbaan en
het Struweel.
Hierdoor is het kruispunt Horsterweg,
Struweel, Kluunpad afgesloten van 31 januari
tot en met 15 februari voor alle verkeer.
Auto- en fietsverkeer wordt omgeleid

met borden en bus 159 en 142 rijden een
aangepaste route (zie plattegrond).
Ook de parkeerplaats bij het Baken is enkele
dagen niet bereikbaar. Gebruikers van het
Baken kunnen dan gebruik maken van het
evenemententerrein om te parkeren. Dit
wordt met borden aangegeven.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Nijkerkerbrug

21 januari t/m
25 januari 2019

Werkzaamheden aan de Nijkerkerbrug. De brug is afgesloten op 21, 22, 23 en 24 januari van
23.59 tot 06.00 uur.

Horsterweg - Struweel

21 januari t/m
8 maart 2019

Werkzaamheden aan riool. Kruising Horsterweg/Struweel is afgesloten voor verkeer van
31 januari t/m 15 februari. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Bus Connixxion rijdt een
aangepaste route tijdens de afsluiting.

Groot onderhoud
wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

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

dinsdag 15 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-OMGEVINGS
VERGUNNING PLUVIERENWEG 5
TE ZEEWOLDE
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij van plan zijn een omgevingsvergunning
te verlenen met toepassing van een project
afwijkingsbesluit op grond van artikel 2.12 lid
1 sub a onder 3 Wabo, aan Handelscompagnie
Cammingha Groep B.V. ten behoeve van
het bouwen van een zonnepark (met
bijbehorende installaties) op het perceel
Pluvierenweg 7 (zaaknr. 18Z0004337).

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier
Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Harderdijk 1; het veranderen van het
bedrijf
- Nekkeveldweg 34; lozen van grondwater
op de bodem
- Strandweg 11; starten van het bedrijf
Seveneleven
Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter. Deze bedrijven
hoeven geen vergunning aan te vragen,
omdat voor hen landelijk vastgestelde
voorschriften gelden.
Er zijn daarom geen mogelijkheden om
bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de
stukken inzien bij de publieksbalie in het
gemeentehuis van Zeewolde.

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Ambachtsweg 27-1 legaliseren hekwerk
t/m 27-50
Wielseweg 5 A 06
uitbouwen recreatiewoning

1

07-01-2019

19Z0000056

1

09-01-2019

19Z0000076

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Eem 19
Bloesemlaan 21
Torenstraat 8A
t/m 8D

dakopbouw, dakkapel
1,3
uitbreiden hoogspanningsstation 1
oprichten appartementen(4)
1
bovenop winkelpand

04-01-2019
04-01-2019
09-01-2019

Dossiernummer

18Z0003628
18Z0003381
18Z0003162

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Wij zijn van plan de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst

Dossiernummer

Nobelweg 6

wijzigen voorschriften

5

16Z0013235

28-06-2018

* 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

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

Jaargang 26, week 3, 15 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 bestuurssecretariaat@zeewolde.nl. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde
06 32453245.

