Dinsdag 29 januari t/m maandag 4 februari 2019

Gemeentepagina
Werk in uitvoering
Plaats

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

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

Uitvoering

Strooiroutes Zeewolde

Werkzaamheden
Wilt u weten waar en wanneer gestrooid wordt in Zeewolde?
Kijk dan op www.zeewolde.nl/gladheid

Horsterweg - Struweel

tot en met
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 Connexxion rijdt een
aangepaste route tijdens de afsluiting.

Fietsbrug Knarweg, nabij
Vogelweg

29 januari t/m
15 maart 2019

Renovatie brug. De brug is tijdens deze werkzaamheden niet toegankelijk voor fietsers en
andere gebruikers. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Groot onderhoud
wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

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

dinsdag 29 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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

BESTEMMINGSPLAN GILDENVELD 2012, 1E PARTIËLE HERZIENING
(GEWIJZIGD) VASTGESTELD

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan Gildenveld 2012, 1e
partiële herziening met ID nummer NL.IMRO.
PH1Gildenveld-VS01 (gewijzigd) vastgesteld.

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Erkemederstrand
Roode Hert ongen.
Pauwoog 24

sanitair paviljoen
woning
schutting, veranda

1
1
1

Dit bestemmingsplan voorziet in verruiming
van de gebruiksmogelijkheden voor (een deel
van) het bedrijventerrein Gildenveld, overeenkomstig de op 14 december 2017 door de
raad vastgestelde “Visie kleinschalige
bedrijventerreinen Zeewolde”. Het ver
wijderen van de aanduiding “horeca” op het
perceel Patroonsweg 16 is ook opgenomen in

dit bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan maakt realisering van
zelfstandige woonfuncties niet mogelijk.
Voor dit type initiatieven wordt op basis van
maatwerk een aparte afwijkingsprocedure
gevolgd.
De wijziging bij de vaststelling ziet op het
verkleinen van het plangebied. Deelgebied 3 /
Gildenveld 2 maakt geen onderdeel meer uit
van het plangebied van deze herziening.

BESTEMMINGSPLAN SCHEPENVELD/PLANETENVELD, 1E PARTIËLE
HERZIENING (GEWIJZIGD) VASTGESTELD
Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan Schepenveld/
Planetenveld, 1e partiële herziening met ID
nummer NL-IMRO.0050.PH1SchepenPlanVS01 (gewijzigd) vastgesteld.
Dit bestemmingsplan voorziet in verruiming
van de gebruiksmogelijkheden voor een
deel van het bedrijventerrein Schepenveld/
Planetenveld, overeenkomstig de op
14 december 2017 door de raad vastgestelde

17-01-2019
18-01-2019
21-01-2019

19Z0000228
19Z0000231
19Z0000249

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Wielseweg 5 A 6
Horsterwold

uitbouwen recreatiewoning
vogelhotel

1
1

19Z0000076
18Z0004250

21-01-2019
23-01-2019

* 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

“Visie kleinschalige bedrijventerreinen
Zeewolde”. Het bestemmingsplan maakt
realisering van zelfstandige woonfuncties
niet mogelijk. Voor dit type initiatieven
wordt op basis van maatwerk een aparte
afwijkingsprocedure gevolgd.
De wijziging bij de vaststelling ziet op de toevoeging van de functieaanduiding ‘parkeer
terrein’ op het perceel Schepenveld 6-8.

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

Jaargang 26, week 5, 29 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.

