Dinsdag 5 februari t/m maandag 11 februari 2019

Gemeentepagina
Afsluiting Horsterweg
van 7 tot en met 22 februari 2019
	
Volg gemeente
Zeewolde
op social media
www.twitter.com/gemzeewolde
www.facebook.com/gemzeewolde
www.instagram.com/gemzeewolde

Door het winterse weer van afgelopen week
is de afsluiting van de kruising Horsterweg
Struweel één week naar achteren geschoven.
Dit betekent dat de kruising afgesloten is van
7 tot en met 22 februari (dus niet vanaf 31/1
zoals eerder gemeld). Dit betekent ook dat de

aangepaste busroutes, zoals op het kaartje
aangegeven, gelden van 7 februari t/m
22 februari!
Meer informatie over de bushaltes:
www.zeewolde.nl/verkeer

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Strooiroutes Zeewolde

Openbare bekendmakingen

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

Horsterweg - Struweel

7 februari t/m
8 maart 2019

Werkzaamheden aan riool. Kruising Horsterweg/Struweel is afgesloten voor verkeer van
7 februari t/m 22 februari. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Bus Connexxion rijdt een
aangepaste route tijdens de afsluiting.

Fietsbrug Knarweg, nabij
Vogelweg

tot en met
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 5 februari

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

Fonteinkruid 6
Landauer ongen.
Roode Hert ongen.
Boeier 10
				
Baardmeesweg 17
Saffier 1

hoekdakkapel
bedrijfsverzamelgebouw
woonhuis met garage
verwijderen blokhut
plaatsen nieuwe blokhut
bedrijfspand
buitenschoolse opvang

1
1
1
1

24-01-2019
25-01-2019
25-01-2019
25-01-2019

19Z0000286
19Z0000295
19Z0000304
19Z0000311

1
4

30-01-2019
30-01-2019

19Z0000344
19Z0000348

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

Datum

Locatie

Polderrace tijdrit en District Kampioenschap
Tijdrijden Midden NL

14 mei en 21 mei 2019

buitengebied Zeewolde

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

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Dasselaarweg 18

overkapping een buitenrijhal

1,3

18Z0004146

28-01-2019

* 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

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

Jaargang 26, week 6, 5 februari 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.

