Dinsdag 19 februari t/m maandag 25 februari 2019

Gemeentepagina
Zeewolderdijk dicht van 25 februari t/m 3 maart!
Busroutes lijn 142, 144 en 159 aangepast

Agenda

Vanaf maandag 25 februari tot en met zondag
3 maart is de Zeewolderdijk in verband met
werkzaamheden, afgesloten voor alle verkeer.

Donderdag 21 februari 2019
Gemeentehuis, 20.00 uur
Raadsvergadering
Op donderdag 21 februari 2019 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

Verkiezingen Provinciale
Staten en waterschap
Is uw identiteitsbewijs
nog geldig?
Als u gaat stemmen moet u zich identificeren
met een geldig identiteitsbewijs. Dit zijn het
(Nederlandse) paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs. Deze identiteitsbewijzen mogen
op de dag van de verkiezing, 20 maart 2019,
maximaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
gebruiken waar op staat "geldig tot 21 maart
2014" of elke latere datum.
Identiteitsdocument kwijt of gestolen?
Meldt u zich dan op het stembureau met
de verklaring van vermissing die door het
Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde
is opgesteld. Ook moet u een ander document
of pasje meenemen waarop uw naam is
vermeld en waarop een foto van u staat.
Meer informatie: www.zeewolde.nl/
verkiezingen of bel met het Publiekscentrum
via (036) 5229522.

Autoverkeer
Het autoverkeer wordt omgeleid via de N302/
N305 (Ganzeweg/Gooiseweg).
Fietsers
Het fietspad langs de Zeewolderweg blijft
afgesloten tot september. Fietsers die naar
Harderwijk gaan worden omgeleid via de
Elementen en de Knardijk (kaartje op
www.zeewolde.nl/verkeer).
Openbaar vervoer
De buslijnen 159, 142 en 144 rijden een

Op maandag 25 februari wordt gestart
met het aanleggen van riolering in de
Zuiderzeeweg. Daarvoor is het noodzakelijk
de bestaande weg op te breken en wordt de
Zuiderzeeweg gedurende 3 weken afgesloten
voor doorgaand verkeer, m.u.v. fietsers.
Het verkeer wordt door middel van borden
omgeleid.

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

Lijn 159 (Almere - Zeewolde - Harderwijk vv).
Vanaf Harderhaven rijdt de bus via
Ganzenweg-Gooiseweg-Spiekweg-KruisboogGelderseweg-Sportlaan.
De haltes Harderbroek, Kwartiermakerslaan,
Langezand, Oostergo, Centrum, Horsterweg,
Kluunpad en Naarderweg vervallen.
Lijn 142 de haltes Harderbroek, Kwartier
makerslaan, Klein Hoefblad en Overloop
vervallen. Daarvoor in de plaats komt er een
tijdelijke halte aan de Sportlaan, ter hoogte
van de Overloop.
Lijn 144 de haltes Harderbroek en
Kwartiermakerslaan vervallen.

Bijeenkomst centrumgebied op dinsdagavond 5 maart 2019
Op dinsdagavond 5 maart bent u om 19.00
uur van harte welkom om mee te praten over
het Omgevingsplan voor het centrum. Samen
met bewoners en ondernemers van het
centrum en betrokken instanties wordt tijdens
een werksessie input verzameld voor het
nieuwe plan. Hoort u niet tot deze groepen,
maar voelt u zich wel betrokken? Kom dan
ook op 5 maart om 19.00 uur naar het
gemeentehuis en doe mee met de werksessie.
Waarom gebeurt dit?
Op 30 maart 2017 heeft de gemeenteraad de
Actiewijzer Centrum Zeewolde vastgesteld.
Bij het opstellen van deze Actiewijzer zijn

bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren,
woningcorporaties en projectontwikkelaars
betrokken geweest. Eén van de thema’s uit
de Actiewijzer is ‘Een kleiner, maar fijner
centrum’. Om dit thema verder te kunnen
uitwerken is een nieuw bestemmingsplan
nodig. Meer informatie over de Actiewijzer
vindt u op www.wijsamenzeewolde.nl/
actiewijzer

het nieuwe plan een Omgevingsplan wordt
volgens de nieuwe regels van de Omgevings
wet. Een Omgevingsplan gaat namelijk
verder dan het huidige bestemmingsplan. Bij
een bestemmingsplan is alleen beschreven
welke activiteiten en bebouwing binnen een
bepaald gebied worden toegestaan. Een
Omgevingsplan gaat verder, de totale fysieke
leefomgeving wordt betrokken.

Bestemmingsplan wordt Omgevingsplan
Omdat de wetgeving met betrekking tot
bestemmingsplannen verandert in 2021, is
besloten om het plan voor het centrum nu al
op de nieuwe wijze maken. Dit betekent dat

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?
Neem dan contact op met mevrouw
S.L. Strauss. Zij is te bereiken op telefoon
nummer 036-5229423 (ma t/m do).

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Strooiroutes Zeewolde

Afsluiting Zuiderzeeweg
25 februari tot en met
15 maart 2019

aangepaste route (zie plattegrond). De
belangrijkste wijzigingen zijn:

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

Zeewolderdijk

25 februari t/m
3 maart 2019

In verband met werkzaamheden is de Zeewolderdijk afgesloten voor al het verkeer. Het verkeer
wordt door middel van borden omgeleid via de Ganzenweg en Gooiseweg. Bus Connexxion rijdt
een aangepaste route tijdens de afsluiting.

Horsterweg - Struweel

tot en met
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.

Fietspad langs de
Hoge Vaart

tot en met
15 maart 2019

Onderhoudswerkzaamheden door Staatsbosbeheer. Het fietsverkeer kan hinder ondervinden
van de werkzaamheden.

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.

Gooiseweg tussen
Nijkerkerweg en A27

tot en met
augustus 2019

Voorbereidende werkzaamheden in verband met de verdubbeling van de Gooiseweg.
Meer informatie vindt u op www.flevoland.nl

Zuiderzeeweg

tot en met
eind 2019

Werkzaamheden in verband met bouw appartementen. Het verkeer kan hinder ondervinden
van de werkzaamheden. De Zuiderzeeweg is afgesloten van 25 februari t/m 15 maart.

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

Jaargang 26, week 8, 19 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.

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 19 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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

Locatie

Omschrijving

Locatie

Ibisweg 2
Marsweg 14 en 14A
				
Swalmdal (ongen.)
Gildenveld 9

werktuigenberging
1
verbouwen bedrijfsruimte,
1
bedrijfswoning tot appartementen(13)
woning, berging
1
glazen schuifpanelen
1

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

07-02-2019
08-02-2019

19Z0000412
19Z0000414

11-02-2019
13-02-2019

19Z0000424
19Z0000454

Omschrijving

Windbaan 123
dakkapel
Eenspan 18 A t/m H, gewijzigd bouwen bedrijfs18 J t/m N en
verzamelgebouw
20 A t/m G, 20 J t/m N

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

1
1

18Z0004302
18Z0004109

11-02-2019
13-02-2019

* 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
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