Dinsdag 26 februari t/m maandag 4 maart 2019

Gemeentepagina
Aanslag gemeentelijke belastingen 2019
Verkiezingen Provinciale
Staten en waterschap
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan
waar u woont? Dan heeft u een kiezerspas
nodig. In welke gemeente u kunt stemmen
met een kiezerspas hangt af van de verkiezing.
Provinciale Staten: in een gemeente met
dezelfde provincie. Waterschapsverkiezingen:
in een gemeente in hetzelfde waterschap.
Niet in Zeewolde op 20 maart?
U kunt nu al een kiezerspas aanvragen als
u weet dat u op 20 maart niet in Zeewolde
bent. Online kan dat tot vrijdag 15 maart via
www.zeewolde.nl/verkiezingen. Een
mondelinge aanvraag bij het Publiekscentrum
in het gemeentehuis kan uiterlijk tot dinsdag
19 maart 2019 tot 12.00 uur.
Niet in Flevoland op 20 maart?
Als u op de dag van de verkiezingen niet
zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere
inwoner binnen de provincie Flevoland of
binnen het waterschap Zuiderzeeland een
volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens
u stemmen. Als degene die u machtigt in
Zeewolde woont, kunt u de achterkant van
uw stempas invullen en deze meegeven aan
de gemachtigde. Als u iemand machtigt die
in een andere gemeente woont, vult u een
machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij
de gemeente.
Meer informatie: www.zeewolde.nl/
verkiezingen of bel het Publiekscentrum via
(036) 5229522.

Fietspad Zeewolderweg
gesloten tot september
2019!
In verband met de werkzaamheden
in het Havenkwartier en de aanleg en
ingebruikname van de sluis, wordt het
fietspad langs de Zeewolderweg vanaf 25
februari tot september 2019 afgesloten
voor (fiets)verkeer. Fietsers en brommers
moeten dus geruime tijd rekening houden
met een omleiding. Voor fietsers in de richting
van Harderwijk betekent dit dat zij bij de
Gelderseweg of bij de Elementen het fietspad
op de dijk op kunnen. Kijk op het bijgevoegde
kaartje voor de omleiding.

WOZ-beschikking en aanslagbiljet
De heffingsambtenaar van Meerinzicht heeft
op grond van de hem toegekende bevoegdheden voor alle onroerende zaken (grond en
gebouwen) een waarde bepaald. De beschik
king waarbij deze waarde wordt vastgesteld,
is zowel aan de eigenaar als aan de gebruiker
toegezonden. Op het aanslagbiljet kunnen de
onderstaande belastingen, ook van voor
gaande jaren, zijn afgedrukt:
• onroerende-zaakbelastingen;
• afvalstoffenheffing;
• rioolheffing en;
• BIZ-bijdrage

beeld zien. Vanzelfsprekend is deze ontwikkel
ing per regio, marktsegment, wijk en type
woning verschillend.
Via www.meerinzicht.nl/belastingen vindt
u het taxatieverslag met onderbouwende
gegevens.
Rioolheffing
Het basistarief is € 124,00 (was € 154,00)

De WOZ-waarde
De waarde is bepaald naar het waardepeil van
1 januari 2018. In de meeste gevallen door
vergelijking met door taxateurs geanalyseerde
verkoopcijfers van rond deze datum verkochte
onroerende zaken. Deze waarde wordt
gebruikt voor de berekening van de aanslag
onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor
belastingen van het waterschap, het eigen
woningforfait bij de inkomstenbelasting en de
erfbelasting van de Belastingdienst.

krijgen voor de aanslag onroerende zaak
belastingen, afvalstoffenheffing en riool
heffing. Hoe u dit kunt aanvragen is vermeld
op de achterkant van het aanslagbiljet. Als
u eerder kwijtschelding kreeg kijken we of
we uw recht op kwijtschelding automatisch
kunnen vaststellen.

Afvalstoffenheffing
Het vastrecht per huishouden is voor één
persoonshuishoudens € 241,00 (was € 211,00)
en voor meerpersoonshuishoudens € 312,00
(was € 274,00)

Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag
meer in te dienen, maar staat deze kwijt
schelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De
geautomatiseerde toetsing vindt plaats door
middel van vergelijking van bestanden van
de Belastingdienst, de RDW en het UWV.
Zie voor meer informatie www.meerinzicht/
belastingen.

Geen acceptgiro
Bij uw aanslag(en) zit geen acceptgiro. U kunt
uw aanslag(en) betalen met een eigen over
schrijving of via telebankieren. Belangrijk is
dat u het betalingskenmerk bij uw betaling
vermeldt. Dit kenmerk vindt u op de voorzijde
van de aanslag. Betaling via automatische
incasso is ook mogelijk. Zie voor meer
informatie www.meerinzicht.nl/belastingen.

Informatie over uw aanslag
Als particulier kunt u met uw DigiD
inloggen en uw aanslag(en) bekijken via
www.meerinzicht.nl/belastingen, als u zich
hiervoor heeft opgegeven via
www.mijnoverheid.nl. Nadere informatie over
de aanslag gemeentelijke belastingen vindt u
via www.meerinzicht.nl/belastingen. Ook kunt
u informatie krijgen via (036) 522 9522.

Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding

In de vorige jaren is de waarde van woningen
landelijk gestegen. Zeewolde laat een gelijk

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Strooiroutes Zeewolde

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

Zeewolderdijk

tot en met
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.

Parkeergarage Ravelijn

5 maart 2019

Werkzaamheden ter voorbereiding van het plaatsen van een laadvoorziening voor elektrische auto’s.
De parkeerplekken 116 t/m 139 en 151 t/m 154 zijn vanaf 07.00 uur afgesloten voor het verkeer.

Horsterweg - Struweel

tot en met
8 maart 2019

Werkzaamheden aan het riool. Het verkeer kan hinder ondervinden van de werkzaamheden.

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
3 maart 2019

Werkzaamheden in verband met bouw appartementen. De Zuiderzeeweg is afgesloten. Het verkeer
kan hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Openbare bekendmakingen

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

dinsdag 26 februari

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.

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

Datum

Locatie

Groenmarkt

11 mei 2019

Kerkplein, Marktstraat, Kerkstraat

Kinderkaravaan van Cirque Moustache

19 en 20 augustus 2019

Pannenkoekhuis Hans & Grietje, Sternweg 2a

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

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

Jaargang 26, week 9, 26 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 26 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.

WERKZAAMHEDEN IN PARKEERGARAGE RAVELIJN OP 5 MAART 2019
Op dinsdag 5 maart 2019 worden in de
parkeergarage Ravelijn voorbereidingen
getroffen voor het plaatsen van een
laadvoorziening voor elektrische auto’s, de
laadvoorziening wordt op een later moment
geplaatst.

De parkeerplekken 116 t/m 159 en 151
t/m 154 (aan de rechterzijde van de
parkeergarage) moeten die dag vanaf 07.00
uur helemaal leeg zijn. Voertuigen die op 5
maart om 07.00 uur nog op de aangegeven
parkeerplekken staan, worden weggesleept.

Havenkom van het
Havenkwartier
				
Kiekberg 5
Havenkom van het
Havenkwartier
Fontuinkruid 6

schutsluiscomplex, auto- en 1,2,3
fietsbrug, remmingswerken
en kadeconstructies, aanleggen wegen
woning		 1
infrastructurele bouwwerken,		 1,2,3
fietspad
hoekdakkapel		 1

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Houtwal 72
Kamgras 15
Heermoes 11

carport
carport
tuinhuis met veranda

1
1
1

11-02-2019
19-02-2019
21-02-2019

19Z0000468
19Z0000492
19Z0000497

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Omschrijving

Locatie

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Locatie

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

15-02-2019

18Z0002212

19-02-2019
19-02-2019

19Z0000109
18Z0003843

21-02-2019

19Z0000286

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Zuiderzeeweg ongen.
					
Baardmeesweg 19D
					

33 huur11-12-2018
appartementen
uitbreiden
20-12-2018
bedrijfspand

02-04-2019

18Z0004223

05-04-2019

18Z0004314

* 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

BESLUITENLIJST RAAD
De raad heeft in zijn vergadering op
21 februari 2019 de volgende besluiten
genomen.

vervangend griffier de heer Julian Aniba
neemt afscheid in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.

De raad heeft unaniem besloten:
1. in te stemmen met het bestemmingsplan
Gooiseweg fase 3. Dit bestemmingsplan
maakt het mogelijk om de Gooiseweg
tussen de Nijkerkerweg en de A27 te
verdubbelen.
2. een krediet beschikbaar te stellen van
€ 2.200.000,- t.b.v. vervanging van wegen.

Verder heeft de raad besloten:
3. de Verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning Zeewolde 2019
vast te stellen. Op grond van deze
verordening ontvangen de fracties uit de
gemeenteraad jaarlijks een bijdrage voor
hun functioneren.
4. de huidige Nota Grondbeleid 2014 te
verlengen tot en met 2020.
5. een aanvullend krediet van € 75.000,beschikbaar te stellen voor het aanschaffen
en plaatsen van extra ondergrondse

Tijdens de raadsvergadering is mevrouw
Marleen Huizingh benoemd tot plaats
vervangend griffier. De huidige plaats

containers ten behoeve van het omgekeerd
inzamelen.
6. een beleidskader voor zonnepanelen die op
de grond bevestigd worden vast te stellen,
waarbij anders dan het college van B&W
voorstelde, is afgesproken dat van de
95 hectare er maximaal 25 hectare op
landbouwgrond mag worden gerealiseerd.
Dit moet dan wel in meerdere kleinschalige
en verschillende initiatieven. Deze periode
geldt tot 31 december 2019 én voor landbouwgrond in door het college voor
gestelde voorkeursgebieden. In het eerste
kwartaal van 2020 volgt een evaluatie.
7. De fracties van CDA, D66 en BurgerBelang
dienden een motie vreemd aan de orde van

de dag om mee te gaan doen als gemeente
aan het actieprogramma Kansrijke Start
van het Rijk dat zorgt voor een goede start
voor kinderen in de 1e 1000 dagen van hun
leven. De motie werd ingetrokken omdat
het college toezegde deelname aan het
programma te zullen onderzoeken.
De volgende raadsvergadering wordt
gehouden op donderdag 28 maart 2019
in de raadzaal van het gemeentehuis. De
vergadering start om 20.00 uur. Ook deze
vergadering kunt u live volgen in beeld
en met geluid via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde.

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