Dinsdag 5 maart t/m maandag 11 maart 2019

Gemeentepagina
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
	
Volg gemeente
Zeewolde
op social media
www.twitter.com/gemzeewolde
www.facebook.com/gemzeewolde
www.instagram.com/gemzeewolde

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

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.

tot vrijdag 15 maart 2019 een vervangende
stempas aanvragen via www.zeewolde.nl/
verkiezingen. Aan de balie van het gemeente
huis kunt u tot 19 maart 2019 tot 12.00 uur
een vervangende stempas aanvragen. U moet
dan een geldig identiteitsdocument tonen.
Deze mag niet zijn verlopen.

Zonder stempas kunt u niet stemmen
Als u uw stempas(sen) kwijt bent of deze op
6 maart niet heeft ontvangen, kunt u online

Stond u op 4 februari 2019 nog niet
ingeschreven in de gemeente Zeewolde?
Als u op 4 februari 2019 in een andere

Meer informatie: www.zeewolde.nl/
verkiezingen of bel het Publiekscentrum via
(036) 5229522.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Zeewolderdijk

tot en met
september 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 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.

Zuiderzeeweg

tot en met
15 maart 2019

Werkzaamheden in verband met bouw appartementen. De Zuiderzeeweg is gesloten voor het
verkeer, m.u.v. fietsers. Een omleiding wordt d.m.v. 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.

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

gemeente stond ingeschreven, krijgt u
uw stempas(sen) van de gemeente waar u
toen stond ingeschreven.

dinsdag 5 maart

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.

BESTEMMINGSPLAN GOOISEWEG FASE 3 (ONGEWIJZIGD) VASTGESTELD
Op 21 februari 2019 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan Gooiseweg fase 3
(ongewijzigd) vastgesteld.
Het plangebied is begrensd door de N305

Gooiseweg tussen de N704 Gooimeerdijk-Oost
en de N301 Nijkerkerweg. Het bestemmings
plan maakt de verdubbeling van het aantal
rijbanen mogelijk.

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

Datum

Locatie

Boerenmarkt

20 april 2019

Reigerweg 6 te Zeewolde

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Baardmeesweg (ongen.)
Beloop (ongen.)
Pluvierenweg (ongen.)
Biesbosch 14
Rietlaan 28
Biesbosch 20
Ravelijn 11
				
Doorsteek 2
Marktpad 2

bedrijfsverzamelgebouw
woonark met bijgebouw
waterwoning
overkapping
carport
gewijzigd bouwen woning
samenvoegen van ruimtes
tot één winkelruimte
dakopbouw
naambord

1
1
1
1
1
1
1

21-02-2019
21-02-2019
22-02-2019
24-02-2019
25-02-2019
26-02-2019
26-02-2019

19Z0000503
19Z0000566
19Z0000573
19Z0000575
19Z0000576
19Z0000584
19Z0000588

1
1

26-02-2019
26-02-2019

19Z0000592
19Z0000596

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Pauwoog 24
Pluvierenweg 9 316

schutting		 1,3
watervilla		 1

25-02-2019
25-02-2019

Dossiernummer

19Z0000249
19Z0000365

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) met een uitgebreide procedure verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Winkelweg 21
				

bedrijfsgebouw, slibopvang/filter-	 1,3
12-10-2018
18Z0003533
systeem, gebruik 1.560 m2 voor be- en verwerking van agrarisch product

* 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 10, 5 maart 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.

