Dinsdag 12 maart t/m maandag 18 maart 2019

Gemeentepagina
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap
Inloopavond:
Havenkwartier en sluizen
Wij nodigen u van harte uit op een extra
inloopmoment over de aanleg van het
Havenkwartier en de sluizen. Deze wordt
gehouden op dinsdag 12 maart, tussen
17.00 - 19.00 uur. Tijdens de vrije inloop in
de bouwkeet staan medewerkers van de
gemeente en van aannemer Strukton voor u
klaar om al uw vragen over de bouw van de
sluizen en de aanleg van het Havenkwartier
te beantwoorden. Ook kunt u schetsen en
tekeningen inzien van het ontwerp en foto’s
bekijken van de bouw van de sluizen. Bent
u geïnteresseerd in de ontwikkelingen in
het Havenkwartier? Kom dan zeker even
binnenlopen tussen 17.00 - 19.00 uur!
U vindt de bouwkeet (zie foto) aan de
Zeewolderweg in de buurt van de supermarkt
in de Polderwijk.

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.

Neem contact op met het Publiekscentrum via
(036) 5229522.

- In de Lichtkring, Naarderweg 2
- De Verbeelding, De Verbeelding 25
- 't Kofschip, Corridor 76
- De Toermalijn, Jade 49
- Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1
- Panta Rhei, Gedempte Gracht 17
- Voetbal Vereniging Zeewolde, Horsterweg 202

Kandidatenlijsten
Komende week worden de kandidatenlijsten
van beide verkiezingen huis-aan-huis
verspreid. Op 18 maart geen lijst ontvangen?

Met uw stempas naar ieder stembureau in
Zeewolde
Om het u gemakkelijk te maken mag u stem
men in elk stemlokaal binnen de gemeente.
In Zeewolde zijn tijdens deze verkiezingen
10 stembureaus open van 7.30 tot 21.00 uur:
- Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
- 't Wold, Flevoweg 68
- De Richtingwijzer, Lisdodde 9

Financieel inloopspreek
uur voor belastingzaken

Extra openingstijden voor landbouwvoertuigen
Afval Breng Station (ABS) Zeewolde

Spreekuur
Voor alle financiële vragen, belastingen en
het aangifteformulier kunnen inwoners van
Zeewolde terecht op het financiële spreekuur
van MDF (Maatschappelijke Dienstverlening
Flevoland). Een afspraak maken is niet nodig.
Binnenlopen kan op de volgende momenten:
Elke dinsdag van 13:00 - 15:00 uur in de
Flevomeer Bibliotheek
Elke donderdag van 13:00 - 15:00 uur in de
Meermin
Voor hulp bij het invullen van de aangifte
kan er een afspraak worden gemaakt via het
kantoor in Lelystad, telefoon (0320) 211700.
Mochten de vragen op het spreekuur niet
kunnen worden beantwoord, dan wordt er
ter plekke via het hoofdkantoor een afspraak
gemaakt.

Woensdag 20 maart van 10:30 tot 12:30 uur
Deze openingstijden zijn alleen bestemd
voor landbouwvoertuigen. Personenwagens
hebben alleen toegang tijdens de reguliere
openingstijden. Dit om de veiligheid van de
kleinere voertuigen te waarborgen. Het is niet
toegestaan dat er ander afval dan snoeiafval
wordt gestort tijdens deze openingstijden.
Aanvullende regels met betrekking tot
acceptatie:
- grof groenafval alleen te brengen met

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

trekker/kipper;
- afval dient hanteerbaar te zijn;
- er zal geen assistentie worden verleend bij
het lossen;
- per keer niet meer dan 5 m3 los gemeten in
middel van vervoer groenafval aanbieden;
- groenafval niet in zakken aanbieden;
- groenafval/takken mag/mogen niet langer
zijn dan 2,00 meter;
- groenafval/takken mag/mogen niet meer
wegen dan 25 kg/st;
- stronken dienen ontdaan te zijn van
aanhangende grond.

Deze dienstverlening is gratis!

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

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.

Wilt u de wilde bij ook helpen?

Zuiderzeeweg

tot en met
15 maart 2019

De planten waar u uit kunt kiezen, zijn voor u geselecteerd en staan bij elkaar op een tafel in het tuincentrum.
Bij de planten staat een toelichting over waar de plant het beste kan staan, hoe groot de plant wordt en hoe
deze eruitziet in bloei/volgroeid. Natuurlijk mag u ook meer bijvriendelijke planten meenemen (maar die zijn
dan niet gratis).

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.

Reigerweg en Dodaarsweg
ter hoogte van Vogelweg

18 tot en met
29 maart 2019

Werkzaamheden aan de Reigerweg en
Dodaarsweg. Doorgaand verkeer is niet mogelijk. 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.

Fietspad Zeewolderweg

tot en met
september 2019

In verband met werkzaamheden is het fietspad langs de Zeewolderweg afgesloten voor
het fietsverkeer. Een omleiding wordt door
middel van borden aangegeven.

Help de wilde bij!

Het gaat niet goed met de wilde bij en dat is slecht nieuws. Maar liefst
80% van de opbrengst aan groente en fruit is afhankelijk van bestuiving
door bijen en andere insecten. Zonder de bij geen appel, peer, aardbei,
tomaat en pompoen. Gemeente Zeewolde wil graag een steentje bijdragen
om uitsterving van de helft van de 358 soorten wilde bijen, te voorkomen.
Daarom biedt de gemeente inwoners uit het dorp één gratis bijvriendelijke plant per woonadres aan, om
te planten in de tuin of om in een pot op het balkon te zetten. Zo hopen we het aantal voedselplekken voor
wilde bijen en insecten in Zeewolde fors uit te breiden.

Knip dan de onderstaande bon uit, vul deze in en haal een gratis bijvriendelijke (vaste en vorstbestendige)
plant bij Tuincentrum De Oosteinde, Schepenveld 33, Zeewolde.

Ik help graag de wilde bijen en insecten en plant een bijvriendelijke plant
in de tuin of zet deze in een pot op het balkon.
Lever deze bon in bij de kassa en ontvang één bijvriendelijke plant, uit het
geselecteerde aanbod van het tuincentrum, gratis.
Ik woon aan ....................................................................................... (straatnaam)*
Deze bon is geldig van zaterdag 16 t/m zaterdag 23 maart 2019 bij Tuincentrum
De Oosteinde, Schepenveld 33 te Zeewolde, zolang de voorraad strekt.
* invullen van straatnaam is niet verplicht, maar we willen graag weten welke buurt straks het
meest bijvriendelijk is.

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

Jaargang 26, week 11, 12 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.

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 12 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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier
Activiteitenbesluit ontvangen voor:
- Gaffel 20: starten van het bedrijf
Lachgaskoning B.V.
- Kadastraal bekend sectie F nr. 387:
starten van een truck onderhoud en
verkoopbedrijf Noteboom Trading B.V.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter. Deze bedrijven
hoeven geen vergunning aan te vragen,
omdat voor hen landelijk vastgestelde
voorschriften gelden.
Er zijn daarom geen mogelijkheden om
bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de
stukken inzien bij de publieksbalie in het
gemeentehuis van Zeewolde.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

BELEMMERINGENWET
PRIVAATRECHT

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

De burgemeester van de gemeente Zeewolde
verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en
artikel 2, tweede lid van de Belemmeringen
wet Privaatrecht, het wijzigingsbesluit van 27
februari 2019, kenmerk RWS-2019/4511, ten
behoeve van de wijziging van de beschikking
van 26 september 2018, kenmerk RWS-2018/
32681 ingevolge de Belemmeringenwet
Privaatrecht houdende oplegging van de plicht
tot het gedogen van de aanleg en instand
houding van acht windturbines met bijkomen
de werken in de gemeente Zeewolde met
ingang van 13 maart 2019 voor een periode
van veertien dagen ter inzage ligt op het
gemeentehuis van Zeewolde, Raadhuisplein 1,
3891 ER Zeewolde.

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Kastanjelaan nabij
De Verbeelding
Muiderweg 52-54
				
Dasselaarweg 1
Vossebes 3
Nabij Schollevaarweg 77
Helling 8 t/m 24(e)
				

vliegersmonument

1,3

25-02-2019

19Z0000642

omzetten bedrijfsfunctie
naar woonfunctie
verbouwen, wijzigen gebruik
overkapping
zonnepark
gewijzigd plaatsen
woonarken(9)

1,3

02-03-2019

19Z0000666

1,3
1
1,3
1

01-03-2019
04-03-2019
04-03-2019
07-03-2019

19Z0000665
19Z0000746
19Z0000749
19Z0000847

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Roode Hert 21
Gildenveld 9
Baardmeesweg 19

woning met berging
glazen schuifpanelen
uitbreiden bedrijfspand

1
1
1

18Z0004339
19Z0000454
18Z0004314

06-03-2019
06-03-2019
07-03-2019

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

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

Datum

Locatie

Gemeenteweekend

21, 22 en 23 juni 2019

Camping De Banken

Havenconcert 2019

22 juni 2019

Raadhuisplein, Aanloophaven

Kleurrijke Jeugdbrandweer
Oefenweek

19 t/m 23 juli 2019

Evenemententerrein Erkemederstrand

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Heermoes 11

tuinhuis met veranda

1

19Z0000497

04-03-2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

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

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

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Bosruiterweg 14 en 16
Nobelweg 6

zonnepark
wijzigen voorschriften

1,3
5

18Z0001951
16Z0013235

05-03-2019
04-03-2019

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:
Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

RECTIFICATIE

Nobelweg 1

gevelreclame

07-12-2018

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

* 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

In de krant van 5 maart 2019 is per abuis het onderstaande vermeld:

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Ravelijn 11
				

samenvoegen van ruimtes tot één
winkelruimte

1

26-02-2019

17-04-2019

18Z0004194

19Z0000588

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Weergang 11
en Ravelijn 5

samenvoegen van ruimtes tot één
winkelruimte

1

26-02-2019

19Z0000588

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

Jaargang 26, week 11, 12 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.

