Dinsdag 19 maart t/m maandag 25 maart 2019

Gemeentepagina
Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap
Agenda
Donderdag 21 maart 2019
Gemeentehuis 20.00 uur
Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving
Op donderdag 21 maart 2019 vindt de
commissievergadering plaats in de raadzaal
in het gemeentehuis. De agenda en achter
liggende stukken vindt u op www.zeewolde.nl/
gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering
ook live volgen via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde

Extra openingstijden voor
landbouwvoertuigen
Afval Breng Station (ABS)
Zeewolde
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:
- g rof groenafval alleen te brengen met
trekker/kipper;
- afval dient hanteerbaar te zijn;
- e r zal geen assistentie worden verleend bij
het lossen;
-p
 er keer niet meer dan 5 m3 los gemeten in
middel van vervoer groenafval aanbieden;
- groenafval niet in zakken aanbieden;
- g roenafval/takken mag/mogen niet langer
zijn dan 2,00 meter;
- g roenafval/takken mag/mogen niet meer
wegen dan 25 kg/st;
- s tronken dienen ontdaan te zijn van
aanhangende grond.

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?
Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

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

Openbare bekendmakingen

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.
Stemmen is een belangrijk recht
Op woensdag 20 maart 2019 worden twee

verkiezingen gehouden. In Zeewolde kunt u
stemmen voor:
-d
 e leden van de provinciale staten
(Flevoland)
-d
 e verkiesbare leden van het algemeen
bestuur van het waterschap (Zuiderzeeland).
Door te stemmen beslist u mee over de
samenstelling van het provinciaal bestuur en
het bestuur van het waterschap. Mee mogen
beslissen is een belangrijk recht.

Meer informatie over deze verkiezingen
vindt u op www.zeewolde.nl/verkiezingen.
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met
het Publiekscentrum via (036) 5229522.
Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen?
Machtig dan iemand om voor u te gaan
stemmen. Vul de achterkant van uw stempas
in en geef deze met een kopie van uw
identiteitsbewijs mee.

De Raad op Straat
De gemeenteraad komt naar u toe!
Op woensdag 10 april van 20.00 - 22.00 uur
komt de gemeenteraad naar het buiten
gebied. U bent van harte welkom in De
Beleving, Winkelweg 61 in Zeewolde
De gemeenteraad wil graag van bewoners
horen hoe het er met Zeewolde voorstaat. Het
idee hierachter is: de lokale politiek voor en
met de bewoners.

Woont u in het buitengebied en wilt u in
gesprek met de gemeenteraad, komt u dan
vooral langs bij de Raad op Straat. Deze avond
is er gelegenheid om kennis te maken met de
raadsleden.
We praten dan graag met u over de toekomst
van het buitengebied. Wat zijn de kansen en
de zorgen? Wat is er nodig om over 10 jaar

op een goede manier in het buitengebied te
kunnen werken, wonen en recreëren?
Aanmelden
Als u komt, stellen we een aanmelding erg
op prijs. Dit kan via griffie@zeewolde.nl of
(036) 5229467.

Compost uit uw gft-afval
Afval scheiden loont: gratis compost ter beschikking
Op 30 maart kunt u gratis compost ophalen
in Zeewolde, Gezelweg 24-26. Uw gft-afval
vormt de basis voor groen gas en compost.
U kunt een aantal zakken of een aanhanger
meenemen om uw compost in te vervoeren.
Let wel, het is verplicht om uw aanhanger af
te dekken met een zeil of net.
Gemeente Zeewolde en HVC willen u met
deze actie bedanken voor het scheiden van

uw gft-afval. Uw etensresten, uitgebloeide
bloemen en koffieprut vormen de basis
voor compost, een supergrondstof voor de
bodem. Iedere volle gft-bak van 140 liter staat
gelijk aan zo’n 15 tot 20 kilo compost. Het
verbetert de structuur van de grond en regelt
de doorlaatbaarheid. Bovendien activeert
compost het leven in de bodem en slaat het
voedingsstoffen voor planten op. Daarnaast
gaat compost bodemziekten tegen.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Zuiderzeeweg

tot en met
26 april 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.

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/inte
graalonderhoud.

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 fiets
verkeer. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

dinsdag 19 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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij zijn van plan de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen:

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst

Dossiernummer

Braamberg 46
Roode Hert (ongen.)
Weerribben 14

berging
woning
schuur met overkapping

1
1
1

Saffier 1
Fabricageweg 20
				

bso
gewijzigd gebruiken
chauffeurspaviljoen

4
1,3,4

19Z0000348
18Z0000061

07-03-2019
12-03-2019
12-03-2019

19Z0000930
19Z0000966
19Z0000984

31-01-2019
08-01-2019

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

Jaargang 26, week 12, 19 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

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

vervolg dinsdag 19 maart

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

INGEKOMEN AANVRAAG VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Pluvierenweg 9 328
Roode Hert 29

waterwoning
woning

1
1,3

19Z0000573
19Z0000231

11-03-2019
12-03-2019

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

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

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Winkelweg 61

tijdelijke huisvesting 01-11-2018

18-04-2019

18Z0003758

Burgemeester en wethouders maken bekend
dat voor het evenement Tijdrit Almere een
‘verklaring van geen bezwaar’ is aangevraagd
voor gebruik van wegen die in eigendom/
beheer zijn bij de gemeente Zeewolde en
die onderdeel zijn van de Tijdrit Almere als
fietsparcours.
Datum: 20 april 2019
Tijdstip: 09.00 tot 17.00 uur

Gemeentelijke wegen: Kolibripad, Ibisweg te
Zeewolde
Ter inzage:
De aanvraag met de stukken die daarbij horen
liggen vanaf 19 maart 2019 twee weken ter
inzage bij het Publiekscentrum.
Tijdens deze termijn kan iedereen zijn of haar
zienswijzen indienen.

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Biesbosch 14

overkapping

1

19Z0000575

11-03-2019

* 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 12, 19 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.

