Dinsdag 26 maart t/m maandag 1 april 2019

Gemeentepagina
De Raad op Straat
De gemeenteraad komt naar u toe!

Agenda

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

Donderdag 28 maart 2019
Gemeentehuis 20.00 uur
Raadsvergadering
Op donderdag 28 maart 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

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.

Werk in uitvoering

Gratis compost afhalen
De landelijke compostdag is dit jaar op
zaterdag 30 maart. Gemeente Zeewolde en
HVC bieden u op deze zaterdag gratis compost
aan als dank voor het scheiden van uw gftafval.
Waarom compost halen?
Compost in uw tuin verbetert de structuur en
de doorlaatbaarheid van de grond. Bovendien
activeert compost het leven in de bodem en
slaat het voedingsstoffen voor planten op.
Daarnaast gaat compost bodemziekten tegen.
Hoe en waar haal ik gratis compost
U kunt op zaterdag 30 maart gratis compost
ophalen in Zeewolde, op de Gezelweg
24-26 (Trekkersveld). Neem zelf zakken of
een aanhanger mee om uw compost in te
vervoeren. Let op: het is verplicht om uw
aanhanger af te dekken met een zeil of net.

Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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.

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.

Ooievaarsweg

1 april t/m
eind juni 2019

Vervangen weg. 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.

Openbare bekendmakingen

dinsdag 26 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.

NIEUW BESTEMMINGSPLAN VOOR AANPASSING TURBOROTONDE KRUISING GANZENWEG-KNARDIJK
Uit onderzoek blijkt dat door de toename van
het verkeer op de turboronde bij de kruising
Ganzenweg-Knardijk problemen ontstaan.
In de avondspits treedt vaak filevorming op
voor het verkeer vanuit de richting Lelystad
in de richting van Harderwijk en is er sprake
van verkeersproblemen in de overige
richtingen. Verwacht wordt dat de jaarlijkse
verkeersgroei met 1,74% zal toenemen. Dit zal
leiden tot langere wachttijden tijdens de spits

en een afnemende verkeersveiligheid bij de
rotonde.
Om dit verkeersknelpunt aan te pakken wil de
provincie Flevoland het kruispunt aanpassen
tot een ongelijkvloerse kruising. De gemeente
moet het bestemmingsplan wijzigen om de
aanpassing van de kruising mogelijk te maken.
Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt. Voor
één van de varianten moet de dijk worden

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

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

Datum

Locatie

Zuwaka (Zuidwalkamp)

7 t/m 10 juni 2019

Landgoed ‘De Wielewaal’, Wielseweg 9

Duikerweg 13 te Zeewolde

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dwingelderveld 7,15, 17,
Beekvliet 11

vrijstaande 		 1,3
woningen(4)

18-03-2019

Notitie reikwijdte en detailniveau
Eerst is een notitie reikwijdte en detailniveau
MER gemaakt. Hierin staat beschreven op
welke manier de effecten op het milieu

worden onderzocht. Deze notitie heeft
tot doel een ieder te informeren over het
voornemen en aan te geven op welke manier
alternatieven en milieueffecten in het kader
van het MER worden onderzocht. De notitie
ligt tot en met 7 mei 2019 ter inzage bij het
Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde
en via www.zeewolde.nl/kennisgeving. Op
de website staat ook informatie hoe u een
zienswijze kunt indienen.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

Lancering magazine Businezz 17 april 2019

verlegd. Hiervoor wordt een milieueffect
rapport (MER) opgesteld. Het MER biedt
informatie om een goede afweging te maken
tussen de twee alternatieven en deze vast te
leggen in het bestemmingsplan.

Dossiernummer

18Z0003999

Locatie

Omschrijving		

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Pluvierenweg 5
				

tijdelijk zonnepark met
bijbehorende bouwwerken

1,3

18Z0004337

18-03-2019

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Eekhoornbos 20
				
Weteringplein 6
Roode Hert (ongen.)
Roode Hert (ongen.)

dakkapel, doorgang
hoofd-bijgebouw
tuinhuis
woning, garage
woning

1

15-03-2019

19Z0001069

1
1
1

17-03-2019
18-03-2019
19-03-2019

19Z0001073
19Z0001132
19Z0001133

* 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 13, 26 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.

