Dinsdag 9 april t/m maandag 15 april 2019

Gemeentepagina
Afsluiting gedeelte A28
Agenda
Dinsdag 16 april 2019
Gemeentehuis 20.00 uur
Commissie Bestuur, Ruimte en Samenleving
Op dinsdag 16 april 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 17 april 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
trekker/kieper;
- afval dient hanteerbaar te zijn;
- er zal geen assistentie worden verleend bij
het lossen;
- per keer niet meer dan 5 m3 los gemeten
groenafval in het vervoermiddel 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?

De A28 is van 12 april 21.00 t/m 15 april
06.00 uur vanaf de afrit Lelystad (13) tot
en met afrit Harderwijk-Zuid (11) in de
rijrichting van Amersfoort afgesloten.
Door ongunstige weersomstandigheden
kunnen de werkzaamheden worden
uitgesteld.
Over de werkzaamheden
Het asfalt wordt tussen afrit 13 en 12
vervangen door geluiddempend asfalt (twee
lagen ZOAB) en er worden onderhoudswerk
zaamheden uitgevoerd, zoals onderhoud aan
diverse viaducten. Hiermee zorgt Rijkswater
staat ervoor dat het verkeer vlot en veilig kan
blijven rijden.
Houd rekening met ernstige hinder
Het verkeer moet rekening houden met
ernstige verkeershinder en verminderde
bereikbaarheid. Verkeer wordt regionaal

omgeleid. De omleidingsroutes hebben een
beperkte capaciteit, waardoor er grote kans
is op vertraging. De extra reistijd kan oplopen

tot 30 minuten. Rijkswaterstaat zet extra
weginspecteurs in om eventuele incidenten
snel te kunnen afhandelen.

Nachtafsluitingen N301 Nijkerkerweg (Zeewolde)
In de week van maandag 15 tot en met
vrijdag 19 april 2019 gaat de N301
Nijkerkerweg iedere nacht dicht voor
werkzaamheden. Tijdens de afsluitingen
moet het verkeer omrijden.
Planning & traject
Van maandag 15 april tot en met vrijdag
19 april gaat de weg vijf nachten dicht van
20.00 uur tot 06.00 uur. De eerste afsluiting
begint maandagavond om 20.00 uur en loopt
tot dinsdagmorgen 06.00 uur; de laatste
nachtafsluiting is van vrijdag 20.00 uur tot
zaterdag 06.00 uur. Het traject waar gewerkt
wordt loopt van de rotonde Spiekweg tot de
rotonde Gooiseweg; beide rotondes zijn open.
Omleiding
Tijdens de werkzaamheden is de Nijkerkerweg
dicht. Omleidingsborden ter plaatse leiden

het verkeer om. Verkeer tussen Nijkerk (A28)
en Almere (A27) wordt omgeleid via de
Slingerweg en Eemmeerdijk (N704). Verkeer
vanuit Nijkerk (A28) in de richting van
Zeewolde/Lelystad kan gebruik maken van
de N705 Spiekweg. Ook het vrachtverkeer
mag tijdelijk gebruik maken van de Spiekweg;
dit kan enige geluidshinder opleveren. De
doorgaande route op de N305 Gooiseweg
tussen Almere en Zeewolde (en omgekeerd) is
open. Er geldt wel een maximale snelheid van
50 km/u langs het werkvak.

voorbereiding op het aanleggen van deze
extra strook moet de bodem verstevigd
worden. Dit gebeurt door het plaatsen van
bigbags gevuld met zand.

Werkzaamheden
Bij de verdubbeling van de N305 Gooiseweg
wordt de rotonde met de Nijkerkerweg
omgebouwd tot een kruising met verkeers
lichten. Bij deze kruising komt een aparte
strook voor rechtsafslaand verkeer zodat
zij vlot en veilig af kunnen slaan. In

Flevowegen.nl
Alle informatie over de werkzaamheden is te
vinden op www.flevowegen.nl.

De extra belasting van zand zorgt ervoor dat
de ondergrond gaat inklinken en samen
gedrukt wordt. Dit voorkomt verzakkingen
van de rechtsafstrook in de toekomst. De
bigbags blijven zo’n 1,5 jaar staan. Voor de
veiligheid van de weggebruiker komt er een
barrier tussen de weg en de bigbags.

Verkiezingsborden voor Europees Parlementsverkiezing
Op 23 mei 2019 wordt de Europees
Parlementsverkiezing gehouden. Op 8 mei
2019 worden op verschillende locaties in
de gemeente Zeewolde borden geplaatst
waarop campagneposters getoond worden.
Het is niet mogelijk om zelf te plakken op
deze borden.
Politieke partijen of groeperingen kunnen een
plaats reserveren. U kunt dit doen door een
mail te sturen naar info@zeewolde.nl. Als uw
politieke partij belangstelling heeft getoond,

ontvangt u meer informatie over het formaat
waarop u een digitaal bestand (bijvoorbeeld
pdf) aan moet leveren bij de gemeente
Zeewolde. De deadline voor het inleveren van
het digitale bestand is maandag 22 april 2019.
De digitale bestanden worden eind april
gestuurd naar het bedrijf dat de borden levert.
Dat bedrijf maakt een print van alle aangeleverde posters. Op de print zijn alle
bestanden in gelijke afmeting professioneel
afgebeeld.

Nieuwe Verordening Maatschappelijke Bijdragen
Zeewolde 2020
Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

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

Op 28 maart heeft de gemeenteraad de
nieuwe Verordening Maatschappelijke
Bijdragen Zeewolde 2020 vastgesteld. De
Verordening ‘Maatschappelijke Bijdragen
Zeewolde 2020’ (afgekort: MBR) is bedoeld
om deelname aan maatschappelijke en
sportieve activiteiten mogelijk te maken voor
gezinnen met een laag inkomen. In Zeewolde
bestaat naast de MBR de mogelijkheid voor
kinderen tot 18 jaar om deel te nemen aan
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Ook het
Zwemfonds (voor diplomazwemmen) maakt
hier onderdeel van uit.

De nieuwe verordening gaat in per 1 januari
2020. Vanaf deze datum verandert de bijdrage
die de MBR verstrekt. Alleen voor kinderen
van 4 tot 18 jaar wordt de bijdrage binnen
de MBR gehalveerd. Tegelijkertijd worden
de beschikbare plaatsen van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur voor Zeewolde uitgebreid.
De bijdrage voor kinderen van 0 tot 4 en voor
volwassenen wordt niet gewijzigd.
Gezinnen die dit jaar gebruik maken van
de MBR ontvangen rond de zomerperiode
bericht over de wijzigingen in 2020.

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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Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e
Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Vogelweg ter hoogte van Wulpweg/
Grutto-weg en Goudplevierweg (Almere)

tot en met
15 april 2019

Op- en afritten 37 Almere Hout worden veiliger ingericht. De op- en afritten zijn afgesloten. Een omleiding wordt aangegeven.
Bus 159 rijdt een aangepaste route.

A 28

12 tot en met
15 april 2019

De A 28 vanaf afrit Lelystad (13) t/m afrit Harderwijk-Zuid (11) richting Amersfoort is afgesloten van 21.00 - 06.00 uur. Er is een
omleidingsroute. Dit kan vertraging opleveren.

Schollevaarweg tussen Spiekweg en
Lepelaarweg

tot en met
19 april 2019

Werkzaamheden aan het asfalt. De weg is afgesloten. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Nijkerkerweg (N301) ter hoogte van
rotonde met Gooiseweg

15 tot en met
19 april 2019

Wegens werkzaamheden is de weg gesloten voor het verkeer van 20.00 - 06.00 uur. Een omleiding wordt door middel van
borden aangegeven.

Diverse plaatsen Trekkersveld

15 tot en met
19 april 2019

Werkzaamheden aan de asfaltverharding. Het verkeer kan hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Zuiderzeeweg

tot en met
26 april 2019

Werkzaamheden in verband met bouw appartementen. De Zuiderzeeweg is gesloten voor het verkeer. 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

Ooievaarsweg

tot en met
eind juni 2019

Vervangen weg. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

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

Zeewolderweg

tot en met
september 2019

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

Openbare bekendmakingen

dinsdag 9 april

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.

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

Datum

Locatie

Campina Open Boerderijdagen 10 juni 2019

Slingerweg 25 te Zeewolde

Strandvolleybaltoernooi

15 juni 2019

Woldstrand

Het Ware Liefde Festival 2019

12 t/m 14 juli 2019

Natuurkampeerterrein De Banken,
Dasselaarweg 45 Zeewolde

Zeewolde Endurance

28 en 29 juni 2019

Centrum en omgeving

Kampvuurfestival

7 september 2019

Scouting Landgoed Zeewolde

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

LOCATIEPLAN ONDERGRONDSE CONTAINERS TER INZAGE
Het plaatsingsplan voor de ondergrondse
containers voor huishoudelijk restafval kunt u
van 4 april tot en met 15 mei inzien via
www.zeewolde.nl/afvalscheiden en in de hal
van het gemeentehuis.
In mei 2018 konden inwoners reageren op
het concept-plaatsingsplan voor de containers
die worden geplaatst voor de nieuwe manier
van afval scheiden. De ingekomen reacties zijn
meegenomen in het maken van het plan dat
nu ter inzage ligt. Dit is met grote zorgvuldig
heid gebeurd, waarbij verschillende belangen
tegen elkaar moesten worden afgewogen.
Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat een
aantal locaties is gewijzigd.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft nu een zogenoemd ontwerpaanwijzings
besluit genomen. Hiervoor is een overzichts
tekening gemaakt en per container is een
tekening gemaakt met de woningen die op
deze container aansluiten.
Reageren
Voordat het college een definitief besluit
neemt over de locaties van de ondergrondse

containers, kunnen belanghebbenden tot
en met 15 mei een zienswijze indienen. Dat
kan online via www.zeewolde.nl/zienswijze,
schriftelijk aan het college van burgemeester
en wethouders van Zeewolde, Postbus 1,
3890 AA Zeewolde. Het indienen van een
mondelinge zienswijze kan op afspraak.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met
het Publiekscentrum via (036) 5229522.
Waarom ondergrondse containers?
De kosten van het verbranden van restafval
worden steeds hoger. De hoge rekening die
de gemeente ontvangt wordt doorbelast aan
de inwoners. Door goede afvalscheiding wordt
gestreefd naar zo min mogelijk restafval. Met
de nieuwe manier van afval inzamelen wordt
het scheiden van afval makkelijker gemaakt.
De grijze container wordt omgeruild voor een
nieuwe container voor plastic, blik en drink
pakken. Deze container heeft een oranje
deksel. Het huishoudelijk restafval wordt naar
de ondergrondse container gebracht. Deze is
te openen met uw milieupas. Dat is dezelfde
pas waarmee u toegang krijgt tot het afval
brengstation.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Reeënspoor 1

uitbreiden zijtuin,
schutting
carport
dakopbouw garage
opbouw eerste verdieping
vervangen garagedeur
voor kozijn
dakkapel aan voorzijde
schutting
woning
dakkapel

1

29-03-2019

19Z0001386

1
1
1
1

30-03-2019
29-03-2019
01-04-2019
02-04-2019

19Z0001387
19Z0001389
19Z0001446
19Z0001455

1
1
1
1

02-04-2019
03-04-2019
03-04-2019
04-04-2019

19Z0001464
19Z0001470
19Z0001472
19Z0001481

Rietlaan 28
Dalkruid 37
Gedempte Gracht 19
Speenkruid 9
Elementen 10
Chinook 21
Roode Hert (ongen.)
Kornoelje 6

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Gouwzee 60 t/m 124 (e)
Ambachtsweg 27-1
t/m 27-50
Houtwal 72
Braamberg 46
Boeier 10
Nulderpad 5

huurappartementen (33)
verhogen hekwerk,
reclame
carport
berging
vervangen blokhut
evenementen (2)

1,3
1,3

01-04-2019
01-04-2019

18Z0004223
19Z0000056

1,3
1,3
1,3
3

02-04-2019
03-04-2019
03-04-2019
03-04-2019

19Z0000468
19Z0000930
19Z0000311
19Z0000469

* 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

RECTIFICATIE I.V.M. MELDING INZAGEDATUM
BELEIDSNOTA HARMONISATIE PEUTERSPEELZALEN VOOR- EN
VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 2019 E.V.
Vanaf 3 april t/m 14 mei is het mogelijk de
nieuwe concept beleidsnota in te zien en te
reageren.
Gemeente Zeewolde ontvangt van het
rijk voor de eerste keer middelen voor
Onderwijsachterstanden, met als speerpunt
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).
VVE biedt kansen aan kinderen die risico op
achterstanden lopen nog voor zij de stap naar
het basisonderwijs maken.

De nota beschrijft de wettelijke verplichting
ten aanzien van de Harmonisatie Peuter
speelzalen en VVE en de beleidsuitgangs
punten voor Preventie en Vroegsignalering.
Het beleid is gericht op de toegang tot
peutervoorzieningen voor alle jonge en
oudere kinderen in Zeewolde.
In het Publiekcentrum van het gemeentehuis
ligt de nota voor u klaar om in te zien. Ook
kunt u de nota vinden via www.zeewolde.nl.

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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