Dinsdag 23 april t/m maandag 29 april 2019

Gemeentepagina
Jaarthema Dodenherdenking 2019: “In vrijheid kiezen”
Agenda
Donderdag 25 april 2019
Gemeentehuis 20.00 uur
Raadsvergadering
Op donderdag 25 april 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

Verkeersmaatregelen
Koningsdag
Op 27 april 2019 vinden festiviteiten plaats
op het evenemententerrein en in het
centrum. Hiervoor worden de volgende
verkeersmaatregelen getroffen:
-Afsluiten Flevoplein en instellen
wegsleepregeling van 26 april 2019 vanaf
22.00 uur tot 27 april 2019 20.00 uur;
- Instellen parkeerverbod op Flevoweg (van
de Vecht tot aan de Zuiderzeeweg) en op het
evenemententerrein waar de kleedjesmarkt
wordt gehouden.

Verkoop voormalige
brandweerkazerne
Zeewolde
Investeerders kunnen aangeven dat ze
interesse hebben om de voormalige
brandweerkazerne van Zeewolde van de
gemeente te kopen. De gemeente wil
initiatiefnemers de kans bieden om het
gebouw een nieuwe bestemming te geven.
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden
aan de verkoop van het pand. Meer
informatie over de voorwaarden kunt u
verkrijgen via Sieds Tilstra. Hij is bereikbaar op
telefoonnummer (036) 5229482.
Neem contact op met de gemeente
Heeft u interesse om te investeren in de
voormalige brandweerkazerne? Neem dan
contact op met het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 1, 3890 AA
Zeewolde. U kunt natuurlijk ook een e-mail
sturen aan info@zeewolde.nl
Reacties dienen uiterlijk 15 mei a.s. bij de
gemeente binnen te zijn.

Dit thema sluit aan bij de viering van 100 jaar
algemeen kiesrecht, bovendien zijn er in 2019
zowel Europese als Provinciale verkiezingen
en vieren we, dit jaar en volgend jaar, 75 jaar
bevrijding. We staan hiermee stil bij de waarde van de vrije, democratische rechtsstaat,
het buitenwerkingstellen van deze rechtsstaat
in de jaren 1940-1945, en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om de
rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen
genieten te waarborgen.
Door het stellen van vragen dwingt het
jaarthema ons kritisch na te denken: Nemen
we verantwoordelijkheid voor onze keuzes?
Zijn er, behalve juridische, niet ook morele of
ethische grenzen aan de keuzevrijheid die we
hebben? Zijn we in staat verder te kijken dan
onze eigen vrijheden? En verplaatsen we ons
nog voldoende in de ander?  
Khadija Arib, voorzitter van de Tweede Kamer,
heeft de jaarthematekst geschreven. U kunt
de tekst lezen op: www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema/jaarthema-2019/
jaarthematekst-2019
Het programma voor zaterdag 4 mei 2019
Leerlingen van groep 8 van de basisscholen
lopen mee in de stille tocht en leggen een
bloem bij het monument op de Algemene
Begraafplaats. Het is belangrijk dat kinderen
en jongeren bewust zijn van het belang van de
nationale dodenherdenking.
De veteranen (ook in actieve dienst) spelen
ieder jaar een prominente rol bij de dodenherdenking. Ook zij zijn weer persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de stille tocht
en de herdenkingsbijeenkomst bij te wonen.
Gelet op het grote aantal nog actief dienende
militairen in Zeewolde wordt het op prijs
gesteld indien ook zij herkenbaar deelnemen
aan deze bijeenkomst. De Algemene Muziekvereniging Zeewolde, de Blue Seals, Scouting

Jan Wandelaar en het Rode Kruis zijn weder
om bereid het geheel te omlijsten met hun
aanwezigheid en koralen.
19.00 - 19.15 uur: Verzamelen deelnemers
stille tocht op plein De Verbeelding aan de
Kastanjelaan te Zeewolde.
19.15 uur: Vertrek deelnemers stille tocht
naar de Algemene Begraafplaats onder
begeleiding van de slagwerkers van Muziekshowkorps Blue Seals.
19.35 uur: Herdenkingsbijeenkomst op
Algemene Begraafplaats.
- toespraak door de heer H.G.F. Hübbers,
predikant en raadslid
- voordracht door Jesse Huijbers, leerling van
basisschool De Wetering
- herdenkingstoespraak door burgemeester
G.J. Gorter
19.59 uur: Taptoe-signaal door trompettiste
AMVZ.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.02 uur: Wilhelmus (1e en 6e couplet).
20.04 uur: Krans- en bloemlegging bij
monument op Algemene Begraafplaats. Na de
kranslegging om ca. 20.14 uur verzorgen de
vliegtuigen van de Edambusters een fly past
over de begraafplaats.
“Edambusters”
Tijdens de 4 mei herdenkingsplechtigheden
zal het 1077 squadron van de Royal Airforces
Association de “Edambusters” in formatie
over 6 herdenkingsmonumenten vliegen.
4 mei is voor de Edambusters een belangrijke
dag om de activiteiten van de RAF tijdens de
Tweede Wereldoorlog levend te houden.
Tijdens deze oorlog zijn, zoals bekend, vele
met name geallieerde bommenwerpers op
hun terugvlucht over Duits gebied in
Nederland neergestort.
De Edambusters vinden het een eer herdenkingen te ondersteunen met een Fly-past in
formatie. Ze doen dit in 2019 voor de 45e keer.

Subsidieverantwoordingen 2018 indienen
tot en met 31 mei 2019
Gemeente Zeewolde ondersteunt en
stimuleert activiteiten die passen binnen
de beleidsdoelstellingen van de gemeente.
Hiervoor hebben verschillende organisaties in
2018 subsidie ontvangen.
Als u voor het jaar 2018 een beschikking tot
subsidieverlening van ons heeft ontvangen
voor een bedrag van € 5.000,- of meer, dan
moet u als subsidieontvanger een aanvraag
indienen om de subsidie vast te stellen. Dit
vindt plaats na afloop van de activiteiten
of van het tijdvak waarvoor de subsidie is
verleend.
Bij deze aanvraag tot subsidievaststelling
toont u aan dat de activiteiten hebben plaats
gevonden volgens de afspraken zoals die in de
beschikking tot subsidieverlening en,
indien van toepassing, in de uitvoerings
overeenkomst of nadere voorschriften zijn
vastgelegd. Daarnaast legt u rekening en
verantwoording af over de uitgaven en
inkomsten, voor zover ze van belang zijn voor
de vaststelling van de subsidie.
Subsidies minder dan € 5.000,Als de verleende subsidie in 2018 minder dan
€ 5.000,- bedroeg, hoeft u geen aanvraag
tot subsidievaststelling in te dienen. Uw
subsidie is dan direct bij de beschikking tot

subsidieverstrekking vastgesteld, tenzij dat in
deze beschikking anders is aangegeven.
Wanneer moet de aanvraag tot vaststelling
van de subsidie 2018 zijn ingediend?
Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie
2018 voor jaarlijks terugkerende activiteiten
kunt u schriftelijk indienen tot en met 31
mei 2019.
Voor een eenmalige activiteit geldt dat een
aanvraag tot vaststelling van de subsidie
moet worden ingediend binnen 13 weken na
levering van de producten of na afloop van
het tijdvak waarvoor subsidie is verleend.

Tekst Wilhelmus
Het eerste en het zesde couplet van het
Wilhelmus worden gezongen.
Hieronder de tekst:
1e couplet
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
6e couplet
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.
Vlaggenprotocol
Dodenherdenking: halfstok vlaggen vanaf
18.00 uur tot zonsondergang.
Burgemeester Gorter vraagt ook dit jaar
speciaal aandacht voor de vele vaders en
moeders die, in dienst van Defensie, regelmatig worden uitgezonden.
Hij vraagt militairen in actieve dienst deel
te nemen aan de stille tocht in uniform (DT
met “model decoraties” en “klein model
decoraties”). Hiermee kan dan naar jong
en oud duidelijk worden gemaakt dat ook
vandaag de dag veel Zeewolder gezinnen
betrokken zijn (geweest) bij uitzendingen
naar gebieden als Afghanistan, Mali, Irak
en Bosnië.

Aangepaste busroutes in
verband met afsluiting
Gelderseweg tussen
Langezand/rotonde
Stevinweg
In de week van 29 april t/m 3 mei is de
Gelderseweg tussen kruising Langezand en
de rotonde bij de Stevinweg, afgesloten ivm
asfalteringswerkzaamheden. Dit betekent dat
de buslijnen in deze week een andere route
rijden (zie kaartje).

Formulier op www.zeewolde.nl
Om vaststelling van de subsidie 2018 aan
te vragen zijn formulieren verantwoording
subsidie 2018 beschikbaar. Deze moet u met
de gevraagde bijlagen schriftelijk indienen bij
het College van Burgemeester en Wethouders
van Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
U kunt de verantwoordingsformulieren 2018
vinden op www.zeewolde.nl/subsidie, onder
het kopje “Aanvragen/formulieren”.
Lukt het niet via de website, neemt u
dan contact op met mw. I. Winthorst,
i.winthorst@zeewolde.nl. Zij kan u een
formulier toesturen.

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

Jaargang 26, week 17, 23 april 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
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. Een omleiding wordt d.m.v.
borden aangegeven.

Gelderseweg (tussen rotonde Stevinweg
en Langezand)

tot en met
3 mei 2019

Groot onderhoud wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

Asfalteringswerkzaamheden. Van 22 april t/m 26 april ondervindt het verkeer hinder van de werkzaamheden. Er worden
verkeersregelaars ingezet. Van 29 april t/m 3 mei is de weg afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt ter plaatse
aangegeven. De bussen van Connexxion rijden een aangepaste route.
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.

Vogelweg (Almere)

tot en met
15 juli 2019

De Vogelweg in Almere is afgesloten. Een omleiding wordt aangegeven. Bus 159 rijdt een aangepaste route

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 23 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

Festival Beleef Puur

8 juni 2019

Centrum Zeewolde

Zeewolde bij de Pinken

7 september 2019

Horsterplein en Horsterweg

Cultuur- en Sportmanifestatie
'Vrienden van Zeewolde Life'

14 september 2019

Centrum Zeewolde

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

VERKEERSBESLUIT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Ooievaarsweg 33
Krachtenveld 10

wijziging diersoort, stal
uitbreiden praktijkruimte

5
1

12-04-2019
16-04-2019

19Z0001658
19Z0001662

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Roode Hert 27
Weergang 11

woning met garage
verbouwen winkelpand,
vergroten laadperron

1
1

19Z0001132
19Z0000588

15-04-2019
16-04-2019

* 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

Er is een verkeersbesluit genomen waarbij een parkeerplaats aan de Pauwoog tegenover
nummer 47 is aangewezen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.

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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