Dinsdag 30 april t/m maandag 6 mei 2019

Gemeentepagina
Jaarthema Dodenherdenking 2019: “In vrijheid kiezen”
Verkiezing Europees
Parlement
Zonder stempas kunt u niet stemmen
Wij versturen de stempas voor 9 mei 2019.
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft
ontvangen, kunt u schriftelijk tot uiterlijk
maandag 20 mei 2019 een vervangende
stempas aanvragen bij het publiekscentrum
gemeente Zeewolde in het gemeentehuis (of
digitaal via www.zeewolde.nl/verkiezingen).
Aan de balie kunt u uiterlijk 22 mei 2019 tot
12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. U moet dan een geldig identiteits
document tonen. Deze mag niet zijn verlopen.
Stond u op 9 april 2019 nog niet ingeschreven
in de gemeente Zeewolde?
Als u op 9 april 2019 in een andere gemeente
stond ingeschreven, krijgt u uw stempas van
de gemeente waar u toen ingeschreven stond.
Meer informatie:
www.zeewolde.nl/verkiezingen of bel het
publiekscentrum via (036) 5229522.

Besluitenlijst raad
De raad heeft in zijn vergadering op 25 april
2019 de volgende besluiten genomen.
De raad heeft unaniem besloten:
1. In te stemmen met het voorbereiden en
uitvoeren van Integraal onderhoud van de
openbare ruimte in Zeewolde Waterbuurt
en hiervoor een bedrag van € 1.052.500,beschikbaar stellen t.b.v. de voorbereiding
en uitvoering van het integraal onderhoud.
Dit om de buurt leefbaar en veilig te
houden.
2. een bedrag van € 275.000,- beschikbaar
te stellen voor de tijdelijke huisvesting
kinderopvang door SKZ in de Polderwijk.
3. dat er geen milieueffectrapportage
hoeft te worden opgesteld voor
het voorontwerpbestemmingsplan
Noorderwold (Eemvallei). In Noorderwold
gaat Flevolandschap in het kader van
natuurcompensatie moeras en bos
realiseren.
4. In te stemmen met de door de projectgroep
Toekomstvisie geformuleerde kernpunten
en conclusies en in te stemmen met het
plan van aanpak m.b.t. de toekomstvisie
Zeewolde 2040. De toekomstvisie komt
voort uit het coalitieakkoord 2018-2022
Een schone toekomst. Alle inwoners van
Zeewolde krijgen de kans en mogelijkheid
om aan te geven wat zij verwachten voor
Zeewolde in 2040.
De volgende raadsvergadering wordt
gehouden op dinsdag 28 mei 2019 in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering
start om 20.00 uur. Ook deze vergadering
kunt u live volgen in beeld en met geluid via
channel.royalcast.com/gemeentezeewolde

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
wederom 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.

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.

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2019-2020
De meeste kinderen in Nederland kunnen
zelfstandig naar school of worden door
ouders gehaald of gebracht. Soms is dit niet
mogelijk door ziekte of een handicap. Ouders
of verzorgers kunnen dan een beroep doen
op de regeling leerlingenvervoer. Onlangs
hebben de ouders, waarvan de kinderen
gebruik maken van het leerlingenvervoer,
een brief ontvangen over dit vervoer voor
het schooljaar 2019-2020.
Voor wie is het leerlingenvervoer?
Het leerlingenvervoer is voor kinderen van het:
- basisonderwijs, als de reisafstand (enkele
reis) van het huisadres naar school meer dan
6 kilometer bedraagt;
- speciaal basisonderwijs;
- speciaal onderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs: de wec scholen (wet op de
expertisecentra).

Aanvraag leerlingenvervoer
Wil je een aanvraag bij de gemeente
indienen? Dat kan met DigiD via
www.zeewolde.nl/leerlingenvervoer. Wil je
een aanvraagformulier aanvragen of wil je
meer informatie? Neem dan contact op met
het publiekscentrum van de gemeente via
telefoonnummer (036) 5229522.

Aanvraag uiterlijk 15 mei 2019 indienen
Als je het aanvraagformulier leerlingenvervoer
uiterlijk 15 mei 2019 aan ons opstuurt, dan is
je aanvraag op tijd binnen voor het schooljaar
2019-2020. Onvolledige aanvragen nemen wij
niet in behandeling. In dat geval sturen wij je
een brief, zodat je de ontbrekende gegevens
kunt aanvullen.

Geen recht op vergoeding reiskosten voor
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Gaat je kind naar een school voor Voortgezet
Speciaal Onderwijs? Dan kan het zijn dat je
geen recht meer hebt op een vergoeding
van de reiskosten (Wet Passend Onderwijs,
1 augustus 2014). Volgens de nieuwe regels
is het de bedoeling dat de kinderen gebruik
maken van het openbaar vervoer of eigen
vervoer. Eigen verantwoordelijkheid van de
ouders en de kinderen staat voorop.

Heb je geen brief ontvangen?
Heb je geen brief ontvangen maar wil je toch
gebruik maken van de regeling leerlingen
vervoer? Ook dan kun je terecht op
www.zeewolde.nl/leerlingenvervoer of
contact opnemen met het publiekscentrum
via (036) 5229522.

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

Jaargang 26, week 18, 30 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

Gelderseweg (tussen rotonde Stevinweg
en Langezand)

tot en met
3 mei 2019

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de weg afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt ter plaatse aangegeven.
De bussen van Connexxion rijden een aangepaste route.

Kruising Gooiseweg (N305) en Larserweg
(N302)

3 tot en met
6 mei 2019

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de kruising afgesloten van 3 mei 20.00 uur tot en met 6 mei 05.00 uur.
Een omleidingsroute wordt 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.

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

Fietspad langs 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 30 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:

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Rietlaan 80
Pluvierenweg (ongen.)
Pluvierenweg (ongen.)
Beloop (ongen.)

berging, luifel		1
watervilla		1
watervilla		1
woonboot		1

18-04-2019
17-04-2019
17-04-2019
24-04-2019

Naam evenement

Datum

Locatie

Tuurtoren Tocht,
wandeltocht

16 juni 2019

Stille kern, met start en finish bij
camping De Parel

Haringparty 2019

20 juni 2019

Raadhuisplein

Healthy Fest

21 t/m 24 juni 2019

Center Parcs De Eemhof

Locatie

Hockeykamp jongste jeugd

22 en 23 juni 2019

hockeyclub Zeewolde, Horsterweg 214

Where the Sheep Sleep

27 juni t/m 1 juli 2019

Scouting Landgoed

Moonlighttoernooi
(hockeytoernooi)

6 en 7 juli 2019

Horsterweg 214- Hockeyclub Zeewolde

Speenkruid 9
vervangen garagedeur voor kozijn 1
Beloop 4
woonark
1
Werktuigweg 1 en bedrijfspand met overkapping
1
Baardmeesweg 17

19Z0001665
19Z0001666
19Z0001667
19Z0001700

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

24-04-2019
24-04-2019
24-04-2019

Dossiernummer

19Z0001455
19Z0000566
19Z0000344

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

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

AFSLUITING GEDEELTE KASTANJELAAN 4 MEI 2019
Burgemeester en wethouders van Zeewolde delen mee dat, in verband met de Stille Tocht 2019
het gedeelte van de Kastanjelaan, gelegen tussen het plein ‘De Verbeelding’ en de Dasselaarweg
te Zeewolde, op zaterdag 4 mei 2019, van 19.00 uur tot 20.30 uur, voor alle verkeer is
afgesloten.

WERKZAAMHEDEN KRUISING GOOISEWEG (N305) EN LARSERWEG (N302)
Van vrijdag 3 mei (20.00 uur) tot maandag 6 mei (5.00 uur) zijn er wegwerkzaamheden op de
kruising N305 Gooiseweg en N302 Larserweg in Zeewolde. Tijdens de weekendafsluiting wordt
het kruispunt voorzien van een nieuwe laag asfalt. Tegelijk wordt ook de noordbaan van de
Larserweg tussen de kruising en de vaart opnieuw geasfalteerd.

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:
Locatie

Omschrijving

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

Elementen 10

dakkapel aan voorzijde

1

24-04-2019

19Z0001464

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Voor de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning is de beslistermijn verlengd:
Locatie

Omschrijving

Ibisweg 2
werktuigenberging
Dasselaarweg 1 verbouwen,
				
wijzigen gebruik

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

07-02-2019
01-03-2019

31-05-2019
06-06-2019

19Z0000412
19Z0000665

* 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

Voor het verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld. Verkeer vanuit Lelystad richting Harderwijk
kan omrijden via de Vogelweg, Roerdompweg en Spiekweg (N706/N705). Voor verdere
informatie: www.flevoland.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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