Dinsdag 14 mei t/m maandag 20 mei 2019

Gemeentepagina
Buitenspeeldag 2019

Herinnering! Subsidieverantwoordingen 2018
indienen tot en met 31 mei 2019

Op woensdag 12 juni 2019 is de
Buitenspeeldag. U kunt dan een (gedeelte)
van een verkeersweg laten afzetten om
kinderen de ruimte te geven voor het spelen
op straat.

Gemeente Zeewolde ondersteunt en
stimuleert activiteiten die passen binnen
de beleidsdoelstellingen van de gemeente.
Hiervoor hebben verschillende organisaties
in 2018 subsidie ontvangen.

In verband met de veiligheid (onder andere de
doorgang van hulpverleningsdiensten) kunt u
tot uiterlijk 3 juni doorgeven welke straat u
wilt laten afzetten. Als dit zonder problemen
kan, levert de gemeente hekken af bij de
contactpersoon. Op 12 juni kunt u de hekken
van 13.00 tot 19.00 uur op straat plaatsen.
Daarna moet u de hekken op een veilige
plaats bij de contactpersoon neerzetten, zodat
ze de volgende dag weer kunnen worden
opgehaald.

Als u voor het jaar 2018 een beschikking tot
subsidieverlening van de gemeente 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.

Uw deelname aan de Buitenspeeldag
kunt u doorgeven door het invullen van
het e-formulier op www.zeewolde.nl/
buitenspeeldag. Ook kunt u contact opnemen
met het publiekscentrum via telefoonnummer
(036) 5229522.

Verkiezing Europees
Parlement 23 mei 2019
Kandidatenlijsten
Op 10 mei zijn de kandidatenlijsten van de
verkiezingen huis-aan-huis verspreid. Geen
lijst ontvangen? Neem dan contact op met het
publiekscentrum via (036) 5229522.
Met uw stempas naar ieder stembureau in
Zeewolde
Om het gemakkelijk te maken mag iedereen
stemmen in elk stemlokaal binnen de
gemeente. In Zeewolde zijn tijdens deze
verkiezingen 10 stembureaus open van
7.30 tot 21.00 uur:
- Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
- 't Wold, Flevoweg 68
- De Richtingwijzer, Lisdodde 9
- In de Lichtkring, Naarderweg 2
- De Verbeelding, De Verbeelding 25
- 't Kofschip, Corridor 76
- De Toermalijn, Jade 49
- Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1
- Panta Rhei, Gedempte Gracht 17
- Voetbal Vereniging Zeewolde, Horsterweg 202
Meer informatie:
www.zeewolde.nl/verkiezingen of bel het
publiekscentrum via (036) 5229522.

Bij deze aanvraag tot subsidievaststelling
toont u aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden volgens de afspraken zoals die in de
beschikking tot subsidieverlening en, indien
van toepassing, in de uitvoeringsovereen
komst 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.

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.

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.

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.

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.

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.

Voor een eenmalige activiteit geldt dat een

Zeewolde, de plaats van je toekomst!
Onze wereld verandert snel. Dus is het goed
na te denken over vragen als hoe ons dorp en
het buitengebied er in de toekomst uit zouden
kunnen zien. Of hoe we voor elkaar kunnen
blijven zorgen. Wat heeft Zeewolde nodig om
in de toekomst de plaats van je leven te kunnen
blijven? Er zijn vast kanten van Zeewolde waar
u trots op bent. En misschien ook wel dingen
die u mist. Denkt u dan aan de leefomgeving,
de natuur, bereikbaarheid, zorg, wonen, de
economie of aan iets anders?

We zijn altijd op zoek naar nieuwe
manieren om met inwoners in
gesprek te komen. Heeft u een
goed idee over hoe we dit aan
kunnen pakken, of wilt u
meedenken in dit
project?

4 december 2019
Cafe
de
Toekomst

8 oktober 2019
Praten met de
voeten

7 september

Open dag
gemeente Zeewolde
Uitreiking VyV

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst?
De gemeente gaat graag met u in gesprek
om te horen wat u belangrijk vindt voor de
toekomst van Zeewolde. En het is ook goed
dat inwoners hier onderling over praten. Zo
kunnen we werken aan een toekomst waarin
iedereen zich thuisvoelt: jong en oud, gezinnen
en alleenwonenden, polderpioniers en
dorpsgenoten die hier later zijn komen wonen.
Wat in de gesprekken wordt opgehaald komt
in de toekomstvisie terecht. Dit is een soort
kompas, dat door het gemeentebestuur
gebruikt wordt om richting te geven aan
plannen voor de toekomst.
Hoe kunt u meepraten?
De komende maanden kunt u volop uw
mening geven: tijdens de weekmarkt of koffie
momenten, bij sportverenigingen, zelfs in een
paarden-taxi!
Speciaal (maar niet uitsluitend) voor jongeren is
er de ‘vlog-your-village’-wedstrijd: laat zien wat
je bijzonder vindt in Zeewolde en welke ideeën
je hebt over de toekomst. De origineelste
of creatiefste vlog wint. Nieuwsgierig? Volg
gemZeewolde op Instagram.

20 mei 20 juli
Vlog
your
Village

2 juli

Themasessie

15 juni

Taxi Actie
(paard en
wagen)

7 juni

Bibliotheek

mei en juni

Heel graag! Stuur een mail naar
toekomst@zeewolde.nl of bel naar
(036) 5229422.

Weekmarkt
gesprekken

mei

Koffie
gesprekken

Doe mee aan de enquête
De gemeente hoort ook graag via
11 mei
het digitaal burgerpanel wat u
Voetbalkantine
belangrijk vindt voor de toekomst van
Zeewolde. Wanneer u lid bent van
het panel ontvangt u een mail met
een link naar het onderzoek. U
6 april
bent geen lid van het burgerpanel
Woon
manifestatie
maar wilt wel meedoen met het
onderzoek? Ga vanaf 20 mei
naar www.zeewoldepanel.nl,
meld u aan als lid en vul de enquête in.

Meer informatie
Op www.zeewolde/toekomst leest
u de meest recente informatie over
de activiteiten waarbij u uw mening
kunt geven. Hier plaatsen we ook
de resultaten van de gesprekken en
onderzoeken net als belangrijke data
in het besluitvormingsproces. De
toekomstvisie is eind dit jaar klaar.

Indicatie maximale subsidieplafonds 2020
In de collegevergadering van 7 mei jl.
heeft het college van B&W de maximale
subsidieplafonds 2020, die vallen onder de
Algemene subsidieverordening Zeewolde
2012, vastgesteld:
De subsidiebudgetten 2020 zullen
geïndexeerd worden met 1,4%.
Eind 2017 heeft de raad besloten om
vanaf 2019 de onder de Algemene

subsidieverordening Zeewolde 2012 vallende
subsidies weer te compenseren voor inflatie.
Voor de indexering sluit het college aan
bij de zogenaamde verwachte prijsindex
netto materiële consumptie zoals die voor
het betreffende jaar -1 is opgenomen in de
Meicirculaire betreffende jaar -2 van het
ministerie van Binnenlandse Zaken c.a.
Voor 2020 betekent dit dat wij de verwachte
index netto materiële consumptie 2019 van

1,4% zullen toepassen zoals opgenomen in de
Meicirculaire 2018 d.d. 31-05-2018.
De index wordt berekend over het gehele
subsidiebedrag. Wij passen geen uitsplitsing
naar loonvormend en materieel toe.
Ook vindt geen verrekening plaats tussen
de bij de subsidieverlening berekende
prijsindexering met de werkelijke prijsindex
van het jaar waarop de subsidievaststelling
plaatsvindt.

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

Jaargang 26, week 20, 14 mei 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
Acquisitie nieuwe officiële gemeentegids
Binnenkort begint Akse Media met de
acquisitie van de gemeentegids 2019/2020
van de gemeente Zeewolde. Dit jaar
ontvangen alle huishoudens met een ja/jasticker een gemeentegids.
Acquisitie
Alleen medewerkers van Akse Media hebben
van de gemeente Zeewolde toestemming
gekregen om met bedrijven en instellingen
contact op te nemen voor vermelding en/
of adverteren. Zij zijn in het bezit van
een aanbevelingsbrief van de gemeente
Zeewolde. Vraagt u om deze brief als u

wordt benaderd, zodat u zeker weet dat u te
maken heeft met de uitgever van de officiële
gemeentegids.
Verspreiding
In november wordt de gids huis-aan-huis
verspreid in een oplage van ruim 8.000 stuks.
Daarnaast krijgt de gemeente Zeewolde nog
een aantal exemplaren voor promotie- en
representatiedoeleinden, nieuwe bewoners
en andere belangstellenden. De gids is ook
digitaal beschikbaar via www.zeewolde.nl,
www.zeewolde.smartmap.nl of via een app
verkrijgbaar in de App Store of Playstore.

Criteria gratis redactionele vermeldingen
Met Akse Media zijn criteria opgesteld
voor het opnemen van organisaties en
instellingen in het gratis adressengedeelte.
Een vermelding moet een maatschappelijke
waarde hebben voor de inwoners. Voor
beelden hiervan zijn zorgvoorzieningen in
de eerste en de tweede lijn en verenigingen.
Landelijke organisaties worden alleen
geplaatst als er in Zeewolde een contact
persoon aanwezig is.
Controle redactionele vermeldingen
Binnenkort worden de instellingen en

verenigingen, die nu met een redactionele
vermelding in de gemeentegids 2019/2020
staan, benaderd om de juistheid van de
gegevens te controleren.
Wilt u zelf al wijzigingen doorgeven of
stond u nog niet in de gids en wilt u nu wel
een vermelding (met een advertentie) in
de nieuwe gemeentegids? Dan kunt u zelf
contact opnemen met Akse Media. Dat kan
via telefoonnummer (0223) 673010 of via
e-mail redactie@aksemedia.nl.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Brug Eikenlaan

20 mei 2019

Werkzaamheden op de brug aan de Eikenlaan. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan versmald en is er een voorrangsregeling van
toepassing. Het doorgaande verkeer kan gebruik blijven maken van de Eikenlaan.

Fietspad Geldersweg tussen gemeentehuis 27 tot en met
en rotonde Noordereiland
31 mei 2019

Vervangen betontegels fietspad. Het fietsverkeer kan geen gebruik maken van het doorgaande fietspad en dit wordt d.m.v. borden
omgeleid via de Wierde. Autoverkeer op de Gelderseweg kan enige lichte hinder ondervinden.

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

Werkzaamheden ivm verbreding van de Gooiseweg, deze is richting Almere van 12 tot en met 16 mei afgesloten tussen
20.00 en 06.00 uur. Meer informatie vindt u op www.flevoland.nl

Fietspad langs Zeewolderweg

tot en met
september 2019

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

Groot onderhoud wijk Zeewolde Noord

tot en met
oktober 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Meer informatie: www.zeewolde.nl/integraalonderhoud

Openbare bekendmakingen

dinsdag 14 mei

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 de volgende evenementen een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Locatie

Doe Natuurlijk Dag

10 juni 2019

De Biezenburcht, Knardijk 40

Dag van de Bouw

15 juni 2019

Zeewolderdijk, bouwterrein

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

INSPRAAK VOORONTWERP
BESTEMMINGSPLAN GILDENVELD
2, ZEEWOLDE
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat een voorontwerp voor een nieuw
bestemmingsplan voor het bedrijventerrein
Gildenveld 2 is opgesteld. Het plangebied
omvat alle aan de Gezelweg gelegen
bestaande en nog uitgeefbare bedrijfskavels.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier Activiteiten
besluit ontvangen voor:
- Daselaarweg 1; Het verbouwen van het
restaurant van de RCN
- Ibisweg 2; Nieuwbouw berging
Maatschap J.N. Schipper

Korte toelichting op het nieuwe plan
Het voorontwerp bestemmingsplan sluit aan
op de Visie kleinschalige bedrijventerreinen
die de raad op 14 december 2017 heeft
vastgesteld.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter. Deze bedrijven
hoeven geen vergunning aan te vragen,
omdat voor hen landelijk vastgestelde
voorschriften gelden.

Voor het plangebied Gildenveld 2 is een
gemengd woon/werkmilieu voorzien. De
bestemming “gemengd” in plaats van de
geldende bestemming “bedrijventerrein”
sluit daarop aan. Naast een verruiming van
de gebruiksmogelijkheden is ook een aantal
bouwregels enigszins verruimd.

Er zijn daarom geen mogelijkheden om
bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de
stukken inzien bij de publiekscentrum in
het gemeentehuis van Zeewolde.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Maasduinen (ongen.)
De Vriendschap 12
De Walvisch (ongen.)
Boomkleverlaan 181
Ambachtsweg 36
De Korenaar (ongen.)

woning
1
garage met overkapping
1
woning met garage
1
schuur
1
uitbreiden bedrijfspand
1
rijwoningen(18) en
1
2-onder-1 kapwoningen(4)
reclame aan voorgevel
1
agrarisch bedrijfsgebouw 1
container		5

Gelderseweg 24
Ooievaarsweg 33
Morseweg 8

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
02-05-2019
03-05-2019
08-05-2019

19Z0001796
19Z0001800
19Z0001807
19Z0001830
19Z0001839
19Z0001884

07-05-2019
08-05-2019
08-05-2019

19Z0001894
19Z0001898
19Z0001901

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Swalmdal 7
erfafscheiding
Roode Hert 1
vrijstaande woning
Baardmeesweg 23G,
bedrijfsverzamelgebouw
H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,U,V en W

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

1,3
1,3
1

19Z0001276
19Z0000966
19Z0000503

03-05-2019
03-05-2019
09-05-2019

* 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
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