Dinsdag 7 mei t/m maandag 13 mei 2019

Gemeentepagina
Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019
Lintjes voor 2020 nu (al)
aanvragen
Kent u iemand in uw omgeving die volgens
u in aanmerking komt voor een koninklijke
onderscheiding? U kunt dan een decoratie
voorstel indienen bij de burgemeester van
Zeewolde.
Ieder jaar worden veel Nederlanders
koninklijk onderscheiden. Uiteraard wordt
eerst zorgvuldig gecontroleerd of gegadigden
ook echt in aanmerking komen voor een
lintje. Dit kost enige tijd en dat is de reden
dat tot 1 juli 2019 voorstellen tot decoraties
in april 2020 ingediend kunnen worden bij de
burgemeester van Zeewolde.
Persoonlijke, bijzondere verdiensten in het
vrijwilligerswerk
Voor het toekennen van een koninklijke
onderscheiding bestaan richtlijnen. De nadruk
wordt vooral gelegd op iemands opvallende
prestaties en werkzaamheden met een
bijzondere waarde voor de samenleving.
Hierbij kan gedacht worden aan:
- Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer
onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op
bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst,
cultuur, kerkelijk leven of openbare orde en
veiligheid;
- De verdiensten moeten nog actueel zijn;
- Bijzondere activiteiten in de gemeente
Zeewolde, de provincie Flevoland, of
daarbuiten.
Persoonlijke, bijzondere verdiensten in de
betaalde hoofdfunctie
Ook iemand die tijdens zijn werk
buitengewone prestaties levert, kan worden
onderscheiden. Hij of zij moet dan ‘bijzondere
of zeer uitzonderlijke verdiensten in de
werkkring’ hebben verricht. Daarvan is sprake
als de prestaties aanzienlijk verder gaan dan
wat normaal gesproken van iemand in zo’n
functie wordt verwacht. Bovendien moet de
samenleving er baat bij hebben.
De burgemeester verwacht veel voorstellen
tot decoratie. Dit kan alleen gedaan worden
voor inwoners van de gemeente Zeewolde.
Iedereen die een voorstel overweegt doet er
goed aan vooraf even contact op te nemen
met het bestuurssecretariaat, telefoon
(036) 5229445, zodat een eventuele aanvraag
meteen op de voorgeschreven wijze kan
worden ingediend.

Op donderdag 23 mei wordt de verkiezing
gehouden voor de leden van het Europees
Parlement. Door te stemmen kunt u
meebeslissen over de samenstelling van het
Europees Parlement. Mee mogen beslissen is
een belangrijk recht. We zetten nog even de
regels voor u op een rij:
Met uw stempas naar ieder stembureau in
Zeewolde
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw
eigen stempas. Om het u gemakkelijk te
maken mag u stemmen in elk stemlokaal
binnen de gemeente. In Zeewolde zijn tijdens
deze verkiezingen 10 stembureaus open:
- 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
De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur
tot 21.00 uur.
Zonder stempas kunt u niet stemmen
De stempassen zijn op 30 april jl. verstuurd.
Als u uw stempas kwijt bent of niet heeft ont
vangen, 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 identiteitsdocument tonen. Deze
mag niet zijn verlopen.
Identificatieplicht
Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich
identificeren met een geldig identiteits
bewijs. Dit zijn het (Nederlandse) paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs. Deze identiteits
bewijzen mogen op de dag van de verkiezing,
23 mei 2019, maximaal 5 jaar verlopen zijn.
U mag dus een paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs gebruiken waar op staat "geldig tot
24 mei 2014" of elke latere datum.
Identiteitsdocument kwijt of gestolen?
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het
gestolen, dan kunt u zich op het stembureau
melden met de verklaring van vermissing
die door het Publiekscentrum gemeente
Zeewolde is opgesteld en een ander
document waarop uw naam is vermeld en
waarop een foto van u is afgebeeld.

Niet in Zeewolde op 23 mei?
Als u niet in Zeewolde bent op de dag van de
verkiezing, kunt u een kiezerspas aanvragen.
Dit kan op de volgende manieren:
Schriftelijke of digitale aanvraag Kiezerspas
Op 30 april 2019 zijn de stempassen
verstuurd. Als u nu al weet dat u in deze
periode tot aan de verkiezingen niet in
Zeewolde bent, kunt u schriftelijk (of digitaal
via www.zeewolde.nl/verkiezingen) een
kiezerspas aanvragen. Met deze kiezerspas
kunt u stemmen in het hele land. Voor deze
aanvraag kunt u tot uiterlijk maandag 20
mei 2019 terecht bij het Publiekscentrum
gemeente Zeewolde.
Mondelinge aanvraag Kiezerspas
Een mondelinge aanvraag is alleen mogelijk
na ontvangst van de stempas en kan uiterlijk
tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur. U komt
dan zelf naar het Publiekscentrum gemeente
Zeewolde en op vertoon van uw stempas
vraagt u een kiezerspas aan.
Let op:
- U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al
een volmacht heeft ontvangen.
- Een kiezerspas kan niet worden vervangen.
Als u de kiezerspas kwijt raakt, kunt u dus
niet stemmen!
- Ook als u gaat stemmen met een kiezerspas,
moet u een geldig identiteitsbewijs
meenemen bij het stemmen.
Niet in Nederland op 23 mei?
Als u op de dag van de verkiezingen niet
zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere
inwoner van Nederland een volmacht
verlenen. Hij of zij mag dan namens u
stemmen. Dit kan op de volgende manieren:
Schriftelijke of digitale aanvraag van een
volmacht
U kunt schriftelijk (of digitaal via
www.zeewolde.nl/verkiezingen) een
volmacht aanvragen bij het Publiekscentrum
gemeente Zeewolde tot uiterlijk maandag
20 mei 2019. De gemachtigde hoeft niet in
dezelfde gemeente te wonen. De gemachtigde
ontvangt een volmachtbewijs. Als u iemand
hebt aangewezen om voor u te stemmen, dan
kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt
dan niet meer zelf stemmen.
Onderhandse volmacht
Op de achterkant van de stempas staat een
formulier waarmee u een onderhandse
volmacht kunt geven aan een andere
kiesgerechtigde binnen uw gemeente.

Let op:
- vul de volmacht volledig in.
- degene die voor u stemt moet naast uw
stempas ook (een kopie van) uw geldige
identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een
digitale scan of foto van het identiteitsbewijs
zijn op een telefoon.
- degene die voor u stemt mag dit alleen doen
op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat
stemmen.
- een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten per verkiezing aannemen.
- een volmacht mag niet ín het stembureau
gegeven worden.
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.
Kandidatenlijst
Op 10 mei 2019 wordt de kandidatenlijst
huis-aan-huis verspreid. De locaties van alle
stembureaus binnen onze gemeente worden
dan ook bekend gemaakt.
Meer informatie over het stemmen vindt u op
www.kiesraad.nl.

Nachtafsluitingen N305
Gooiseweg, Zeewolde
richting Almere
In de week van zondag 12 tot en met
donderdag 16 mei gaat de N305 Gooiseweg
van Zeewolde naar Almere iedere nacht
dicht voor werkzaamheden. Tijdens de
afsluitingen moet het verkeer omrijden. Een
omleidingsroute wordt aangegeven.
Planning en afsluiting
Van zondag 12 mei tot en met donderdag
16 mei gaat de weg vijf nachten dicht van
20.00 uur tot 06.00 uur. De eerste afsluiting
begint zondagavond om 20.00 uur en loopt
tot maandagmorgen 06.00 uur; de laatste
nachtafsluiting is van donderdag 16 mei
20.00 uur tot vrijdagochtend 06.00 uur. De
afsluiting geldt voor verkeer op de N305
Gooiseweg richting Almere. Verkeer richting
Zeewolde kan wel gebruik maken van de N305
Gooiseweg. Voor hen geldt een maximum
snelheid van 70 km/u.
Meer informatie via www.flevoland.nl.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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

Werkzaamheden ivm verbreding van de Gooiseweg, deze is richting Almere
afgesloten van 12 mei tot en met 16 mei is de 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.

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

Jaargang 26, week 19, 7 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
Openbare bekendmakingen

dinsdag 7 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 het volgende evenement een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Mini Marathon Zeewolde 1 april 2019

Locatie

Start en Finish Kerkplein, route door centrum
Zeewolde

Vrijwilligersfeest 2.0

21 juni 2019

Raadhuisplein

BlootGewoon! Festival

20 juli 2019

Naturistenpark Flevo-Natuur, Wielseweg 3

Natupop Festival

27 juli 2019

Naturistenpark Flevo-Natuur, Wielseweg 3

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

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Dasselaarweg 1

brandveilig in gebruik
4
nemen van verdieping
Bosberg 2
schutting		1
Weergang 11-13
inrichten winkelpand
1
Productieweg 9
gewijzigd bouwen
1
distributiecentrum
Roode Hert (ongen.)
woonhuis met garage
1
Hoekaansluiting A6/ A27 zonnepark		1
Morseweg 8
container		8
Beekvliet (ongen.)
appartementengebouw
1
(14 eenh.)
Wielseweg 3 K 94
vervangen deel chalet
1

25-04-2019

19Z0001729

27-04-2019
26-04-2019
26-04-2019

19Z0001738
19Z0001739
19Z0001740

29-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
02-05-2019

19Z0001749
19Z0001751
19Z0001766
19Z0001771

01-05-2019

19Z0001789

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

VERKEERSBESLUIT
Er is een verkeersbesluit genomen waarbij een parkeerplaats aan de Egelantier ter hoogte van
nummer 25 is aangewezen voor het opladen van elektrische motorvoertuigen.

ONTWERP UITWERKINGSPLAN PARKKWARTIER ZUID (6 PATIO’S)
Vanaf woensdag 8 mei 2019 ligt het ontwerp uitwerkingsplan Parkkwartier Zuid (6 patio’s
Weerribben) gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan is begrensd door
de nog in te vullen kavels aan de noordkant van de Weerribben (Polderwijk Parkkwartier Zuid.
Het plan voorziet in een uitwerking van 6 patiowoningen aan de noordkant van de Weerribben.

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Chinook 21
Ibisweg 2
Roode Hert 3

schutting
werktuigenberging
woning

1
1
1

19Z0001470
19Z0000412
19Z0001133

26-04-2019
30-04-2019
02-05-2019

* 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

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN, REEËNSPOOR
De parkeerplaats (op kenteken) ter hoogte van Reeënspoor 5 wordt ingetrokken.

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

Jaargang 26, week 19, 7 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.
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