Dinsdag 21 mei t/m maandag 27 mei 2019

Gemeentepagina
Buitenspeeldag 2019
Verkeersmaatregelen
tijdens Beach Festival
Op 24, 25 en 26 mei 2019 vindt het Beach
Festival plaats bij Kaap Flevo op de
Strandweg.
Op het moment dat op de Strandweg geen
parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn wordt
de Strandweg (vanaf restaurant Paal 11 tot
de Abelenlaan) en de Abelenlaan (vanaf
de Kropaar tot de Strandweg) afgesloten
voor doorgaand verkeer. Bezoekers van het
festival/strand kunnen dan parkeren op
parkeerplaats centrum en op het grasveld
tegenover het Baken aan de Horsterweg,
evenemententerrein.

Verkiezing Europees
Parlement 23 mei 2019
Stemmen is een belangrijk recht
Op donderdag 23 mei worden de
Verkiezingen Europees Parlement gehouden.
Door te stemmen krijgen alle volwassen
EU-burgers de kans om te kiezen wie hen
zal vertegenwoordigen in het Europees
Parlement. Help mee de koers van Europa
te bepalen en ga stemmen! Door te gaan
stemmen, beslist u mee welke koers Europa
de komende jaren zal varen.
De Europese verkiezingen in mei 2019 zullen
een rechtstreekse invloed hebben op uw
leven. Ze zullen doorslaggevend zijn voor
het beleid dat Europa de komende jaren
zal voeren over werk, het bedrijfsleven,
veiligheid, migratie, klimaatverandering en
andere zaken die u bezighouden.
Iedereen moet hierover mee kunnen
beslissen, want Europa is van ons allemaal.
Daarom is het niet alleen belangrijk dat u gaat
stemmen, maar ook dat uw familie, vrienden,
buren en collega's uw voorbeeld volgen. Als
iedereen stemt, wint iedereen. Mee mogen
beslissen is een belangrijk recht.
Bent u niet in de gelegenheid om te
stemmen?
Machtig dan iemand om voor u te gaan
stemmen. Vul de achterkant van uw stempas
in en geef deze met een kopie van uw
identiteitsbewijs mee.
Meer informatie:
www.zeewolde.nl/verkiezingen of bel het
publiekscentrum via (036) 5229522.

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

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

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.

In verband met de veiligheid (onder andere
de doorgang van hulpverleningsdiensten)
kunt u tot uiterlijk 3 juni doorgeven welke

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.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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.

Gruttoweg tussen kruising met Vogelweg
en huisnummer 1-2

4 tot en met
13 juni 2019

Kleine asfalt reparaties. Gedurende de werkzaamheden is doorgaand verkeer
niet mogelijk. Omleiding wordt met borden aangegeven.

Priempad ter hoogte van huisnummer
10-12

4 tot en met
13 juni 2019

Gedeeltelijke reconstructie van de weg. Doorgaand verkeer niet mogelijk.
Verkeer wordt met borden omgeleid. In het Pinksterweekend kan het
bestemmingsverkeer mogelijk over de fundering rijden.

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 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

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

dinsdag 21 mei

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.

VERKEERSBESLUITEN

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

Datum

Locatie

Healing Garden

26 t/m 28 juli 2019

Evenemententerrein Erkemederstrand te
Zeewolde

Havendagen Zeewolde 2019 12 t/m 14 juli 2019

Raadhuisplein, Havenkade en Rede te
Zeewolde

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

Er is een verkeersbesluit genomen waarbij
een parkeerplaats aan de Hermelijnhof schuin
naast nummer 4 is aangewezen voor het
opladen van elektrische motorvoertuigen, met
de mogelijkheid tot het opladen van 2 auto’s
tegelijk.
Er is een verkeersbesluit genomen waarbij
een parkeerplaats aan de Coulisse ter hoogte
van nummer 28 is aangewezen voor het
opladen van elektrische motorvoertuigen, met
de mogelijkheid tot het opladen van 2 auto’s
tegelijk.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Kiekberg 1
Marconiweg 25

hekwerk		1
bedrijfsgebouw		1

13-05-2019
13-05-2019

19Z0001913
19Z0001916

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

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

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Pluvierenweg 9 345
Pluvierenweg 9 327
Weergang 11
Dalkruid 37

recreatiewoning
recreatiewoning
wijzigen winkelpand
dakopbouw op garage

1
1
1
1

19Z0001666
19Z0001667
19Z0001739
19Z0001389

10-05-2019
10-05-2019
13-05-2019
14-05-2019

* 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

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

Jaargang 26, week 21, 21 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.

