Dinsdag 28 mei t/m maandag 3 juni 2019

Gemeentepagina
Buitenspeeldag 2019
Agenda

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.

Dinsdag 28 mei 2019
Gemeentehuis 20.00 uur
Raadsvergadering
Op dinsdag 28 mei 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

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

Gemeentehuis gesloten

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.

Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis
op donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
gesloten.

Wulpweg tussen kruising met Vogelweg
en huisnummer 42-33

4 tot en met
13 juni 2019

Vervanging asfaltdeklaag. Gedurende de werkzaamheden is doorgaand verkeer
niet mogelijk. Omleiding wordt met borden aangegeven.

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

dinsdag 28 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

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is
aangevraagd:

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Stevinhof (ongen.)

douche-unit en		8
containers
uitbreiden zwembad,
1
uitbreiden cottages,
vervangen bruggen
dakkapel		1
tijdelijke kinderopvang
1

Naam evenement

Datum

Locatie

AIR 2019

27 t/m 29
augustus 2019

Scoutinglandgoed Nulderpad

Slingerweg 1

Freiwalds Menagerie Circus

14 augustus 2019

Wielseweg 3 te Zeewolde

Bushcraftweekend

13 t/m 15
september 2019

Natuurcamping De Altena,
Wielseweg 2

Houtwal 57
Gedempte Gracht
(ongen.)
Diverse percelen
buitengebied
Heggeroos 12

Open Dag gemeente Zeewolde 7 september 2019
20 t/m 22
september 2019

Scout-In19

Raadhuisplein 1 te Zeewolde
Scoutinglandgoed Zeewolde,
Nulderpad 5

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

VERKEERSMAATREGELEN TIJDENS DE MINI-MARATHON OP 1 JUNI 2019
De Zuiderzeeweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer van 13.00 uur tot 15.00 uur. Tussen
de starttijden van de verschillende onderdelen zal het verkeer normaal worden doorgelaten.

gewijzigd uitvoeren
1,5
Windpark Zeewolde
overkapping		1

15-05-2019

19Z0001940

17-05-2019

19Z0001966

17-05-2019
21-05-2019

19Z0001975
19Z0001994

21-05-2019

19Z0001995

22-05-2019

19Z0001999

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Bosberg 2
Roode Hert 13
Botter 22
Eekhoornbos 20
Duinroos 14

schutting
vrijstaande woning
vervangen erfafscheiding
dakkapel en doorgang
dakkapel

1
1,3
1,3
1,3
1

19Z0001738
19Z0001472
19Z0001555
19Z0001069
19Z0001273

16-05-2019
17-05-2019
20-05-2019
22-05-2019
23-05-2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) met een uitgebreide procedure verleend:

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

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

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Weteringplein 6

tuinhuis

17-03-2019

01-07-2019

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

19Z0001073

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Adelaarsweg 1

loods		

1,3

18Z0003517

21-05-2019

* 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

Wij zijn van plan de volgende omgevingsvergunning(en) te verlenen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst

Duikerweg 38
				

omschakelen naar biologische 3,5
pluimveehouderij

09-11-2018

Dossiernummer

18Z0003844

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

Jaargang 26, week 22, 28 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.

