Dinsdag 4 juni t/m maandag 10 juni 2019

Gemeentepagina
Zeewolderdijk dicht van 15 t/m 21 juni!
Busroutes lijn 142, 144 en 159 aangepast
Gemeentehuis gesloten
Vanwege Pinksteren is het gemeentehuis
op maandag 10 juni 2019 gesloten.

Verkeersmaatregelen
tijdens Festival Beleef
Puur op 8 juni 2019
De Gelderseweg tussen de Stevinweg en de
Horsterweg wordt tijdens het festival Beleef
Puur afgesloten voor doorgaand verkeer van
10.00 uur tot 21.00 uur.
De busroute van Connexxion wordt omgeleid
via Stevinweg-Flevoweg en Zuiderzeeweg.

Vanaf zaterdag 15 juni (06.00 uur) tot en met
vrijdag 21 juni (20.00 uur) is de Zeewolderdijk
in verband met werkzaamheden, afgesloten
voor alle verkeer. Ook heeft de bus een
andere dienstregeling (zie de afbeelding). In
de spits wordt een pendeldienst ingezet.
Autoverkeer
Het autoverkeer wordt omgeleid via de N302/
N305 (Ganzeweg/Gooiseweg).
Openbaar vervoer
De buslijnen 159, 142 en 144 rijden een
aangepaste route(zie plattegrond).
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Lijn 159 (Almere - Zeewolde - Harderwijk
vv). Vanaf Harderhaven wordt de route
Ganzenweg-Gooiseweg-Spiekweg-KruisboogGelderseweg-Sportlaan.

De haltes Harderbroek, Kwartiermakerslaan,
Langezand, Oostergo, Centrum, Horsterweg,
Kluunpad en Naarderweg vervallen.
Lijn 142 de haltes Harderbroek,
Kwartiermakerslaan , Klein Hoefblad en
Overloop vervallen. Daarvoor in de plaats
komt er een tijdelijke halte aan de Sportlaan,
ter hoogte van de Overloop.
Lijn 144 de haltes Harderbroek en
Kwartiermakerslaan vervallen.
Fietsers
Het fietspad langs de Zeewolderweg blijft
afgesloten tot september. Fietsers die naar
Harderwijk gaan worden omgeleid via de
Elementen en de Knardijk (kaartje op
www.zeewolde.nl/verkeer).

Kippenbotjes of visgraten? Verscherpte controle honden
De gft-bak smult er van!
We hebben er even op moeten wachten;
maar de zomer komt er aan! Tijd om de
bbq aan te steken. Vaak blijven er na afloop
wat restjes over. Alle etensresten kan je in
de gft-bak gooien. Dus ook de afgekloven
kippenbotjes en visgraten.
Er belanden nog teveel etensresten in de
grijze, restafval, kliko. Gemiddeld bestaat 32%
van de restafvalbak uit gft en etensresten.
Dat is zonde! Want als je het in de groene bak
gooit, maakt HVC er compost en groen gas
van.
Drie simpele tips
Maak het jezelf makkelijk en zorg dat je de
etensresten en snijrestjes meteen makkelijk
kwijt kunt.
1. Zet een bakje op het aanrecht en verzamel
daar gedurende de dag al het gft in. Je ziet
dan dat je meer gft in huis hebt dan je
denkt.
2. Om gft & etensresten makkelijker van het
restafval te scheiden, kan je gebruik maken
van biologisch afbreekbare zakjes. Deze zijn
verkrijgbaar in de supermarkt.
3. Twijfel of iets bij gft hoort? Download de
app van HVC en check de afvalwijzer. In één
oogopslag is te zien waar het afval bij hoort.
Afval scheiden is makkelijk, het is een kwestie
van doen!

De komende maanden wordt er door onze
toezichthouders weer oplettender gecontro
leerd, dus is het goed om de geldende regels
onder de aandacht te brengen.
Spelregels
Honden horen erbij in Zeewolde, maar
overlast door honden moet zoveel mogelijk
vermeden worden. Daarom gelden de
volgende spelregels:
- Er zijn gebieden aangewezen waar honden
niet welkom zijn. De functie van deze
gebieden kan niet of slecht gecombineerd
worden met honden (rood op de
hondenkaart).

-H
 ondenpoep moet in principe altijd
worden opgeruimd. Dit is alleen niet
nodig op de daarvoor bedoelde uitlaat- en
losloopplaatsen (groen op de hondenkaart).
- L oslopende honden moeten altijd onder
appèl staan.
-H
 onden mogen geen gaten graven in het
openbaar gebied.
Boetes
Een overtreding van de regels wordt beboet
met een bekeuring. De boetebedragen zijn:
- voor loslopen waar dat niet mag: € 95,- hondenuitwerpselen niet opruimen: € 140,- aanwezig waar verbod geldt: € 140,-

Bij alle bekeuringen geldt een opslag van € 9,voor administratiekosten.
Hondenkaart
De hondenkaart en een uitgebreide uitleg
van de spelregels, kunt u vinden op
www.zeewolde.nl/hondenkaart.
Gele hond
Heeft een hond een geel doek of lintje om
de nek, aan de riem of het tuigje, houd er
dan rekening mee dat dit een hond is die
afstand nodig heeft van andere honden. Het
‘Gele Hond’ teken geeft aan dat de hond niet
relaxed is als andere honden dichtbij komen.

Heeft u de enquête over de toekomst van Zeewolde al ingevuld?
U kunt nog tot 11 juni meedoen
De wereld verandert snel dus is het goed om
na te denken over de toekomst van Zeewolde.
Hoe zouden ons dorp en het buitengebied
er in 2040 uit kunnen zien. Of hoe kunnen
we voor elkaar blijven zorgen? Er zijn vast
kanten van Zeewolde waar u trots op bent en
misschien ook wel dingen die u mist.
De gemeente hoort graag van u wat u
belangrijk vindt voor de toekomst van
onze gemeente. Vandaar dat we u via het
burgerpanel een aantal vragen willen stellen.
Leden van het panel hebben een e-mail

ontvangen met een link naar het onderzoek.
U bent geen lid van het burgerpanel maar wil
wel meedoen met het onderzoek? Ga naar
www.zeewoldepanel.nl, meld u aan als lid en
vul de enquête in.

te geven aan plannen voor de toekomst.
Kijk op www.zeewolde/toekomst voor meer
informatie.

U kunt uw mening ook op andere
momenten kwijt: tijdens de weekmarkt of
koffiemomenten, bij sportverenigingen, zelfs
in een paarden-taxi! De meningen en ideeën
die we ophalen komen in de toekomstvisie
terecht. Dit is een soort kompas, dat door het
gemeentebestuur gebruikt wordt om richting

Besluitenlijst raad
De raad heeft in zijn vergadering op 28 mei
2019 de volgende besluiten genomen.
De raad heeft unaniem besloten:
1. d
 e heer J.P. Meegdes te benoemen tot
plaatsvervangend griffier.
2. g een zienswijzen in te dienen op
jaarstukken 2018, begrotingswijzigingen
2019 en ontwerp programmabegroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023
van de Veiligheidsregio Flevoland,
Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek, Het Flevolands Archief en
de GGD Flevoland. Dit zijn een aantal
samenwerkingsverbanden die belangrijke
taken uitvoeren voor de gemeente.
3. h
 et contract met accountant Baker Tilly te
verlengen tot en met het boekjaar 2020.
4. e en bedrag van € 192.000,- beschikbaar te

stellen voor de uittreding van de Gemeente
Zeewolde uit de gemeenschappelijke
regeling IJsselmeergroep . De gemeente
Zeewolde heeft besloten uit tewillen
treden omdat de gemeente samenwerkt
met de gemeente Harderwijk en Ermelo
en de uitvoering van de Participatiewet al
belegd heeft bij de uitvoeringsorganisatie
Meerinzicht.
De raad heeft ook nog besloten
5. D
 e raad heeft ingestemd met nieuwbouw
van het zwembad en renovatie van
de sporthal op de huidige locatie. De
raad heeft er niet voor gekozen om het
zwembad op de plaats te gaan herbouwen
van de sporthal (de spiegelvariant). De
raad heeft een krediet van € 15,2 miljoen
beschikbaar gesteld voor de bouwkosten.

Tijdens de verbouwing komt er een
tijdelijke voorziening voor de activiteiten
die in de sporthal plaatsvinden. De fracties
van Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie,
CDA en Zeewolde Liberaal stemden voor.
De fracties van VVD, Leefbaar Zeewolde, CDA,
ChristenUnie hebben een amendement inge
diend om bij het onderzoek welke tijdelijke
voorziening het beste voldoet in Zeewolde
ook rekening te houden met de financiele en
sportieve belangen van de sportverenigingen.
Het amendement is aanvaard.
6. Ook is een motie ingediend door Zeewolde
Liberaal, PvdA/GroenLinks, D66 en
Burgerbelang over een onderwerp dat
verder niet op de agenda van de raad
stond: de permanente bewoning op de

buitenplaats Horsterwold. De fracties
vroegen de raad te stoppen met de
intensieve handhaving op permanente
bewoning op Horsterwold. De fracties
willen Horsterwold transformeren in
een toekomstbestendige woon- en
werkomgeving. De motie werd niet
aangnomen door de raad. De fracties van
Leefbaar Zeewolde, VVD, ChristenUnie en
CDA waren tegen.
De volgende raadsvergadering wordt
gehouden op donderdag 27 juni 2019 in
de raadzaal van het gemeentehuis. De
vergadering start om 14.00 uur, dit in verband
met de Algemene Beschouwingen. Ook
deze vergadering kunt u live volgen in beeld
en met geluid via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde
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Ve r v o l g G e m e e nte p a g i n a Ze e wo l d e
Bekijk het Havenkwartier en de sluizen in aanbouw
Op zaterdag 15 juni 2019 is het de Dag van de
Bouw. Op deze dag is iedereen, tussen 10.00
– 16.00 uur, van harte welkom om een kijkje
te komen nemen op het bouwterrein van
het Havenkwartier. Op de bouwlocatie is de
voortgang van de bouw goed te zien. Zo is het

betonwerk van beide sluizen klaar, wordt er
gewerkt aan de afbouw en ligt de eerste brug
op zijn plek. Daarnaast kunnen bezoekers
beneden in de ruim 9 meter diepe schutsluis
kijken. Ook voor kinderen zijn er verschillende
activiteiten georganiseerd.

Bezoekers wordt dringend aangeraden om
op de fiets naar de bouwplaats te komen (er
is zeer beperkt parkeerruimte). Komt u op de
fiets, fiets dan over de Zeewolderdijk (richting
Harderwijk) tot net voorbij het Havenkwartier
in aanbouw. Aan uw linkerhand is de ingang

van de bouwlocatie waar u wordt doorver
wezen naar de fietsenstalling. Komt u met de
auto, dan kunt u deze parkeren op de Omloop. De Zeewolderdijk is ook op deze zater
dag, tussen het Havenkwartier in aanbouw en
de Biezenburcht afgesloten, voor autoverkeer.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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.

Wulpweg tussen de Vogelweg en
Wulpweg nr. 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 4 juni

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

Locatie

Challenge Almere 14 september 2019
Amsterdam

Fietsparcours triathlon over wegen buitengebied
(Ibisweg, Duikerweg, Schollevaarweg,Dodaarsweg,
Vogelweg, Adelaarsweg, Bosruiterweg, Flediteweg,
Winkelweg, Priempad, Gooimeerdijk)

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

Forel 19
Harderhaven 54
Polderwijk Noord
Polderwijk Noord

aanpassen schutting
1
vlaggenmasten		1
opslagkelder		1
damwand en -geleiderail		1

24-05-2019
27-05-2019
28-05-2019
28-05-2019

19Z0002016
19Z0002018
19Z0002024
19Z0002027

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Houtwal 57
Roode Hert 25
Krachtenveld 10

dakkapel
woning
uitbreiden praktijkruimte en gevelwijziging

1
1
1

19Z0001975
19Z0001495
19Z0001662

24-05-2019
27-05-2019
28-05-2019

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

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

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Rietlaan 28

carport

30-03-2019

14-07-2019

19Z0001387

* 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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