Woensdag 12 juni t/m maandag 17 juni 2019

Gemeentepagina
Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op:
Vrijdag 14 juni (Personeelsdag).
De Burgerlijke Stand is wel geopend van
09.00 tot 10.00 uur, voor aangifte van
geboorte en overlijden

Lijst deelnemers
Buitenspeeldag 2019
Op woensdagmiddag 12 juni 2019 vindt
de Buitenspeeldag (voorheen Nationale
straatspeeldag) plaats in Zeewolde. Hierbij
zijn de volgende straten afgesloten voor al het
verkeer van 13.00 tot 19.00 uur.
Af te sluiten straat van nummer tot nummer
- Krypton 20 t/m 28
- Radon 31 t/m 55
- Lijsterhof 11 t/m 45
- Nachtegaal 1 t/m 16
- Platina 1 t/m 26
- Merelhof 15 t/m 47

De gemeente controleert
op overnachtingen en
toeristenbelasting
Overnachten er mensen van buiten de
gemeente op je bedrijf, in je woning of op je
terrein en betalen ze voor die overnachting?
Dan ben je verplicht om toeristenbelasting
aan de gemeente af te dragen. Het tarief voor
toeristenbelasting is onderverdeeld in
- een laagtarief van € 1,10 (overnachtingen op
campingplaatsen, in chalets en (sta)caravans,
en overige (groeps)accommodaties), en een
- hoogtarief van € 2,10 (overnachtingen in een
hotel, pension, bed&breakfast, vakantiebungalows, vakantiewoningen en vakantie
appartementen) per persoon, per nacht.
Hoe werkt toeristenbelasting?
De gemeente heft toeristenbelasting omdat
toeristen, recreanten en arbeidsmigranten,
die niet ingeschreven staan als inwoner van
Zeewolde, wel gebruik maken van voorzie
ningen in de gemeente. Ondernemers die
slaapgelegenheid aanbieden aan nietinwoners betalen deze belasting. Zij kunnen
dit bedrag doorberekenen aan de persoon
die bij hen overnacht. De komende maanden
controleert de gemeente op overnachtingen
en toeristenbelasting.
Schriftelijk melden als je nog geen toeristen
belasting afdraagt
1. Bied je slaapgelegenheid aan in je hotel,
bed & breakfast, een recreatiewoning of op
een camping?
2. Bied je een overnachting aan via Airbnb,
Stichting Vrienden op de fiets of andere
organisaties?
3. Draag je voor deze overnachtingen (nog)
geen toeristenbelasting af?
4. Meld dit dan schriftelijk bij de heffings
ambtenaar van Meerinzicht via
contact@meerinzicht.nl.
Meer informatie over toeristenbelasting bij
team belastingen
Wil je meer informatie? Neem dan contact op
met team belastingen Meerinzicht, via
(085) 1108109.

Zeewolderdijk dicht van 15 t/m 21 juni!
Busroutes lijn 142, 144 en 159 aangepast
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 Zeewolderdijk (kaartje op
www.zeewolde.nl/verkeer).

De eikenprocessierups is in Zeewolde gesignaleerd
De eikenprocessierups is weer volop
aanwezig in Zeewolde. Binnenkort gaat een
daarin gespecialiseerd bedrijf alle eiken
controleren en aansluitend de rupsen
wegzuigen. Tot die tijd zal de gemeente de
eiken met eikenprocessierupsen voorzien
van een rood-wit lintje met daarop de tekst
“Eikenprocessierups”.
Houd afstand van deze bomen
Zie je zo’n lintje, houd dan afstand van deze
bomen. De haartjes van de rups kunnen
namelijk irritatie van huid, ogen of lucht

wegen geven. We kunnen helaas niet precies
aangeven wat een veilig afstand is. Wij raden
je wel aan om niet te blijven staan of hangen
onder zo’n boom. Houd bij voorkeur honden
aan de lijn en voorkom dat deze gaan lopen of
snuffelen in de buurt van de boom.
Melden bij het publiekscentrum
Heb je het vermoeden dat eikenprocessie
rupsen aanwezig zijn in een eik die geen
lintje heeft, dan kun je dat melden bij het
publiekscentrum van de gemeente.

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 Zeewolderweg
naar het bouwterrein (richting Harderwijk)
tot de ingang van het Havenkwartier in
aanbouw. Daar wijzen de verkeersregelaars
hoe je verder moet.Komt u met de auto,
dan kunt u deze parkeren op de Omloop.
De Zeewolderdijk is ook op deze zaterdag,
tussen het Havenkwartier in aanbouw en de
Biezenburcht afgesloten, voor autoverkeer.

Paardenkarritten op 15
juni vanaf het Kerkplein
Op 15 juni, gaan we met paardenmenkarren
op pad om te ontdekken hoe onze inwoners
denken over de toekomst van ons dorp.
Op het Kerkplein gaan we in gesprek met u!
De ritten zijn van 11.00 - 13.00 uur en
vertrekken vanaf het Kerkplein.
Deelname is gratis.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Gruttoweg tussen kruising met
Vogelweg en huisnummer 1-2

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

tot en met
13 juni 2019

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

Zeewolderdijk

15 juni tot en
met 21 juni 2019

In verband met werkzaamheden is de Zeewolderdijk afgesloten voor al het verkeer.
Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid via de Ganzenweg en Gooiseweg.

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 5 juli
2019
tot en met
augustus 2019

De Vogelweg in Almere is afgesloten. Een omleiding wordt aangegeven. Bus 159 rijdt
een aangepaste route.
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

Gooiseweg tussen Nijkerkerweg
en A27

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

Jaargang 26, week 24, 12 juni 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

woensdag 12 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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

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

Locatie

Omschrijving

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Heggeroos 14
Helling (ongen.)
De Vriendschap 14

overkapping		1
waterwoning		1
overkapping, erfafscheiding 1

Saffier 1
				

brandveilig gebruik
buitenschoolse opvang

4

19Z0000348

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

03-06-2019
04-06-2019
05-06-2019

19Z0002110
19Z0002113
19Z0002124

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Heggeroos 12
Dasselaarweg 1

overkapping
1
tijdelijk wijzigen gebruik en 1,3
verbouwen eerste verdieping
opbouw eerste verdieping
1

Gedempte Gracht 19

Activiteit * Datum besluit

06-06-2019

* 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

Dossiernummer

29-05-2019
03-06-2019

19Z0001999
19Z0000665

03-06-2019

19Z0001446

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

Jaargang 26, week 24, 12 juni 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.

