Dinsdag 25 juni t/m maandag 1 juli 2019

Gemeentepagina
Verkeersmaatregelen tijdens Endurance Zeewolde
Agenda
Donderdag 27 juni 2019
Gemeentehuis 14.00 uur (let op: gewijzigde
aanvangstijd)
Raadsvergadering
Op donderdag 27 juni 2019 vindt de
raadsvergadering (Algemene Beschouwingen)
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.

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, vakantie
bungalows, 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 voorzien
ingen 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 toeristen
belasting.
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
heffingsambtenaar 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.

	
Volg gemeente
Zeewolde
op social media

Op vrijdag 28 juni 2019 en zaterdag 29
juni 2019 wordt de Endurance Zeewolde
gehouden. Hiervoor worden de volgende
verkeersmaatregelen genomen.
Afzetting wegen
De volgende wegen worden afgesloten voor
doorgaand verkeer:
28 en 29 juni 2019
- Gelderseweg tussen Strandweg en rotonde
Noordereiland, vrijdag 09.00 tot zaterdag
19.00 uur.
- Fietspad Nulderdijk, vrijdag 15.30 - 21.00
uur, zaterdag 09.00 - 19.00 uur.
- Fietspad Zeewolderdijk, vrijdag 15.30 - 21.00
uur, zaterdag 09.00 - 16.30 uur.
- Fietspad Gelderseweg, vrijdag 15.30 - 21.00
uur, zaterdag 09.00 - 19.00 uur.

- Zeewolderdijk afgesloten tussen DekaMarkt
en de Biezenburcht, vrijdag 15.30 - 21.00 uur.
29 juni 2019
- Strandweg, gedeelte begin Strandweg tot
aan Horsterweg, zaterdag 07.00 - 19.00 uur.
- Gelderseweg (rotonde Noordereiland rotonde Kwartiermakerslaan),
zaterdag 09.30 - 16.30 uur.
- Zeewolderdijk afgesloten tussen DekaMarkt
en de turborotonde, zaterdag van 09.30 16.30 uur.
- Ganzenpad* gesloten m.u.v. bestemmings
verkeer, zaterdag 09.30 - 16.30 uur.
- Sternweg* gesloten m.u.v. bestemmings
verkeer, zaterdag 09.30 - 16.30 uur.
*eenrichtingverkeer in de richting van het
parcours

Omleiding busroute
Met Connexxion is overeengekomen dat de
busroutes als volgt worden aangepast:
- Busroute vrijdag 28 juni 2019
In plaats van het passeren van Zeewolde
Centrum via de Gelderseweg en Horsterweg
zal dit gebeuren via de Stevinweg, Flevoweg
en Zuiderzeeweg. Haltes Centrum en
Havikskruid vervallen. Er komt een tijdelijke
halte op de Stevinweg en de Zuiderzeeweg.
- Busroute zaterdag 29 juni 2019
In plaats van het aanrijden van Zeewolde via
de Zeewolderdijk zal de busroute via de
Ganzenweg, Gooiseweg en Spiekweg gaan.
Via de Horsterweg waarna bij de Eikenlaan
de reguliere route wordt vervolgd. Na de h
alte Mast en Bolwerk zal de bus Zeewolde
verlaten via de Gelderseweg, Kruisboog en
Spiekweg. Hierdoor komen de haltes Harder
broek, Kwartiermakerslaan, Langezand, Oost
ergo, Centrum en Havikskruid te vervallen.

28 juni 2019
- Strandweg, gedeelte begin Strandweg tot
aan Horsterweg, vrijdag 09.00 - 21.00 uur.

Parkeerverbod
Aan de Uraan en de Telluur wordt een
eenzijdig parkeerverbod ingesteld.

De toekomst van
Zeewolde
Wat is jouw mening?

Jeugdhulp Zeewolde naar Meerinzicht

Op dinsdag 2 juli organiseert gemeente
Zeewolde een bijeenkomst in The Lux
(aanvang 19.30 uur) voor alle ondernemers
en inwoners van Zeewolde. We gaan dan met
elkaar in gesprek over de toekomst van het
dorp. Aan de hand van stellingen willen we
van gedachten wisselen over de volgende
onderwerpen:
- Hoe ziet de leefomgeving van Zeewolde eruit
in de toekomst.
- Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat
Zeewolde de plaats van jouw leven is/blijft/
wordt.
- Waar ben jij trots op in dit dorp?
- Wat mis jij, als inwoner of ondernemer, in
deze gemeente?
- Wat vind jij belangrijk voor de toekomst?
Meepraten over de toekomst van Zeewolde?
Dat kan op dinsdag 2 juli a.s. vanaf 19.30 uur
in The Lux, Raadhuisplein 19-20, Zeewolde.
Je bent van harte welkom!

Jeugdhulp Zeewolde wordt per 1 juli 2019
onderdeel van Meerinzicht, het samen
werkingsverband tussen Zeewolde,
Harderwijk en Ermelo. Binnen Meerinzicht
Domein Sociaal is er een vast team voor
Zeewolde, waar de klantmanagers Wmo en
Participatie ook deel vanuit maken.

Het voordeel van de nieuwe werkgever is, dat
de klantmanagers van de Wmo en Participatie
ook bij Meerinzicht Domein Sociaal werken.
Nu het team Jeugd hier ook bij aansluit
kunnen de collega’s nog beter samenwerken
en de ondersteuning optimaal op elkaar
afstemmen.

Voor de inwoners van Zeewolde verandert
er vrijwel niets. Jeugdhulp Zeewolde blijft de
laagdrempelige plek voor alle vragen over
opvoeden en opgroeien. Het team jeugdhulp
werkt net als nu vanuit de locatie aan de
Stevinweg. De bereikbaarheid van jeugdhulp
verandert niet: Je kunt van maandag tot
en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur
contact opnemen via (036) 5229500. Ook de
medewerkers blijven dezelfde en zij houden
de huidige telefoonnummers. Het emailadres
verandert wel en eindigt vanaf 1 juli op
@meerinzicht.nl.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Flevoweg

1 tot en met
5 juli 2019

Asfalteringswerkzaamheden. De weg is afgesloten. Een omleiding door middel van borden
wordt 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

www.twitter.com/gemzeewolde
www.facebook.com/gemzeewolde
www.instagram.com/gemzeewolde

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

Jaargang 26, week 26, 18 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

dinsdag 25 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 de volgende evenementen een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Locatie

Oak & Owl Festival 8 t/m 11 augustus 2019
Zomerbraderieën

Natuurcamping De Banken, Dasselaarweg 45

22 juli, 5 en 19 augustus 2019 Centrum Zeewolde

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

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 2016-2E HERZIENING 2019
Vanaf woensdag 26 juni 2019 ligt het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied 2016 - 2e her
ziening 2019 gedurende 6 weken ter inzage.
Het plangebied omvat het gehele buitengebied
met uitzondering van het gebied rondom de
Harderhaven, een deel van de locatie “Stichtse
Putten” en de recreatieterreinen Horsterwold,
De Parel en Harderwold e.o.

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het
repareren van kleine omissies in het geldende
bestemmingsplan Buitengebied 2016 en het
Reparatieplan Buitengebied 2018. Daarnaast
worden enkele ondergeschikte aanpassingen
meegenomen. De aanpassingen zijn deels
algemeen en deels perceelsgericht.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Elementen 50-52

grondwater lozen/onttrekken		10
buiten inrichting		
De Walvisch (ongen.) woning		1
Windbaan 5
erfafscheiding, speelhuisje
1
Diverse percelen
tijdelijke bouwvoorzieningen 2
buitengebied
Smaragd 6
vervangen tuinhuisje
1
Straatgras 6
vergroten dakopbouw
1
Horsterplein 2
overkapping boven
1

12-06-2019

19Z0002192

12-06-2019
12-06-2019
12-06-2019

19Z0002193
19Z0002206
19Z0002219

13-06-2019
14-06-2019
18-06-2019

19Z0002221
19Z0002228
19Z0002242

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Productieweg 9

gewijzigd bouwen
distributiecentrum
carport

1

18-06-2019

19Z0001740

1,3

20-06-2019

19Z0001387

Rietlaan 28

* 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 26, 25 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.

