Dinsdag 2 juli t/m maandag 8 juli 2019

Gemeentepagina
Besluitenlijst raad
Zomerstop
Inloopspreekuur
Havenkwartier en
sluizencomplex
Iedere dinsdag is er tussen 10.30 - 11.30 uur
een 'inloopspreekuur sluizencomplex en
Havenkwartier' in de bouwkeet aan de
Zeewolderweg.
Bent u geinteresseerd in de aanleg van het
nieuwste stukje Zeewolde? Dan bent u van
harte welkom op een willekeurige dinsdag
tussen 10.30 - 11.30 uur in de bouwkeet.
Let wel op: het inloopspreekuur gaat
tijdens de zomervakantie niet door. Dit
betekent dat op dinsdag 16 juli de laatste
inloopmogelijkheid is voor de vakantie. Vanaf
3 september is er weer een inloopspreekuur.

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

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

De raad heeft in zijn vergadering op 27 juni
2019 de volgende besluiten genomen.
De raad heeft unaniem besloten:
1. het onderwijshuisvesting programma
overzicht 2020 vast te stellen en hiervoor
een krediet van € 50.000 beschikbaar te
stellen voor eerste inrichting onderwijs
leerpakketten en meubilair voor Stichting
Omniumschool.
2. een bedrag van € 2.850.000 beschikbaar te
stellen t.b.v. de voorbereiding en uitvoering
van het integraal onderhoud Trekkersveld
I en II.
3. eenmalig bedrag van € 400.000 beschik
baar te stellen voor de bewerking van de
papieren archieven en ontruiming van de
archiefbewaarplaats voor 1 januari 2020.
4. € 43.000 beschikbaar te stellen voor het
extra maaien van waterplanten op het
Wolderwijd en Eemmeer in 2019 en 2020.
5. De jaarstukken 2018 vast te stellen
en het tekort op het Sociaal Domein
van € 2.061.000 te onttrekken aan de
bestemmingsreserve Transformatie Sociaal
Domein. Het positieve resultaat op de
gewone Bedrijfsvoering van € 872.000
wordt toegevoegd aan de Algemene
reserve.

Verder heeft de raad besloten:
8. de voorjaarsnota 2019 unaniem vast
te stellen. Door de raad zijn moties
aangenomen over:
a. een budget van € 10.000 beschikbaar
te stellen voor innovatieve projecten en
activiteiten in het kader van de WMO
en Particiatpie om Zeewoldenaren op
weg te helpen en volwaardig te laten
deelnemen aan de samenlevering. De
motie werd ingediend door de fracties
van ChristenUnie en CDA en werd door
alle raadsleden ondersteund.
b. over nieuwe manieren van schuld
preventie en schuldenaanpak die al

elders in nederland worden gebruikt het
gesprek aan te gaan van de fracties van
CDA,D66, PvdA/GL. Ook deze motie werd
unaniem aangenomen.
c. h
 et afgeven van een verbod op het
oplaten van (wens)ballonen van de
fracties van PvdA/GL, D66 en Burger
Belang. Ook deze had ieders steun.
d. de gemeente Ermelo op formele wijze te
laten weten dat de gemeente Zeewolde
tegen de bouwplannen op Strand Horst
in Ermelo is en als de plannen zo worden
vastgesteld hiertegen beroep in te gaan
dienen. De motie werd ingediend door
Leefbaar Zeewolde. De motie werd mede
ondersteunt door PvdA/GroenLinks, CDA
en ChristenUnie en Zeewolde Liberaal.
De volgende raadsvergadering is op
donderdag 26 september 2019 in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering start
om 20.00 uur.
Deze vergadering kunt u live volgen in beeld
en met geluid via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Flevoweg

tot en met
5 juli 2019

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

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

Openbare bekendmakingen

6. in te stemmen met de begroting 2020-2023
van Meerinzicht en een positieve zienswijze
in te dienen
7. de beleidsnota Harmonisatie Peuterspeel
zalen en Voor- en Vroegschoolse
Educatie 2019 e.v. vast te stellen. Door
de harmonisatie wordt de peuteropvang
toegankelijk voor alle kinderen in
Zeewolde. Ontwikkelingsachterstanden
worden vroegtijdig onderkend en met een
passend aanbod ondersteund, waardoor
meer kinderen kans hebben op een goede
start op de basisschool.

dinsdag 2 juli

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.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

VERGUNNINGVRIJE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Sterappellaan 27
De Vriendschap 14
Beloop 10
Boomkleverlaan 181

tijdelijk zwembad (3jr)
overkapping, erfafscheiding
woonboot
schuur, aanpassen
erfafscheiding
tuinhuis met overkapping
woning

1
1
1
1,3

20-06-2019
25-06-2019
25-06-2019
25-06-2019

19Z0002130
19Z0002124
19Z0001700
19Z0001830

Smaragd 6

vervangen tuinhuis

1

19Z0002221

1,3
1

26-06-2019
26-06-2019

19Z0001073
19Z0001807

Weteringplein 6
De Walvisch 14

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Baardmeesweg 8
Ossenkampweg 20
Nabij Gooimeerdijk
Harderhaven 32

opslagruimte		1
kappen bomen		7
tijdelijke losvoorziening
2
aanbieden pand voor
3
evenementen		

25-06-2019
25-06-2019
25-06-2019
18-06-2019

19Z0002289
19Z0002297
19Z0002299
19Z0002310

25-06-2019

* 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

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

Datum

Locatie

Oempa Loempa

23, 24 en 25 augustus 2019

Erkemederstrand

Smash for Life

26 t/m 30 augustus 2019

Evenemententerrein

Nacht van Zeewolde 30 augustus 2019

Centrum van Zeewolde

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

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

Jaargang 26, week 27, 2 juli 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

voor meer informatie: www.zeewolde.nl/bekendmakingen

vervolg dinsdag 2 juli

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.

CONCEPT BOOMBELEIDSPLAN KERN
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van
het concept boombeleidsplan. Het plan ligt tot
10 september 2019 ter inzage in het
gemeentehuis. U kunt het plan ook inzien op
www.zeewolde.nl/boombeleidsplan.
In het boombeleidsplan staan de spelregels
voor het aanbrengen en onderhouden van
bomen in de openbare ruimte. De volgende

onderwerpen worden in het plan behandeld:
-R
 andvoorwaarden voor het planten van
bomen in nieuwe wijken en te renoveren
gebieden;
-H
 et snoeien van bomen;
-H
 et dunnen van rijen en groepen (afstand
tussen de bomen);
-V
 eiligheid rondom bomen;
-O
 verlast door bomen.

Heeft u een vraag of opmerking over
het conceptplan? Dan kunt u deze,
liefst met onderbouwing, doorgeven via
boombeleidsplan@zeewolde.nl. Geef ook uw
naam, adres en e-mailadres aan ons door.
U krijgt van ons dan een reactie.

boombeleidsplan wordt uiteindelijk
voorgelegd aan de gemeenteraad voor
vaststelling.

Op basis van de ingekomen reacties wordt
het plan mogelijk aangepast. Het definitieve

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

Jaargang 26, week 27, 2 juli 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.

