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

VERLOREN OF
GEVONDEN VOORWERP?

Meld het via www.verlorenofgevonden.nl

De gemeente controleert op overnachtingen en
toeristenbelasting
Overnachten er mensen van buiten de
gemeente in 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).
- een hoogtarief van € 2,10 (overnachtingen
in een hotel, pension, bed&breakfast,
vakantiebungalows, vakantiewoningen en
vakantieappartementen) 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 voorzieningen
in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan niet-inwoners 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
toeristenbelasting 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.

Werk in uitvoering

Openbare bekendmakingen

Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Kruising Oostergo/Flevoweg/
Stevinweg

tot en met
12 juli 2019

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.

Springendal ter hoogte van
huisnummers 21 t/m 39

tot en met 29 juli
2019

Tijdens de werkzaamheden is dit stuk weg afgesloten. Het éénrichtingsverkeer
Groesbeek is tijdelijk opgeheven.

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

dinsdag 9 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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT:
Er is een meldingsformulier Activiteiten
besluit ontvangen voor:
- Nijverheidsweg 40; Het veranderen
van de inrichting Morssinkhof Plastics
Zeewolde B.V.
- Slingerweg nabij nr. 21; Het veranderen
van een aardgasreduceerstation door
Liander.
- Weergang 11; Het starten van het bedrijf
Action Nederland BV.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend
een informatief karakter. Deze bedrijven
hoeven geen vergunning aan te vragen,
omdat voor hen landelijk vastgestelde
voorschriften gelden.
Er zijn daarom geen mogelijkheden om
bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de
stukken inzien bij de publiekscentrum in
het gemeentehuis van Zeewolde.

UITWERKINGSPLAN POLDERWIJK NOORD-MOLENBUURT FASE 2 (4 VRIJE
KAVELS) (GEWIJZIGD) VASTGESTELD
Op 6 juni 2019 heeft het college van
Burgemeester en wethouders het uitwerkings
plan Polderwijk Noord-Molenbuurt fase 2
(4 vrije kavels) (gewijzigd) vastgesteld.
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op 4
vrije kavels in de Molenbuurt (Polderwijk
Noord). Kavel 3 (Roode Hert) wordt opnieuw

uitgewerkt omdat het bouwvlak niet juist
was bestemd. Kavels 19, 20 en 26 (Walvisch)
zijn bij de eerdere vaststelling van het
uitwerkingsplan Molenbuurt fase 2 buiten het
plangebied gebleven. De wijziging betreft het
opnemen van de beschermingszone behorend
bij de nieuwe primaire kering rondom het
Havenkwartier (Omloop).

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE POLDERWIJK NOORD (OMGEVING
OMLOOP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten om op grond van artikel 82, 83
en 110-a van de Wet geluidhinder een hogere
grenswaarde vast te stellen voor het gebied
rondom de Omloop.
Het besluit is opgesteld ten behoeve van
de verdere invulling van Polderwijk Noord

met de plangebieden Waterkwartier en
Havenkwartier. Vanwege een overschrijding
van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) bij
de nieuw te bouwen woningen rondom
de Omloop is een hogere grenswaarde
noodzakelijk. Deze hogere grenswaarde geldt
voor het totale gebied en wordt gesteld op
53 dB.

UITWERKINGSPLAN
POLDERWIJK MOLENBUURT
FASE 3 (GEWIJZIGD)
VASTGESTELD
Op 6 juni 2019 heeft het college van
Burgemeester en wethouders het
Uitwerkingsplan Polderwijk Molenbuurt
fase 3 (gewijzigd) vastgesteld.
Het uitwerkingsplan heeft betrekking op
de ontwikkeling van circa 165 woningen
mogelijk in wijkdeel Waterkwartier
ten noorden van de Zeewolderweg
(Molenbuurt). Het plangebied grenst met
de zuidzijde aan de tweede fase van het
gebied Molenbuurt.
De wijzigingen betreffen een viertal
ondergeschikte wijzigingen op de
verbeelding, alsmede het opnemen van
de beschermingszone behorend bij de
nieuwe primaire kering rondom het
Havenkwartier (Omloop).

UITWERKINGSPLAN PARKKWARTIER ZUID 6 PATIO’S VASTGESTELD
Op 2 juli 2019 heeft het college het
uitwerkingsplan Parkkwartier Zuid 6 patio’s
Weerribben (ongewijzigd) vastgesteld.
Het uitwerkingsplan is begrensd door de nog

in te vullen kavels aan de Noordkant van de
Weerribben (Polderwijk Parkkwartier Zuid).
Het plan voorziet in een uitwerking van 6
patiowoningen aan de noordkant van de
Weerribben.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
OP KENTEKEN, ZUIDERZEEWEG
De parkeerplaats (op kenteken) ter hoogte van
Zuiderzeeweg 55 wordt ingetrokken.

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

Jaargang 26, week 28, 9 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

vervolg dinsdag 9 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.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Nulderpad 5
zendmast
1,2
27-06-2019
Gedempte Gracht
gebruik kinderdagopvang
4
27-06-2019
(ongen.)			
Zandplaat 2
erfafscheiding
1
30-06-2019
Assemblageweg 2
waterstof installatie
1,3,5
28-06-2019
Grote Beer 61
verhogen garagedak
1
29-06-2019
Pauwoog 56
aanbouw hal/berging
1
29-06-2019
Ossenkampweg 20 wagenberging
1
02-07-2019
Biotoop 22
vervangen kozijnen
1
01-07-2019
De Walvisch (ongen.) woning
1
03-07-2019
Landauer (ongen.)
bedrijfsunits(2)
1,9
03-07-2019

19Z0002329
19Z0002330
19Z0002340
19Z0002342
19Z0002343
19Z0002349
19Z0002370
19z0002380
19Z0002391
19Z0002396

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Horsterplein 2
Havenkom van het
Havenkwartier

overkapping boven dakterras
opslagkelder

1
1

19Z0002242
19Z0002024

28-06-2019
01-07-2019

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

Datum

Locatie

Own the Spot!

1 september 2019

Skatebaan Kluunpad te Zeewolde

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

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) geweigerd:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Kiekberg 1

hekwerk

1,3

19Z0001913

04-07-2019

* 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

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

Jaargang 26, week 28, 9 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.

