Dinsdag 23 juli t/m maandag 29 juli 2019

Gemeentepagina
Kampeervoertuigen
parkeren op de
openbare weg
Geregeld staan aanhangers, campers en
caravans op de openbare weg en leiden ze
tot overlast voor andere weggebruikers.
De Algemene plaatselijke verordening
(APV) bevat verbodsbepalingen voor het
parkeren van aanhangwagens, caravans en
kampeerwagens e.d. op de openbare weg.
Deze verbodsbepalingen hebben de volgende
achtergrond:
- voorkoming aantasting uiterlijk aanzien van
de gemeente;
- beperking buitensporig gebruik schaarse
parkeerruimte;
- beperking parkeren van uitzicht
belemmerende voertuigen.
Het is binnen de bebouwde kom verboden om
kampeerwagens, caravans, aanhangwagens
e.d. langer dan drie achtereenvolgende dagen
op de weg te hebben of te plaatsen. De BOA’s
van de gemeente controleren hier op.
Kampeerwagens, caravans, aanhangers e.d.,
die langer dan drie dagen op de openbare
weg zijn geparkeerd, worden voorzien van
een sticker met een datum. De eigenaar heeft
dan nog drie dagen de tijd om het gestickerde
voertuig weg te halen. Als het voertuig niet
door de eigenaar wordt weggehaald, wordt
er een strafrechtelijke boete opgelegd. De
hoogte van de boete bedraagt € 95,- plus
€ 9,- administratiekosten. Mocht er geen
eigenaar bekend zijn, dan wordt het voertuig
weggesleept.

Openbare bekendmakingen

Subsidieaanvragen 2020
indienen tot en met 31 augustus 2019
Gemeente Zeewolde wil activiteiten ondersteunen en stimuleren die passen binnen
de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.
Hiervoor verleent zij subsidie aan verschillende organisaties.  
Wanneer moet de subsidie zijn aangevraagd?
Een aanvraag voor subsidie in 2020 voor
een jaarlijks terugkerende activiteit kunt u
indienen tot en met 31 augustus 2019.
Voor een éénmalige activiteit geldt dat een
aanvraag ingediend moet worden tot
12 weken vóór de start van de activiteit.
Om subsidie aan te vragen moet een aanvraagformulier worden ingevuld en, met
de gevraagde bijlagen, schriftelijk worden
ingediend bij het College van Burgemeester
en Wethouders.
Tijdigheid en volledigheid ingediende
aanvraagformulieren 2020
De einddatum, waarop de aanvraag voor

subsidieverlening 2020 moet zijn ingediend,
is in de Algemene subsidieverordening
Zeewolde 2012 vastgelegd op 31 augustus.
Deze einddatum wordt door ons gezien
als een fatale termijn. Dit betekent dat
subsidieaanvragen 2020 die na 31 augustus
2019 bij ons binnenkomen, niet meer in
behandeling worden genomen.
Wel herinneren wij organisaties, waarmee
wij in 2019 een subsidierelatie hebben,
tenminste twee weken voor het verstrijken
van de fatale termijn aan het indienen van
uw subsidieaanvraag tot en met 31 augustus
2019. U kunt dan zo snel mogelijk en in
ieder geval tot en met 31 augustus alsnog
uw subsidieaanvraag indienen, of een met
redenen omkleed verzoek om uitstel voor het
indienen van uw subsidieaanvraag. Als wij
dit verzoek (met redenen erbij) tijdig van u
ontvangen, beoordelen wij per geval of een
latere indiening van de aanvraag mogelijk is.

Ook merken wij op dat uw aanvraag volledig
moet zijn. Als een subsidieaanvraag
onvolledig is (ook na een hersteltermijn), kan
het college besluiten de onvolledige subsidieaanvraag niet in behandeling te nemen
(artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht).
(085) 1108109.
Formulier op www.zeewolde.nl
Om subsidie voor 2020 aan te vragen
zijn aanvraagformulieren subsidie 2020
beschikbaar. Deze moet u met de gevraagde
bijlagen schriftelijk indienen bij het College
van Burgemeester en Wethouders van
Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.
U kunt de aanvraagformulieren 2020 vinden
op www.zeewolde.nl/subsidie, onder het
kopje “Aanvragen/formulieren". Lukt het niet
via de website, neemt u dan contact op met
mw. I. Winthorst, i.winthorst@zeewolde.nl.
Zij kan u een formulier toesturen.

Werk in uitvoering
Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

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 de Zeewolderweg afgesloten voor het fietsverkeer.
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 23 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

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:

Locatie

Omschrijving

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Cavelier (ongen.)
De Walvisch (ongen.)
Windlust (ongen.)
Gooimeerdijk Oost

tijdelijke kantoorunits
1,3,9
woning		1
woningen(10)		1
tijdelijke trechter
1

19Z0002545
19Z0002546
19Z0002547
19Z0002548

Ambachtsweg 36
				
Gelderseweg 24
				

uitbreiden
bedrijfspand
reclame aan
voorgevel

03-05-2019

03-09-2019

19Z0001839

07-05-2019

30-08-2019

19Z0001894

Dossiernummer

* 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

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

15-07-2019
16-07-2019
16-07-2019
17-07-2019

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Slingerweg 1

uitbreiden zwembad,
1,3
15-07-2019
uitbreiden cottages, plaatsen lichtstraten
erfafscheiding
1,3
15-07-2019
zonnepark
1
15-07-2019

19Z0002340
19Z0001751

aanbouwen hal en berging
uitbreiden bedrijfspand
vervangen brug

19Z0002349
19Z0001916
19Z0002126

Zandplaat 2
Hoekaansluiting
A6/A27
Pauwoog 56
Marconiweg 25
Kuindergracht nabij
Sportlaan

Activiteit * Datum besluit

1
1
1

15-07-2019
17-07-2019
17-07-2019

19Z0001966

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (UITGEBREIDE PROCEDURE)

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

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Fabricageweg 20
				

gewijzigd gebruiken
1,3,4
chauffeurspaviljoen (max. 5 jaar)

18-07-2019

Dossiernummer

18Z0000061

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

Datum

Locatie

Vliegerfestijn

25 augustus 2019

Knardijk 40 te Zeewolde

Z tot Z

20 en 21 september 2019

start en finish Raadhuisplein te Zeewolde

Landelijke Scouting
Zeilwedstrijden

27 t/m 29 september 2019 Harderdijk 12 te 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 30, 23 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.

