Dinsdag 2 oktober t/m maandag 8 oktober 2018

Gemeentepagina
Boef in de Wijk
Agenda
Dinsdag 8 oktober 2018
Gemeentehuis 20.00 uur
Beraad
De agenda en achterliggende stukken kunt u
vinden op www.zeewolde.nl/gemeenteraad.

Op maandagavond 8 oktober tussen 19.00
uur en 22.00 uur wordt het spel Boef in de
Wijk gespeeld in Zeewolde. Dit spel is erop
gericht om inwoners van Zeewolde met
andere ogen naar hun wijk te laten kijken
en kennis te laten maken met verdachte
situaties. Het is voor de politie belangrijk dat
mensen in een wijk verdachte situaties kunnen
herkennen zodat deze gemeld worden.

Meer informatie over dit spel, de spelregels
en hoe je kunt meespelen, vind je op de
facebookpagina van politie Zeewolde.
Meedoen kan via www.facebook.nl/
politiezeewolde of via twitter met #BIDW.
Aanwijzingen vind je op facebook en/of het
twitteraccount van Francis Nijmeijer
@wijkag_zeewolde.

Werk in uitvoering

Verkeershinder
Zeewolderweg
Van 4 t/m 15 oktober vinden er werkzaam
heden plaats aan de dijk langs de Zeewolder
weg, ter hoogte van het Tulpeiland (zie kaart).
Hierdoor is de rijbaan aan de kant van het
water afgezet en is er dus maar één rijbaan
beschikbaar. De doorstroming van het verkeer
wordt door verkeersregelaars geregeld.

Openbare bekendmakingen

Plaats

Uitvoering

Werkzaamheden

Ibisweg, Ooievaarsweg, Schollevaarweg,
Wielseweg en Dodaarsweg

tot en met
4 oktober 2018

Herstellen zomerschade aan de wegen. Het verkeer kan hinder ondervinden van
de werkzaamheden.

Schollevaarweg tussen
Roerdompweg en Lepelaarweg

tot en met
9 oktober 2018

Werkzaamheden aan de berm. Verkeer kan met enige hinder gebruik blijven
maken van de weg.

Fietspad langs de Zeewolderdijk ter
hoogte van 'de potloden'

tot en met
12 oktober 2018

Zand- en kleitransporten over de dijk bij het Lanterstrand en Stille strand.
Omleiding voor fietsers wordt aangegeven.

Zeewolderweg

4 tot en met
15 oktober 2018

Werkzaamheden aan de primaire waterkering (dijk). Rijbaan aan de zijde van de
dijk is afgezet. Het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars.

Atletiekbaan

tot en met
december 2018

Door het vellen van bomen kunnen fietsers bij de Vecht en Horsterweg hinder
ondervinden van de werkzaamheden.

Pioniersweg
(achter de bibliotheek)

tot en met
eind 2018

Bouwrijp maken. Een deel van de parkeerplaatsen wordt verplaatst naar het
grasveld achter de bibliotheek.

Groot onderhoud wijk Zeewolde Noord

tot en met
voorjaar 2019

Werkzaamheden in het kader van groot onderhoud. Meer informatie:
www.zeewolde.nl/integraalonderhoud

dinsdag 2 oktober

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.

BESLUITENLIJST RAAD
De raad heeft in zijn vergadering op
27 september 2018 de volgende besluiten
genomen.
De raad heeft unaniem besloten:
1.	Dat er geen m.e.r.-beoordeling (milieueffectrapportage) nodig is voor de
verdubbeling van de Gooiseweg fase 3.
Hierdoor kan de formele bestemmingsplan
procedure die het project verdubbeling
van de Gooiseweg (tussen de Nijkerkerweg
en de Gooimeerdijk Oost) mogelijk maakt,
worden opgestart.
2. 	Geen inhoudelijke zienswijze te geven over
de jaarrekening 2017 van de Sociale Dienst
Veluwerand.
3. 	In te stemmen met een eenmalige
aanpassing hoogte individuele
inkomenstoeslag 2018. De hoogte van de
individuele inkomenstoeslag voor inwoners
van Zeewolde in 2018 is vastgesteld op
€ 480 voor alleenstaanden/ alleenstaande
ouders en € 640 voor gehuwden.

4. 	Een bedrag ter grootte van € 5,5 miljoen
te onttrekken uit de Algemene Reserve en
deze doteren aan de bestemmingsreserve
“Transformatieopgave Sociaal
Domein”. Het bedrag wordt gebruikt
voor maatwerkvoorzieningen en de
transformatieopgave in het Sociaal Domein.
5. 	Een bedrag van € 105.000,- beschikbaar
te stellen voor de digitalisering van de
bouwvergunningen van de periode 19842010.
6. 	Een perceel aan de openbaarheid te
onttrekken. Het betreft hier een perceel
dat gelegen is aan de Handelsweg op
het Trekkersveld. In 2016 is dit perceel
verkocht aan de Bakker Groep en is privaat
eigendom.
7. 	De Bouwverordening 2018 vast te stellen.
8. 	In te stemmen met het aanschaffen van
het raadsinformatiesysteem van Ibabs ten
behoeve van het raadswerk.
9.	In te stemmen met de door de fracties
aangeleverde verantwoordingen t.a.v. de

fractiebijdrage en de fractietoelage over
het jaar 2017 door het vaststellen van een
aantal bedragen.
Verder heeft de raad besloten:
10.	In te stemmen met het integraal
huisvestingsplan onderwijs. Met de
instemming komen onder meer vier extra
lokalen bij de scholen in de Polderwijk
en wordt de huisvesting van de nieuwe
Omniumschool geregeld. De fractie van
PvdA/GroenLinks stemde tegen het
voorstel.
11.	Het Groenbeleidsplan Buitengebied 2018
vast te stellen. Het Groenbeleidsplan
Buitengebied 2018 dient als kader
voor het beheer en de inrichting van
de gemeentelijke wegbermen in het
buitengebied.
12.	De heer E.S.W. Bron te benoemen als

2e plaatsvervangend voorzitter van de
gemeenteraad.
13.	Het erratum jaarstukken 2017 vast te
stellen. Er is nog een correctie nodig op de
reeds door de gemeenteraad op 27 juni
2018 vastgestelde jaarrekening.
14.	Een motie van Leefbaar Zeewolde over de
afschaffing van de dividendbelasting werd
verworpen. Leefbaar Zeewolde steunde de
motie, de overige fracties waren tegen.
De volgende raadsvergadering is op
donderdag 1 november 2018 in de raadzaal
van het gemeentehuis. De vergadering
start dan, in verband met de Algemene
Beschouwingen, om 14.00 uur.
Deze vergadering kunt u live volgen in beeld
en met geluid via channel.royalcast.com/
gemeentezeewolde

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

Datum

Locatie

Oogstmarkt

20 oktober 2018

Kerkplein te Zeewolde

Veiligheidsmarkt

11 oktober 2018

Raadhuisplein te Zeewolde

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

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Tuinfluiterlaan 48
Tweespan (ongen.)
				
Roode Hert (ongen.)
Parkeerplaats Duifkruid
				
Platina (ongen.)

dakopbouw
bedrijfshallen(2), hekwerken, reclameborden
woonhuis, garage
plaatsen containers(5),
dixy, douche-units
woning

1
1

20-09-2018
21-09-2018

18Z0003346
18Z0003356

1
8

24-09-2018
25-09-2018

18Z0003360
18Z0003367

1

26-09-2018

18Z0003371

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

Jaargang 25, week 40, 2 oktober 2018. 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 het bestuurssecretariaat (036) 5229445. 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 2 oktober

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:
Locatie

Omschrijving

Polderwijk noord aanbrengen damwanden t.b.v.
				
een tijdelijke bouwkuip
Almereweg 57
dakkapel

De volgende aanvraag omgevingsvergunning is vergunningvrij:

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Locatie

Omschrijving		

1,2

20-09-2018

18Z0002552

Groenewoudseweg 7

1

25-09-2018

18Z0002883

* 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

was- en tankplaats

Activiteit *

Datum besluit

Dossiernummer

1

24-09-2018

18Z0002701

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

Jaargang 25, week 40, 2 oktober 2018. 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 het bestuurssecretariaat (036) 5229445. I: www.zeewolde.nl, E: info@zeewolde.nl, /gemzeewolde /gemzeewolde /gemzeewolde 06 32453245.

