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Nieuws

Het gemeentehuis is 

op maandag 29 mei

 (tweede Pinksterdag) 

gesloten.

Openbare bekendmakingen

Informatie over inzage(termijn), reactie, bezwaar- en/of beroepsmogelijkheden vindt u bij de volledige tekst van iedere bekendmaking op www.zeewolde.nl/bekendmakingen. Contact opnemen met het Publiekscentrum kan natuurlijk ook.

Aanvragen omgevingsvergunning(en) 
Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Locatie Omschrijving Activiteit* Datum 
ontvangst

zaak-
nummer

Ooievaarsweg 25 legalisatie sleufsilo buiten het 
bouwvlak

*1, 3 11-05-2023 23Z0001348

Bonte Specht 10 opbouw op garage *1 11-05-2023 23Z0001350

Bolwerk ong welkoop winkel *1 11-05-2023 23Z0001351

Eem 33 dakkapel *1 15-05-2023 23Z0001368

Harderdijk 1 overkapping *1 12-05-2023 23Z0001372

Akkerweg 3 loods en uitweg *1, 9 16-05-2023 23Z0001378

Werk in uitvoering

Plaats Uitvoering Werkzaamheden

Warmelo 8 t/m 23 juni Aanleggen van riool en groenstrook voorzien van wadi. De rijbaan wordt half afgesloten (zo kort 
mogelijk). Fietsers worden omgeleid. Woningen blijven bereikbaar.

Fietspad Zeewolderdijk nabij het 
Havenkwartier

22 t/m 26 mei Het realiseren van een evenementen doorsteek. Het (fi ets)verkeer kan hier last van hebben.

Schillinkweg ter hoogte van huis-
nummer 9

23 t/m 26 mei Repareren van het asfalt. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Wielseweg 23 t/m 26 mei Repareren van het asfalt op de Wielseweg. Doorgaand verkeer kan naast het werkvak langsrijden.

Horsterweg tussen de Spiekweg 
en de rotonde Sportlaan (Dasse-
laarweg)

29 mei t/m 2 juni Vervangen asfaltdeklaag. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Horsterweg tussen de rotonde 
Sportlaan (Dasselaarweg) en de 
brug Gildenveld

5 t/m 9 juni Vervangen asfaltdeklaag. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Het Nulderpad 12 t/m 16 juni De bermverharding aan het Nulderpad wordt opgeknapt. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Dasselaarweg 3 t/m 7 juli Vervangen van de asfaltdeklaag. Tussen de Horsterweg (rotonde Sportlaan) en de Eikenlaan wordt 
het verkeer met borden omgeleid.

Dasselaarweg 10 t/m 19 juli Vervangen asfaltdeklaag. Tussen de Eikenlaan en de Spiekweg wordt het verkeer met borden 
omgeleid.

Fietspad Kringloop 20 t/m 28 juli Het asfalt wordt vervangen op het fi etspad langs de Kringloop, tussen de Doorsteek en de Corridor. 
Ook wordt de afwatering van het fi etspad 
hersteld. Fietsverkeer wordt met borden omgeleid.

Actuele informatie: www.zeewolde.nl/verkeer

Heeft u ideeën (of wilt u 
ideeën opdoen) om:

•  Zeewolde gezelliger en leuker te maken? Om te 
zorgen dat mensen zich thuis voelen in Zeewol-
de en dat ze voelen dat ze erbij horen?

•  Om Zeewolde nog beter, mooier en aantrekkelij-
ker te maken?

•  Om Zeewolde duurzamer, groener, biodiverser 
en energieneutraler te maken?

Kom dan dinsdag 23 mei meeluisteren, inspiratie 
opdoen en anderen inspireren!

Waar: De Meermin Kerkplein 20
Hoe laat: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur

Meer informatie staat op 
www.zeewolde.nl/fondswindpark.

Verleende omgevingsvergunning(en) 
Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend: 

Locatie Omschrijving Activiteit* Datum 
ontvangst

zaak-
nummer

Nabij Kluunpad 21 hoogwerker *8 11-05-2023 23Z0001068

Jachtwagen 55 bedrijfspand met 
erfafscheiding 

*1, 3 15-05-2023 23Z0000481

* 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

Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning(en) 
Wij hebben voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd.

Locatie Omschrijving Datum 
ontvangst

Beslistermijn 
verlengd tot

zaak-
nummer

Landauer (ongen.) bedrijfspand 21-03-2023 02-07-2023 23Z000087

Bezoekadres
 Raadhuisplein 1, Zeewolde

Telefoon
maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur

 (036) 522 95 22
WhatsApp

  (036) 522 95 22

Openingstijden Publiekscentrum (alleen op afspraak)
maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.30 uur
woensdag- en vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur
donderdagavond 18.00 tot 21.00 uur

Digitaal afspraak maken
Kies zelf een datum en tijdstip in de online agenda van het 
Publiekscentrum via www.zeewolde.nl/afspraak

Social media

  www.zeewolde.nl
  info@zeewolde.nl

Contact

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning 
gemeente Zeewolde
De burgemeester maakt bekend dat voor de volgende evenementen een vergunning is aangevraagd:

Naam evenement Datum Locatie

Natupop Festival 29 juli 2023 Naturistenpark Flevo Natuur aan de 
Wielseweg 3 in Zeewolde

Aviation Introduction for 
Rookies 2023 (AIR2023)

van 29 juli 2023 tot 31 juli 2023 Scoutinglandgoed Zeewolde, Nul-
derpad 5

In de te verlenen vergunning worden voorschrift en opgenomen over de openbare orde, veiligheid en 
geluidproductie.

Parkeren in een groenstrook
De afgelopen periode heeft  de gemeente meer-
dere meldingen ontvangen over parkeren op de 
groenstrook aan het Dalkruid. Het Dalkruid wordt 
verdeeld in twee delen, door een groenstrook en een 

fi ets- en voetpad. Bewoners ervaren overlast van de 
geparkeerde auto’s op de groenstrook.
Parkeren is mogelijk op één van de parkeerplaat-
sen in de straat. Het is niet toegestaan om uw 

auto op een groenstrook/plantsoen te parkeren. 
Staat u geparkeerd op de groenstrook, dan heeft  
u kans op een boete. De boete bedraagt € 110,- 
exclusief administratiekosten.




