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Dinsdag 3 januari t/m maandag 9 januari 2023

Nieuws

Gebruikt frituurvet en bakolie? Lever het in! HVC haalt op 9, 10 en 11 januari 2023 de
kerstbomen in Zeewolde op

Heeft u zelf oliebollen of appelﬂappen gebakken
met oud en nieuw? Bij steeds meer supermarkten
en bij het afvalbrengstation bij u in de buurt kunt
u gebruikt frituurvet en bakolie inleveren. Van
frituurvet en bakolie wordt namelijk biobrandstof
gemaakt. Per jaar gebruikt een gemiddeld huishouden zo’n 8 kilo frituurvet. Van die 8 kilo wordt
brandstof gemaakt waarmee je 180 kilometer kunt
rijden.

Maandag 9 januari

Giet het vet terug in de originele verpakking
Giet gebruikt frituurvet/bakolie terug in de originele verpakking of in een oude plastic ﬂes. Sluit
de verpakking goed en neem deze mee naar het
dichtstbijzijnde afvalbrengstation of naar een gele
bak bij de supermarkt. Wanneer u het vet door de
gootsteen spoelt, dan ontstaan daardoor verstoppingen in het riool.
Het ingezamelde frituurafval wordt grotendeels
hergebruikt
Het ingezamelde frituurafval gaat naar een verwerkingsfabriek. Daar wordt het grotendeels verwerkt tot biodiesel. Deze biodiesel is geschikt om

Dinsdag 10 januari

• Horsterveld-Noord (noordelijk • Horsterveld-zuid (zuidelijk
van Diamantweg)
van Diamantweg)
• Polderwijk
• Schepenveld
• Zeewolde Noord
• Havengebied (ten noorden
van Noordereiland)

op te rijden. Een ander gedeelte van het gebruikte
frituurvet wordt rechtstreeks als biobrandstof voor
energieopwekking of in de glastuinbouw gebruikt.
Het plastic dat overblijft, wordt gescheiden en
weer verwerkt tot nieuwe plastic producten.

Woensdag 11 januari
• Centrum
• Zeewolde-Zuid
• Havengebied
(zuidelijk van Noordereiland)

De inzamelplaats in de woonwijk is dezelfde plek
waar ook de gft-bakken en plasticbakken worden
neergezet. De takken en naalden van de bomen
worden verwerkt tot compost en de stam wordt
versnipperd. In de bio-energiecentrale wordt er
groene elektriciteit en warmte van gemaakt.
Wilt u de kerstboom na 11 januari inleveren?
Na 11 januari kunt u de boom naar afvalbrengstation Zeewolde brengen (Industrieweg 41).
Kijk voor de openingstijden op
www.hvcgroep.nl/afvalbrengstations.

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)

Verlengde beslistermijn omgevingsvergunning(en)

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

Wij hebben voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd.

Locatie

Omschrijving

Activiteit*

Datum
ontvangst

zaaknummer

Baardmeesweg 13

verlengen gewijzigd gebruik
voor opvang vluchtelingen

*3

21−12-2022

22Z0002057

Vogelweg ong

batterij opslagsysteem

*3

19−12-2022

22Z0002058

Planetenveld 35, 35 A
tm H, 35 J tm N
verbouwen woongebouw
35 P tm Y

*1

21−12-2022

22Z0002060

Dodaarsweg 46

gasleiding tbv groen gas

*2

22−12-2022

22Z0002061

Polderwijk Noord 11

woonhuis

*1

22−12-2022

22Z0002062

Schollevaarweg 6

bouw kantine-opslag

*1

22−12-2022

22Z0002063

Ibisweg 6

tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

*1,3

23−12-2022

22Z0002064

Locatie

Omschrijving

Datum
ontvangst

Beslistermijn
verlengd tot

zaaknummer

Bosruiterweg 14

3 gebouwen

13−10−2022

06−02-2023

22Z0001754

Verkeersbesluiten
Er is een verkeersbesluit genomen waarbij een
parkeerplaats is aangewezen voor het opladen
van elektrische motorvoertuigen, met de mogelijkheid tot het opladen van 2 auto’s tegelijk. Bij een
groot verbruik van de laadpaal wordt ook de twee-

de parkeerplaats aangewezen voor het opladen
van elektrische motorvoertuigen.
Het betreft de volgende locatie:
- Konijnenberg, naast nummer 28

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

Omschrijving

Penhoren 1

bouw houtskeletwoning

Tweespan 14

Activiteit*

Datum
besluit

zaaknummer

*1

23−12-2022

22Z0001514

uitbreiden bedrijfspand

*1

28−12-2022

22Z0001818

Pluvierenweg 9 581

bouw villa

*1

28−12-2022

22Z0001806

Keutenberg 13

dakkapel

*1

28−12-2022

22Z0001723

Nabij Ibisweg

tijdelijke bouwweg

*2

28−12-2022

22Z0001804

* 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

Contact
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

