Dins dag 12 febr uar i t/m maandag 18 febr uar i 2019

Gemeentepagina
Ver kiezingen pr ovinc iale s taten en water s c happen
20 maar t 2019

Agenda
Donder dag 14 febr uar i 2019
G emeentehuis, 20 . 0 0 uur
Commissie Bestuur, Ruimte en S amenleving
O p donder dag 14 febr uar i 2019 vindt de
commissievergadering plaats in de raadzaal
in het gemeentehuis. De agenda en achterliggende stukken vindt u op www.zeewolde.nl/
gemeenteraad. U kunt de raadsvergadering
ook live volgen via channel.roy alcast.com/
gemeentezeewolde

Met uw s tempas naar ieder s tembur eau
in Zeewolde
U kunt uw stem alleen uitbrengen met uw
eigen stempas. O m het u gemakkelijk te
maken mag u stemmen in elk stemlokaal
binnen de gemeente. In Zeewolde zijn
tijdens deze verkiezingen 10 stembureaus
open:
- Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
- ' t Wold, F levoweg 68
- De Richtingwijzer, L isdodde 9
- In de L ichtkring, Naarderweg 2
- De V erbeelding, De V erbeelding 25
- ' t Kofschip, Corridor 76
- De T oermalijn, Jade 49
- Het Kruispunt, Gedempte Gracht 1
- Panta Rhei, Gedempte Gracht 17
- V oetbal V ereniging Zeewolde,
Horsterweg 202
De stembureaus zijn geopend van
07 .3 0 uur tot 21.00 uur .

Volg gemeente
Zeewolde
op s oc ial media
www.twitter.com/gemzeewolde
www.facebook.com/gemzeewolde
www.instagram.com/gemzeewolde

Openbar e bekendmakingen

Op woens dag 20 maar t 2019 wor den twee
ver kiezingen gehouden. In Zeewolde kunt u
s temmen voor :
- de leden van de provinciale staten in
F levoland;
- de verkiesbare leden van het algemeen
bestuur van het waterschap Zuiderzeeland.
Door te stemmen kunt u meebeslissen over
de samenstelling van het provinciaal bestuur
en het bestuur van het waterschap. M ee
mogen beslissen is een belangrijk recht. We
zetten nog even de regels voor u op een rij:
Voor elke ver kiezing een s tempas
Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt
u twee stempassen: één voor de verkiezing
voor het waterschap en één voor de
verkiezing van de provinciale staten. Als u wilt
stemmen voor zowel de provincie als voor het
waterschap, neemt u beide stempassen mee
naar het stembureau.
Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft,
krijgt u alleen een stempas voor het waterschap. U mag dan wel stemmen voor het
waterschap, maar niet voor de provinciale
staten.
Zonder s tempas kunt u niet s temmen
Wij versturen de stempassen vó ó r 6 maar t
2019. Als u uw stempas(sen) kwijt bent of
deze niet heeft ontvangen, kunt u schriftelijk
tot uiterlijk vr ij dag 15 maar t 2019 een
vervangende stempas aanvragen bij het
Publiekscentrum in het gemeentehuis of
online via www.zeewolde.nl/verkiezingen.
Aan de balie kunt u uiter lij k 19 maar t
2019 tot 12.00 uur een vervangende
stempas aanvragen. U moet dan een geldig
identiteitsdocument tonen. Deze mag niet zijn
verlopen.
Stond u op 4 febr uar i 2019 nog niet
inges c hr even in de gemeente Zeewolde?
Als u op 4 febr uar i 2019 in een andere
gemeente stond ingeschreven, krijgt u
uw stempas/stempassen van de gemeente
waar u toen ingeschreven stond.
Identific atieplic ht
Als u gaat stemmen moet u zich identificeren

www.zeewolde.nl/bekendmakingen

W er k in uitvoer ing

MELDING AC TIVITEITENB ESLUIT:

Plaats

Er is een meldings for mulier
Ac tiviteitenbes luit ontvangen voor :

S trooiroutes Zeewolde

- Industrieweg 55: het veranderen van het
bedrijf M orssinkhof Plastics Zeewolde B.V .
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.

Uitvoer ing

met een geldig identiteitsbewijs. Dit zijn het
(Nederlandse) paspoort, identiteitskaart of
rijbewijs. Deze identiteitsbewijzen mogen
op de dag van de verkiezing, 20 maar t 2019,
max imaal 5 jaar verlopen zijn. U mag dus
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
gebruiken waar op staat " geldig tot 21 maar t
2014 " of elke latere datum.
Identiteits doc ument kwij t of ges tolen?
Bent u uw identiteitsdocument kwijt of is het
gestolen, dan kunt u zich op het stembureau
melden met
1. de verklaring van vermissing die door het
Publiekscentrum gemeente Zeewolde is
opgesteld
2. en een ander document of pasje waarop uw
naam is vermeld en waarop een foto van u
staat.
Niet in Zeewolde op 20 maar t?
Als u niet in Zeewolde bent op de dag van de
verkiezing, kunt u een kiezerspas aanvragen.
Dat kan zowel online als mondeling:
- Sc hr iftelij ke of online aanvr aag Kiezer s pas
De aanvraag kunt u online tot 15 maar t doen
via www.zeewolde.nl/verkiezingen. M et
uw aangevraagde kiezerspas(sen) kunt u
stemmen binnen de provincie F levoland en
binnen het waterschap Zuiderzeeland.
- Mondelinge aanvr aag Kiezer s pas
Een mondelinge aanvraag is alleen mogelijk
na ontvangst van de stempassen en
kan uiterlijk tot dins dag 19 maar t 2019
tot 12.00 uur . U komt dan zelf naar het
Publiekscentrum van de gemeente Zeewolde
en op vertoon van uw stempas/stempassen
vraagt u een kiezerspas/kiezerspassen aan.
Let op:
- U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al
een volmacht heeft afgegeven.
- Een kiezerspas kan niet worden vervangen.
Als u de kiezerspas kwijt raakt, kunt u dus
niet stemmen!
- O ok als u gaat stemmen met een kiezerspas,
moet u een geldig identiteitsbewijs
meenemen bij het stemmen.
Niet in F levoland op 20 maar t?
Als u op de dag van de verkiezingen niet
zelf kunt stemmen, kunt u aan een andere

inwoner binnen de provincie F levoland of
binnen het waterschap Zuiderzeeland een
volmacht verlenen. Hij of zij mag dan namens
u stemmen. Dit kan op de volgende manieren:
Sc hr iftelij ke of online aanvr aag van een
volmac ht
U kunt schriftelijk (of online via
www.zeewolde.nl/verkiezingen) een volmacht
aanvragen bij het Publiekscentrum gemeente
Zeewolde tot uiterlijk dins dag 19 maar t 2019.
De gemachtigde hoeft niet in dezelfde
gemeente te wonen, maar wel binnen
de provincie F levoland of binnen de
regio van waterschap Zuiderzeeland. De
gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs/
volmachtbewijzen. Als u iemand hebt
aangewezen om voor u te stemmen, dan kunt
u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan
niet meer zelf stemmen.
Onder hands e volmac ht
O p de achterkant van de stempas staat een
formulier waarmee u een onderhandse volmacht kunt geven aan een andere kiesgerechtigde binnen uw gemeente. L et op:
- vul de volmacht volledig in;
- degene die voor u stemt moet naast uw
stempas ook (een kopie van) uw geldige
identiteitsbewijs meenemen. Dit kan ook een
digitale scan of foto van het identiteitsbewijs
zijn op een telefoon;
- degene die voor u stemt mag dit alleen doen
op het moment dat hij/zij voor zichzelf gaat
stemmen;
- als u iemand wilt machtigen voor beide
verkiezingen, moet u beide stempassen
omzetten in een volmacht;
- een kiezer mag niet meer dan twee
volmachten per verkiezing aannemen;
- een volmacht mag niet í n het stembureau
gegeven worden.
Kandidatenlij s t
V oor 18 maar t 2019 wordt de kandidatenlijst
voor beide verkiezingen huis-aan-huis verspreid en krijgt u informatie over de locaties
van alle stembureaus binnen onze gemeente.
M eer informatie over het stemmen vindt u op
www.zeewolde.nl/verkiezingen.

W er kzaamheden
Wilt u weten waar en wanneer gestrooid wordt in Zeewolde?
Kijk dan op www.zeewolde.nl/gladheid

Horsterweg - S truweel

tot en met
8 maar t 2019

Werkzaamheden aan riool. Kruising Horsterweg/S truweel is afgesloten voor verkeer van 7 februari t/m 22 februari. Een omleidingsroute wordt aangegeven. Bus Connex x ion rijdt een aangepaste
ro e ti en e af itin

F ietsbrug Knarweg, nabij
V ogelweg

tot en met
15 maar t 2019

enovatie r
e r i ti en e e er aam e en nie oe an e i voor e er en an ere
gebruikers. Een omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Groot onderhoud wijk
Zeewolde Noord

tot en met
voor j aar 2019

er aam e en in e a er van roo on er o
graalonderhoud.

Gooiseweg tussen
Nijkerkerweg en A27

tot en met
augus tus 2019

V oorbereidende werkzaamheden in verband met de verdubbeling van de Gooiseweg. M eer informatie vin
o
evo an n

Zuiderzeeweg

tot en met
eind 2019

Werkzaamheden in verband met bouw appartementen. Het verkeer kan hinder ondervinden van
de werkzaamheden.

eer informatie: www.zeewolde.nl/inte-

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

Jaargang 26, week 7, 12 februari 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.
Afs pr aken met c ollegeleden: 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

dinsdag 12 februari

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

INGEKOMEN AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

Wij hebben de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

De burgemeester maakt bekend dat voor het volgende evenement een vergunning is
aangevraagd:
Naam evenement

Datum

Locatie

Bevrijdingsfestival 5 mei comité

5 mei 2019

evenemententerrein

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

VERLENGDE BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING(EN)

Wij hebben voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd:
Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst Beslistermijn verlengd tot Dossiernummer

Eenspan 18 A t/m H,
J t/m N en 20 A t/m H,
J t/m N
Dwingelderveld en
Beekvliet (ongen.)

gewijzigd
29-11-2018
19-03-2019
bouwen bedrijfsverzamelgebouw

18Z0004109

vrijstaande
woningen(4)

18Z0003999

20-11-2018

25-03-2019

Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum ontvangst Dossiernummer

Roode Hert (ongen.)
Pluvierenweg (ongen.)
Eenspan 20 J
Winde 97

woning
watervilla
verdiepingsvloer
dakkapel aan voorgevel

1
1
1
1

31-01-2019
01-02-2019
04-02-2019
06-02-2019

19Z0000353
19Z0000365
19Z0000382
19Z0000396

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Wij hebben de volgende omgevingsvergunning(en) verleend:
Locatie

Omschrijving

Activiteit * Datum besluit

Dossiernummer

Krachtenveld 62-64

inpandig vergroten
kinderopvang
zonnepanelen afdak

1

01-02-2019

18Z0003713

1

05-02-2019

19Z0000010

Wielseweg 2

* 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 7, 12 februari 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.

