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Nieuws

Het gemeentehuis is op donderdag 18 mei 
(Hemelvaartsdag) en op maandag 29 mei 

(tweede Pinksterdag) gesloten.

* 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

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

Ravelijn 2 tm 58 
(even)

gewijzigd verbouwen woon-
gebouw

*1 04-05-2023 23Z0001257

Bonte Specht 11 uitbouwen garage, aanpassen 
voorgevelopening

*1 04-05-2023 23Z0001273

De Verbeelding 27 brandveilig gebruik BSO *4 08-05-2023 23Z0001289

Strandweg 63 wijzigen naar kantoor en 
woonhuis

*3 09-05-2023 23Z0001305

Vecht 2 veranda en schutting *1 09-05-2023 23Z0001308

Pluvierenweg ong recreatiewoning *1 10-05-2023 23Z0001309

Lengteduin 2&22 
en Dwarsduin 1&21

erfafscheidingen *1 10-05-2023 23Z0001345

Nieuwsbrief gemeente-
raad Zeewolde
De gemeenteraad verstuurt elke maand een 
nieuwsbrief. De raad wil met de nieuwsbrief laten 
weten over welke onderwerpen zij de aankomende 
maand vergadert. De nieuwsbrief is voor iedereen 
die geïnteresseerd is in wat de gemeenteraad 
doet en besluit. Via de 
QR-code leest u de 
nieuwsbrief van mei. Meer 
informatie en aanmelden 
voor de nieuwsbrief kan 
via: 
www.zeewolde.nl/ 
nieuwsbriefgemeenteraad

Wilt u werken voor 
gemeente Zeewolde? 

Voor het team Maatschappelijke Ontwikke-
ling en Ondersteuning (MOO) zoeken we een 
Teamondersteuner (20 uur per week). 

Via www.zeewolde.nl/vacatures leest u meer 
informatie en kunt u direct solliciteren. Ook 
vindt u hier een overzicht van alle openstaande 
vacatures.

Woningbouwontwikkeling 
Havenkwartier Zuid
De gemeente Zeewolde is gestart met de ontwik-
keling van het Havenkwartier. De vaarroute door 
het Havenkwartier is bevaarbaar, de sluizen zijn in 
werking en in Havenkwartier Noord zijn inmiddels 
de eerste woningen opgeleverd. De gemeente 
biedt drie ontwikkelgebieden aan voor de bouw 
van woningen in Havenkwartier Zuid. Projectont-
wikkelaars lezen meer informatie en kunnen zich 
inschrijven via www.tenderned.nl/aankondigin-
gen/overzicht/297032. 
De inschrijving sluit op maandag 26 juni om 12.00 
uur.

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 vlakbij het Haven-
kwartier

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

Schillinkweg ter hoogte van huisnummer 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 (Dasselaarweg)

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

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

Locatie Omschrijving Activiteit* datum besluit zaak-
nummer

Havenkwartier 
Zuid A 6627

duikerbrug *1 04-05-2023 23Z0000689

Orion 12 kozijnen hoekbalkon *1 04-05-2023 23Z0000794

Bloesemlaan 22 wijzigen voorgevel bedrijfsschuur *1 04-05-2023 23Z0000792

Fabricageweg 8 containers frames *1 05-05-2023 23Z0000020

Roerdompweg 9 dakkapel voorzijde *1 10-05-2023 23Z0000931

Subsidieverantwoordingen 2022 indienen tot en met 
31 mei 2023
Heeft  u een subsidie ontvangen van 5000 euro 
of meer?
Als u subsidie heeft  ontvangen voor een bedrag 
van 5000 euro of meer, dan moet u dit verant-
woorden. Dit doet u na afl oop van de activiteiten 
of van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. 
Heeft  u een subsidie ontvangen minder dan 5000 
euro? Dan hoeft  u niets te doen. Uw subsidie is 
direct bij de beschikking tot subsidieverstrekking 
vastgesteld (tenzij anders aangegeven).

Subsidie verantwoorden
U kunt uw subsidie verantwoorden via www.zee-
wolde.nl/subsidie. U kunt het formulier downloa-
den onder ‘Aanvraagformulier en documenten’. 
Naast het ingevulde formulier moet u bewijs 
aanleveren dat de activiteiten volgens afspraak 
hebben plaatsgevonden. Deze afspraken zijn 
vastgelegd in de beschikking en eventueel ook 
in de uitvoeringsovereenkomst of zogenoemde 
‘nadere voorschrift en’. Daarnaast moet u de 

uitgaven en inkomsten in kaart brengen, voor 
zover ze van belang zijn voor de vaststelling van 
de subsidie.

Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie 
2022, voor jaarlijks terugkerende activiteiten, moet 
u schrift elijk indienen voor 1 juni 2023, dus uiterlijk 
31 mei 2023. Het ingevulde formulier kunt u met 
de gevraagde bijlagen opsturen naar het college 
van burgemeester en wethouders van Zeewolde, 
Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Lukt het niet om de 
formulieren via de website te downloaden? Dan 
kunt u contact opnemen met mevrouw A. van den 
Hoek via a.vandenhoek@zeewolde.nl.

Eenmalige activiteit
Voor een eenmalige activiteit geldt dat u een aan-
vraag tot vaststelling van de subsidie binnen 13 
weken na levering van de producten of na afl oop 
van de periode waarvoor subsidie is verleend, 
moet indienen.

Uitnodiging 
Inspiratiebijeenkomst
Dinsdag 23 mei in De Meermin, aanvang 19.30 
uur. Meer informatie: www.zeewolde.nl



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

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie 
personen 
Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens 
de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het adresonderzoek leverde tot nu toe geen 
resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Zeewolde 
het voornemen heeft onderstaande personen, op de datum genoemd bij de betreffende persoon, uit te 
schrijven.

Datum voornemen: Naam, voorletters: Adres Postcode

02-05-2023 Hashchyts, S.I. Gruttoweg 46 3897 LT

03-05-2023 Van Deuveren, A. Groene Kamer 21 3893 BS

11-05-2023 Magda, R.M. Bosruiterweg 14-72 3897 LV

11-05-2023 Kołakowski, P.S. Bosruiterweg 14-106 3897 LV

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met 
gemeente Zeewolde via publiekscentrum@zeewolde.nl.

Besluit tot uitschrijving uit de Basisregistratie 
personen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Zeewolde onderstaande 
persoon, op de datum genoemd bij de betreffende persoon, uitschrijft.

Datum uitschrijving Naam, voorletters: Geboortedatum:

11-04-2023 Maciejewski S.L.  01-04-1993

Wijzigingsplan Zeewolde - Arkerpad 5 vastgesteld
Op 2 mei 2023 heeft het college van burgemees-
ter en wethouders het wijzigingsplan “Zeewolde 
- Arkerpad 5” vastgesteld. 

Het plangebied wordt begrensd door het perceel 
Arkerpad 5, gelegen in het landelijk gebied van de 
gemeente Zeewolde. Ter plaatse van het Arkerpad 
5 bevindt zich een agrarisch bedrijf met bijbe-

horende woning. Het voorgenomen plan is om 
de bedrijfswoning te gebruiken als plattelands-
woning. De nevenactiviteit caravanstalling blijft 
hierbij behouden.

Informatie over inzage(termijn), beroepsmogelijk-
heden en inwerkingtreding vindt u via 
www.zeewolde.nl/bekendmakingen.

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

Naam evenement Datum Locatie

Buurt Bios 23 juni 2023 Kerkplein Zeewolde

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

Verkeersbesluiten

Er zijn verkeersbesluiten genomen waarbij een 
parkeerplaats is aangewezen voor het opladen 
van elektrische motorvoertuigen, met de moge-
lijkheid tot het opladen van 2 auto’s tegelijk. Bij 
een groot verbruik van de laadpaal wordt ook 
de tweede parkeerplaats aangewezen voor het 

opladen van elektrische motorvoertuigen. 
Het betreft de volgende locatie: 
•  Intrekken verkeersbesluit van 2 maart 2023: 

Enkhuizerweg tegenover nummer 55 
•  Enkhuizerweg tegenover nummer 47
•  Robbenplaat tegenover nummer 3


