G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 31 juli 2019

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen
Geaccepteerde melding klein
evenement

• 23 juli 2019 Reigersstraat 30 (op het

pleintje achter de Rietgansstraat): voor
het houden van een Buurtfeest met

barbecue op 3 augustus 2019 van 17:00
tot 23:00 uur

Verklaring van geen bezwaar ontheﬃng
wegenverkeerswet

• 25 juli 2019: voor het maken van

panoramafotoʼs vanaf de openbare weg
in de gemeente Ermelo in de maanden
augustus en september 2019

Bouwen
en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning

• 22 juli 2019 Smidsweg 34: voor het
renoveren van het dak

• 25 juli 2019 Buitenbrinkweg 38: voor

3850 AM Ermelo. Het indienen van een

• 25 juli 2019 Hoge Enk 14 en 16: voor

geen opschortende werking. Indien

het kappen van een boom

het aanleggen van een in- en uitrit

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling
Publiekszaken. Maak hiervoor een

afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of
bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning

• 23 juli 2019 Horsterweg 163: voor het
renoveren van de voorgevel

• 23 juli 2019 Huygenslaan 20A: voor het
afwijken van het bestemmingsplan voor
het realiseren van een bed en breakfast

• 19 juli 2019 Dennenlaan 2: voor het
tijdelijk (1 jaar) plaatsen van een
reclamebord

• 25 juli 2019 Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg
47 en 49: voor het bouwen van 2
woningen met schuur

• 25 juli 2019 Hulstlaan 27: voor het

aanbrengen van buitengevelisolatie

Belanghebbenden kunnen binnen zes

weken ingaande op de dag na bekendmaking van het besluit (data hierboven

genoemd) een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en

wethouders van Ermelo, Postbus 500,

Paspoort nodig?
Voorkom wachttijd, maak een afspraak
op www.ermelo.nl/afspraak

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen
onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt
kunt u wanneer u een bezwaarschrift
indient, de voorzieningenrechter

verzoeken een voorlopige voorziening te
treﬀen. U dient het verzoek in bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, sector

bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. U bent dan wel griﬃerecht
verschuldigd.

Intrekken aanvraag op verzoek
aanvrager

• 25 juli 2019 Putterweg: voor het tijdelijk
plaatsen van een depot voor freesasfalt

Melding sloop/asbest

• 19 juli 2019 Prins Willem Alexander-

school, De Wetstraat 8: voor het slopen
van een schoolgebouw

• 22 juli 2019 Bosbeslaan, Varenlaan,

Wikkellaan en Zonnedauwlaan, diverse
woningen/nummers voor het verwijderen van asbest uit de woningen

• 22 juli 2019 Garderenseweg 168: voor

het verwijderen van asbest en het slopen
van een schuur/opslag

• 18 juli 2019 Koningin Emmalaan 41:

voor het verwijderen van asbest uit een
bijgebouw/aanbouw

• 24 juli 2019 Kampvelderweg 33: voor
het verwijderen van asbest uit een
woning

Verordeningen &
reglementen

Het college van burgemeester en

wethouders maakt bekend dat het bij

besluit van 27 juni 2019 de heer A.W.J.

Bogerd en de heer H.C. Kleijer per direct
aanwijzen als toezichthouders op grond
van artikel 5:11 van de Algemene wet

bestuursrecht, artikel 5:10 eerste en derde
lid en 5:13 van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 lid
1 Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Ermelo en artikel 4.2 Wet
Basisregistratie Personen.

Agenda
Zien, doen en beleven
• Friday Night Live (muziek), Pauwenplein – vr 2 augustus vanaf 19.00 uur
• Weekmarkt, Raadhuisplein – di 7 augustus van 08.00 tot 12.30 uur
• Zomeravondbraderie, Stationsstraat – di 7 augustus van 18.00 tot 21.00 uur
Wil je meer weten over deze en andere evenementen in Ermelo? Kijk dan op
www.ermelobuitenleven.nl.

Commissie voor Bezwaarschriften
Op donderdag 8 augustus is er een openbare hoorzitting van de commissie
van bezwaarschriften. Deze start om 14.00 uur in kamer Leuvenum. De
hoorzitting is voor iedere belanghebbende toegankelijk. De agenda vind je op
www.ermelo.nl/commissiebezwaarschriften.

Spreekuur burgemeester
Het wekelijkse spreekuur van de burgemeester vervalt in de maand augustus.
Wil je toch graag met de burgemeester van gedachten wisselen, over
onderwerpen die gaan over de gemeente Ermelo? Dan kan dat op afspraak. Voor
het maken van een afspraak kun je contact opnemen met het secretariaat van
B&W, via (0341) 56 73 92.

Spreekuur Energie-advies
Wil je je woning verduurzamen en heb je vragen over bijvoorbeeld de isolatie
van je woning, duurzame installaties of bouwkundige uitdagingen? Kom dan
naar het gratis 25-minuten energieadvies in het gemeentehuis. Dit organiseren
we elke derde donderdag van de maand. Maak wel van tevoren een afspraak,
zodat je precies weet hoe laat jouw gesprek plaatsvindt. Je kunt op donderdag
15 augustus tussen 18.00 en 20.00 uur op het spreekuur terecht. Aanmelden
kan via www.veluweduurzaam.nl/spreekuur.

Nieuws

Geen spoedaanvraag reisdocumenten op
woensdag 31 juli
Woensdag 31 juli is het niet mogelijk
een spoedaanvraag voor een
reisdocument (paspoort/
identiteitskaart) te doen. Je kunt deze
dag ook niet je aangevraagde
reisdocument ophalen.
Dit komt omdat het aanvraagstation
voor reisdocumenten wordt
vervangen. Gewone aanvragen voor
een reisdocument verwerken we wel.
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