G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 7 augustus 2019

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen
Ontheﬃng overige geluidshinder
(artikel 4:6 APV)

Bij besluit van 1 augustus 2019 is een

ontheﬃng overige geluidshinder afgeven,
zoals bedoeld in artikel 4:6 van de

Algemeen Plaatselijke Verordening Ermelo.
De ontheﬃng geldt voor het uitvoeren
van wegwerkzaamheden aan de N303

Belanghebbenden kunnen binnen zes

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling

king van het besluit (data hierboven

afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of

weken ingaande op de dag na bekendmagenoemd) een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester of college van burge-

meester en wethouder, Postbus 500, 3850
AM Ermelo. Het indienen van een

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen
geen opschortende werking. Indien

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

Help de hei een handje mee!

Publiekszaken. Maak hiervoor een

Help je mee?

Goed om te weten

Je bent zaterdag 5 oktober vanaf 08.30 uur van
harte welkom bij de Groevenbeekse hei, verzamelplaats bij parkeerplaats eind Steynlaan. Koffie, thee
en wat lekkers staan voor je klaar. Je krijgt eerst
uitleg van onze boswachter Henk Jan Zwart.
Daarna delen we het gereedschap, materiaal
en handschoenen uit. Om 09.00 uur gaan we in
groepjes de hei op.

• Je kan met een zaag en een snoei- of
takkenschaar overweg
• Parkeren kan bij Calluna, of nog beter:
kom op de fiets
• Trek stevige schoenen/laarzen aan
• We verwijderen jonge boompjes en
struiken om de hei open te houden.
Dit kan fysiek soms zwaar werk zijn.
• Kinderen zijn vanaf 12 jaar van harte
welkom om mee te helpen onder
verantwoordelijkheid van de ouders.

Wat ga je doen?
We gaan aan de slag met dennetjes trekken,
boompjes zagen en struiken snoeien. Je kunt ook
helpen met het sjouwen en op hopen leggen van
het snoeiafval. Je bent in ieder geval lekker buiten
fysiek bezig. Daarbij doe je ook nog iets goeds voor
de natuur. Na afloop, om 12.00 uur, verzamelen we
bij de tent, daar staat voor iedereen een lekkere
stevige lunch klaar.

Meld je voor 28 september aan
Heb je zin om ons te helpen op zaterdag
5 oktober? Geef je dan vóór 28 september op
via www.ermelo.nl/helpenopdehei of via e-mail:
helpenopdehei@ermelo.nl. Na afloop staat voor
iedereen een lekkere lunch klaar.

Verleende omgevingsvergunning

• 1 augustus 2019 Zwaluwstraat 185 voor
het plaatsen van een dakkapel op het
voordakvlak

Toekennen huisnummer

• 1 augustus 2019 toekennen huisnummer Arendlaan 30

• 1 augustus 2019 toekennen nummer
Rodeschuurderwegje 1A

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,

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen
geen opschortende werking. Indien

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.

Voornemen verlenen omgevings-

vergunning (uitgebreide procedure)
• Pretoriusstraat 1 te Ermelo voor het
brandveilig gebruiken van de Prins

Willem Alexanderschool Ermelo. Het gaat
hier om een uitgebreide procedure in
verband met het brandveilig gebruik.
Dit besluit wordt voorbereid met

toepassing van de uniforme openbare

voorbereidingsprocedure als bedoeld in
afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht. De aanvraag, de ontwertussen km 18.600 – 20.610 (Putten-Ermelo), door KWS Infra B.V. in opdracht van

Provincie Gelderland in de periode van 2
september t/m 4 oktober 2019.

Verleende evenementenvergunning

• 30 juli 2019 Fazantlaan 14 verleende
omgevingsvergunning voor het

Bouwen
en omgeving

Aanvraag omgevingsvergunning

• 25 juli 2019 Horster-Engweg 17 voor

het tijdelijk in gebruik nemen van een

horecagelegenheid buiten campingseizoen (oktober – april)

organiseren van de Ermelose Paarden

• 26 juli 2019 Tonnenberg 1 voor het

ruiterpadenroutes over de Ermelose

• 29 juli 2019 Amanietlaan 9 voor het

Tweedaagse (paardentoertocht) op vaste
Heide, het Leuvenumse Bos en de nabije
omgeving op 31 augustus en 1

september 2019 van 09:00 uur tot 16:00
uur.

kappen van twee bomen

brandveilig gebruik van een zaal in
Triade door OBS De Cantharel

• 31 juli 2019 Nassaulaan 1 voor het
bouwen van een woning

Zien, doen en beleven

bel (0341) 56 73 21.

3850 AM Ermelo. Het indienen van een
De Groevenbeekse hei groeit steeds meer dicht met boompjes en struiken. Deze zijn nu nog klein,
maar als we niets doen, verandert dit populaire natuurgebied in een bos. Ook veel bijzondere plantenen diersoorten verdwijnen dan. Daarom stropen we op zaterdag 5 oktober de mouwen op om het
dichtgroeien van dit bijzondere stukje natuur tegen te gaan.

Agenda

pomgevingsvergunning en de overige

bijbehorende stukken liggen met ingang

van 8 augustus 2019 gedurende 6 weken
ter inzage bij het de afdeling Publiekszaken. Gedurende deze termijn kan een

ieder schriftelijk dan wel mondeling zijn of
haar zienswijze over de ontwerpomge-

vingsvergunning kenbaar maken bij het

college van burgemeester en wethouders

van Ermelo. Informatie: afdeling Publiekszaken, telefoon (0341) 56 72 32.

Intrekken aanvraag op verzoek
aanvrager

• Smidsweg 34 voor het renoveren van het
dak

•
•
•
•
•

Kinderfestival, Stationsstraat – za. 10 augustus van 11.00 tot 16.00 uur
Weekmarkt, Raadhuisplein – di. 13 augustus van 08.00 tot 12.30 uur
Zomeravondbraderie, Stationsstraat – di 13 augustus van 18.00 tot 21.00 uur
FridayNight Live, Pauwenplein – vr. 16 augustus vanaf 19.00 uur
Boeken- en curiosamarkt, Stationsstraat – za. 17 augustus van 10.00 tot
16.30 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.

Spreekuur Leefbaarheidsteam
Het leefbaarheidsteam is er voor heel Ermelo. Doel is samen met bewoners de
leefomgeving in Ermelo te verbeteren. Je bent iedere donderdag van harte
welkom op het spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur bij de Amaniet, Varenlaan
126 of in wijkkantoor UWOON, Eksterstraat 106A.

Nieuws
Cyclomedia maakt panoramafoto's
In augustus en september maakt
CycloMedia panoramafotoʼs in onze
gemeente. CycloMedia maakt met
speciaal uitgeruste autoʼs
360-gradenfotoʼs vanaf de openbare
weg. Deze fotoʼs gebruiken we
bijvoorbeeld voor inspectie en beheer
van de openbare ruimte, ontwikkeling
van ruimtelijke plannen en voor
handhaving van openbare orde &
veiligheid.
De fotoʼs worden niet op internet

gepubliceerd of op een andere manier
openbaar gemaakt. De fotoʼs worden
alleen onder strenge voorwaarden
gebruikt. CycloMedia heeft haar
activiteiten aangemeld bij het
Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je vragen of wil je bezwaar
aantekenen? Neem dan contact op met
CycloMedia Technology B.V., postbus
2201, 5300 CE Zaltbommel. Of kijk op
de website www.cyclomedia.com voor
meer informatie.
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