G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 14 augustus 2019

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen
Verleende evenementenvergunning
• 6 augustus 2019 Stationsstraat

Bouwen
en omgeving
• Leuvenumseweg 16 voor het kappen van
een Hollandse Linde

• Seringweg 89 voor het plaatsen van

verticale zonnepanelen op een woning

• Vondellaan 30 voor het kappen van een
eik en grove den

• Dokter Holtropstraat 136-138 voor het
bouwen van appartementen

(wandelgebied) verleende evenementen-

• Burg Vitringalaan 6 voor het vergroten

Jaarmarkt met Kinderkleedjesmarkt op

• Telgterpoort 1 voor het gebruiken van

vergunning voor het organiseren van een
31 augustus 2019 van 10:00 uur tot
17:00 uur

• 7 augustus 2019 Putterweg 230 het

houden van Groevenbeek Klassiek op 30
augustus 2019 van 10:30 uur tot 23:00
uur

Verleende geluidsontheﬃng

• 9 augustus 2019 Veldwijk 75 (gebouw

Beukenrode) ontheﬃng voor geluid op
grond van artikel 4:6 APV op 5

september 2019 van 12:00 uur tot

23:30 uur voor het jaarlijks feest voor
personeel en cliënten.

Belanghebbenden kunnen binnen zes

weken ingaande op de dag na bekendma-

van een woning en schuur

een praktijkruimte voor Fit20

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling

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

Verleende omgevingsvergunning

• 6 augustus 2019 Cronjéstraat 27 voor
het plaatsen van een dakopbouw

• 7 augustus 2019 Johan Willem Frisolaan

4 voor het kappen van een Hollandse eik

Verlenging beslistermijn met 6 weken
(verdaging omgevingsvergunning)

• 6 augustus 2019 Bulderweg 10 voor het
wijzigen van de bestemming
vergroten van de woning

het 157 het bouwen van een bedrijfsgebouw

• 8 augustus 2019 Garderenseweg

ongenummerd (nabij nummer 174) voor
het plaatsen van een tijdelijke woonunit

Toekennen huisnummer

• 8 augustus 2019 toekennen huisnummer aan een mantelzorgwoning
Watervalweg 132 M

griﬃerecht verschuldigd.

Belanghebbenden kunnen binnen zes

Geaccepteerde melding klein

king van het besluit (data hierboven

evenement

• 7 augustus 2019 geaccepteerde melding
klein evenement voor het houden van
een Buurtfeest namens Aviko aan de

Witwatersrand op 29 augustus 2019 van
18:00 uur tot 21:00 uur

• 8 augustus 2019 geaccepteerde melding
klein evenement voor het houden van

een ANWB-Streetwise aan de Joubert-

straat op 2 oktober 2019 van 8:00 uur
tot 12:00 uur

Ter inzage ﬁnanciële stukken regio
Noord-Veluwe ʻin liquidatieʼ

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe ʻin

liquidatieʼ maakt bekend dat de ontwerpjaarrekening 2018, tevens liquidatierekening, van Regio Noord-Veluwe gereed is.
Het stuk wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het

weken ingaande op de dag na bekendmagenoemd) een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en

wethouders van Ermelo, 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 bezwaar-

schrift 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.

Melding sloop/
asbest

algemeen bestuur van Regio Noord-Velu-

• Tonnenberg 1 voor het verwijderen van

De jaarrekening is te raadplegen via de

• Staverdenseweg 287 voor het verwijde-

we ʻin liquidatieʼ op 14 oktober 2019.

website van de gemeente Nunspeet:
www.nunspeet.nl

Nadere informatie kan worden verkregen

bij de heer J.M. Voskuil, gemeente Putten,
e-mail: jvoskuil@putten.nl.

besloten om een parkeerplaats aan de

wijzen als gehandicaptenparkeerplaatsen
op:

• IJsbaanweg 5

• Weegakker 36

• Groene Haeg 15

• Paul Krugerweg 8
• Eksterstraat 84
• Weegakker 36

De parkeerplaatsen worden aangeduid
door middel van het bord E6.

rechtstreeks bij dit besluit is betrokken

• 8 augustus 2019 Harderwijkerweg voor

opschortende werking. Indien onverwijlde

Burgemeester en wethouders hebben

bel (0341) 56 73 21.

de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM
schrift heeft in de meeste gevallen geen

parkeerplaatsen

Op grond van de Algemene wet bestuurs-

afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of

• 8 augustus 2019 Dwarsweg 29 voor het

Ermelo. Het indienen van een bezwaar-

Verkeersbesluit gehandicapten-

Publiekszaken. Maak hiervoor een

king van het besluit (data hierboven

genoemd) een bezwaarschrift indienen bij

Verkeer en vervoer

asbest en het gedeeltelijk slopen van
een schuur

ren van asbest van een kapschuur

recht (Awb) kan een ieder wiens belang

binnen zes weken na dagtekening van dit
besluit hiertegen een bezwaarschrift

indienen bij het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 500, 3850 AM

Ermelo. Dit bezwaarschrift dient te zijn

ondertekend en ten minste bevatten: de
naam het en het adres van de indiener,
een omschrijving van het besluit

waartegen bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.

Het Indienen van een bezwaarschrift

schort de werking van dit besluit niet op.
Als u een bezwaarschrift hebt ingediend,

maar de werking van het besluit toch wilt
laten opschorten, kunt u de voorzienin-

genrechter van de rechtbank Gelderland

verzoeken een voorlopige voorziening te
treﬀen.

Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde
spoed is vereist. De adressering is als

volgt: Voorzieningenrechter rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, team

bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem.

Agenda
Zien, doen en beleven
• FridayNight Live, Pauwenplein – vrijdag 16 augustus vanaf 19.00 uur
• Boeken- en curiosamarkt, Stationsstraat – zaterdag 17 augustus van 10.00
tot 16.30 uur
• Zomeravondbraderie, Stationsstraat – dinsdag 20 augustus van 18.00 tot
21.00 uur
• Oogstfeest Ermelo, Oude Nijkerkerweg 21 – zaterdag 24 augsutus van
10.00 tot 20.00 uur
Wil je meer weten over deze en andere evenementen in Ermelo?
Kijk dan op www.ermelobuitenleven.nl.

Militaire oefening
Op 26 en 27 augustus oefenen militairen van de Koninklijke Militaire School op
en langs de militaire oefenterreinen Garderense Veld, Ermelosche Heide,
Speulderbosch en Zeumeren.

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 Sociaal team

Voor al je vragen over hulp en ondersteuning kun je terecht bij het Sociaal Team.
Op maandag, woensdag en vrijdag houden zij spreekuur in de Dillenburg. Kijk
voor tijden op www.sociaalteamermelo.nl/spreekuren.

Nieuws
Hoe ervaar jij de veiligheid en leefbaarheid in je buurt?
Binnenkort ontvang je mogelijk per
post een uitnodiging van I&O Research
om een vragenlijst van de
veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is
een onderzoek naar criminaliteit,
onveiligheid, buurtproblemen en het
optreden van gemeente en politie bij
jou in de buurt. Door je mening te
geven, draag je bij aan de veiligheid in
je buurt. In Ermelo zijn 1900 inwoners
willekeurig voor het onderzoek
uitgekozen.

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk
en op landelijk niveau uitgevoerd. Het
gemeentelijk onderzoek begint rond
23 augustus. Deelname aan het
onderzoek kan via internet of

schriftelijk. In de loop der jaren is het
onderzoek al in meer dan 300
Nederlandse gemeenten uitgevoerd.
De resultaten worden in maart 2020
verwacht.

We gebruiken de uitkomsten van dit
onderzoek bij het vormgeven en
evalueren van haar veiligheidsbeleid.
Voor de betrouwbaarheid van het
onderzoek is het belangrijk dat zoveel
mogelijk inwoners (die benaderd
worden) de vragenlijst invullen.

Nieuwsbrief
ontvangen?
www.ermelo.nl/
nieuwsbrief

Werkzaamheden rondom het gemeentehuis
Vanaf 23 augustus worden de
parkeerplaatsen op de Markt aan de
zijde van het gemeentehuis ingericht
als bouwplaats. Dit in verband met de

verbouwing en verduurzaming van het
gemeentehuis. Om de bouwplaats
worden hekken geplaatst.
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