G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 21 augustus 2019

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen
Wijziging leidinggevenden Drank- en
Horecavergunning

• 14 augustus 2019 Palmbosweg 32-36:
voor het wijzigen van leidinggevenden
Drank- en Horecavergunning voor het
horecabedrijf Telstar Surfclub B.V.

Verleende evenementenvergunning

• 14 augustus 2019 Paleisweg 2014: voor
het organiseren van de Adullam

Herfstfair op het parkeerterrein en

schaapsschot op 24 oktober van 9:30

uur tot 15:00 uur aan de Paleisweg 2014
Verklaring van geen bezwaar
(Wegenverkeerswet)

• 16 augustus 2019: voor de Nacht Om de
Lange Jan op zaterdag 9 november
2019, over de Uddelermeerweg en
Jonkheer dr. C.J. Sandbergweg

• 13 augustus 2019: voor het houden van
een ANWB-Streetwise aan de Drieërweg
(tussen Varenlaan/Bovistlaan) op 27

september 2019 van 8:30 tot 12:00 uur

• 15 augustus 2019 Groevenbeekse

Heide: voor het organiseren van een
ʻhelpen op de hei’ dag op 5 oktober
2019 van 9:00 tot 14:00 uur

Bouwen
en omgeving
Aanvraag omgevingsvergunning

• Torenlaan 14: voor het bouwen van een
prieel

• Ericalaan 25: voor het plaatsen van een

Verlenging beslistermijn met 6 weken

het college van burgemeester en

• 13 augustus 2019 Kostersland 20: voor

afdeling Publiekszaken, telefoon (0341)

(verdaging omgevingsvergunning)
het bouwen van een bijgebouw

• 15 augustus 2019 Fokko Kortlanglaan

Verlenen omgevingsvergunning

ongenummerd (nabij nr. 25 – kadastraal

• Konijnenwal 28: voor het brandveilig

gemeente Ermelo, sectie E, nummer

3611): voor het bouwen van een woning

• 15 augustus 2019 Oude Nijkerkerweg
165: voor het bouwen van een
bedrijfsgebouw

• 15 augustus 2019 Hamburgerweg 185:

voor het bouwen van een woning (blok A
– Driesprong)

Belanghebbenden kunnen binnen zes

merd: voor het kappen van vijf bomen

making van het besluit (data hierboven

en het afzetten van twee bomen (tussen
de groenstrook tegenover nr. 5 en de
Putterweg in)

• Van Pallandtlaan 8: voor het kappen van
een eik

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

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

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

kunt u wanneer u een bezwaarschrift
indient, de voorzieningenrechter

verzoeken een voorlopige voorziening te
treﬀen. U dient het verzoek in bij de
Gelderland, locatie Arnhem, sector

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

In stand houden omgevingsvergunning
(beslissing op bezwaar)

• Bij besluit van 15 augustus 2019 is het
besluit van 17 januari 2019 (verleende
omgevingsvergunning wat betreft de

aanvraag omgevingsvergunning voor het

uitbreiden en verbouwen van het schoolgebouw “De Cantharel” op de locatie

Amanietlaan 5) in stand gehouden. Dit
besluit betreft een beslissing op
bezwaar.

Nuttige tips op www.politiekeurmerk.nl/bewoners

Belanghebbenden kunnen binnen zes

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

genoemd) een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM
Ermelo. Het indienen van een bezwaar-

schrift heeft in de meeste gevallen geen

Verleende omgevingsvergunning

• 13 augustus 2019 Van Emsthof 20 en
22: voor het bouwen van twee

vrijstaande woningen (blok P en S –
Driesprong) en het intrekken en

toekennen van de huisnummers Van
Emsthof 20 en 22

opschortende werking. Indien onverwijlde

• 15 augustus 2019 Buitenbrinkweg 38:

wanneer u een bezwaarschrift indient, de

• 15 augustus 2019 Drieërweg ongenum-

spoed dat noodzakelijk maakt kunt u
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.

Geaccepteerde melding klein
evenement

• 13 augustus 2019 Jeugdkant 16: voor
het organiseren van de Vakantie

Bijbelweek op de parkeerplaats van het

Kerkelijk Centrum van 10:00 uur op 26

augustus 2019 tot en met 12:00 uur op
29 augustus 2019

voor het kappen van een boom

merd (camping de Driehoek): voor het
kappen van zes grove dennen en een
zomereik

• 15 augustus 2019 Fokko Kortlanglaan

en Groene Allee: voor het kappen van 34
bomen

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

• 13 augustus 2019 Harderwijkerweg

144: voor het tijdelijk gebruiken van een
eendenstal als opslag voor riet en
melkpoeder

volgens de uitgebreide procedure zoals

Tegen dit besluit kunt u binnen zes

weken, ingaande op de dag na verzending
van dit besluit, hoger beroep instellen bij
de rechtbank Gelderland, afdeling

verband met de activiteit brandveilig

Op grond van de Wet geluidhinder is bij

2019 een ontwerpomgevingsvergunning

voor het verlenen van hogere grenswaar-

op grond van de Wet geluidhinder

gebruik. Daarom heeft er vanaf 6 juni

Burgemeester en wethouders een verzoek

gedurende 6 weken ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn er geen

zienswijzen ingediend. Naar aanleiding
hiervan is het besluit ongewijzigd
vastgesteld.

Voornemen verlenen omgevings-

vergunning (uitgebreide procedure)
• Amanietlaan 9: voor het brandveilig

gebruik van een zaal in Triade door OBS
De Cantharel. Het gaat hier om een

uitgebreide procedure in verband met
het brandveilig gebruik.

voor het planologisch mogelijk maken van
de bouw van twee woningen aan de

Harderwijkerweg aan de zijde en ten

noorden van de woning Harderwijkerweg
nr. 208.

Uit een akoestisch onderzoek is gebleken

vanaf die datum gedurende 6 weken

te realiseren woningen boven de volgens

beroep aantekenen. Het beroepschrift

moet worden ondertekend en bevat ten

minste naam en adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het

besluit waartegen het beroep zich richt en
de gronden van het beroep. Een

belanghebbende moet dit beroep indienen
bij Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem,
sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800
EM Arnhem. Het indienen van een

beroepschrift stelt de werking van dit

dat het geluidsniveau op de gevels van de
de Wet geluidhinder toegestane geluidnorm van 48 decibel komt te liggen.
Het is in dit geval redelijkerwijs niet

mogelijk om zodanige maatregelen te

treﬀen dat wel binnen de geluidnormen

wordt gebleven. In verband hiermee is het
college van burgemeester en wethouders
voornemens om op grond van de Wet

geluidhinder hogere grenswaarde vast te
stellen.

besluit niet uit. Als er gelet op de

Het ontwerpbesluit en bijbehorende

vereist, bestaat er de mogelijkheid om na

inzage. Voor het planologisch mogelijk

belangen van de belanghebbende spoed is
indiening van een beroepschrift een

voorlopige voorziening aan te vragen bij
de Voorzieningenrechter van Rechtbank
Gelderland, locatie Arnhem, sector

bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM

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

Intrekken aanvraag op verzoek
aanvrager

• 13 augustus 2109 Telgterpoort 1: voor
het gebruiken van een praktijkruimte
voor Fit20

• 15 augustus 2019 Julianalaan 126: voor

en onverwijlde spoed is vereist.

den wegverkeerslawaai ingediend. Dit is

liggen met ingang van 22 augustus 2019

verschuldigd. U kunt de voorzieningenvoorziening te treﬀen, als u beroep instelt

Overig
Ontwerp besluit hogere grenswaarden

• 15 augustus 2019 Tonnenberg 1: voor

rechter ook verzoeken een voorlopige

schuurtje

hier om een uitgebreide procedure in

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

voor het verwijderen van asbest uit een

bedoeld in afdeling 3.4 Awb. Het gaat

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen
onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt

woning

• 13 augustus 2019 Tuinfluiterstraat 67:

omgevingsvergunning is voorbereid

ter inzage. Belanghebbenden kunnen

geen opschortende werking. Indien

het verwijderen van asbest uit een

gebruiken van het gebouw. Deze

Het besluit en de bijbehorende stukken

3850 AM Ermelo. Het indienen van een

schuur

• 8 augustus 2019 Kolevaarserf 24: voor

(uitgebreide procedure)

wethouders van Ermelo, Postbus 500,

voorzieningenrechter van de rechtbank

Inbrekers hebben nooit vakantie!

56 72 32.

132: voor het bouwen van 21 woningen

• 15 augustus 2019 Eendenparkweg

dakkapel in de voorgevel

• Henriëtte van Heemstralaan ongenum-

wethouders van Ermelo. Informatie:

stukken liggen vanaf 22 augustus 2019 ter
maken van de woningen ligt reeds vanaf
18 april 2019 een ontwerp van een

herziening van het bestemmingsplan ter

inzage. U kunt deze stukken ook digitaal
raadplegen via

www.ermelo.nl/bestemmingsplannen

onder 'Bestemmingsplan Harderwijkerweg
naast 208'.

Het ontwerpplan met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPhrdrwijkrwgna208-

0301NL.IMRO incl. akoestisch onderzoek
kunt u ook digitaal raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl (RO-Online al).

het kappen van 2 bomen

Belanghebbenden kunnen tot en met 2

het kappen van één eik

burgemeester en wethouders, Postbus

Melding Activiteitenbesluit

• 19 december 2018 V.O.F. Brouwers,

Garderenseweg 407: voor het wijzigen/
bouwen van dierenverblijf van rundvee
naar pluimvee

Melding sloop/asbest

• 4 augustus 2019 Garderenseweg 150:

voor het verwijderen van asbest uit een

oktober 2019 bij het college van

500, 3850 AM Ermelo, schriftelijk of
mondeling een zienswijze op het

ontwerpbesluit hogere grenswaarden

indienen. Voor het inzien van de stukken
op het gemeentehuis of het mondeling

indienen van zienswijzen kunt u contact

opnemen met de afdeling Publiekszaken
via www.ermelo.nl/afspraak of via
(0341) 56 73 21.

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 ontwerpomgevingsvergunning en de overige

bijbehorende stukken liggen met ingang

van 22 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 ontwerp-

omgevingsvergunning kenbaar maken bij
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Agenda

Van de gemeenteraad

Zien, doen en beleven

Openbare vergaderingen
Woensdag 11 september 2019 19.30 uur		
Kerntakendiscussie
De gemeenteraadsleden gaan met elkaar in gesprek over wat de minimale taken van de gemeente zijn. Hiervoor
worden vier sessies georganiseerd. Je bent van harte welkom om te luisteren naar deze discussie. Omdat het in eerste
instantie een gesprek tussen de fracties is, is inspreken niet mogelijk. Kijk ook op www.ermelo.nl/jaikdenkmee.
Woensdag 18 september 2019 19.00 uur		
Politieke Avond
Dit is de eerste echte Politieke Avond: Zes Tafels, Eén Raadsvergadering en 21 raadsleden om een kop koffie mee te
drinken. Ben jij erbij? De agenda vind je in de krant van 11 september. De bijbehorende stukken staan dan online op
www.ermelo.nl/raadsinformatie.
De Politieke Avonden starten om 19.00 uur in het gemeentehuis. Je bent van harte welkom om plaats te nemen op de
publieke tribune bij een Tafel of de raadsvergadering. Ben je niet aanwezig maar wil je wel meeluisteren? Dat kan live
via www.ermelo.nl/luistermee. Wil je meepraten over een onderwerp dat beeldvormend is geagendeerd? Geef dat even
door aan de griffie.
Meer informatie
De agenda met bijbehorende stukken vind je uiterlijk een week voor de vergadering online op
www.ermelo.nl/raadsinformatie. Daar vind je ook het archief met audioverslagen.
Heb je vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie via (0341) 56 71 04 of gemeenteraad@ermelo.nl.

Nieuws
daardoor minder. Vissen raken in
nood of sterven, en er is meer risico
op blauwalg. We roepen inwoners op
om oplettend te zijn en melding te
doen van dode vissen.
Meld dode vissen
Omdat de watertemperatuur stijgt,
wordt het zuurstofgehalte in het
water laag. Hierdoor komen vissen
eerder in nood of sterven zelfs.
Zie je dode of zieke vissen?
Meld dit dan bij het waterschap.
Dit kan tijdens kantooruren bij
het klantcontactcentrum via
(055) 527 2600 en buiten kantoor-

Verwijdering fout geparkeerde fietsen station
Rondom het NS-station en snackbar
De Halte staan dagelijks fietsen fout
geparkeerd. De fietsen staan buiten de
fietsenrekken, of zelfs buiten de
stalling geparkeerd. Hier hebben
vooral ouderen, gehandicapten en
hulpdiensten last van. Om die reden
verwijderen we regelmatig (brom)
fietsen die buiten de fietsenrekken
geplaatst zijn. Op donderdag 29
augustus controleren we weer en
verwijderen we de verkeerd gestalde
fietsen.

Wil je meer weten over deze en andere evenementen in Ermelo? Kijk dan op
www.ermelobuitenleven.nl.

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.

Commissie Omgevingskwaliteit
Wil je er graag bij zijn als een bouwplan bij je in de buurt wordt behandeld in de
commissie? Dat kan, want de vergaderingen zijn openbaar. Op maandag 26
augustus ben je van 09.00 tot 12.30 uur van harte welkom in het
gemeentehuis, Zaal Leuvenum. Op www.ermelo.nl/omgevingskwaliteit vind je
welke punten er op de agenda staan.

Commissie voor Bezwaarschriften

Dode vissen en blauwalg

Het is al een lange periode warmer en
droog. De kwaliteit van water in
sloten, beken en zwemplassen wordt

•	Oogstfeest, Oude Nijkerkerweg 21 – za 24 augustus, 10.00-20.00 uur
• Friday Night Live, Pauwenplein – vr 30 augustus, vanaf 19.00 uur
• Groevenbeek Klassiek, Putterweg – vr 30 augustus, 20.15-22.30 uur
•	Eat ’n Beat, Stationsstraat/ ’t Weitje – za 31 augustus, 12.00-23.00 uur

uren op het calamiteitennummer via
(055) 527 2272. Dit nummer is
24 uur per dag bereikbaar.
Vermoeden blauwalg in vijver
Lange Haeg
Blauwalgen ontwikkelen zich als de
temperaturen in de zomer hoger zijn.
De blauwalgen zijn te herkennen aan
een drijflaag op het water. Mensen of
dieren die in aanraking komen met
de blauwalg, kunnen daar ziek van
worden. De vijver langs de lange
Haeg wordt nu onderzocht in
verband met een vermoeden van
blauwalg.

Op donderdag 29 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 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.

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.

Wij zoeken een nieuwe collega!
• Junior projectleider openbare ruimte 32 uur
Kijk voor meer informatie op www.ermelo.nl/vacatures

Samen

Bevlogen

Betrouwbaar
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Wendbaar

