G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 18 september 2019

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen
Verleende objectontheﬃng

• 13 september 2019 Julianalaan 36: voor
een bouwkeet, mobiel toilet en

bouwmaterialen van week 38 tot en met
week 44 (16 september tot en met 1
november)

Belanghebbenden kunnen binnen zes

weken ingaande op de dag na bekend-

making van het besluit (datum hierboven

• Kozakkenkamp 29 en 31: voor het

Verlenging beslistermijn met 6 weken

• Da Costalaan 4: voor het kappen van 2

• 10 september 2019 Dokter van Dalelaan

plaatsen van een erfafscheiding
berken

• Harderwijkerweg 20: voor het kappen
van een beuk

• Ds. Medenbachweg 7: voor het bouwen
van een bijgebouw

(verdaging omgevingsvergunning)

66: voor het tijdelijk plaatsen van 5

vlaggenmasten in park De Hooge Riet en
2 vlaggenmasten plus frame in tuin Villa
Korper Seba

• Stationsstraat 129: voor het plaatsen

Belanghebbenden kunnen binnen zes

• Prins Hendriklaan ongenummerd (nabij

making van het besluit (data hierboven

van reclame aan de gevel

nummer 18): voor het bouwen van een
woning

• Vondellaan 24: voor het bouwen van een
carport

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
de burgemeester, Postbus 500, 3850 AM
Ermelo. Het indienen van een bezwaar-

schrift 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.
Melding sloop/asbest

• 2 september 2019 Eendenparkweg 12:
voor het slopen van diverse opstallen

• 1 september 2019 Kerklaan 19: voor het
verwijderen van asbest uit een
bijgebouw

• 5 september 2019 Navobi B.V., Jhr Dr C J
Sandbergweg 7: voor het verwijderen
van asbest uit dakbeschot

Wil je informatie op maat over de inzameling
en ophaaldagen van je afval?
Download de app Afvalwijzer op www.mijnafvalwijzer.nl.

Toekennen huisnummer

• 5 september 2019: toekennen

huisnummer aan een bedrijfswoning
Tolweg 26B

• 13 september 2019: intrekken

Telgterpoort 1 en 3 en toekennen

genoemd) 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

Verleende omgevingsvergunning

• 9 september 2019 Garderenseweg
174A: voor het plaatsen van een
tijdelijke woonunit

• 10 september 2019 Ericalaan 25: voor
het plaatsen van een dakkapel in de
voorgevel

kunt u wanneer u een bezwaarschrift

• 11 september 2019 Koningin Emmalaan

verzoeken een voorlopige voorziening te

• 12 september 2019 Prins Hendriklaan 3:

voorzieningenrechter van de rechtbank

• 12 september 2019 Harderwijkerweg

indient, de voorzieningenrechter

treﬀen. U dient het verzoek in bij de
Gelderland, locatie Arnhem, sector

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

Melding klein evenement

• 13 september 2019: wijziging op de

geaccepteerde melding klein evenement

7: voor het kappen van 2 eiken

voor het kappen van 5 grove dennen
157: voor het bouwen van een
bedrijfsgebouw

• 12 september 2019 Burgemeester

Vitringalaan 6: voor het vergroten van
een woning en schuur

• 12 september 2019 Kozakkenkamp 29

en 31: voor het plaatsen van erfafscheiding

voor het houden van een ANWB-

• 12 september 2019 Ds. Medenbachweg

Varenlaan/Bovistlaan). Het wordt

• 12 september 2019 Zeeweg 5: voor het

Streetwise aan de Drieërweg (tussen
gehouden op 9 oktober 2019 van 8:30

tot 12:00 uur in plaats van 27 september
2019 van 8:30 tot 12:00 uur

Bouwen
en omgeving
Aanvraag omgevingsvergunning

• Rengersland 34: voor het plaatsen van

een dakkapel op het achterdakvlak van
de woning

• Jacob Catslaan ongenummerd (nabij

nummer 73 en 75): voor het kappen van
4 grove dennen

7: voor het bouwen van een bijgebouw
wijzigen van de functie om toegang te

Telgterpoort 1 tot en met 6 in verband
met herindeling pand begane grond

Nieuws
Andere verzamelplaats
ʼHelpen op de heiʼ
De hei groeit langzaam dicht. Om
dit te voorkomen, moeten er
struikjes en boompjes worden
gesnoeid en verwijderd. We riepen
inwoners op om 5 oktober op de
hei te komen helpen. En daar werd
heel enthousiast op gereageerd: wel
125 inwoners hebben zich
aangemeld! Door de grote
belangstelling is de verzamelplaats
veranderd. Alle helpers worden om
08.30 uur bij de parkeerplaats van
Calluna verwacht.

verschaﬀen voor auto's richting de autowasstraat

• 12 september 2019 Zeeweg 158: voor

het vervangen van de bedrijfswoning en
het herinrichten van het terrein

Gedeeltelijk verlenen omgevingsvergunning

• 6 september 2019 Vondellaan 30: voor
het kappen van een eik en een grove
den

Agenda
Zien, doen en beleven
• Weekmarkt, Raadhuisplein di 24 september, 08.00 – 12.30 uur
• Burendag en verkiezing De Leukste Straat van Ermelo, straten Ermelo
za 28 september
• Heideloop Groevenbeekse Heide, start bij Herderlaan 51
za 21 september, start om 10.00 uur
Wil je informatie over meer evenementen in Ermelo? Kijk dan op
www.ermelobuitenleven.nl.

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester gaat op dinsdag 24 september niet door.

Commissie voor Bezwaarschriften
Op donderdag 19 september 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.

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
23 september 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.

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 25 en 26 september oefenen militairen van de Koninklijke Landmacht in het
gebied tussen de plaatsen Huizen, Ermelo, Ede en De Bilt. De militairen
verplaatsen zich individueel en als groep te voet, op de ﬁets en per roeiboot.
Ook wordt gebruik gemaakt van wielvoertuigen zoals een vrachtauto YA-4442
en VW Amaroks.

Snoeiafval ophalen
Heb je snoeiafval dat niet in de GFT-container past? Je kunt dit gratis aﬂeveren
bij afvalbrengcentrum Kamphorst aan de Rodeschuurderwegje 26-28. Wanneer
je het snoeiafval niet zelf kunt brengen, kun je het gratis laten ophalen door ABL
Boomverzorging. Woensdag 25 september is de eerstvolgende ophaaldag voor
snoeihout. Je kunt je voor deze service aanmelden via ablsnoeihout@outlook.
com of (0318) 61 42 27. Vermeld bij aanmelding het exacte ophaaladres.
Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op dinsdag 24 september. Kijk voor meer
informatie en de spelregels op www.ermelo.nl/snoeiafval.

Onderhoud aan de Putterweg
Vanaf 25 september tot 4 oktober
voert de provincie onderhoud uit
aan de Putterweg (N303). Tussen
het wokrestaurant in Putten en de
rotonde (Ericalaan/Hamburgerweg)
in Ermelo wordt het asfalt
vervangen. De verwachting is dat de

werkzaamheden uiterlijk 4 oktober
klaar zijn. De overlast voor het
wegverkeer wordt zoveel mogelijk
beperkt.
Kijk voor meer informatie en
omleidingen op www.gelderland.nl/
N303-Putten-Ermelo.
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Nieuws
Help anderen op weg naar duurzaam wonen
welkom. Ook als je net pas bent
begonnen met verduurzamen, kun je
meedoen. Voor veel mensen is het
energiezuinig maken van hun woning
een stappenplan. Het is dan prettig
om een voorbeeld te kunnen volgen.
Misschien heb jij de informatie
waarmee je een ander op weg helpt.

Op zaterdag 2 en 9 november vindt
voor de 7e keer de Duurzame Huizen
Route plaats. Huiseigenaren in heel
Nederland openen hun deuren en
inspireren anderen over duurzaam
wonen. Woon je in Ermelo en heb je
duurzame maatregelen voor je
woning genomen? Doe dan mee!
Deel jouw verhaal over duurzaam
wonen
Van radiatorfolie, dak- en
gevelisolatie tot een volledig
energieneutraal huis. Tijdens de
Duurzame Huizen Route is elk
verhaal over duurzaam wonen

Aanmelden voor de Duurzame
Huizen Route
Al meer dan 1.300 huiseigenaren
gingen je voor en delen hun
woonverhaal via de Duurzame Huizen
Route. Heb je duurzame en
besparende maatregelen genomen en
vind je het leuk om anderen daarover
te vertellen? Meld je woning dan aan
via www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden.
Maak kans op een prijs
Open je je huis op zaterdag 2 en/of 9
november? Of ga je zelf ergens op
bezoek? Dan maak je kans op een
weekend weg in de Vlaamse
Ardennen.

UITNODIGING INFORMATIEBIJEENKOMST
ERMELO AARDGASVRIJ

In heel Nederland maken we stap voor stap de omslag naar aardgasvrij wonen. De overheid heeft in het Klimaatakkoord bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Daarom gaan we ook in Ermelo
op zoek naar andere manieren om ons huis en tapwater te verwarmen. Het lijkt nog ver weg. Toch is het belangrijk
dat we er nu al samen over nadenken.

Denk met ons mee over de warmtevisie
In Ermelo zijn we al aan de slag in de Wijk van de Toekomst, een deel van wijk West. Maar ook voor andere wijken
moeten we plannen maken. Deze plannen leggen we vast in een warmtevisie. Hierin staat onder andere voor elke
wijk wat de beste alternatieven zijn voor aardgas. Wil je met ons meedenken over de op te stellen warmtevisie?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst, praat mee en laat je informeren.
We nodigen je van harte uit op maandag 30 september in de Dialoog. We informeren je over de warmtevisie en
horen graag hoe jij betrokken wilt worden bij een aardgasvrij Ermelo. We spelen een interactieve quiz. Wil je een
smartphone of tablet meenemen?

Programma
19.45 uur
20.00 uur
20.10 uur

Staat jouw ﬁets te lang op het station?
In de ﬁetsenstalling van het station
mag je ﬁets maximaal 28 dagen
staan. Veel ﬁetsen staan hier langer.
Zo zijn er voor andere reizigers
minder of geen plekken. Daarom
controleren wij op ﬁetsen die te lang
geparkeerd staan.
We verwijderen ﬁetsen met een
label
Een paar weken geleden hebben we
een label gehangen aan alle ﬁetsen in
de stalling van het station. Zo kunnen
we zien hoe lang een ﬁets daar staat.
Na 28 dagen verwijderen we de

ﬁetsen waar nog een label aan hangt.
Dit gebeurt op 23 september. Op
deze manier komt er weer ruimte in
de stalling vrij.
Haal je ﬁets op en voorkom
verwijderen
Fietsen die we verwijderen, brengen
we naar Proson. De eigenaren kunnen
hun ﬁets daar tegen betaling en met
een passende ﬁetssleutel ophalen.
Staat jouw ﬁets al langere tijd op het
station en wil je voorkomen dat wij
hem wegbrengen? Haal je ﬁets dan zo
snel mogelijk zelf op.

20.30 uur
21.00 uur
21.15 uur

Inloop
Opening door wethouder
Meer informatie over de warmtevisie:
• Waarom een warmtevisie?
• Wat is de warmtevisie?
• Welke oplossingen zijn er?
• Wat is het lokale beeld?
• Welke wijk is wanneer aan de beurt?
• Wat betekent dat voor jou?
Interactief gesprek
Vragen en afsluiting
Napraten met een drankje

Aanmelden
We hopen je te zien op
maandag 30 september.
Meld je aan via duurzamer@ermelo.nl of
bel met (0341) 56 73 21.

Kijk voor meer informatie op
www.ermelo.nl/ermeloaardgasvrij

Ermelo duurzamer

Wordt jouw straat ʻDe Leukste Straat van Ermeloʼ?
Op zaterdag 28 september viert heel
Nederland weer Burendag. Op deze
dag organiseren inwoners hun eigen
straat- of buurtfeest. In Ermelo heeft
Burendag een extra feestelijk tintje,
met de verkiezing ʻDe Leukste Straat
van Ermeloʼ. Doet jouw straat al mee?
Scoor punten met je straatfeest
Het Leefbaarheidsteam kiest op
Burendag welke straat zich ʻDe
Leukste Straat van Ermeloʼ mag
noemen. Het team bezoekt, samen
met wethouder Hans de Haan, alle
aangemelde buurten en straten. De
straten scoren punten voor de
activiteiten, sfeer, samenwerking,
originaliteit en het algehele plaatje

van het straatfeest. De winnende
straat wint de titel én een leuk
winterpakket!
Wil je ook meedoen? Meld je aan!
Organiseer je samen met je buren
een leuk straatfeest? En wil je kans
maken op de titel ʻDe Leukste Straat
van Ermeloʼ? Meld je dan aan via
www.ermelo.nl/burendag.

De verkeersoverlast blijft beperkt
De sloop wordt gedaan door
aannemer Van den Berg. De
werkzaamheden gaan ongeveer vijf
weken duren. De planning van de
werkzaamheden wordt zoveel
mogelijk afgestemd op de

ONDERZOEK ‘GELUID BIJ EVENEMENTEN’
Elk jaar worden in de gemeente Ermelo meerdere muziekevenementen georganiseerd. Van kleine
evenementen in buurten tot grotere evenementen in het centrum van Ermelo. Waar de ene inwoner
geniet van een (muziek)evenement om de hoek, ervaart een andere inwoner datzelfde evenement
als hinderlijk vanwege het geluid.
Wij vinden de ideeën van onze inwoners heel waardevol. Daarom hielden we in juni een inloopbijeenkomst over ‘geluid bij evenementen’. Ook hebben we online onderzoek naar dit onderwerp gedaan, via
een enquête. Zo proberen we goed inzicht te krijgen in hoe de inwoners en bezoekers de verschillende
evenementen beleven.

Start sloop oude schoolgebouw
Vanaf maandag 23 september wordt
het oude gebouw van de Prins
Willem Alexanderschool (RKPWA)
gesloopt. Het deel waar Vuvera en
de kledingbank in zitten, blijft
voorlopig nog bestaan. Na de sloop
wordt het oude schoolterrein
tijdelijk ingericht.

UITNODIGING BIJEENKOMST RESULTATEN

schooltijden. Zo blijft de
verkeersoverlast beperkt. Via een
bouwroute rijdt het bouwverkeer
van en naar de bouwplaats. Op
www.ermelo.nl/werkzaamheden
vind je een kaart van de bouwroute.

Bijna 1200 mensen hebben de online enquête ingevuld. De uitkomsten van de enquête willen we graag
tijdens deze bijeenkomst met je delen.
Je bent van harte welkom op

maandag 7 oktober van 18.30 tot 19.30 uur
in de Theaterzaal van De Dialoog, Raadhuisplein 4

Het oude schoolterrein wordt
tijdelijk ingericht
Na de sloop van de school wordt
het oude schoolterrein tijdelijk
ingericht. Een werkgroep van
omwonenden maakt hiervoor een
ontwerp. Waardevol groen en
speeltoestellen blijven in het
ontwerp bewaard.
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