G E ME E N T E E R ME L O
INF O R ME E R T
Woensdag 18 maart 2020

Officiële
bekendmakingen
Algemene
bekendmakingen

Verleende evenementenvergunning

• 12 maart 2020 Schoolweg 125: voor het
organiseren van ‘Festival In de Rimboe’
op 21 mei 2020 van 14:00 tot 23:30

uur. Tevens is er een ontheﬃng artikel

35 Drank- en Horecavergunning en een
ontheﬃng geluid artikel 4:6 APV
verleend.

• 12 maart 2020 Veldwijk 75 (het terrein
van GGz Centraal, nabij gebouw

Berkenhof): voor het organiseren van een
zomermarkt

Gelderland, locatie Arnhem, sector

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

Bouwen
en omgeving
Aanvraag omgevingsvergunning

• Horster-Engweg 18: voor het plaatsen
van een paardenbak

• Kawoepersteeg 23: voor het kappen van
6 eiken

• Varenlaan 137 t/m 159 en 152 t/m 174,

vervangen van de daken

• Lion Cachetstraat 11: voor het plaatsen

gebruiken van het kinderdagverblijf
(uitgebreide procedure)

U blijft welkom in ons gemeentehuis, maar uitsluitend na
telefonische afspraak en dan graag alleen voor de zaken
die niet kunnen wachten én die niet digitaal mogelijk zijn.
Wij zijn per telefoon bereikbaar via (0341) 567 321 en per
mail via gemeente@ermelo.nl.
Als u toch persoonlijk het gemeentehuis moet bezoeken,
dan verzoeken wij u bij binnenkomst uw handen te
ontsmetten en afstand tot andere mensen te houden.
Op www.ermelo.nl/coronavirus vindt u het laatste nieuws
(updates), vragen en feiten over de situatie in Ermelo.

• Oranjelaan 16: voor het kappen van
4 grove dennen

voor het openstellen van Tuincentrum De

• Ds. Medenbachweg 40: voor het

Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en

• Watervalweg 169: voor het bouwen van

verbouwen en vergroten van de woning
een schuur en een veranda

Intrekken aanvraag op verzoek aanvrager

weken ingaande op de dag na bekend-

making van het besluit (data hierboven

• Horsterweg 7: voor het bouwen van een
schuur met carport en overkapping

genoemd) een bezwaarschrift indienen bij

U kunt de aanvragen inzien bij de afdeling

wethouders van Ermelo, Postbus 500,

afspraak via www.ermelo.nl/afspraak of

het college van burgemeester en

3850 AM Ermelo. Het indienen van een

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen

geen opschortende werking. Indien

bel (0341) 56 73 21.

Verleende omgevingsvergunning
• 10 maart 2020 Prins Clauslaan 3: voor

indient, de voorzieningenrechter

• 11 maart 2020 Zeeweg ongenummerd

verzoeken een voorlopige voorziening te

treffen. U dient het verzoek in bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank

(3 per locatie)

• 10 maart 2020 Horsterweg 40: voor het

aanpassen van de installatie (gemeentelijk monument)

• 10 maart 2020 Russulalaan 7: voor het

wijzigen van de voor- en zijgevel van de
woning

plaatsen van schuifbare balkonbeglazing
het plaatsen van een erker

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

Melding Activiteitenbesluit
• 30 januari 2020 Liander N.V.

(700950/72-D-029), Oude Telgterweg

genoemd) een bezwaarschrift indienen bij

168: voor het vervangen van oude

het college van burgemeester en

dubbelstraats DS 7 007 950 door 2 x

wethouders van Ermelo, Postbus 500,

een enkelstraats DS 9 024 137 voor het

3850 AM Ermelo. Het indienen van een

reduceren van de gasdruk van 8 bar

bezwaarschrift heeft in de meeste gevallen
geen opschortende werking. Indien

onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt
kunt u wanneer u een bezwaarschrift

naar 100mbar

• 26 februari 2020 Tankstation Maas Hop,
Zeeweg 1: voor het bouwen van een

indient, de voorzieningenrechter

nieuwe autowasstraat op het bestaande

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.

perceel

Melding sloop/asbest
• 28 februari 2020 Russulalaan 30: voor

het verwijderen van asbest en het deels
slopen van het hoofdgebouw

• 2 maart 2020 Putterweg 232: voor het
verwijderen van asbest uit een woning

Agenda
In verband met de nieuwe coronamaatregelen worden alle evenementen afgelast tot en met 6 april.
De bijeenkomsten die we eerder op de gemeentepagina hebben gemeld, gaan in die periode dan ook
NIET door. Ook vervallen al onze (inloop)spreekuren, raadsvergaderingen en politieke avonden tot nadere
berichtgeving.

Nieuws
Beste inwoners van Ermelo,
Nederland en dus ook Ermelo is
getroffen door een uitbraak van het
coronavirus. Het Rijk heeft
verregaande maatregelen genomen
om dit virus in te dammen. Dit heeft
consequenties voor u en uw
naasten. De komende weken zullen
we met elkaar in ons sociale leven
terughoudend moeten zijn. Laten
we met elkaar zorgen dat we de
richtlijnen van het Rijk en het RIVM
volgen. Als burgemeester doe ik een
dringende oproep hiertoe.

met elkaar volop actief om die zorg
te verlenen die noodzakelijk is. Weet
dat wij allen hier veel waardering
voor hebben en u daarbij zoveel
mogelijk willen steunen.
Ik wens iedereen veel wijsheid en
voornamelijk gezondheid toe. Ik
vertrouw op uw ﬂexibiliteit en
medewerking om deze crisis samen
het hoofd te bieden. Ik wil iedereen

vragen om zoveel mogelijk - op
afstand - om te zien naar ouderen
en kwetsbaren, bijvoorbeeld per
telefoon, per mail of app.
Voor hen die reeds getroffen zijn
door het virus, wens ik u veel
sterkte en beterschap toe.
Hartelijke groet,
Andre Baars, burgemeester

Ook vraag ik u om terughoudend te
zijn in het halen van boodschappen
en zeker niet te gaan hamsteren.
Hier is namelijk, zoals zowel het
Rijk als de supermarktorganisaties aangeven, geen
noodzaak toe. Er is immers
voldoende voorraad in de
distributiecentra en winkels.
Ook wil ik mijn bijzondere
waardering uitspreken aan de vele
zorgverleners in de ziekenhuizen,
verpleeghuizen, thuiszorg en bij de
huisartsen / apotheken. U bent
onder bijzondere omstandigheden

Publiekszaken. Maak hiervoor een

onverwijlde spoed dat noodzakelijk maakt

kunt u wanneer u een bezwaarschrift

tijdelijk plaatsen van 18 vlaggenmasten

van een dakkapel

als mogelijk digitaal en per mail te onderhouden.

Belanghebbenden kunnen binnen zes

Dalelaan/ Stationsstraat: voor het

Belanghebbenden kunnen binnen zes

• Wiekslag 25: voor het brandveilig

Wij vragen u daarom contacten met de gemeente zoveel

uur

Hendriklaan en hoek Dokter van

• 11 maart 2020 Horsterweg 188: voor

ook het functioneren van de gemeente Ermelo.

Tweede Pinksterdag van 10:00 tot 17:00

Jacob Catslaan, Harderwijkerweg/ Prins

en Bosbeslaan 30 t/m 44: voor het

de aanpak van het coronavirus. Deze maatregelen raken

Struukakkers in 2020 op Tweede

Putterweg/Ericalaan, Leuvenumseweg/

• 10 maart 2020 Hanengewei 97: voor het

30 t/m 52, Zonnedauwlaan 17 t/m 27

Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen in

11 maart 2020 Oude Nijkerkerweg 167:

Oude Nijkerkerweg, Putterweg/'t Weitje,

Wikkelaan 2,4, 23 t/m 45, 10 t/m 24 en

Maatregelen om verspreiding
coronavirus tegen te gaan

Verleende ontheﬃng winkeltijdenwet

• 10 maart 2020 Rotonde Telgterweg/

het kappen van een vliegden

(nabij nummer 5): voor het kappen van
3 eiken en 1 paardenkastanje

Digitale aangifte geboorte is nu mogelijk
Vanaf 16 maart is het bij de gemeente Ermelo mogelijk om digitaal aangifte van geboorte te doen. Een digitale
geboorteaangifte mag alleen gedaan worden (met DigiD) door de moeder, de vader of de meemoeder. Om de
geboorte door te geven heeft u het volgende nodig:
1. Het bewijs van geboorte (verklaring van verloskundige of (huis)arts.
2. Eventueel een kopie van de erkenningsakte.
3. Als er sprake is van een onbekende donor: een ouderschapsverklaring voor meemoederschap.
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Nieuws
Bijeenkomsten en evenementen afgelast
In verband met de nieuwe
coronamaatregelen worden alle
evenementen afgelast tot en met 6
april. Kijkend naar evenementen van
de gemeente, dan gaat het
bijvoorbeeld om de Boomfeestdag
op 18 maart, de Afvalopruimdag op
21 maart, de Kick-Off bijeenkomst
Sportakkoord op 23 maart, de

bewonersavond Wijk van de
Toekomst op 23 maart, de
Inspiratieavond ‘mobiliteit’ op 26
maart en alle spreekuren van
burgemeester en wethouders. Ook
alle (inloop)spreekuren vervallen tot
nadere berichtgeving.
Deze lijst met voorbeelden is
uiteraard niet volledig.

Nieuwe noodverordening
De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,
Ton Heerts, heeft op maandag 16 maart een nieuwe noodverordening
vastgesteld. Deze Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland 2020 maakt het mogelijk om binnen de veiligheidsregio
de maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen
te gaan, te kunnen handhaven.
Kijk voor de volledige tekst van de verordening op
www.ermelo.nl/coronavirus.

Groepsvaccinatieprogramma 4- tot 18-jarigen uitgesteld tot najaar 2020
Vanaf 16 maart 2020 onderbreekt
GGD Noord- en Oost-Gelderland
het Rijksvaccinatieprogramma voor
alle 4- tot 18-jarigen in de 21
gemeenten in de regio. Voor Ermelo
stonden vaccinaties gepland op 8
april. De BMR/DTP en HPVvaccinaties worden verplaatst naar
het najaar van 2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door
maar op kleinere schaal en op een
ander moment.
Uitstel door coronavirus
De reden voor het uitstel is dat de
GGD alle capaciteit nodig heeft voor
de inzet tegen het coronavirus. Ook
geeft de GGD hiermee gehoor aan
de oproep met niet meer dan
honderd mensen tegelijk op één
locatie te zijn. De BMR/DTP en
HPV-vaccinaties zijn standaardvaccinaties die uitgesteld kunnen
worden tot het najaar van 2020. De

kinderen en hun ouders/verzorgers
krijgen bericht over de nieuwe
vaccinatiedata.
Nieuwe planning vaccinaties voor
meningokokken
De meningokokkenvaccinaties
horen bij een uitbraakmaatregel,
daarom worden deze vaccinaties
nog wel gegeven. Voor de meningokokkenvaccinaties stelt de GGD wel
een nieuwe planning en werkwijze
op, deze vaccinaties vinden in ieder
geval plaats vóór juli 2020.

Reguliere spreekuren en
individuele vaccinaties 0-4 jaar
Reguliere spreekuren en individuele
vaccinaties voor 0- tot 4-jarigen
gaan wel door. Vragen hierover kunt
j stellen aan de lokale JGZ 0-4
afdeling van uw woonplaats.
De situatie kan van dag tot dag
veranderen houd daarom
www.rijksoverheid.nl/corona of
www.rivm.nl/coronavirus in de
gaten.
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