www.zoetermeer.nl

Kalender
29 juni
Veteranenavond
5 juli
Sportgala
Een overzicht van
alle evenementen in
Zoetermeer vindt u op:
www.zoetermeerbruist.nl

Stadsnieuws: officiële publicatie van de gemeente Zoetermeer

Genomineerde Zoetermeerse
sportkampioenen
In Zoetermeer wonen vele getalenteerde sportkampioenen. Om deze
sportkampioenen in het zonnetje te zetten, huldigt de gemeente ze tijdens het
Festival Bodega Norton Culinair Zoetermeer op vrijdag 5 juli. Alle Zoetermeerse
sporters die in 2018 minimaal een Nederlands kampioenschap hebben gewonnen,
worden gehuldigd. Daarnaast komen enkele van deze sporters in aanmerking voor de
titel Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporttalent van 2018. Ook is er een prijs
voor de meest maatschappelijke sportaanbieder. Iedereen is welkom vanaf 19:00 uur
op de Markt in Zoetermeer. Het officiële programma start om 19.30 uur.

20 juni 2019

Wie ben ik?
De gemeenteraad is er voor u! De raad beslist in
grote lijnen wat er moet gebeuren in Zoetermeer
en controleert of burgemeester en wethouders
hun werk goed doen. De Zoetermeerse
gemeenteraad bestaat
uit 39 raadsleden. Zij
vertegenwoordigen u als
inwoner van Zoetermeer.
Maar kent u ze al? Via
het Stadsnieuws krijgt
u elke week een korte
kennismaking met 1 van de
39 raadsleden.
Deze week:
Véronique Frinking (57),
fractievoorzitter CDA
Wijk: De Leyens

E www.facebook.com/cda.zoetermeer

Colofon
Gemeente Zoetermeer
Stadhuisplein 1 &
Engelandlaan 502
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer
www.zoetermeer.nl
www.twitter.com/
gemzoetermeer
www.facebook.com/
gemeentezoetermeer
WhatsApp
06-55 44 99 55
Telefoon 14 079

Dit zijn de genomineerden:
Sporttalent
Eline Gabrielle - IJshockey
Kyvan Rietkerk - Tennis
Wissal el Boudakhani - Karate

Sportman
Ferry Wortman - Kyokushin karate
Sean Niewold - Zwemmen
Tom Molenaar - Jiu-Jitsu

Sportploeg
Het Nederlandse Herenteam Curling
Zoetermeer PWA – Curling
Meisjes Junioren B Ilion - Atletiek
SV DSO JO15 - Voetbal

Meest maatschappelijke sportaanbieder
Sport en Spelvereniging De Meerbloem
Sportief Wandelgroep Zoetermeer Wandelen
Stichting Budo Kai Sai – Karate

Sportvrouw
Mandy Flink – IJshockey
Mirela Demireva - Atletiek/hoogspringen
Yara van Kerkhof - Schaatsen/Shorttrack

Kijk voor meer informatie op:
www.sportgalazoetermeer.nl.

Kom ook naar het ‘Zomerfeest’ op
De Balijhoeve

Publieksplein
Uitsluitend op afspraak
Engelandlaan 502
www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie
Telefoon 14 079

‘Als dochter van een voormalig politicus is politiek
mij met de paplepel ingegoten. Ik vind het heel mooi
om me als raadslid in te zetten voor Zoetermeerders.
Omdat je in dezelfde stad woont, sta je heel dicht bij
de mensen. Ik weet wat Zoetermeerders meemaken,
en zie en hoor hoe iedereen elkaar ervaart. Dat
neem ik dan ook mee bij mijn besluitvorming in
de gemeenteraad. Ik maak me sterk voor goede
zorg voor ouderen, mantelzorgers en voor jeugd en
gezinnen. Iedereen verdient een sterke basis en steun
in moeilijke tijden. Mijn partner, mijn twee kinderen en
hun partners geven mij die sterke basis. Dat geeft mij
inspiratie om Zoetermeer voor iedereen een thuis te
laten zijn.’
Wilt u met Véronique Frinking of een ander raadslid in
contact komen? Of wilt u meer weten over de raad?
Dat kan via www.raadzoetermeer.nl.

Beeldje voor zwerfafvalheld
Wethouder Jakobien Groeneveld heeft vorige week
een bos bloemen en een beeldje aan de heer Vrijdag
overhandigt. En met een bijzondere reden. De heer Vrijdag
prikt al ruim 12 jaar het zwerfafval op in de Waterbuurt.
Meestal zijn dit blikjes en petflessen, maar hij heeft ook
een keer een matras die vanaf een balkon naar beneden
was gegooid opgeruimd. Zijn prikstok repareert hij zelf
en hij doet het werk met plezier. Inwoners die de (woon)
omgeving schoonhouden zijn waardevol voor de stad.
Daarom zet de projectgroep Schoon is gewoon deze
inwoners in het zonnetje.

Meldingen openbare
ruimte
www.zoetermeer.nl/
contactformulier
Spoedmeldingen:
tussen 17.00 - 08.00 uur
en in het weekend:
14 079
Wegwerkzaamheden
www.zoetermeer.nl/
wegwerkzaamheden
Meldpunt Veilig Thuis
Telefoon 0800-2000
24 uur per dag/
7 dagen per week.
veiligthuishaaglanden.nl
Meldpunt Bezorgd,
tijdens kantooruren
Telefoon 070-353 7291

Hebben u en uw kinderen de zomer in de bol en zin in een Zomerfeest? Kom dan
zondag 23 juni van 13.00 tot 16.00 uur, naar stadsboerderij De Balijhoeve! Voor
jong en oud zijn er allerlei activiteiten. Doe mee met verschillende oud-Hollandse
spelletjes, knutselen, kaarsen maken met de imker en een dierenspeurtocht. Een
zomerfeestspelletjeskaart kost € 3,-. Meer informatie www.stadsboerderijen.org.

facebook.com/gemeentezoetermeer
twitter.com/gemzoetermeer

Zet alvast in de agenda
Datum
20 - 27 jun
22 jun
23 jun
24 jun
26 jun
20 - 27 jun
20 - 27 jun
26 jun
22 en 23 jun
21 en 26 jun
22 en 23 jun
20 - 27 jun
20 - 27 jun

Tijd
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
Gesloten
13.00 - 16.00 uur
10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur
14.00 - 16.00 uur
13.00 - 16.00 uur
15.30 uur
10.00 uur
15.30 uur
10.00 - 16.00 uur

20 - 27jun
20 - 27 jun

Verschillend
24/7

Activiteit
Binnen- en buiten spelen
Libelle maken
3D Vlinder
Kikker knutselen
Dieren bezoeken en verzorgen
Dieren bezoeken en verzorgen
Knutselen
Zomerfeest
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Voedertijd (meehelpen voeren)
Dierenspeurtocht (Nieuw),
ophalen in het winkeltje
Zoethout
Natuurtuin open

Locatie
Speelboerderij Het Buitenbeest

Kosten
Gratis
Gratis
Gratis

Speelboerderij Het Buitenbeest
Stadsboerderijen De Balijhoeve en De Weidemolen
De Weidemolen en De Balijhoeve
De Balijhoeve
De Balijhoeve (spelletjeskaart)
De Weidemolen
De Weidemolen
De Balijhoeve

Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
€ 3,Gratis
Gratis
Gratis

Verschillend
‘t Westpunt in het Westerpark

Gratis
Gratis

Meer informatie is te vinden op: www.zoetermeer.nl/kalender.

Agenda maandag 24 juni 2019
Op het moment van publiceren van deze agenda kunnen
nog wijzigingen plaatsvinden.
De meest actuele agenda met bijbehorende stukken
vindt u in het Raadsinformatiesysteem Zoetermeer
via www.raadzoetermeer.nl onder de betreffende
vergaderdatum. De vergadering van de gemeenteraad
wordt gehouden in de raadzaal (ingang Engelandlaan
502) van het Stadhuis.
Spreekrecht
Bij raads- en commissievergaderingen is het mogelijk
om voorafgaand aan de vergadering gebruik te maken
van het spreekrecht. Aanmelden voor het spreekrecht
kan tot op de dag van de vergadering uiterlijk tot 12.00
uur. U kunt hiervoor een e-mail toesturen aan griffie@
zoetermeer.nl. Wilt u inspreken? Meer informatie vindt u
op www.raadzoetermeer.nl onder ‘Denk & doe mee’.
Internetuitzendingen
Alle raads- en commissievergaderingen zijn live
te volgen op internet via www.raadzoetermeer.nl.
Alle opnamen kunt u ook achteraf terugzien en/of
beluisteren.
Twitter en Facebook
Volg de raad via twitteraccount @raadzoetermeer of
vindt de raad op Facebook: GemeenteraadZoetermeer.

RAADZAAL
Voorjaarsdebat (deel 1) gemeenteraad
Aanvang: 19.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

Opening en vaststelling agenda
Spreekrecht
Mondelinge vragen
Mededelingen
Afdoening ingekomen stukken
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
Hamerstukken:
a. Raadsvoorstel Benoeming lid raad van toezicht
Stichting SVOZ
b. Raadsvoorstel Begrotingswijziging
beheerbegroting 2019-2022
c. Raadsvoorstel Eindrapportage stadsbrede
samenspraak - gesprek met de stad
d. Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitatie
Reigersblauw
e. Raadsvoorstel Plan van Scholen 2020-2023
f. Raadsvoorstel Vaststellen Huisvestingsverordening
Zoetermeer 2019
g. Raadsvoorstel Hotel Van der Valk Zoetermeer

7. h. Besluitenlijst en notulen van 3 juni 2019
8. Perspectiefnota: eerste termijn van de raad
9. Schorsing tot maandag 1 juli 2019 om 18.00 uur

2019’, op 29 september 2019, APV-EVM20190360
(ontvangen 14 juni 2019)
• Van der Hagenstraat, organiseren evenement
‘Klaverbladloop’ op 10 november 2019, APVEVM20190359 (ontvangen 13 juni 2019)
• Dorpsstraat, organiseren evenement ‘Kaarsjesavond’
op 10 december 2019 APV-EVM20190350 (ontvangen
10 juni 2019)

De bekendmakingen worden gepubliceerd in het
Gemeenteblad: www.officielebekendmakingen.nl.
In het Stadsnieuws staan de bekendmakingen
verkort weergegeven.

Inzien
Inzien kan bij de Omgevingsbalie, Engelandlaan
502. Maak een afspraak via www.zoetermeer.nl/
afspraakomgevingsbalie.

B&W-BESLUITENLIJST
De besluitenlijst van de B&W-vergadering kunt u op
internet bekijken via: www.zoetermeer.nl
Klik op Politiek & Bestuur > College van B&W >
Besluitenlijsten college. De lijst kunt u ook inzien op het
Publieksplein van het Stadhuis.
Adres en openingstijden Publieksplein
(zie colofon)
Bezwaar maken/beroep instellen/zienswijzen
indienen
De officiële bekendmakingen van de gemeente
Zoetermeer staan in het Gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl. Tegen bepaalde
bekendmakingen kunt u zienswijzen indienen of bezwaar
of beroep instellen. Hoe u dat precies doet, leest u op:
www.zoetermeer.nl/bekendmakingen.
Blijf op de hoogte van de bekendmakingen in uw
omgeving via:
• de OmgevingsAlert-app, te downloaden via de App-store
(iOs), via Google Play (Android) of via Windows Store
• de e-mailservice bekendmakingen op Overheid.nl
Op de OmgevingsAlert-app staan alle lokale
bekendmakingen van de gemeente, provincie en
waterschappen.
Een bekendmaking kunt u op afspraak inzien bij
de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de
Engelandlaan 502. Maak hiervoor een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie.

APV-VERGUNINGEN
Aangevraagd
• Noord Aa strand, organiseren evenement
‘Beachvolleybal Spektakel’ op 7 september 2019,
APV-EVM20190346 (ontvangen 7 juni 2019)
• Promenadeplein, organiseren evenement ‘A Summer
Gospel Celebration’ op 3 augustus 2019, APVEVM20190342 (ontvangen 7 juni 2019)
• Dorpsstraat e.o., organiseren evenement ‘Geuzendag

Verleend
• Buytenparklaan 7, organiseren evenement ‘Sweet
Lake City Motortreffen’, van 27 tot en met 29
september 2019, APV-EVM20190099 (verleend 11 juni
2019)
• Dobbe-eiland, organiseren evenement ‘Evento
Mediterráneo’, op 20 juli 2019, APV-EVM20190102
(verleend 13 juni 2019)
• Buytenpark evenemententerrein, organiseren
evenement ‘Buytenpark Openluchttheater’, van 10 juli
tot en met 21 juli 2019, APV-EVM20190240 (verleend
18 juni 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een
verleende evenementenvergunning, verwijzen wij u
naar ‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

STEDELIJKE ONTWIKKELING
Coördinatiebesluit verkeersbesluit Olof Palmelaan
Op 11 juni 2019 heeft het college ingestemd om
de coördinatieregeling toe te passen voor het
verkeersbesluit aan de Olof Palmelaan. Deze
regeling maakt het mogelijk om de procedure voor
het verkeersbesluit en de omgevingsvergunning
gelijktijdig te laten lopen met de procedure voor het
bestemmingsplan.
Inzien
Vanaf 21 juni ligt het coördinatiebesluit voor 6 weken ter
inzage bij de Omgevingsbalie . Maak een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie.Het is niet
mogelijk om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te
stellen.
Ontwerpbestemmingsplan en
ontwerpomgevingsvergunning Islamitisch Cultureel
Centrum en ontwerpverkeersbesluit Olof Palmelaan
Het college maakt bekend dat vanaf 21 juni 2019 de
volgende ontwerpbesluiten voor zes weken ter inzage
liggen:
• Ontwerpbestemmingsplan Islamitisch Cultureel

Centrum (bij het ontwerpbestemmingsplan behoort
geen exploitatieplan)
• Ontwerp omgevingsvergunning
• Ontwerp verkeersbesluit
De besluiten rondom het Islamitisch Cultureel Centrum
(ICC) worden gecoördineerd behandeld en voorbereid.
Ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan gaat over een perceel aan
de Olof Palmelaan naast de brandweerkazerne.
Stichting ICZ is van plan om op deze plek een ICC
te bouwen. Dit ontwerpbestemmingsplan en de
omgevingsvergunning maken de bouw hiervan mogelijk.
De ontwerpomgevingsvergunning gaat over:
Ontwerpomgevingsvergunning
De omgevingsvergunning maakt de realisatie van het
ICC mogelijk. De ontwerp omgevingsvergunning gaat
over de volgende activiteiten:
• het bouwen van een bouwwerk
• handelen in strijd met regels van het bestemmingplan
t.b.v. parkeren
• het maken van een uitweg
Ontwerpverkeersbesluit
Om de verkeersveiligheid te waarborgen en te
voorkomen dat de doorgang voor grote (hulp)voertuigen
wordt belemmerd, wordt een parkeerverbod aan de
Olof Palmelaan ingesteld. Voor het instellen van een
parkeerverbod is een verkeersbesluit nodig.
Inzien
Vanaf 21 juni liggen deze stukken 6 weken ter inzage bij
de Omgevingsbalie. Maak een afspraak via
www.zoetermeer.nl/afspraakomgevingsbalie. Raadpleeg
het ontwerpbestemmingsplan op
www.ruimtelijkeplannen.nl of kijk voor meer informatie
op: www.zoetermeer.nl/moskee.
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Plataanhout
Het college maakt bekend dat vanaf 21 juni 2019 de
volgende ontwerpbesluiten voor 6 weken ter inzage
liggen:
• Ontwerpbestemmingsplan Plataanhout (bij
het ontwerpbestemmingsplan behoort geen
exploitatieplan)
• Ontwerpomgevingsvergunning
Het bestemmingsplan gaat over een perceel aan het
Plataanhout naast kinderdagverblijf het Houtsnipnest.
Vroeger zat hier een basisschool en het plan is dat er
27 appartementen komen. De omgevingsvergunning
maakt het bouwen van een bouwwerk, het aanleggen,
beschadigen of veranderen van een weg, het maken van
een uitweg en het vellen van een houtopstand mogelijk.
Inzien
Omgevingsbalie, Engelandlaan 502 of via
www.zoetermeer.nl/plataanhout.
Bestemmingsplan Dwarstocht 2019
Er wordt een bestemmingsplan voorbereid voor het
gebied Dwarstocht zodat daar 205 woningen kunnen komen. Het college heeft de volgende besluiten genomen:
• Voornemen tot het voorbereiden van een
bestemmingsplan
• M.e.r.-beoordelingsbesluit, er zijn geen belangrijke
gevolgen voor het milieu te verwachten.
• Samenspraakbesluit. Er wordt geen samenspraak
verleend omdat er al een traject doorlopen is.
Inzien
Het m.e.r.beoordelingsbesluit en het besluit om geen
samenspraak te verlenen liggen vanaf 21 juni voor zes
weken ter inzage bij de Omgevingsbalie.
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
tegen een van deze besluiten, verwijzen wij u naar
‘Bezwaar maken / beroep instellen / zienswijzen
indienen’.

VERKEERSBESLUITEN
Nieuw elektrisch oplaadpunt Willem van Cleeflaan
Besloten is twee parkeervakken langs de rijbaan van
de Willem van Cleeflaan, bij lichtmastnummer G7394
(locatie 148) aan te duiden als parkeerplaatsen voor het
opladen van elektrische voertuigen. Daarbij is het voor
andere voertuigen verboden om er te parkeren, of om er
langer te parkeren dan voor het opladen nodig is.
Het locatienummer verwijst naar de locatie op de
‘locatiekaart oplaadpunten elektrische auto’s.’ Deze
kaart vindt u op www.zoetermeer.nl/elektrischvervoer
Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
Besloten is om de parkeerplaats bij Hoogaarskade 2 aan
te wijzen als een gehandicaptenparkeerplaats. Hierop
mag alleen de bewoner parkeren.

KENNISGEVINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
De taken van de afdeling VVH zijn onder andere
vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en
aanverwante regelgeving.
Op de kaart www.zoetermeer.nl/kapaanvragen
is overzichtelijk te zien voor welke bomen een
kapvergunning is aangevraagd. Wilt u meer weten over
bomen in Zoetermeer, kijk dan op www.zoetermeer.nl/
bomen.
Ingediende aanvragen voor een
omgevingsvergunning
• Agaat 89, 2719 GC, aanleggen van kabels en
leidingen, WB20190336 (ontvangen 5 juni 2019)
• Angelagang 7, 2719 AC, plaatsen van een dakkapel,
WB20190329 (ontvangen 4 juni 2019)
• Basalt 65, 2719 TW, vergroten van een dakopbouw,
WB20190351 (ontvangen 11 juni 2019)
• Botterkade 20, 2725 CK, plaatsen van een tuinhuisje
met een veranda, WB20190350 (ontvangen 11 juni
2019)
• Broekwegzijde 195, 2725 PE, plaatsen van een
paviljoen, WB20190347 (ontvangen 9 juni 2019)
• Dr. J. W. Paltelaan 46, 2712 RT, ophogen van het
zolderdak, WB20190345 (ontvangen 10 juni 2019)
• Eufraatstroom 35, 2721 AT, plaatsen van een
dakkapel, WB20190338 (ontvangen 6 juni 2019)
• Golden Delicioushof 5, 2728 KJ, gebruik openbare
ruimte voor het plaatsen van een hijskraan,
WB20190353 (ontvangen 14 juni 2019)
• Hofwegenstraat 33, 2729 JH, handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening voor het overschrijden van
de maximale bouwhoogte, WB20190330 (ontvangen 4
juni 2019)
• Hofwegenstraat 25, 2729 JH, plaatsen van een
damwand aan de achterzijde van de woning,
WB20190334 (ontvangen 5 juni 2019)
• Hofwegenstraat 25, 2729 JH, plaatsen van een
damwand, WB20190344 (ontvangen 5 juni 2019)
• Huygensstraat, bouwen van een
bedrijfsverzamelgebouw met 15 eenheden en plaatsen
van een stalen damwand, WB20190333 (ontvangen 5
juni 2019)
• Lauwersmeer 66, 2729 PK, plaatsen van een
dakkapel, WB20190341 (ontvangen 7 juni 2019)
• Lumeystraat 29, 2722 AN, vergroten van een balkon,
WB20190346 (ontvangen 10 juni 2019)
• Lumeystraat 30, 2722 AN, vergroten van een balkon,
WB20190352 (ontvangen 12 juni 2019)
• Monnikenbos, gebruik openbare ruimte voor het
plaatsen van een vrachtwagen voor scholing van
medewerkers Albert Heijn, WB20190337 (ontvangen 6
juni 2019)
• Oosterheemplein 476, 2721 NJ, vervangen van
reclame bij een geldautomaat, WB20190343
(ontvangen 7 juni 2019)
• Tiamahout 24, 2719 KJ, plaatsen van een kraan
voor het plaatsen van een dakkapel, WB20190348

(ontvangen 9 juni 2019)
• Voorweg 230, 2716 NL, plaatsen van een damwand en
ophogen van de dijk, WB20190332 (ontvangen 5 juni
2019)
• Zanzibarplein 22, 2721 GE, plaatsen van een
gevelreclame, WB20190349 (ontvangen 11 juni 2019)
• Zuidwaarts 9, 2711 HA, vervangen van reclame bij een
geldautomaat, WB20190342 (ontvangen 7 juni 2019)
Inzien
U kunt binnengekomen aanvragen inzien bij de
Omgevingsbalie, Engelandlaan 502. Maak een afspraak
via www.zoetermeer.nl/afspraakmaken. Het is niet
mogelijk om hierover zienswijzen in te dienen.
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)
• Aziëweg, achter Driemasterwerf 17, kappen van een
zieke boom en herplant van een boom elders in de
wijk, WB20190269 (verzonden 13 juni 2019)
• Boeierkade 23, 2725 CH, uitbouwen van de eerste
verdieping van een woning en het plaatsen van twee
dakkapellen, WB20190223 (verzonden 7 juni 2019)
• Bonaire 28, 2721 LJ, plaatsen van twee dakkapellen,
WB20190200 (verzonden 6 juni 2019)
• Broekwegkade, nabij nummer 17, 2725 BX, vervangen
van brug kw19.412, WB20190062 (verzonden 14 juni
2019)
• Buizerdveld 201, 2727 BC, plaatsen van een aanbouw
met een dakterras, WB20190280 (verzonden 14 juni
2019)
• Buizerdveld 199, 2727 BC, plaatsen van een aanbouw
met een dakterras, WB20190281 (verzonden 14 juni
2019)
• Bunshaftlijn 12, 2728 AS, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190169 (verzonden 7 juni 2019)
• Corbuloschans 5, 2728 EV, plaatsen van een
dakopbouw, WB20190149 (verzonden 6 juni 2019)
• Europaweg 4, 2711 AH, plaatsen van een
valbeveiliging, WB20190228 (verzonden 6 juni 2019)
• Godfried Bomanspad, ter hoogte van J.C. Bloemhove,
kappen van een zieke boom en herplant van een
boom, WB20190243 (verzonden 13 juni 2019)
• Hardsteen 83, 2719 TJ, plaatsen van een dakkapel,
WB20190304 (verzonden 7 juni 2019)
• Hunsingo, voor nummer 86 t/m 94, 2716 CL, kappen
van twee bomen vanwege slechte conditie en
onvoldoende groeiruimte, kappen van een boom
vanwege onvoldoende groeiruimte en herplant van
drie bomen, WB20190278 (verzonden 13 juni 2019)
• J.C. Bloemhove, achter nummer 65, 2717 WX, kappen
van een onveilige boom en herplant van een boom,
WB20190245 (verzonden 11 juni 2019)
• Middelwaard 93, 2716 CW, vervangen van
handelsreclame, WB20190214 (verzonden 11 juni
2019)
• Middelwaard 93, 2716 CW, plaatsen van twee
vlaggen, twee gevelreclames, zeventin lichtlijnen,
23 reclamestickers, twee lichtreclames en twee
vuilnisbakken, WB20190181 (verzonden 7 juni 2019)
• Nathaliegang 277A, 2719 CR, plaatsen van
balkonbeglazing, WB20190221 (verzonden 14 juni
2019)
• Parkeiland, bouwen van dertien woningen,
WB20190188 (verzonden 14 juni 2019)
• Postduivenveld 25, 2727 DC, uitbouwen van de
woning, WB20190056 (verzonden 13 juni 2019)
• Potgieterstraat 24, 2712 RM, kappen van vijf bomen
vanwege schaduwoverlast, schade en gevaar en
herplant van vijf bomen, WB20190220 (verzonden 11
juni 2019)
• Van Goghstraat 47, 2712 SK, verbouwen van een
woning, WB20190299 (verzonden 13 juni 2019)
Geweigerde omgevingsvergunningen
• Pernisstraat 71, 2729 EC, plaatsen van een dakkapel,
WB20190122 (verzonden 6 juni 2019)
Bezwaar?
Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift
tegen een verleende of een geweigerde
omgevingsvergunning, verwijzen wij u naar ‘Bezwaar
maken / beroep instellen / zienswijzen indienen’.

Kennisgeving verlenging beslistermijn
• Dorpsstraat 121, 2712 AE, vervangen van lichtreclame
en gevelreclame bij een geldautomaat, WB20190210
(verzonden 6 juni 2019)
• Edelgasstraat 57, 2718 SX, plaatsen van een
lichtreclame, WB20190196 (verzonden 11 juni 2019)
• Sullivanlijn 21, 2728 BR, handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening voor het uitbreiden van een
gezondheidscentrum, plaatsen van een aanbouw,
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kappen van twee bomen en verplaatsen van het
voetpad en fietspad, WB20190139 (verzonden 13 juni
2019)
Verlengde beslistermijn
De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn
is alleen ter informatie. U kunt hier geen zienswijze of
bezwaar tegen indienen.
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de secretaris,
B.J.D. Huykman
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