
Publicatie Gemeente Lelystad 06-03-2019

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de

navolgende vergunningaanvragen en/of meldingen zijn ingediend.

  

Onderwerp: Koningsdag Jeugbrandweer (melding) (e19023)

Aanvrager: Jeugdbrandweer Lelystad

Locatie: Zilverparkkade

datum: 27 april 2019

 

Onderwerp: IJsselmeer Challange (e19024)

Aanvrager: Velomanagement b.v.

Locatie: Oostvaardersdijk

datum: 18 augustus 2019

 

Onderwerp: Koningsnacht en Koningsdag feest bij de Zaak (melding) (e19025)

Aanvrager: Cafe de Zaak

Locatie: Purmer 38

datum: 26 t/m 27 april 2019

 

Onderwerp: De Lelystadse Hippiemarkt 2019 (e19026)

Aanvrager: Wellfair Events

Locatie: Lelybaan

datum: 5 t/m 7 juli 2019

 

Ter inzage

De aanvragen alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf heden twee weken ter inzage.

Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

 

Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende,

gedurende hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, zijn/haar zienswijze met betrekking

tot vergunningaanvragen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze richten tot de burgemeester van de

gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Het is niet mogelijk om een zienswijze over een melding in te dienen.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw zienswijze, kunt u

contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.

  VERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de

navolgende vergunningaanvragen zijn verleend.

 

Onderwerp: 50 Mijls Dualhanded (e19003)

Aanvrager: Watersportvereniging Lelystad-Haven

Locatie: oostvaardersdijk naast locatie 59

datum: 26 april 2019 t/m 27 april 2019

ingangsdatum 26 februari 2019

 

Terinzage

Het besluit alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag nadat het besluit verzonden is

(hier als ingangsdatum genoemd) zes weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak,

inzien.

 

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende,

gedurende de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, bezwaar maken tegen deze

vergunningverlening. U kunt uw bezwaar richten tot de burgemeester van Lelystad, Postbus 91, 8200

AB Lelystad.

 

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw bezwaar, kunt u

contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN

 

Ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning

 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen voor een

omgevingsvergunning ter behandeling zijn ontvangen.

 

- Karveel 54 10 8242 XM  L20190086

Veranderen van een gevelpaneel (kozijn)

- Eendenweg 10 8218 NC  L20190087

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (Bestemmingsplan/exploitatieplan)

- kadastrale sectie M perceelnummer 3896 De Groene Schouw kavel 14  L20190088

Oprichten van een woning

- Woonhavenpad 14 8245 AC  L20190089

Plaatsen van een woonboot

- Rigastraat 60b 8232 RS  L20190090

Plaatsen van een berging

- Roderveld 31 8219 CA  L20190091

Aanleggen van een uitrit

- Boeier 04 77 8242 CN  L20190092

Veranderen van een woning (kozijn) en het aanleggen van een uitrit

- De Promesse 123 8232 VZ  L20190093

Plaatsen van een gevelreclame

- Karveel 59 55 8242 WJ  L20190094

Plaatsen van een carport

- Gondel 10 94 8243 BD  L20190095

Plaatsen van een dakkapel

- Wildenborch 10 8219 BM  L20190096

Plaatsen van een erfafscheiding en van een veranda

- Bongerd 135 8212 BH  L20190097

Plaatsen van een dakkapel (voorgevel)

- kadastrale sectie A perceelnummer 0 Buitenhof, Vennendal kavel 48  L20190098

Oprichten van een woning

 

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en er kan (nog) geen bezwaar tegen worden ingediend.

Zodra deze mogelijkheid zich wel voordoet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

  

Voornemen tot het verlenen van een omgevingsvergunning

 

Het college van de gemeente Lelystad is van plan om onderstaande aanvragen voor een

omgevingsvergunning te verlenen.

 

- Schouw 12 03 8232 ZA L20190010

Brandveilig gebruik ( noodlokaal naast school )

uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

De ontwerp-omgevingsvergunningen met de daarbij horende stukken kunnen op afspraak worden

ingezien bij het Informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nadere informatie kunt

u terecht bij de Afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320 keuze 2 en

vervolgens keuze 1.

 

Een ieder die meent door het verlenen van de omgevingsvergunning in zijn/haar belang te worden

getroffen kan gedurende deze termijn een zienswijze kenbaar maken bij het college van de gemeente

Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

  

Verleende omgevingsvergunningen

 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat omgevingsvergunningen zijn verleend voor

onderstaande aanvragen.

 

- Staalstraat 13 8211 AH  L20190069

Veranderen en/of aanleggen van een uitrit

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 25 februari 2019

- Zilverschoonlaan 16 8245 LG  L20190041

Veranderen van een in- of uitrit
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reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 25 februari 2019

- Edelhertweg 1 8219 PH  L20180559

Plaatsen van een inkoop- en trafohuisje

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 27 februari 2019

- Hagenduin 65  L20190046

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 28 februari 2019

- Groenendaal 46  L20190022

 Oprichten van woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 28 februari 2019

- Zevensterstraat 7  L20180529

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 28 februari 2019

- Groene Velden 110 en 110B (B&B)  L20180534

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 1 maart 2019

- De Meent 14 8224 BR  L20180477

Veranderen van een gebouw (intern)

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 1 maart 2019

- Meentweg 1 8224 BP  L20190009

Aanleggen van parkeerplaatsen en uitritten

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 4 maart 2019

- Schoener 41 05  L20190029

Oprichten van een woning

reguliere voorbereidingsprocedure

ingangsdatum 4 maart 2019

 

Deze omgevingsvergunningen met de daarbij horende stukken kunnen op afspraak worden ingezien

bij Het Informatieplein Wonen en Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nadere informatie kunt u terecht

bij de afdeling Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder nummer 140320.

 

Tegen vergunningen, verleend met een reguliere procedure kunnen degene die rechtstreeks in hun

belang te zijn getroffen, binnen 6 weken na ingangsdatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in

spoedeisende gevallen, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-

Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige voorzieningen.

 

Tegen vergunningen, verleend met een uitgebreide voorbereidingsprocedure, kan binnen 6 weken na

de datum van deze publicatie, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift worden

ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - bodemzaken, Postbus 16005,

3500 DA Utrecht. Nadat beroep is aangetekend kan in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening

worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - voorlopige voorzieningen.

  Verlengingsbesluit beslistermijn (art 3.9, lid 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van de Wet

algemene bepaling omgevingsrecht, voor onderstaande aanvragen voor omgevingsvergunning heeft

besloten de beslistermijn eenmalig te verlengen met maximaal 6 weken.

 

- kadastrale sectie B perceelnummers 582 en 583 (gedeeltelijk)  L20180496

Oprichten van een distributiecentrum, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanleggen van een

in- of uitrit

- Hollandse Hout 214a 8244 GK  L20190006

Veranderen van een bestaand bouwwerk en plaatsen van een vlaggenmast

 

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

  

Aanwijzingsbesluit toezichthouder
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Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op 26 maart 2019 is besloten om de heer J.

Bos op grond van artikel 1.2 eerste lid onder g van de CAR/UWO aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar

werkzaam bij het team Stadswinkel.

Vervolgens is de heer J.Bos aangewezen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene

wet bestuursrecht belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet

basisregistratie personen.

De ingangsdatum van deze aanwijzing is 25 februari 2019 en eindigt als deze toezichthouder niet meer

werkzaam is voor de gemeente Lelystad.

  

Kennisgeving Wet milieubeheer en APV

Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval

 

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat zij onder voorschriften ter bescherming

van het milieu een ontheffing voor het verbranden van snoeiafval hebben verleend aan:

 

Omschrijving : verbranden van snoei- en sprokkelhout uit de erfsingel

Aanvrager : Mts. Korevaar

Locatie : Meeuwenweg 3 in Lelystad

Datum besluit : 25 februari 2019

Verzenddatum : 26 februari 2019

 

Ter inzage

Het besluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis

van de gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 in Lelystad. Hiervoor kunt u een afspraak maken via

telefoonnummer 140320

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de in deze publicatie genoemde verzenddatum bezwaar

maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u

bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht

aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Voorlopige voorziening ontheffing Wet milieubeheer

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van Wet milieubeheer niet. Als de

uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek

om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak

van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer

een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de

voorzieningenrechter hier een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven

waarom sprake is van een spoedeisend belang.

 

Voorlopige voorziening ontheffing APV

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van de ontheffing op basis van de

van de ontheffing op basis van de APV niet. Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare

gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden

ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,

onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het verzoek moet

worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

 

VragenHeeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland

& Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: HZ_VBA-

97632

  

Kennisgeving Wet milieubeheer en APV

Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval

 

Burgemeester en wethouders van Lelystad maken bekend dat zij onder voorschriften ter bescherming

van het milieu een ontheffing voor het verbranden van snoeiafval hebben verleend aan:

Aanvrager : de heer C. Peeters

Locatie : Bronsweg 30 in Lelystad

Datum besluit : 25 februari 2019

Verzenddatum : 25 februari 2019

 

Ter inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Lelystad,

Stadhuisplein 2 in Lelystad. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 140320.
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Bezwaar

Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. Vanaf die dag

kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar maken.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens

bent met het besluit bevatten. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester

en wethouders van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

 

Voorlopige voorziening

Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u

daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van Raad

van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het verzoek moet

worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening kunt u vinden op

www.rechtspraak.nl.

 

Nadere inlichtingen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088 – 63 33 000 of

e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: HZ_VBA-97259
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