berichten week 8: 22 februari
Aanvragen en
ontwerpbesluiten
OMGEVINGSVERGUNNING
Bij burgemeester en wethouders van Zwolle zijn de volgende
verzoeken om omgevingsvergunning ingediend:
• Buitenkant 26a – ontvangen 28 januari 2012 voor een ontheffing van het bestemmingsplan ten behoeve van kamerverhuur
• Dokter van Heesweg 2 – ontvangen 10 februari 2012 voor
het plaatsen van een gasstation
• Dokter van Thienenweg 1 – ontvangen 10 februari 2012 voor
het kappen van een hulst
• Grenslaan 3 – ontvangen 8 februari 2012 voor het plaatsen
van een dakkapel
• Hanzeallee 30 – ontvangen 14 februari 2012 voor het
vervangen van de bestaande reclame
• Herfterlaan 50 – ontvangen 8 februari 2012 voor het
renoveren van een dak van een schuur
• Klein Grachtje 16 – ontvangen 10 februari 2012 voor het
slopen van de achtergevel ten behoeve van de sparing van
de laad-los-deur en het plaatsen van een overhead-deur
• Verhoefbelt 21 – ontvangen 14 februari 2012 voor het plaatsen
van een raam
• Voorsterweg 1 – ontvangen 8 februari 2012 voor het bouwen
van een vrijstaande schuur
• Telfordstraat 1 – ontvangen 14 februari 2012 voor het
veranderen van de zendinrichting (het plaatsen van een
apparatuurgebouw)
• Westerlaan 40 – ontvangen 15 februari 2012 voor het
verwijderen van twee asbestplaten van een dakkapel
• Zwarteweg 106a – ontvangen 11 februari 2012 voor het
kappen van twee berken
Alle aanvragen liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2.
U kunt de stukken inzien na een telefonische afspraak met
een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op
telefoonnummer 14038.
• Op reguliere aanvragen die strijdig zijn met het bestemmingsplan en/of waar de activiteit kappen onderdeel van uitmaakt, kunnen belanghebbende binnen twee weken na publicatie van de aanvraag schriftelijk of mondeling reageren
door het indienen van een zienswijze bij de afdeling Fysieke
Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000
GA Zwolle. De zienswijze wordt betrokken bij het nemen
van het besluit op de aanvraag. U kunt via telefoonnummer
14038 navragen of de aanvraag waar u belanghebbende van
bent onder de reguliere procedure valt en strijdig is met het
bestemmingsplan.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op
de aanvraag is bekendgemaakt.
• Wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van
toepassing is, wordt eerst een ontwerp van het besluit opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden hebben in dat
geval gedurende zes weken de gelegenheid een zienswijze
in te dienen. Na het nemen van het besluit kan een belanghebbende, die tegen het ontwerp een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de rechtbank.

ONTTREKKINGSVERGUNNING
Bij burgemeester en wethouders van Zwolle is het volgende
verzoek om onttrekkingsvergunning ingediend:
• Buitenkant 26a – ontvangen 28 januari 2012 voor het onttrekken van de woning ten behoeve van kamerverhuur

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING WET
ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen:
• Locatie: Enkstraat 67 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van wijkcentrum De Enk, met
een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang
met de activiteit: het in gebruik nemen of gebruiken
van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid

Aanvragen en
ontwerpbesluiten
• Locatie: Hollewandsweg 17 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van de locatie Zandhove, afdeling Vuur, met de activiteit: het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid
• Locatie: Waallaan 6-8 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van buitenschoolse opvang
‘Prokino’ met de activiteit: het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 23 februari tot 5 april 2012 ter
inzage in het Informatiecentrum Stadskantoor, Lübeckplein 2
(zie rubriek ‘Openingstijden en telefoonnummers’ in de blauwe
kolom). Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht
aan ons college en worden verzonden aan de afdeling Fysieke
Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA
Zwolle. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken
kunt u dit binnen genoemde termijn van terinzagelegging kenbaar maken op telefoonnummer 14038. Een medewerk(st)er van
het team Juridische Ondersteuning van de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen neemt dan telefonisch contact
met u op om uw mondelinge zienswijze te noteren. Wij maken
u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

OPENBARE ORDE EN OPENBARE RUIMTE
AANVRAGEN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 2007
Bij de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van
Zwolle zijn de volgende verzoeken ingediend.
EVENEMENTEN
• H. Geerlings vraagt vergunning voor het houden van een Generation Classics Party in de WRZV hallen, Buitengasthuisstraat 8 op 17/18 maart 2012 van 21.00 tot 02.30 uur
• De heer Voogd vraagt vergunning voor het houden van de slotmanifestatie ‘De tien mooiste Bijbelverhalen van Zwolle’ op 10
juni 2012 in park Hogenkamp. Ook wordt ontheffing gevraagd
voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur
• Oranjevereniging Spoolde vraagt vergunning voor het houden
van het Spoolderfeest in een weiland tegenover Nilantsweg
109 van 13 tot en met 16 juni 2012. Ook wordt ontheffing gevraagd voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur
• Stichting Evenementen Wijthmen vraagt vergunning voor het
houden van een Grassparty tegenover Heinoseweg 32 van
6 tot en met 9 september 2012. Ook wordt ontheffing gevraagd voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur
• Business Company vraagt vergunning voor het houden van
People’s Business Zwolle op 8 maart 2012 bij het Deltion
College Mozartlaan
OPENBARE RUIMTE
• ABN Amro vraagt vergunning voor het plaatsen van een Fiat
500 voor het pand van ABN Amro aan de Dobbe 12 in de periode 20 tot en met 24 februari 2012 van 9.00 tot 17.00 uur
• Autobedrijf Bert Wieten vraagt vergunning voor het innemen
van een standplaats op de locatie Achter de Broeren op 12
mei 2012 en op 15 september 2012
Diversen
• Voetbalvereniging SVI vraagt ontheffing voor het gebruik van
geluidsversterkende apparatuur tijdens het internationale
voetbaltoernooi ‘Hanze Trophy’ van 6 tot en met 8 april 2012
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over bovengenoemde aanvragen binnen twee weken na publicatie schriftelijk of
mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen
wij betrekken bij de beslissing op de aanvraag. Schriftelijke
reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Mondelinge reactie kan
op maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 14038.
Indien u de aanvraag wilt inzien is het goed vooraf een afspraak te maken via bovenstaand telefoonnummer.

Openingstijden en
telefoonnummers
Algemeen nummer:

Gemeente Zwolle
Bel 14038
Zwolle op internet: www.zwolle.nl
e-mail: postbus@zwolle.nl

Stadhuis, Grote Kerkplein 15

OVERIGE
Informatiecentrum Stadshagen
Werkerlaan 1A
• woensdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur
• zaterdag 11.00 - 13.00 uur
e-mail infostadshagen@zwolle.nl

498 28 16

Wijkservicepunt Noord
Bachlaan 20
• maandag 13.00 tot 17.00 uur
• woensdag 08.30 tot 12.30 uur

498 26 82

Wijkservicepunt Oost
Anthonie van der Heimstraat 2a
• maandag en woensdag 09.00 - 12.00 uur

498 25 49

Wijkservicepunt Zuid
Gelijkheid 1
• woensdag 11.00 - 12.00 uur
spreekuur wijkbeheerder

498 23 38

Wijkservicepunt Stadshagen
Werkerlaan 1A
• maandag 13.00 - 16.00 uur
• woensdag 09.00 - 12.00 uur
• woensdag 13.00 - 14.00 uur
spreekuur wijkbeheerder + wijkagent

498 28 55

Overige telefoonnummers
Wijkzaken servicelijn
Meldpunt ernstige overlast
Infolijn

14038
14038
14038

 esluiten en
B
beschikkingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat omgevingsvergunning is verleend:
• Albert Cuypstraat 54 – voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een aanbouw aan de achterzijde,
verzonden op 10 februari 2012
• De Mars 19 (aangevraagd als De Oude Mars) – voor het herbestemmen van het rijksmonument De Oude Mars tot wooncomplex met daarnaast nieuwbouw voor mensen met een
niet aangeboren hersenletsel, verzonden op 16 februari 2012

berichten week 8: 22 februari
Openingstijden en
telefoonnummers
Stadskantoor, Lübeckplein 2

 esluiten en
B
beschikkingen
• Zuiderzeelaan 53 B/R – voor het plaatsen, van een LED
lichtreclame, verzonden op 9 februari 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat omgevingsvergunning is geweigerd:
• Nieuwe Deventerweg 129-1 –voor een tijdelijke ontheffing
voor het legaliseren van een berging, verzonden op 16 februari 2012

WET MILIEUBEHEER - MAATWERKVOORSCHRIFT

PUBLIEKSBALIES
Openingstijden:
Balies publiekshal Stadskantoor zonder afspraak:
• maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Balies publiekshal Stadskantoor met afspraak:
• maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
• maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• donderdagavond: 17:00 tot 19:00 uur
Het maken van een afspraak voor de publieksbalies gaat via
internet: www.eloketzwolle.nl of telefonisch: 14038.
Informatiecentrum/WMO-loket
14038
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-19.00 uur
Parkeren is niet mogelijk op het Lübeckplein of de Koggelaan.
Komt u met de auto, parkeer deze dan in parkeergarage Pas
de Deux of onder het Lübeckplein. Beide zijn bereikbaar vanaf
de Hanzelaan, die parallel loopt aan het spoor. Voor gehandicapten zijn er speciale parkeerplaatsen aan de Hanzelaan.
Telefonische bereikbaarheid: 9.00 - 17.00 uur,
Ondernemen in Zwolle
14038
Bouwarchief
498 52 15
Vergunningen
14038
Bureau Belastingen (algemeen)
14038
Burgerzaken
14038
Klachtenlijn Juridische Zaken
14038
Leerlingenvervoer
14038
Maatschappelijke ontwikkeling
498 20 71
Melding openbare ruimte
14038
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
14038

Brandweer
Het Brandpreventieteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon: 498 40 85.
Daarnaast kunt u faxen en e-mailen
Fax: 498 32 88, E-mail: brandpreventie@zwolle.nl
www.brandweerzwolle.nl

 esluiten en
B
beschikkingen
• Harculosepad 4 – voor het kappen van een dennenboom,
verzonden op 10 februari 2012
• Papendwarsstraat 8-10 – voor het vergroten van de woning,
verzonden op 14 februari 2012
• Peermos 37 – voor het oprichten van een berging met daarboven twee slaapkamers, verzonden op 14 februari 2012
• Ruiterlaan 1-1 – voor het kappen van zevenenveertig diverse
bomen, verzonden op 14 februari 2012
• Ter Pelkwijkpark 11-11a – voor het intern wijzigen van het
gebouw, het vervangen van kozijnen en het plaatsen van een
dakraam, verzonden op 16 februari 2012

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend, dat
zij op grond van artikel 8.42 van de Wet milieubeheer, een
maatwerkvoorschrift hebben opgelegd voor:
• Mars Cars B.V. gevestigd aan de Graham Bellstraat 8 te
Zwolle, verzonden op 10 februari 2012
Deze vergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Fysieke
Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via
telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouw- en
Milieutoezicht.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders dan wel bij de burgemeester van
Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden
van het bezwaar moet bevatten.
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle,
worden verzocht om met betrekking tot deze besluiten een
voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door
inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl
vindt u onder de knop ‘loket’ (burgers of bedrijven) de knop ‘producten en diensten’. Na het invullen van het trefwoord ‘bezwaar
indienen’ treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten omgevingsvergunning te verlenen voor:
• Locatie: Assendorperdijk 51 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van basisschool ‘Het Atelier’
en kinderdagverblijf ‘Landstede’ met de activiteit:
het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid
• Locatie : Ingelandhof 1 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van basisschool ‘De Vlieger
drie’, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse
opvang, met de activiteit: het in gebruik nemen of
gebruiken van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid
• Locatie : Waallaan 7-9 te Zwolle
Voor : het in gebruik nemen van kinderdagverblijf‘Prokino’
in basisschool ‘De Wilgenburg’ met de activiteit: het
in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk
met het oog op de brandveiligheid
• Locatie : N
 ieuwe Markt 13-14 te Zwolle
Voor : het wijzigen van het gebruik, het maken van twee
doorbraken en plaatsen van gevelreclame bestaande uit de activiteiten: het (ver)bouwen van een
bouwwerk; het slopen, verstoren, verplaatsen of in
enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;
het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met een bestemmingsplan; het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame
De beschikkingen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen
niet gewijzigd.

 esluiten en
B
beschikkingen
De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 23 februari tot 5 april 2012 ter inzage
bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag naar de
sectie Bouw- en Milieutoezicht.
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door een
belanghebbende (artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht).
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft
ingebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief beroep heeft ingesteld, kan geen beroep instellen bij de
administratieve rechter.
De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van
kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het beroepschrift richt u aan de sector bestuursrecht van de
rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht
aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten
verwijzen wij u naar de gemeentelijke website

KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE
BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten hebben de vergunning te verlenen voor:
• Locatie: Muziekwijk blok 1 en blok 8 te Zwolle
Voor : het wijzigen van het gebruik ten behoeve van woonfuncties met zorg van zorginstelling Frion in de
appartementengebouwen blok 1 (één etage in het
gebouw, centraal gelegen in plangebied) en blok 8
(het gehele gebouw op de hoek Händellaan-Schumannlaan) in de Muziekwijk te Zwolle, met de activiteit: het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met een bestemmingsplan
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet
gewijzigd.
De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van 23 februari tot en met 5 april 2012 ter
inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, Lübeckplein 2,
na telefonische afspraak via telefoonnummer 14038 en vraag
naar de sectie Bouw- en Milieutoezicht.
Daarnaast is het besluit digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.
De bronbestanden zijn beschikbaar via
http://ro.zwolle.nl/plans
onder nummer NL.IMRO.0193.POV11010-0002
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door een
belanghebbende (artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht).
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft
ingebracht, kan geen beroep instellen bij de administratieve
rechter. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De
beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Het beroepschrift richt u aan de sector bestuursrecht
van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor
meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

www.zwolle.nl

berichten week 8: 22 februari
 esluiten en
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beschikkingen
OPENBARE ORDE EN OPENBARE RUIMTE
VERGUNNINGEN IN HET KADER VAN DE
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van
Zwolle hebben de volgende besluiten genomen en verzonden:
EVENEMENTEN
• Op 13 februari 2012 is aan Circus Herman Renz BV vergunning verleend voor het houden van Circus Herman Renz van
27 tot en met 30 september 2012 in Park de Wezenlanden.
Ook is er ontheffing verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur
• Op 13 februari 2012 is aan de heer Eggink vergunning verleend voor het houden van een Unicef-loop op 5 oktober
2012 van 14.00 tot 17.30 uur in Park de Wezenlanden
• Op 13 februari 2012 is aan Stichting Muziek in de Tent vergunning verleend voor het houden van ‘Muziek in de tent’ op
elke tweede zondag van de maand in 2012 in de muziektent
op het Assendorperplein. Ook is er ontheffing verleend voor
het gebruik van geluidsversterkende apparatuur
De besluiten liggen ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2 na telefonische
afspraak op telefoonnummer 14038.
Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen zes weken
na datum van het betreffende besluit bezwaar maken bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Een bezwaarschrift dient naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar te bevatten.
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle worden
verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige
voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners
van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op de
website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder
de knop ‘loket’ (burgers of bedrijven) de knop ‘producten en
diensten’. Na het invullen van het trefwoord ‘bezwaar indienen’
treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

KENNISGEVING BESCHIKKING WET
BODEMBESCHERMING
Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd
met het schriftelijk verslag van de uitvoering van de sanering
van de bodem (artikel 39c eerste lid Wbb) en de nazorg (artikel 39d Wbb) voor de locatie:
• Ceintuurbaan 3-7 te Zwolle, kadastraal Zwolle, sectie B, nr.
4902 en 7440
Procedure
Op de totstandkoming van deze beschikking is Titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht en de Verordening Bodemsanering Zwolle
2007 (gewijzigde versie per 11 januari 2010) van toepassing.
Inzien en bezwaar
U kunt de beschikking en alle bijbehorende stukken van 23
februari tot 5 april 2012 inzien bij het Informatiecentrum van
het Stadskantoor, Lubeckplein 2 (zie rubriek ‘Openingstijden
en telefoonnummers’ in de blauwe kolom).
Een belanghebbende kan vanaf 6 april 2012 binnen zes weken
bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Hiervoor
dient een bezwaarschrift te worden ingediend, dat naam en
adres, dagtekening, nummer of omschrijving van het besluit
en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig
bezwaar is gemaakt, kan aan de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA `s-Gravenhage, worden verzocht om met betrekking
tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook
digitaal worden ingediend. Op de website van de gemeente
Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop ‘loket’ (burgers of
bedrijven) de knop ‘producten en diensten’. Na het invullen van
het trefwoord ‘bezwaar indienen’ treft u alle informatie aan.
Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een
DigiD inlogcode nodig.

 esluiten en
B
beschikkingen
GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
heeft het volgende besluit genomen en verzonden:
Een verkeersbesluit inzake de reservering van een gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel:
• Spui 75, verzonden 10 februari 2012
Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2, na telefonische
afspraak op telefoonnummer 14038. Tegen een besluit kan een
belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum bezwaar
maken bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA
Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend
dat naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig
bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht
om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening
te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op de website
van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop
'loket' (burgers of bedrijven) de knop 'producten en diensten'.
Na het invullen van het trefwoord 'bezwaar indienen' treft
u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

INTREKKEN BESLUIT GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle
heeft het volgende besluit genomen en verzonden:
een verkeersbesluit inzake de intrekking van het besluit tot reservering van een gehandicaptenparkeerplaats nabij het perceel
• Sabangstraat 68, verzonden op 13 februari 2012.
Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2, na telefonische
afspraak op telefoonnummer 14038. Tegen een besluit kan een
belanghebbende binnen zes weken na verzenddatum bezwaar
maken bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA
Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend
dat naam en adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten. Mits tijdig
bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht
om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening
te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op de website
van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop
'loket' (burgers of bedrijven) de knop 'producten en diensten'.
Na het invullen van het trefwoord 'bezwaar indienen' treft
u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN ZWOLLE
ZUIDOOST, ITTERSUMERLANDEN
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken ingevolge het
bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op
21 februari 2012 (besluitnummer EC1201-0082) het wijzigingsplan Zwolle Zuidoost Ittersumerlanden, hebben vastgesteld.
Het wijzigingsplan is een wijziging van het bestemmingsplan
Zwolle Zuidoost. Het plangebied van het wijzigingsplan omvat
de Van Hogendorpsware, de Staatmanlaan en de Keucheniusware. Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de situering en vorm van een aantal aangegeven bouwvlakken en aan
de Staatmanlaan een nieuw bouwvlak.
Bij de vaststelling zijn in het wijzigingsplan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.
De wijzigingen bestaan uit:
• het verschuiven van het blok nieuw te bouwen woningen aan
de Staatmanlaan, zodat kan worden voorzien in parkeerplaatsen voor de deur van deze nieuwe woningen
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• het aanpassen van de bestemming W in WMG aan de Keucheniusware om deze bestemming in overeenstemming te
brengen met de in het vigerende bestemmingsplan geldende bestemming;
• het verdiepen van het bouwblok aan de Keucheniusware.
Het wijzigingsplan Zwolle Zuidoost, Ittersumerlanden met de
daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 23
februari 2012 gedurende zes weken tot en met woensdag 4
april 2012 in het Stadskantoor (Informatiecentrum, Lübeckplein 2) voor een ieder ter inzage. Gedurende de termijn van
de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn
zienswijze bij burgemeester en wethouders kenbaar heeft
gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019. 2500 EA Den Haag. Gelijke bevoegdheid
komt toe aan een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen, welke bij de vaststelling van het wijzigingsplan in het ontwerp zijn aangebracht. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

BEKENDMAKING BESCHIKKING WET
GELUIDHINDER
HOGERE GRENSWAARDEN
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend:
Op 10 oktober 2011 heeft de Gemeente Zwolle een verzoek
tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste
toelaatbare geluidsbelasting voor wegverkeerslawaai ontvangen. Dit verzoek heeft betrekking op de voorbereiding van het
bestemmingsplan Wijzigingsplan Ittersumlanden te Zwolle.
Uit onderzoek is gebleken (akoestische onderzoek Bestemmingsplan Ittersumerlanden Noord rapport kenmerk: ECS/
Verkeer en Milieu/B. Günal d.d. 29 september 2009) dat de
geluidsbelasting ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen
aan de Van Hallware 22 t/m 68, vanwege het wegverkeerslawaai afkomstig van de Nieuwe Deventerweg, hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (Lden). Er wordt een hogere
waarde verzocht voor het schoolgebouw van maximaal 60 dB
(Lden). De hogere grenswaarden zijn inclusief de correctie van
5 dB op basis van artikel 110g Wet geluidhinder. Opgemerkt
wordt dat het maximaal toegestane binnenniveau in de geluidsgevoelige ruimten van de woningen de waarde van 33 dB
(in Lden) niet te boven mag gaan.
Mogelijkheden tot inzien:
De beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder met
ter zake zijnde stukken liggen van 23 februari 2012 gedurende
zes weken tot en met 4 april 2012 ter inzage in het Informatiecentrum, Lübeckplein 2 (voor tijdstip zie rubriek Openingstijden en telefoonnummers in de blauwe kolom).
De beschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd. Geen beroep
bij de administratieve rechter kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten
dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Algemene
wet bestuursrecht naar voren heeft gebracht. Tegen dit besluit
kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De beroepstermijn voor dit besluit begint op de dag waarop
beroep kan worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan Wijzigingsplan Ittersumlanden.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij/zij geen zienswijze over het ontwerpbesluit
heeft ingebracht. Het verzoek om voorlopige voorziening moet
worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Mededelingen
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WELSTANDSBEOORDELING

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Zwolle
ten behoeve van de uitvoering van de bestemmingsplannen
Ceintuurbaan Noord en Ceintuurbaan V

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Zwolle
ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Dijkverlegging Westenholte

De burgemeester van Zwolle maakt bekend, dat ingevolge
artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het gemeentehuis van Zwolle met ingang van donderdag 23 februari 2012
tot en met woensdag 4 april 2012 ter inzage ligt het koninklijk
besluit van 14 december 2011, nr. 11.003025.
De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente Zwolle
ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig
voor de uitvoering van de bestemmingsplannen Ceintuurbaan
Noord en Ceintuurbaan V. De door de Kroon ter onteigening
aangewezen gronden hebben de bestemming Verkeersdoeleinden. Op de gronden zullen werken en werkzaamheden ten
behoeve van die bestemming worden uitgevoerd. Het koninklijk
besluit is geplaatst in de Staatscourant van 18 januari 2012,
nr. 681. Tegen het besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage in het:
• Informatiecentrum van het Stadskantoor (Lübeckplein 2).
Het Informatiecentrum is geopend op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag
van 9.00 tot 19.00 uur;
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team Publiekrecht, toestelnummer. 71329 of 71310.

De burgemeester van Zwolle maakt bekend, dat ingevolge
artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, in het gemeentehuis van Zwolle met ingang van donderdag 23 februari 2012
tot en met 4 april 2012 ter inzage ligt het koninklijk besluit
van 2 december 2011, nr. 11.002923.
De in het koninklijk besluit ten name van de Staat ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de
uitvoering van het bestemmingsplan Dijkverlegging Westenholte. De door de Kroon ter onteigening aangewezen gronden
hebben de bestemmingen ‘Natuur’, ‘Water’, ‘Agrarisch met
waarden-Landschap‘, en de dubbelbestemmingen ‘WaterstaatWaterkering’ en ‘Waterstaat-Waterstaatkundige functie’. Op de
gronden zullen werken en werkzaamheden ten behoeve van
die bestemming worden uitgevoerd. Het koninklijk besluit is
geplaatst in de Staatscourant van 17 januari 2012, nr. 1162.
Tegen het besluit staat geen beroep open. Een afschrift van het
koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:
• Gemeente Zwolle, Informatiecentrum Stadskantoor,
Lubeckplein 2 te Zwolle
• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Bij de receptie kunt u vragen naar de afdeling BJV, team
Publiekrecht, toestelnummer 71329 of 71310.

De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar. Voor
de aanvrager van een omgevingsvergunning bestaat de mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te geven. Het
toelichten van een plan dient bij indiening van de aanvraag aangegeven te worden. Voor de samenstelling van de agenda kunt u
contact opnemen met gemeente Zwolle onder T. 14038.
Let op: met ingang van 2012 worden de vergaderingen niet
meer in de ochtend gehouden maar in de middag!
Vergaderschema 2012, aanvang 13.30 uur:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 maart
29 maart
26 april
24 mei
21 juni
19 juli
16 aug.
13 sept.
11 okt.
08 nov.
06 dec.

Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		
Zwolle		

• 15 maart
• 12 april
• 10 mei		
• 07 juni		
• 05 juli		
• 02 aug.		
• 30 aug.		
• 27 sept.		
• 25 okt.		
• 22 nov.		
• 20 dec.		

Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen

De vergaderingen in Zwolle zijn in het Stadskantoor, Lubeckplein 2, tenzij anders vermeld. De vergaderingen in Kampen
zijn in het Stadhuis, Burg. Berghuisplein 1, T. (038) 339 29 99.

