GemeenteNieuws Weesp
Vergunningsaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben ontvangen:
Omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
Dammerweg 3		
• het realiseren van een “bed and breakfast”
in een bijgebouw
datum ontvangst 9 april 2012
Melding activiteit slopen
Singel 89
• het verwijderen van asbesthoudende riolering uit toilet / kruipruimte
datum ontvangst 13 april 2012
Diepenbroickpark 36
• het verwijderen van asbesthoudende ontluchtingsbuis
datum ontvangst 13 april 2012
De hiervoor genoemde aanvragen kunnen
worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 –
12.00 uur bij de afdeling Vergunningen en
Toezicht. Buiten deze tijden kan een afspraak
voor inzage gemaakt worden op telefoonnummer (0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur).

Wist u dat u uw
verhuizing ook digitaal
kunt doorgeven?
Digitaal loket: altijd
als eerste aan de beurt!
www.weesp.nl

Verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.

Omgevingsvergunningen (reguliere procedure) clausule bezwaar
s’-Gravelandseweg 29*
• het gedeeltelijk renoveren en vernieuwen
van de bedrijfswoning
datum verzending 4 april 2012
Flevolaan 7*
• het realiseren van een muurdoorbraak
datum verzending 4 april 2012
Lage Klompweg 4*
• het vergroten van de woning d.m.v. een
dakopbouw.
datum verzending 12 april 2012
C.J. van Houtenlaan 36*
• het gedeeltelijk slopen en wijzigen van het
bedrijfspand
datum verzending 13 april 2012
Evenementenvergunning
• Het Domijn**
Open Dag op 22 april, Bloemendalerweg 51

Wist u dat u uw
uittreksel ook thuis
kunt bestellen?
Digitaal loket: altijd als
eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Kennisgeving voorbereiding
structuurvisie Weesp

(* = bezwaar bij college
** = bezwaar bij burgemeester)

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1.
van het Besluit ruimtelijke ordening geven
burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp kennis dat zij voorbereiden:

De hiervoor genoemde besluiten kunnen worden ingezien van ma t/m vr van 8.30 – 12.00
uur bij de afdeling Vergunningen en Toezicht.
Buiten deze tijden kan een afspraak voor inzage gemaakt worden op telefoonnummer
(0294) 491 381 (van 8.30 – 12.00 uur). Voor de
bezwaarprocedure, zie Procedures in de kolom
Algemene informatie.

De structuurvisie Weesp
Het plangebied betreft het gehele gemeentelijke grondgebied, met uitzondering van de
bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan.
Het belangrijkste doel is te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet ruimtelijke
ordening (artikel 2.1) en de mogelijkheid tot
het plegen van kostenverhaal.

Asfaltwerkzaamheden
‘s-Gravenlandseweg en Keverdijk
Op maandag 23 april 2012 tussen 10:00 uur en
16:00 uur zal, als laatste fase van de bouw van
het poldergemaal Keverdijk, het asfalt van de
’s-Gravenlandseweg en de Keverdijk worden
hersteld.
Werkwijze
De werkzaamheden vinden plaats tussen
10:00 en 16:00 uur. De ’s-Gravenlandseweg en
de Keverdijk zullen afgesloten zijn voor alle autoverkeer. Voetgangers en fietsers zullen behoudens enkele momenten kunnen passeren.
Aan beide zijden van de ’s-Gravenlandseweg
en de Keverdijk zullen afsluithekken met borden worden geplaatst. Er worden geen omleidingroutes aangegeven.

Met betrekking tot ons voornemen liggen
geen stukken ter inzage. Er kunnen op dit moment geen zienswijzen of reacties naar voren
worden gebracht en ook worden er geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld
advies over ons voornemen uit te brengen.
Het formele traject zal naar verwachting in het
najaar van 2012 gaan spelen. Nadere informatie wordt bekendgemaakt via de gemeentepagina in het WeesperNieuws en op de gemeentelijke website www.weesp.nl
(opvoedvraag van de maand)

Hoe zorg ik voor een goede sfeer en
meer rust tijdens de ‘ochtendspits’?

centrum voor
jeugd en gezin
weesp

Ga voor een antwoord en tips over opvoeden naar:

www.cjgweesp.nl

Algemene informatie
Contactgegevens
Gemeente Weesp
Postbus 5099, 1380 GB Weesp
Bezoekadres:
Stadskantoor, Nieuwstraat 70a
tel. (0294)491 391, fax (0294) 414 251
info@weesp.nl, www.weesp.nl
Openingstijden
Publieksbalies
ma t/m vr 8.30 – 12.00 uur (vrije inloop)
ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur (op afspraak)
di.avond 17.30 – 19.30 uur (vrije inloop en
op afspraak)
Het Loket!/ Wmo
ma t/m vr 8.30 - 12.00 uur (inloop)
ma t/m vr 12.30 - 17.00 uur (op afspraak)
Woning- en vervoersvoorzieningen
en rolstoelen
di en do 8.30 - 12.00 uur (inloop)
MEE
wo 8.30 - 12.00 uur
(inloop of op afspraak)
Informatiecentrum
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur
vr 8.30 – 12.00 uur
di.avond 17.30 – 19.30 uur
Servicetelefoon: 491 348
ma t/m do 8.30 – 17.00 uur
vr 8.30 – 12.00 uur
Gemeentemuseum
di t/m do, za en zo 13.30 – 16.30 uur
Gemeentearchief
ma en di 9.00 – 12.00 uur
Procedures
Ter inzage
De stukken liggen ter inzage in het
gemeentelijke informatiecentrum in het
stadskantoor.
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar
worden gemaakt, tenzij bij het ontwerpbesluit is aangegeven dat alleen belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen.
De zienswijze kan worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders
van Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes
weken na de bekendmaking van een
besluit (dit is bij verzonden besluiten al de
verzenddatum) schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Hiertoe kunt u een
bezwaarschrift toezenden aan het College
van burgemeester en wethouders van
Weesp, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
U kunt alleen bezwaar maken tegen de
met een * gemerkte besluiten. Bezwaarschriften voor ** gemerkte besluiten kunt
u zenden aan de burgemeester van Weesp,
Postbus 5099, 1380 GB Weesp.
Een bezwaarschrift schorst niet de werking
van een besluit. Na het indienen van
een bezwaarschrift kunt u hiervoor een
voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank te
Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam.
De kosten van het griffierecht kunt u opvragen bij de griffie van de rechtbank.

