GemeenteNieuws Weesp
Gewijzigde openingstijden Koninginnedag
Alle gemeentelijke afdelingen zijn gesloten
zijn op maandag 30 april a.s. in verband met
de viering van Koninginnedag.

Vergunningsaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij de volgende vergunningsaanvragen hebben ontvangen:
Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
M. Dotingalaan 1		
• het vervangen van de schuttingen rondom
de woning
datum ontvangst 12 april 2012
Roskamstraat 10		
• het vernieuwen van het voegwerk van het
gemeentelijk monument
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).

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.
Ontwerp- Omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
’s- Gravelandseweg 6
• wijzigen van een rijksmonument       
datum ter inzage legging 26 april 2012
Zienswijzen
Een ieder kan gedurende deze periode gemotiveerde zienswijzen bij burgemeester & wethouders inbrengen. Dit kan zowel schriftelijk als
mondeling (telefoonnummer (0294) 491 292).
Beroep
Ten slotte is het van belang te weten dat alleen
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven, te zijner tijd naar
aanleiding van de definitieve beschikking tot
het verlenen van de omgevingsvergunning
voor een rijksmonument, beroep kunnen instellen bij de Rechtbank

Brandveilighed

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
Kruisland 10*
• vergroten van de woning d.m.v. een aanbouw aan de voorzijde
datum verzending 16 april 2012
Blauwschildershof 9*
• het realiseren van een schutting (legalisatieverzoek)
datum verzending 17 april 2012
Evenementenvergunning
• Oranjevereniging, kermis vanaf 27 april tot
en met 1 mei 2012, Aetsveldselaan **
• Oranjevereniging, Oranjefeest 30 april, centrum **
(* = bezwaar bij college
** = bezwaar bij burgemeester)

Het college van Burgemeester en wethouders
van Weesp maakt het volgende bekend:
In het kader van brandveiligheid heeft het college op 24 april 2012 besloten:
1. om het aantal standplaatsen op het woonwagenkamp te verminderen van acht naar
vijf standplaatsen;
2. de afbakening van de standplaatsen vast te
stellen;
3. de nummering (huisnummering) van verblijfsobjecten en standplaatsen
Een en ander overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Wet BAG Basisregistratie Adressen
en Gebouwen.
De gegevens van het besluit worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Verkeersmaatregelen
Koninginnedag 2012
In verband met activiteiten rondom Koninginnedag zullen de volgende verkeersmaatregelen getroffen worden:
• ten behoeve van activiteiten op en rondom
Het Grote Plein: de Nieuwstraat tussen Het
Grote Plein en de Slijkstraat, de Kerkstraat,
het Waagplein en Het Grote Plein af te sluiten voor alle verkeer, conform de marktafzetting van zondag 29 april 2012 van 17.00
uur tot maandag 30 april 2012 tot 24.00;
• ten behoeve van de kindermarkt: de
J.A.Fijnvandraatlaan tussen de J.O. Husleylaan, G.J.Sibillalaan, M. Dotingalaan en de
Mr.J.C. Bührmannlaan af te sluiten vanaf
zondag 29 april 2012 vanaf 19.00 uur tot en
met maandag 30 april 2012 tot 17.00 uur;
• ten behoeve van een hoogwerker: de
Nieuwstad ter hoogte van huisnummer 58

af te sluiten voor alle verkeer op maandag
30 april 2012 van 8.00 uur tot 19.00 uur;
• ten behoeve van de kermis: de Aetsveldselaan tussen het Molenpad en de Dr.J.Th.
de Visserlaan af te sluiten voor alle verkeer
vanaf woensdag 25 april 2012 van 8.00 uur
tot woensdag 2 mei 2012.
Simon de Vliegerlaan
In verband met een filmopname wordt de
Simon de Vliegerlaan afgesloten voor alle verkeer op vrijdag 27 april 2012 vanaf 8.00 uur tot
19.00 uur.
Lobbrich Boudgerslaan
In verband met hijswerkzaamheden wordt de
Lobbrich Boudgerslaan ter hoogte van huisnummer 32 afgesloten voor alle verkeer op
woensdag 2 mei en donderdag 3 mei 2012,
vanaf 8.00 uur tot 19.00 uur.

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)

Wist u dat u uw
uittreksel ook thuis
kunt bestellen?
Digitaal loket: altijd als
eerste aan de beurt!
www.weesp.nl
Milieu
Bekendmaking jaarverslag 2011
Toezicht & Milieu
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat zij een jaarverslag
Toezicht & Milieu 2011 hebben vastgesteld.
Stukken ter inzage
Om belangstellenden hiervan kennis te laten
nemen hebben zij voorts besloten dit verslag
vanaf 26 april 2012 gedurende 12 weken ter
inzage te leggen in het informatiecentrum van
het stadskantoor.
Op verzoek kan in het stadskantoor aan een
medewerker van de afdeling Vergunningen &
Toezicht een toelichting op de stukken geven.

(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

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.

