Bekendmakingen 7 juli 2021
Week 27
Vergunningaanvragen [blauwe kop]
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
• Sinnigvelderstraat 145 t/m 383, 1382 GA: vervangen balkonschermen aan achterzijde van
120 appartementen. Datum ontvangst: 28-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006741. OLO nr.:
6196331
Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen.
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

Utrechtseweg 24, 1381GP: realiseren van 14 zonnepanelen op een uitbouw. Besluit
verzonden op: 01-07-2021. Zaaknr.: Z2021-WP000011. OLO nr.: 5681981
Bloemendalerpoldersingel 10, 1384AA: plaatsen van tijdelijk entreebord in Weespersluis
op hoek Bloemendalerpoldersingel / Fort Abcoudestraat. Besluit verzonden op: 29-062021. Zaaknr.: Z2021-WP006635. OLO nr.: 6124243
Tuinkade 32, 1382XL: realiseren van aanbouw waarbij schuur in tuin wordt vervangen voor
tuindeur. Door dit besluit is de beslistermijn met 6 weken verlengd. Zaaknr.: Z2021WP006549. OLO nr.: 6060333
Straatnaam Weesp F 2686: bouwen van 2 faunapasssages onder westelijke
ontsluitingsweg op perceel sectie F nummer 2686. Besluit verzonden op: 29-06-2021.
Zaaknr.: Z2021-WP006625. OLO nr: 6108245
Horn 1, 1381GX: vervangen van kozijnen/ deuren. Besluit: geweigerd. Verzonden op: 1606-2021. Zaaknr.: Z2021-WP004982. OLO nr.: 5920251
Straatnaam Weesp H 1908: verbreden, dempen en graven van sloten op diverse locaties in
peilgebied Heintjesrak en Broekerpolder. Besluit: buiten behandeling laten aanvraag
omgevingsvergunning. Verzonden op: 23-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006441. OLO nr.:
6023295
Achtergracht 6, 1381BN: wijzigen voorgevel en deuren. Besluit: verleend. Verzonden op:
14-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006670. OLO nr.: 6147355.
Leeuwerikstraat 15, 1383GE: aanpassen voorgevel door raamkozijn te vervangen met een
dubbele tuindeur. Besluit verzonden op: 25-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006697. OLO
nummer: 6167477
Lange Muiderweg 18a, 1382LA: realiseren tijdelijke groentetuin en plaatsen tijdelijke
wandelkap met instandhoudingstermijn van 10 jaren. Door dit besluit is de beslistermijn
met 6 weken verlengd. Zaaknr.: Z2021-WP000175. OLO nr.: 5873693
Herensingel 15, 1382VM: vervangen terras en realiseren schuur achterop erf. Besluit:
verleend. Verzonden op: 14-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006676. OLO nr.: 6150607
Middenstraat 135, 1381XC: wijzigen voorgevel en toevoegen dakkoepel en dakraam.
Besluit: verleend. Verzonden op: 15-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006573. OLO nr.:
6088277
Nabij 's- Gravelandseweg 7, 1381HH: in-/uitrit Gravelandseweg. Besluit: verleend.
Verzonden op: 25-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP004996. OLO nr.: 5937007.

Overige vergunningen
Burgemeester van Weesp heeft een evenementenvergunning verleend** voor:
•
•

Waterlinie Wandeltocht aan Zuiderzee, op zaterdag 3 juli 2021 in gemeente Weesp.
Verzonden op 25 juni 2021; zaaknr.: Z.187223
Vechten op de Vecht 13 Dames en Heren, op zaterdag 3 juli 2021, op het water van de
Vecht, tussen Hoogstraatbrug en keerpunt ter hoogte van Zanderijsluis. Verzonden op 28
juni 2021; zaaknr.Z.188363

Om de aanvragen en besluiten in te zien, kan per mail een verzoek worden ingediend via
inzage@weesp.nl. Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u binnen zes weken – volgend
op de dag van de bekendmaking – een bezwaarschrift indienen. Voor de bezwaarprocedure, zie
procedures.

