Bekendmakingen 14 juli 2021
Week 28
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
•
•
•

Korte Muiderweg 49c, 1382LN: Funderingsherstel Korte Muiderweg 49c/d. Datum
ontvangst: 26-04-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006443. OLO nr.: 6034895
Lange Muiderweg 536s, 1382 LC: vervangen steiger. Datum ontvangst: 05-07-2021.
Zaaknr.: Z2021-WP006771. OLO nr.: 6218035
Weespersluis B 7140: wijzigen van reeds verleende omgevingsvergunning. Datum
ontvangst: 29-06-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006750. OLO nr.: 6141981

Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen.
•
•

•

•

•

•

•

Herenstraat 5*, 1382XR: legaliseren dakterras. Besluit: verleend. Verzonden op: 06-072021. Zaaknr.: Z2021-WP006401. OLO nr.: 5965409
Pampuslaan 42*, 1382JR: realiseren van een hotel op 2e verdieping van bestaande
gebouw. Besluit: buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning. Verzonden
op: 06-07-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006587. OLO nr.: 6097425
Keverdijk 14*, 1381HL: bouwen schuur met carport. Besluit: buiten behandeling laten
aanvraag omgevingsvergunning. Verzonden op: 06-07-2021. Zaaknr.: Z2021-WP006545.
OLO nr.: 6046897
Kastanjelaan 4*, 1382RC: gedeeltelijk vervangen van daken aan de Kastanjelaan en
omgeving voor verduurzamen van de woningen. Besluit: verleend. Verzonden op: 06-072021. Zaaknr.: Z2021-WP006554. OLO nr.: 6074577
Weespersluis perceel sectie F*, kadastraal 2657: bouwen verkeersbrug over bestaande
wetering in westelijke ontsluitingsweg. Besluit: verleend. Verzonden op: 30-06-2021.
Zaaknr.: Z2021-WP000113. OLO nr.: 5792667
Achterherengracht 11a*, 1382XT: plaatsen velux dakraam aan zijkant van woning. Besluit:
buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning. Verzonden op: 05-07-2021.
Zaaknr.: Z2021-WP006624. OLO nr.: 6113989
Lange Muiderweg 18a*, 1382LA: realiseren tijdelijke groentetuin en plaatsen tijdelijke
wandelkap met een instandhoudingstermijn van 10 jaren. Besluit: verleend. Verzonden
op: 06-07-2021. Zaaknr.: Z2021-WP000175. OLO nr.: 5873693

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. * bezwaar college ** bezwaar burgemeester

