Bekendmakingen week 49
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.

Aanvraag omgevingsvergunningen



















Hoogstraat 70, 1381 VV: Het verbouwen c.q. transformeren van een
politiebureau naar een kinderopvang. Datum ontvangst: 01-12-2021.
Zaaknummer: Z2021-WP007197 OLO nummer: 6558603
Hoogstraat 70, 1381 VV: Het aanpassen van het exterieur van het politiebureau
t.b.v. de nieuwe functie als kinderdagverblijf. Datum ontvangst: 01-12-2021.
Zaaknummer: Z2021- WP007198 OLO nummer: 6558795
Muiderslotlaan 92, 1384 AK: Het plaatsen van een dakkapel aan het voordakvlak
van de woning. Datum ontvangst: 29-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007180
OLO nummer: 6552391
Nieuwstraat 34, 1381 BC: Het splitsen en verbouwen van monument. Revisie op
OLO 5461539. Datum ontvangst: 29-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007181
OLO nummer: 6547571
Amstellandlaan 32, 1382 CE: Brandveilig gebruik bouwwerken t.b.v. een
supermarkt Dekamarkt. Datum ontvangst: 02-12-2021 Zaaknummer: Z2021WP007209 OLO nummer: 6562377
Nieuwstraat 70a, 1381 BD: Het snoeien en reduceren van stam t.b.v. ecologische
maatregelen boomveiligheid. Datum ontvangst: 03-12-2021 Zaaknummer:
Z2021-WP007211 OLO nummer: 6556265
Hoogstraat 27, 1381 VT: Het verbouwen en herstellen van een gemeentelijk
monument. Datum ontvangst: 03-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007212
OLO nummer: 6563813
Nieuwstraat 70a, 1381 BD: Het vervangen van bomen i.v.m. veiligheid. Datum
ontvangst: 01-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007202 OLO nummer: 6556263
Perceel Weesp F 2487. t.h.v. Lijsbet Eelantsplein 1, 1382 MA: Het plaatsen van
een dakkapel op de voorzijde van de woning. Datum ontvangst: 02-12-2021
Zaaknummer: Z2021-WP007210 OLO nummer: 6562683
Nonnenakker 20, 1383 GD: Het plaatsen van een dakopbouw op de woning.
Datum ontvangst: 02-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007203 OLO nummer:
6560241

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








Kostverlorenstraat 933 1382BH: Het kappen van 6 bomen rondom dit adres.
Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 07-12-2021. Zaaknummer:
Z2021-WP007046 OLO nummer: 6453273
Utrechtseweg 82 1381GS.: Het kappen van 2 bomen aan de achterzijde van de
achtertuin. Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 07-12-2021
Zaaknummer: Z2021-WP007047 OLO nummer: 6453667
Jozef Israëlsstraat 2 1382VL: Het verlengen van een tijdelijke vergunning van
een opslag container t.b.v. elektrische voertuigen. Besluit: verleend. Verzonden
naar aanvrager op: 08-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP006979 OLO nummer:
6395409
Mr.P.J.Troelstralaan 19 1381CR: Het plaatsen van een monumentale sierklok in
een stalen portaal in de voortuin van de RK kerk. Besluit: verleend. Verzonden
naar aanvrager op: 08-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007008 OLO nummer:
6349565

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