Bekendmakingen
Week 41
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
 Mr.P.J.Troelstralaan 19, 1381 CR: het plaatsen van een monumentale sierklok in een
stalen portaal in de voortuin van de RK kerk. Datum ontvangst: 06-10-2021.
Zaaknummer: Z2021- WP007008 OLO nummer: 6349565
 Fort Aalsmeerstraat 30, 1384 AS.: Het plaatsen van een carport op een privé
parkeerplaats. Datum ontvangst: 06-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007007 OLO
nummer: 6396963
 Kromme Elleboogsteeg 6, 1381 BV: het vervangen van een deur met een kozijn
Datum ontvangst: 08-10-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007019 OLO nummer:
6429321
 Muiderslotlaan 78 1384AK: het legaliseren van een bestaande overkapping in de
achtertuin. Datum ontvangst: 11-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007020 OLO
nummer: 6295907
 Reguliershof 44, 1383 AP: het geheel vervangen van een kozijn aan de voorzijde van
de woning met een kleine aanpassing in de indeling. Datum ontvangst: 12-10-2021.
Zaaknummer: Z2021-WP007028 OLO nummer: 6436713
 Achtergracht 8 1381BN: Het plaatsen van een raam in de keuken. Verzonden naar
aanvrager op: 13-10-2021 Zaaknummer: Z2021-WP006946 OLO nummer: 6365917 .
De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken
 Horn 23a 1381GZ: het wijzigen van de bestemming/functie naar recreatiewoning.
Datum ontvangst 16-1-2020 Zaaknummer Z2021-WP000095
Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen:












Verlengd Buitenveer 11 1381NB: het vervangen van het riet op de kap.
Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021WP006763 OLO nummer: 6203895
Bastionweg 3 1383JA: het plaatsen van een dakkapel op de woning
Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021WP006810 OLO nummer: 6252687
Lange Muiderweg 536s 1382LC:: het vervangen van de steiger aan de Lange Muiderweg
536s. Besluit: buitenbehandeling laten
Verzonden naar aanvrager op: 08-10-2021. Zaaknummer: Z2021-WP006771 OLO
nummer: 6218035
De aanvraag omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld
Het Binnenhof 19 1382BJ: het realiseren van een schuur
Besluit: verleend . Verzonden naar aanvrager op: 12-10-2021. Zaaknummer:
Z2021-WP006885 OLO nummer: 6319021
Kievitshof 13 1383GH: het plaatsen van een dakkapel. Besluit: verleend.
Verzonden naar aanvrager op: 12-10-2021 Zaaknummer: Z2021-WP006889 OLO
nummer: 6322797
G.H.Breitnerstraat 25 1382AV: het realiseren van 2 parkeerplekken in de zijtuin van een



woning. Besluit: geweigerd. Verzonden naar aanvrager op: 13-07-2021 Zaaknummer:
Z2021-WP006786 OLO nummer: 6225201
Reigersweide 86, 1383KN: het plaatsen van een dakopbouw op een woning. Besluit:
verleend. Verzonden naar aanvrager 06-10-2021. Zaaknummer Z2021-WP006601 OLO
nummer 6099937

Om de aanvragen en besluiten in te zien, kan per mail een verzoek worden ingediend via:
vth@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

