Bekendmakingen week 46
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
 Achtergracht 74, 1381BP. Het verduurzamen van de woning door het plaatsen van
zonnepanelen op het dak. Verzonden naar aanvrager op: 15-11-2021. Zaaknummer:
Z2021-WP007057 OLO nummer: 6454207. De aanvraag is door de aanvrager
ingetrokken.
 Hoogstraat 21, 1381VS: Het plaatsen van zonnepanelen buiten het zicht van de
openbare ruimte. Datum ontvangst: 15-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007133 OLO
nummer: 6518599.
 M. Dotingalaan 19, 1381EZ : Het vervangen van de huidige overkapping van 2 meter met
een uitbouw van 4 meter Datum ontvangst: 13-11-2021. Zaaknummer: Z2021WP007127 OLO nummer: 6431059
 Hoogstraat 27, 1381 VT: Het wijzigen van de indeling van de woning en het realiseren
van een gasthuis. Datum ontvangst: 15-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007131 OLO
nummer: 6166887.
Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen:
















C.J. van Houtenlaan 1 1381CN. Het plaatsen van een medicijnen uitgifte automaat en
het verwijderen van bestaande kozijnen. Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager
op: 10-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007054 OLO nummer: 6462509.
Weesp sectie A perceelnummer 5603. Het realiseren van een vrijstaande woning
tegenover Het Binnenhof 1 en 3 te Weesp. Besluit: Verzonden naar aanvrager op: 03-112021. Zaaknummer: Z2021-WP006964 OLO nummer: 6380265.
Singel 83 1381AT. Het kappen van een dennenboom in de voortuin. Besluit: verleend.
Verzonden naar aanvrager op: 11-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP006957 OLO
nummer: 6375357.
Muiderslotlaan 78 1384AK. Het legaliseren van een bestaande overkapping in de
achtertuin. Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 11-11-2021. Zaaknummer:
Z2021-WP007020 OLO nummer: 6295907.
Kerklaan 27 1382AK. Het plaatsen van een dakterras op de uitbouw aan de achterzijde
van de woning. Besluit: buitenbehandeling laten. Verzonden naar aanvrager op: 11-112021. Zaaknummer: Z2021-WP006900 OLO nummer: 6266695. De aanvraag
omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld.
Reguliershof 44 1383AP: Het geheel vervangen van een kozijn aan de voorzijde van de
woning met een kleine aanpassing in de indeling. Besluit: verleend. Verzonden naar
aanvrager op: 10-11-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007028 OLO nummer: 6436713.
Kostverlorenstraat 933 1382BH. Het realiseren van 8 nieuwbouw woningen aan de
Kostverlorenstraat 933 t/m 953 .Besluit: Verleend. Verzonden naar aanvrager op: 16-112021. Zaaknummer: Z2021-WP006804 OLO nummer: 6247337.
Keverdijk 14c 1381HL. Het realiseren van een werktuigenberging met jongveestal en
afkalf ruimte op het perceel Keverdijk 14c te Weesp. Besluit: verleend. Verzonden naar
aanvrager op: 16-11-2021 Zaaknummer: Z2021-WP006637 OLO nummer: 6126477.

Om de aanvragen en besluiten in te zien, kan per e-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

