Bekendmakingen
week 47
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
 Hogeweyselaan 145: Het wijzigen van de brandcompartimenten in het gebouw
aan de Hogeweyselaan 145-151 Datum ontvangst: 18-11-2021 Zaaknummer:
Z2021-WP007145OLO nummer: 6523787
 Hogeweyselaan 151: het realiseren van een nieuwe tussenvloer en een nieuwe
laadkuil en het koppelen van het pand met het naastgelegen pand Datum
ontvangst: 18- 11-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007147OLO nummer: 6523275
Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een
zienswijze indienen of bezwaar maken.
 Het zijerf van Laurentiushof: Het realiseren van een in- of uitrit t.b.v. een
parkeerplaats op het zijerf van Laurentiushof uitkomende op Het Binnenhof
Datum ontvangst: 18-11-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007148OLO nummer:
6528279
 Achtergracht 89: Het realiseren van een serre aan de achtergevel, het plaatsen
van een dakraam in het zijdakvlak en het plaatsen van zonnepanelen op het dak
Zaaknummer: Z2021-WP006910 OLO nummer: 6327919
 Keverdijk 16a: Het wijzigen van het bestemmingsplan en het realiseren van
verscheidene onderdelen voor een paardenhouderij Datum ontvangst: 18-112021 Zaaknummer: Z2021-WP007144OLO nummer: 5800681
 Cronenburghlaan 9: Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde van de
woning Datum ontvangst: 19-11-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007152OLO
nummer: 6530425
 Muiderslotlaan 74: Het realiseren van een in-en uitrit t.b.v. het parkeren van de
auto in de voortuin van de woning Datum ontvangst: 21-11-2021 Zaaknummer:
Z2021- WP007155OLO nummer: 6533003
Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen.










Molenstraat 1 : Het kappen van een boom in een tuin van een woning Besluit:
verleend Verzonden naar aanvrager op: 18-11-2021 Zaaknummer: Z2021WP007043 OLO nummer: 6445875
Korte Muiderweg 21 : Het aanleggen/veranderen van een voortuin Besluit:
buiten behandeling gesteld Verzonden naar aanvrager op: 19-11-2021
Zaaknummer: Z2021-WP006936 OLO nummer: 6359347
Het Buitenhof 21: Het realiseren van een vlonder Besluit: buitenbehandeling
laten Verzonden naar aanvrager op: 19-11-2021 Zaaknummer: Z2021WP006837 OLO nummer: 6269925
Groeneweg 21: Het vervangen van de telecommast Besluit: buitenbehandeling
laten Verzonden naar aanvrager op: 19-11-2021 Zaaknummer: Z2021WP006920 OLO nummer: 6344657
Singel 4 en 6 : Brandveilig gebruik ten behoeve van buitenschoolse opvang
Besluit: Verleend Zaaknummer: Z2021-WP000063 OLO nummer: 5608775





Utrechtseweg 118: Aanleggen/veranderen van wegen aan de Utrechtseweg
nabij 118 te Weesp Besluit: buitenbehandeling laten Verzonden naar aanvrager
op: 23-11-2021 Zaaknummer: Z2021-WP006958 OLO nummer: 6376647
Nijverheidslaan 3a-14 : Het plaatsen van een extra huisnummer t.b.v. splitsing
unit Besluit: Verleend Verzonden naar aanvrager op: 24-11-2021 Zaaknummer:
Z2021-WP006850 OLO nummer: 6278057

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

