Bekendmakingen week 50
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
 Fort Blauwkapelstraat 76, 1384 BK : Het plaatsen van een extra raam tussen
twee al bestaande ramen op de eerste verdieping. Datum ontvangst: 06-122021. Zaaknummer: Z2021- WP007220 OLO nummer: 6541729
 Pampuslaan 67, 1382 JM : Het plaatsen van een nieuwe scheidingsmuur
waardoor het brandcompartiment wijzigt. Datum ontvangst: 03-12-2021.
Zaaknummer: Z2021- WP007213 OLO nummer: 6561279
 Nieuwstad 24a 1381 CC: Het uitvoeren van sloopwerkzaamheden t.b.v.
veiligheid dakterras. Datum ontvangst: 08-12-2021. Zaaknummer: Z2021WP007225 OLO nummer: 6530793
 Roskamstraat 10, 1381AM: Het volledig vervangen van 3 schuren voor 1 nieuwe
schuur. Datum ontvangst: 03-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007214 OLO
nummer: 6041023
 Verlengd Buitenveer 24, 1381 NB: Het vervangen van de kozijnen van de
voordeur. Datum ontvangst: 12-12-2021.Zaaknummer: Z2021-WP007241 OLO
nummer: 6532371
 Fanny Blankers-Koenstraat 40, 1382 NB: Het realiseren van een damwand aan
de tuinzijde. Datum ontvangst: 13-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007243
OLO nummer: 6581813
 Utrechtseweg 82, 1381 GS: Het plaatsen van een dakkapel. Datum ontvangst:
09-12-2021.Zaaknummer: Z2021-WP007235 OLO nummer: 6579437
 Prinses Beatrixlaan 36, 1381 AJ: Het plaatsen van een dakkapel aan een woning
Datum ontvangst: 09-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007234 OLO nummer:
6576849
 Kromme Elleboogsteeg 4 1381BV: het verbouwen van een kap op een woning
Datum ontvangst: 10-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007236 OLO nummer:
5857353
 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning: Loes van Marlestraat 21 1382ML:
het wijzigen van het bestemmingsplan van kantoor naar medisch i.c.m. het
plaatsen van een nieuw kozijn of gevelpaneel Verzonden naar aanvrager op: 2611-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007141 OLO-nummer: 6524861 De aanvraag is
door de aanvrager ingetrokken.
 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Hoogstraat 27 1381VT: Het
wijzigen van de indeling en het bouwen van een gasthuis. Verzonden naar
aanvrager op: 03-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007131 OLO nummer:
6166887 De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken.
 Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning: Roskamstraat 10 1381AM: Het
volledig vervangen van drie schuren voor één nieuwe schuur. Verzonden naar
aanvrager op: 15-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007214 OLO nummer:
6041023. De aanvraag is door de aanvrager ingetrokken

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



Mouterspad 7 1383DE: Het realiseren van een dakopbouw Besluit: verleend
Verzonden naar aanvrager op: 09-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP006795
OLO nummer: 6234661

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

