Bekendmakingen week 51
Vergunningaanvragen
Burgemeester en wethouders van Weesp maken bekend dat de volgende vergunningaanvragen
zijn binnengekomen.
Aanvraag omgevingsvergunningen
 Prinses Irenelaan 6 1381 NA: Het kappen van bomen op het bestaande Rabobank
terrein. Datum ontvangst: 14-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007246 OLO
nummer: 6588203
 Reguliershof 68 1383 AR: Het veranderen en vergroten van de woning met een
dakopbouw. Datum ontvangst: 14-12-2021.Zaaknummer: Z2021-WP007248 OLO
nummer: 6584285
 Fort Vreeswijklaan 17, 1384 BB: Het plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van
een woning. Datum ontvangst: 15-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007250 OLO
nummer: 6589901
 Horn 25, 1381 GZ: Het veranderen van bedrijfsgebouw naar een verblijfsfunctie
Datum ontvangst: 15-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007249 OLO nummer:
6591759
 Loes van Marlestraat 23, 1382 ML: Het uitbreiden van de tandartspraktijk d.m.v. het
maken van een doorbraak tussen nummer 21 en 23 en het wijzigen van de gevel
Datum ontvangst: 16-12-2021 Zaaknummer: Z2021-WP007253 OLO nummer:
6594077
 Herensingel 23, 1382 VM: Het vervangen van 2 koekoeken in de voorgevel, inclusief
omranding in de stoep met bestrating en stalen rooster. Datum ontvangst: 18-122021 Zaaknummer: Z2021-WP007266 OLO nummer: 6598755
 Kerkstraat 9 1381 XN: Het uitbreiden van de eerste verdieping t.b.v. het creëren van
twee kinderslaapkamers. Datum ontvangst: 17-12-2021. Zaaknummer: Z2021WP007260 OLO nummer: 6592665
 Achtergracht 134 1381 BS: Het plaatsen van een dakkapel op de zijgevel van de
woning. Datum ontvangst: 21-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007272 OLO
nummer: 6336219
Besluiten omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met betrekking tot vergunningaanvragen de
volgende besluiten zijn genomen.








Achtergracht 31 1381BK: Het maken van een opbouw op bestaand plat dak aan de
achterkant van het huis. Besluit: buitenbehandeling laten. Verzonden naar
aanvrager op: 21-12-2021. Zaaknummer: Z2021-WP007059. OLO nummer:
6469689. De aanvraag omgevingsvergunning is buiten behandeling gesteld
Kromme Elleboogsteeg 6 1381BV: Het vervangen van een deur met een kozijn
Besluit: verleend. Verzonden naar aanvrager op: 17-12-2021. Zaaknummer: Z2021WP007019 OLO nummer: 6429321
Buitenveer nabij nr.60 Weesp B 406 : Het gedeeltelijk vervangen en gedeeltelijk
renoveren van de bestaande kadeconstructie langs het Buitenveer nabij nummer
60. Besluit: Verzonden naar aanvrager op: 21-12-2021 Zaaknummer: Z2021WP007049 OLO nummer: 6453935
Dammerweg 1 1383HT: Het plaatsen van dakkapellen op een bestaand gebouw
Zaaknummer: Z2021-WP007088 OLO nummer: 6488031. Door dit besluit is de
beslistermijn met 6 weken verlengd.

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

