AMERSFOORT

VERGADERINGEN

Agenda Stadsbouwmeester
WEEK 23 – 2020
d.d. 02-06-2020 vergadering nr 5537
aanvang:
Vergadering vindt niet fysiek plaats, maar in digitale afstemming met de stadsbouwmeester
1.

Vathorst, Laakse Tuinen, kavel 40
CVO - 1025056
het bouwen van een woning met berging
Principe verzoek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Peerlenburg 14
OVR - 1025418
OLOnr-5114575
het bouwen van een garage en het plaatsen van een erfafscheiding
Aanvraag; voorafgaand principeplan CVO 1023431
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Het Haf 19
OVR - 1025262
het uitbreiden aan de voorgevel
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Baak van Wemeldinge 18
OVR - 1025410
OLOnr-5119075
het plaatsen van een vlaggenmast
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Straat van Corsica 107
OVR - 1025740
OLOnr-5185531
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Buurtsdijk 1
OVR - 1025483
OLOnr-5133835
het bouwen van een grondkering en een steiger aan het achtererf
Aanvraag; voorafgaand principeplan CVO 1024280
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Kameelvlinder 1
OVR - 1025751
OLOnr-5196421
het wijzigen (dichtzetten) van de gevels van de carport
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Wiekslag 199
OVR - 1025415
OLOnr-5121161
het vergroten van de woning
Aanvraag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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9.

Sterappelgaarde 24
CVO - 1024148
het verbouwen van een garage tot appartement
Principe verzoek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. De Velduil 143
OVR - 1025485
het intern veranderen van een woning en het vergroten van een raam
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Lorentzstraat 11
OVR - 1025408
OLOnr-5117999
het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Vanadiumweg 2
OVR - 1025503
het bouwen van een bedrijfspand
Aanvraag; voorafgaand principeplan CVO 1024728; laatste voorgaande advies 24-03-2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Paulus Potterstraat 39
OVR - 1025494
het wijzigen van de erker
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Bisschopsweg 'locatie sportfondsenbad'
OVR - 1024815
bouw van 2 appartementenblokken
Aanvraag; laatste voorgaande advies 17-03-2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deze vergadering vindt in verband met de coronacrisis digitaal plaats. Hierdoor is het niet mogelijk de
vergadering bij te wonen. Mocht u vragen hebben over de geagendeerde plannen, dan kunt u contact
opnemen met de secretaris van de stadsbouwmeester via P.Bal@amersfoort.nl.
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