1. Binnenstad

Bekendmakingen
14 augustus 2019

Op deze pagina’s vindt u de officiële bekendmakingen van de Gemeente Amersfoort. Hier kunt u zien, wat er zich in uw directe
omgeving afspeelt. De vergunningen worden per wijk aangegeven; het onderstaande kaartje geeft de wijken aan. Achter de vergunning
staat met letters en cijfers om welk soort vergunning het gaat, en of en hoe u kunt reageren. Ook overige bekendmakingen staan zoveel
mogelijk onder de betreffende wijk, of er staat een verwijzing vermeld. De wegwerkzaamheden staan bij elkaar in één overzicht.
De bekendmakingen zijn ook digitaal te vinden via www.amersfoort.nl/bekendmakingen. Via e-mail op de hoogte blijven van de
bekendmakingen in uw omgeving? Meld u dan aan voor de e-mailservice van overheid.nl
via https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken. Bekendmakingen over verkeersbesluiten, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen in uw omgeving kunt u ook terugvinden in de app omgevingsalert. Deze app is beschikbaar voor
Android (vanaf versie 4.0), iOS (vanaf 7.0) en Windows Phone 8.1.
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kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen
kunnen worden gericht aan: Gemeente Amersfoort, Afdeling
Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 4000, 3800
EA Amersfoort. Wanneer u liever mondeling een zienswijze
wilt geven, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via
telefoonnummer 14 033.
Let op: tegen de uiteindelijke beslissing kan alleen beroep
worden ingediend door belanghebbenden die een zienswijze
hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking.
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1 Binnenstad
2 Soesterkwartier/Isselt
3 Kruiskamp/Koppel
4 Schothorst
5 Liendert/Rustenburg

6

6 Randenbroek/Schuilenburg
(incl Stoutenburg-Noord)
7 Vermeer- en Leusderkwartier
8 Bergkwartier/Bosgebied
9 Zielhorst
10 Kattenbroek
11 Nieuwland
12 Vathorst/Hooglanderveen
13 Hoogland/Hoogland-West
14 Bedrijventerreinen Calveen,
De Hoef, Vathorst en De Wieken

SOORT VERGUNNING

a. Omgevingsvergunning		
Rechtsmiddel
1.		 Ontvangen aanvragen
Geen. Ter informatie.
2. Besluit tot verlengen beslistermijn
Geen. Ter info.
3. Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
4. Geweigerde vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
5. Ontwerpbesluiten (uitgebreide procedure)
Zienswijze
6. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
7.		 Geweigerde vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
8.	Verleende OBM
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets)
Bezwaar
9. M.e.r.-beoordeling		
Geen zelfstandig
(milieu effect rapportage)
bezwaar of beroep
b. Ingediende sloopmelding
Geen. Ter info.
c. Vergunning voor tijdelijk gebruik van de weg
Bezwaar
d. Horeca-exploitatievergunning
Bezwaar
e. Drank- en Horecawetvergunning
1.		 Verleende vergunning (reguliere procedure)
Bezwaar
2. Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Zienswijze
3. Verleende vergunning (uitgebreide procedure)
Beroep
f. Terrasvergunning		
Bezwaar
g. Standplaatsvergunning
Bezwaar
h.	Overige ontheffingen APV
Bezwaar
(Algemeen Plaatselijke Verordening)
i. Wet Milieubeheer
1. Melding activiteitenbesluit
Geen. Ter info
2. Ontwerpbesluit Maatwerkvoorschriften
Zienswijze
3. Besluit Maatwerkvoorschriften
Bezwaar
4. Melding Besluit lozen buiten inrichtingen
Geen. Ter info
(bodemenergie/bronbemaling)
5. Melding mobiel puinbreken
Geen. Ter informatie.

REAGEREN, BEZWAAR EN BEROEP

U kunt op verschillende soorten bekendmakingen reageren.
De letter achter iedere bekendmaking geeft aan om welk soort
vergunning het gaat en of/hoe u kunt reageren. In de toelichting
hieronder ziet u hoe u kunt reageren op ontwerpbesluiten,
bezwaar kunt maken tegen besluiten en in beroep kunt gaan
tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide procedure.
REAGEREN OP ONTWERPBESLUITEN (ZIENSWIJZEN)

Ontwerpbesluiten liggen vanaf de dag na deze publicatie zes
weken ter inzage (na telefonische afspraak via 14033) in het
gebouw aan de Hellestraat 24. Ontwerpbesluiten in het kader
van de Wet Milieubeheer (i2) liggen twee weken ter inzage
na deze publicatie. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
een zienswijze (=reactie) op het ontwerpbesluit indienen. Dit

Nieuws van de gemeente Amersfoort

BEZWAAR MAKEN

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u daartegen
bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen. Geef in
het bezwaarschrift met redenen aan waarom u het niet eens
bent met het besluit. Het bezwaarschrift moet ingediend
zijn binnen zes weken nadat het besluit is verstuurd. In het
overzicht van de verleende vergunningen staat de datum van het
versturen van het besluit vermeld. Richt het bezwaarschrift aan:
Burgemeester en wethouders van Amersfoort, Postbus 4000,
3800 EA Amersfoort.
Meer informatie over het maken van bezwaar staat op
www.amersfoort.nl/bezwaar. U vindt daar ook een formulier om
online een bezwaarschrift in te dienen. Om online bezwaar te
maken heeft u een DigiD nodig.
In principe heeft het indienen van een bezwaarschrift geen
schorsende werking. Dit betekent dat de houder van een
vergunning van zijn vergunning gebruik kan maken, ook al is
er een bezwaarschrift ingediend. Wanneer u de werking van
een besluit wilt laten schorsen, kunt u de rechtbank MiddenNederland verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.
Stuur het verzoek om voorlopige voorziening naar: Rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Stuur een kopie van het bezwaarschrift mee naar de rechtbank.
U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
BEROEP INSTELLEN

Tegen besluiten die zijn voorbereid met een uitgebreide
voorbereidingsprocedure, kunt u – wanneer u het niet eens bent
met het besluit – beroep instellen bij de rechtbank. Geef in het
beroepschrift met redenen aan waarom u het niet eens bent
met het besluit. Het beroepschrift moet ingediend zijn binnen
zes weken na het ter inzage leggen van het besluit.
Het beroepschrift kan worden ingediend bij: Rechtbank MiddenNederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus
16005, 3500 DA Utrecht. U kunt het beroepschrift ook digitaal
indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor
heeft u een DigiD nodig.
Voor het behandelen van het beroepschrift brengt de rechtbank
griffierecht in rekening. De medewerkers van de rechtbank
kunnen hierover meer informatie geven. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 088 – 362 00 00.
De vergunning treedt in werking nadat de termijn voor het
indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van
een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan
een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Rechtbank
Midden-Nederland. Wanneer een voorlopige voorziening wordt
aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat
hierover een beslissing is genomen.

MEER INFORMATIE

Wilt u meer weten over deze vergunningen? Dan kunt u bellen met
de gemeente via 14 033. Ook kunt u bellen als u de stukken wilt inzien
of aanwezig wilt zijn bij de welstandsbeoordeling van een bouwplan.

Bloemendalsestraat 27
het vervangen van kozijnen in de
voorgevel (a1)
		
Bloemendalsestraat 31
het aanbrengen van een kozijn in de
achtergevel (a2)
		
Breestraat 43
het tijdelijk plaatsen van een steiger
op 28 en 29 augustus 2019 (c)
05-08-2019
diverse locaties
het houden van het evenement
‘Amersfoortse Pracht’ op
15 september 2019 (h) 		
01-08-2019
Groenmarkt 8
het verbouwen van het pand (a3)
31-07-2019
Schimmelpenninckstraat 76
het kappen van 1 ceder (a3)
30-07-2019
Sint Jorisstraat 1
het plaatsen van een reclame-uiting (a1)
Stadsring 2
het plaatsen van een
antenne-installatie (a2)
		
Stadsring 99
het slopen van de aanbouw aan het
pand (b)
		
Stadsring 99
het realiseren van een uitbouw aan
de achtergevel en het plaatsen van
nieuwe kozijnen (a1)
		
Stationsstraat 34A
het vervangen van de balkons aan
de achtergevel (a1)
		
‘t Zand 38
het wijzigen van het gebruik van een
deel van de woning t.b.v. wonen (a1)
Vijver 3 en 5
het verbouwen van het pand tot
4 appartementen en 1 kleine woning (a2)

1022143
1021280
1022195

1021797
1021378
1021841
6045186
1021711
1022134

1022136
1022138
1022026
1021112

2. Soesterkwartier/Isselt

Argonweg 30
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022149
Berkelstraat 46
het kappen van 3 berken (a1)
1022166
Denstraat 2
het kandelaberen van 1 taxus (a3)
30-07-2019
1021372
Dollardstraat 94
het plaatsen van een dakopbouw
aan de achtergevel (a1)
		
1022127
Eemlaan/achterzijde Pathé
het oprichten van een bewaakte
fietsenstalling, tijdelijk, voor vijf jaar (a1)
1022018
Eemplein
het onttrekken van max. 10 m3/uur
grondwater en het lozen op het 		
Z-MLDschoonwaterriool (i4)		
30-07-2019 2019-4770
Groningerstraat 113
het kappen van 1 wilg (a3) 		
30-07-2019
1021853
Hunzestraat 15
het plaatsen van een dakopbouw
aan de voorgevel (a1)
		
1022141
Matthias Withoosstraat 9A
het legaliseren van het maken van
een tweede zelfstandige woning op
de eerste verdieping met een
dakterras (a1)
		
1022025
Nicolaas Pienemanstraat 26
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022180
Noordewierweg 117
het wijzigen van een boeiboord en
reclame-uiting (a2)
		
1021583
Nijverheidsweg Noord – Vanadiumweg 1A
het lozen van grondwater t.b.v.
herstelwerkzaamheden m.b.t. een
lek in de riolering en een verzakte 		
Z-MLDput (i4)		
23-07-2019 2019-4698
Pieter Pijperstraat 2, 2A
het kappen van 1 acacia (a3)
30-07-2019
1021866
Puntenburgerlaan 36
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022167
Puntenburgerlaan 36
het realiseren van een uitbouw met
dakterras aan de achtergevel (a1)
1022168
Puntenburgerlaan 112
het bouwen van een berging (a1)
1022201
Vreeland 35E
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b) 			
1022116

Meer weten over deze vergunningen?
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Wiekslag 289
drank- en horecavergunning en
horeca-exploitatievergunning (d en e1)
Wielewaalstraat t.h.v. nr. 110 t/m 160
het kappen van 2 elzen (a1)
Gebied 2. Soesterkwartier/Isselt
KENNISGEVING BODEMSANERING: VETGASFABRIEK, (PIET
MONDRIAANPLEIN ONGENUMMERD)
Op 1 augustus 2019 is bij de gemeente Amersfoort een ‘Melding
instemming saneringsplan’ ingediend door de gemeente
Amersfoort, Afdeling Woon en Werkklimaat. Het betreft een
sanering aan het Piet Mondriaanplein (ongenummerd). De sanering betreft de uitvoering van een sanering (in fasen) conform
de Wet bodembescherming artikel 38 lid 3 en artikel 39 lid 2.

1022017

7. Vermeer-/Leusderkwartier

3. Kruiskamp/Koppel

1022165
6043731
1021836
1021877

4. Schothorst

Count Basiestraat naast nr. 26
het kappen van 1 watercipres (a3)
07-08-2019
Drakestein t.h.v. nr. 51
het kappen van 1 perenboom (a3)
06-08-2019
Elsenburg/hoek Drakestein
het tijdelijk plaatsen van een
autolaadkraan op 24 september 2019 (c)
07-08-2019
Heemskinderenstraat 18
het uitbreiden van de garage/berging
aan de zijgevel (a2)
		
Herderinnenpad 15
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
29-07-2019
Koning Nobelpad 4
het kappen van 1 iep (a3) 		
06-08-2019
Paladijnenweg 82
het kappen van 1 conifeer en
1 haagbeuk (a1) 		
07-08-2019
Paladijnenweg 82
het tijdelijk plaatsen van een
autolaadkraan op 15 en 16 augustus
2019 (c) 		
31-07-2019
Paladijnenweg 82
het kappen van 1 conifeer en
1 haagbeuk (a3) 		
07-08-2019
Theo Uden Masmanstraat 81
het plaatsen van een opbouw en
het vervangen van de kozijnen (a1)

1022250
1020933
1021404
1022187
1022144

1022074
1022144
1022241

5. Liendert/Rustenburg

Arendshorst t.h.v. nr. 93
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 7 oktober t/m
1 november 2019 (c) 		
26-07-2019
De Graafdreef 9
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
De Velduil 131 t/m 161
het bouwen van 16 woningen (a3)
31-07-2019
Liendertsedreef 7
het kappen van 1 spar (a2) 		
Meeuwenstraat 7
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
Muldersstraat 13
het kappen van 5 bomen (a3)
30-07-2019
Rustenburgerweg 105
het kappen van 1 esdoorn (a1)
Wiekslag 90
het tijdelijk plaatsen van een
container en bouwmateriaal van
26 augustus t/m 8 november 2019 (c)
26-07-2019
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1022105
1022160
1021277
1021253
1022122
1021825
1022213

1022079

6035396

(incl. Stoutenburg-Noord)

1022131

Informatie
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de RUD Utrecht, cluster
Vergunningverlening Bodem en Water, telefoonnummer
030 – 702 3300 onder vermelding van de locatiecode
UT030700053

6030063

6. Randenbroek/Schuilenburg
Arabellapad 9, 15 t/m 19,
Isoldepad 5, 7, 11, 15,
Leonorestraat 1 t/m 7, 2 t/m 10, 14 en 18,
Parsifalpad 10 en 14 t/m 24,
Florestanstraat 2, 8, 10,
Lohengrinplein 1, 2, 5, 6,
Operaweg 67, 79, 81
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
Beethovenweg 23A
het maken van een muurdoorbraak (a1)
Bohèmepad 15
het kappen van 2 hulsten (a1 en a3)
07-08-2019
Componistenpad 6 t/m 220 (even)
het vervangen van raam- en
deurkozijnen (a3) 		
02-08-2019
Emelaarseweg 14A
het gewijzigd bouwen van een reeds
vergunde schuur (a1)
		
Gounodstraat 17
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
Heiligenbergerweg 151
het verbouwen van het voormalig
ketelhuis t.b.v. de gemengde functie (a1)
Manegebaan t.h.v. nr. 4
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 21 oktober t/m
22 november 2019 (c) 		
26-07-2019
Peter van Anrooystraat 12
het bouwen van een garage met
overkapping (a1)
		
Ringweg-Randenbroek 45C
het intern wijzigen van een
appartement (a1)
		
Rossinistraat 20
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a1)
		
Schuilenburgerweg 7
het kappen van 1 ceder en 1 es (a2)

Het college van burgemeester en wethouders deelt het volgende mee:
• Er heeft nog geen controle plaatsgevonden of de melding in
overeenstemming is met artikel 38 lid 3 en artikel 39 lid 2 van
de Wet bodembescherming.
• Na de beoordeling van het saneringsplan wordt een ontwerpbesluit ter inzage gelegd, waarin aangegeven wordt, of dit
saneringsplan voldoet aan de eisen uit de Wet bodembescherming. Dit ontwerpbesluit wordt gepubliceerd.
• Het ontwerpbesluit is een besluit waartegen binnen zes weken
na publicatie zienswijzen kunnen worden ingebracht.

De Houtmanstraat 6
het maken van een muurdoorbraak (a1)
Keerkring 136
het uitbreiden van de woonwagen
aan de zijgevel (a1)
		
Koppelweg 60
het kappen van 2 coniferen en 1 den (a3)
30-07-2019
Tuinbouwweg 16
het kappen van 1 appelboom (a3)
30-07-2019

29-07-2019

Aldegondestraat 87
het tijdelijk plaatsen van een
container van 26 augustus t/m
30 september 2019 (c) 		
30-07-2019
Bekensteinselaan 15
het tijdelijk plaatsen van een
container van 7 t/m 16 augustus
2019 (c) 		
07-08-2019
Buijs Ballotstraat 47
het wijzigen van de indeling van de
woning door het maken van diverse
muurdoorbraken (a3) 		
07-08-2019
Diamantweg 28
het plaatsen van een erfafscheiding
op het zijerf (a2)
		
Everard Meysterweg 33
het bouwen van een garage (a1)
31-07-2019
F.v. Blankenheymstraat t.h.v. nr. 32
het tijdelijk plaatsen van een
container van 25 september t/m
2 oktober 2019 (c) 		
26-07-2019
Govert Flinckstraat 64A
het wijzigen van het gebruik van het
pand t.b.v. wellness (a1)
		
Jan Tooropstraat 24
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a1)
		
Miereveldstraat 32
het splitsen van 1 woning in
2 woningen (a1)
		
Reaumurstraat 25A
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
Roelofsstraat 3
het kappen van 5 coniferen (a3)
06-08-2019
Saffierweg 1
kennisgeving incidentele festiviteiten
op 29 en 30 augustus en
2 september 2019 (h)		
30-07-2019
Sint Ansfridusstraat t.h.v. nr. 20
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 25 november t/m
13 december 2019 (c) 		
26-07-2019
Vossenstraat 10
het kappen van 1 berk en
2 kersenbomen (a3) 		
06-08-2019

1022061
1022120
1022125
1021573
1022059
1022253
1022212

1022106
1022075
1022266
1022114
6022544

Zandbergenlaan 75
het kappen van 4 eiken (a1)

8. Bergkwartier/Bosgebied

Ambonstraat 13
het kappen van 1 conifeer (a1 en a3)
06-08-2019
1022139
Anna Paulownalaan 26
het kappen van 1 conifeer (a3)
30-07-2019
1021751
Barchman Wuytierslaan
het houden van het ‘Into The Woods
Festival’ op 13 en 14 september 2019 (h) 01-08-2019
1021483
Barchman Wuytierslaan 46
het kappen van 6 coniferen (a1)
1022111
Borgesiuslaan 9
het uitbreiden van de woning aan
de achtergevel (a2)
		
1021656
Het Binnenhof 11
het kappen van 1 haagbeuk (a3)
31-07-2019
1021910
Oranjelaan 42
het vervangen van de achtergevel
en het verwijderen van de
schoorsteen (a2)
		
1021481
Prins Frederiklaan 28
het plaatsen van zonnepanelen op
het dak (a2)
		
6021621
Prins Frederiklaan 40
het kappen van 1 acacia (a3)
05-08-2019
1021477
Treublaan 2
het kappen van 6 eiken (a1)
1022147
Utrechtseweg 138
het kappen van 3 coniferen (a1)
1022140
Utrechtseweg 150A
het realiseren van een gesloten 		
Z-MLDbodemenergiesysteem (i4)		
15-07-2019 2019-4580
Utrechtseweg 211
het kappen van 2 eiken (a1)
1022152
Utrechtseweg 302
het slopen van de schuur (b)
1022129
Utrechtseweg 302
het slopen van een berging en het
verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022194
Van Lenneplaan 10
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022132
Westerstraat 98
het kappen van 1 den (a1) 		 1022084
Willem de Zwijgerlaan 14
het kappen van 1 eik (a1) 		
1022203
Willem de Zwijgerlaan 16
het kappen van 1 eik (a1) 		 6050634

9. Zielhorst

1021586

Albert Schweitzersingel 92
ontheffing APV t.b.v. incidenteel
werk van 30 oktober t/m
8 november 2019 (h) 		
Albert Schweitzersingel t.h.v. nr. 92
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 29 november t/m
10 december 2019 (c) 		
Duikererf 29
het kappen van 1 eik (a1 en a3)
Emiclaerseweg 13 - kavel 1
het bouwen van een woning (a2)

1022112

10. Kattenbroek

1022150

1022251

1022024

1021982
1022214
1022126
1022240
1022072
1021950

6043873

1022108
1021706

1022117

Cantharel t.h.v. nr. 3
het tijdelijk plaatsen van een
container, een toiletunit, een steiger
en een schaftwagen van 26 augustus
t/m 13 september 2019 (c) 		
De Stelp 9
het kappen van 1 leilinde (a1)
Gangboord 76
het plaatsen van een dakopbouw (a3)
Hof der Gedachten t.h.v. nr. 139
het tijdelijk plaatsen van een container
van 2 t/m 9 september 2019 (c)
Linnaeus-serre 11
het kappen van 1 wilg (a1 en a3)
Thebe 8
het uitbreiden aan de zijgevel en de
berging, het plaatsen van een
dakkapel op het zijdakvlak en het
wijzigen van de kozijnen (a3)

30-07-2019

1021869

06-08-2019

1022228

06-08-2019

1022142
1021455

06-08-2019

1022202
1022158

01-08-2019

1021856

06-08-2019

1022238

07-08-2019

1022077

24-07-2019

1021479

30-07-2019

1021833

06-08-2019

1021967

30-07-2019

1021777

11. Nieuwland

De Gouden Ploeg 29
het kappen van 1 hulst en
1 conifeer (a3) 		
Glaskruid 38
het kappen van 3 bomen (a3)
Zoetegaarde 64
het kappen van 1 appelboom (a3)
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12. Vathorst/Hooglanderveen

Alphons Mulderlaan 2 t/m 10 en
Van Beeklaan 63 en 65
het wijzigen van de gevels en het
isoleren van de daken (a1) 		
Ammerzodenlaan 61 t/m 81,
Eijsdenkade 1 t/m 21,
Grubbenvorstkade 101 t/m 125,
Heerewaardenhof 2 t/m 14 en
Herwijnenkade 1 t/m 22
het bouwen van 64 woningen (a2)
Baak van Scharendijke 12
het wijzigen van een raamkozijn en
het plaatsen van een dakkapel op
het zijdakvlak (a1)
		
Balatonmeer 9
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
De Hoevens 138
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
De Hoevens 140
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
De Keut 5
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a2)
		
De Keut 7
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a2)
		
De Maalderij 1
drank- en horecawetvergunning en
horeca-exploitatievergunning (d en e1)
26-07-2019
Emminkhuizerberg 10
het plaatsen van een dakopbouw (a1)
Gerard Schimmellaan 6 t/m 12, 14,
20, 13, 15, en 17 en Van Zuilenlaan
21, 27 en 29
het wijzigen van de gevels en het
isoleren van de daken (a1) 		
Hogesteeg, nabij nr. 10
het kappen van 3 bomen (a1)
Laakboulevard 2
het realiseren van vier bruggen en
vier duikers (a1)
		
Laakboulevard 16
het kappen van 1 berk (a3) 		
30-07-2019
Macharenstraat, Kavel 6, Laakse
Tuinen
het bouwen van een woning, het
plaatsen van een dam en het
aanleggen van een inrit (a1)
Nijmegenstraat 6
het bouwen van een woning (a3)
05-08-2019
Stationsplein Vathorst, Blok 14
het bouwen van 34 appartementen
en een commerciële ruimte (a1)
Straat van Messina 75
het tijdelijk plaatsen van een
autolaadkraan op 27 augustus 2019 (c)
26-07-2019
Streeksel 15
het plaatsen van een dakkapel op
het achterdakvlak (a1)
		
Van Zuilenlaan 24
het uitbreiden van de woning (a3)
07-08-2019

1022067

1021493

1022181
1022199
1022121
1022097
1021728
1021568
1021538
1022268

1022064
1022113
1022115
1021788

1022185
1021545
1022128
1022101
1022211
1020952

Veenslagen 30
het kappen van 1 appelboom (a3)
Verbindingsweg en Rijksweg A28
t.h.v. Podium
het plaatsen van een geluidscherm (a1)
Wervershoofstraat t.h.v. nr. 365
het tijdelijk plaatsen van een verreiker
op 21 augustus 2019 (c) 		

30-07-2019

1021834
1022015

31-07-2019

1022151

13. Hoogland/Hoogland-West

Breeland 53
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak (a3) 		
26-07-2019
1021669
De Boskamp 18
het wijzigen van de entree van de
woning (a3) 		
31-07-2019
1021773
Hamseweg 17			
Z-MLDhet uitbreiden van het winkelfiliaal (i1)
03-06-2019 2019-4100
Hamseweg 66A
het kappen van 1 kastanjeboom en
1 conifeer (a1) 			
1022189
Kolkrijst 51
het vervangen van het kozijn in de
voorgevel (a3) 		
07-08-2019
1021621
Komhoeklaan 37
het kappen van 5 bomen (a1)
1022099
Kraailandhof t.o. 106
de verkoop van Vietnamese snacks
op zaterdag (g) 		
06-08-2019
1022249
Maatweg 3
het kappen van 1 acacia (a1 + a3)
06-08-2019
1022156
Park Schoonoord 1
het kappen van een apenboom (a1)
1022057
Pottenbakkerlaan t.h.v. nr. 3
het tijdelijk inrichten van een
bouwplaats van 11 t/m
29 november 2019 (c) 		
26-07-2019
1022107
Zandkamp 130
het maken van een carport aan de
zijgevel (a1)
		
1022169
Zandkamp 208
het kappen van 1 kastanjeboom (a3)
06-08-2019
1021594
Zandkamp 256
het kappen van 1 iep (a3) 		
06-08-2019
1021830
Zevenhuizerstraat 86
het kappen van 1 esdoorn (a3)
31-07-2019
1021918

14. Bedrijventerreinen Calveen, De Hoef,
Vathorst en De Wieken

Amersfoortsestraat 10
het gedeeltelijk slopen van het pand (b)
1021575
Amersfoortsestraat 10
het uitbreiden van het restaurant
(a1 en a2)
		
1021576
Cobolweg 3
het verwijderen van asbesthoudend
materiaal (b)
		
1022197
Cobolweg, t.h.v. nr. 5
het kappen van 1 els (a1 + a3)
06-08-2019
1022119
Hogesteeg 11
het realiseren van een gesloten 		
Z-MLDbodemenergiesysteem (i4)		
15-07-2019 2019-4586

Lichtpenweg 6
het kappen van 2 vleugelnootbomen (a3) 06-08-2019

1022073

CONTROLE VAN BOUWPLANNEN / WELSTANDSBEOORDELING
De gemeente controleert bouwplannen volgens de eisen van
welstand. Bewoners die bouwplannen indienen en aanwezig
willen zijn bij de welstandsbeoordeling, kunnen dit aangeven bij
het indienen van de plannen. Zij krijgen een uitnodiging wanneer
hun plan aan bod komt.
Alle vergaderingen van de commissies en van de stadsbouwmeester zijn openbaar, u hoeft zich niet aan te melden:
• De stadsbouwmeester beoordeelt wekelijks bouwplannen; elke
dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur.
• De subcommissie Erfgoed houdt 25 vergaderingen per jaar; elke
dinsdagmiddag in de even weken van 14.45 tot 17.00 uur.
• De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt maandelijks bij elkaar
op maandag van 15.15 tot 17.30 uur.
De agenda’s en notulen worden gepubliceerd op
www.amersfoort.nl/welstand (rechtsboven op de pagina).

VERTROKKEN MET ONBEKENDE BESTEMMING
De hierna genoemde personen wonen niet meer op het adres
waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom
besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te
houden. Dat betekent dat zij officieel niet meer op dat adres
staan ingeschreven.
Naam

voorletters geb.datum

Besluit
verzonden

Avagimova

G.

19-11-1968

30-7-2019

Blokker

J.

21-1-1971

30-7-2019

Gilde, de.

A.

16-2-1988

2-8-2019

Jansen

N.

6-11-1995

30-7-2019

Lekkerkerker

M.O.C.

1-2-1940

25-7-2019

Spanjaard

S.F.

20-2-2000

26-7-2019

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een betrokken
persoon schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college. Dat moet binnen zes weken nadat het besluit is verzonden.
De datum van het versturen van dit besluit staat in het overzicht
vermeld.
Zet in het bezwaarschrift de volgende zaken:
• uw naam en adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de reden waarom u het niet eens bent met het besluit.
Stuur de ondertekende brief naar: College van burgemeester
en wethouders, Juridische Zaken, Postbus 4000, 3800 EA
Amersfoort.

Vragen aan de gemeente?
Amersfoort heeft Antwoord ©

Stad met een hart

Contactinformatie

Gemeente Amersfoort
Stadhuisplein 1 – 3811 LM Amersfoort - T 14 033
Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente
Amersfoort kan op bepaalde momenten
telefoongesprekken opnemen. Dit dient alleen
voor opleidingsdoeleinden: het verbeteren van de
kwaliteit van de dienstverlening.
E info@amersfoort.nl
I www.amersfoort.nl
Via www.amersfoort.nl kunnen zaken online
geregeld worden, zoals het maken van een
afspraak voor Burgerzaken, het
doorgeven van meldingen openbare ruimte,
verhuizing en het opvragen van documenten.
Ook staat er veel informatie over gemeentelijk
producten en diensten op deze website.

Redactie Stadsberichten
Postbus 4000 3800 EA Amersfoort
E stadsberichten@amersfoort.nl
OPENINGSTIJDEN BALIES
Burgerzaken Stadhuisplein 1
Zonder afspraak: ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Op afspraak: ma t/m vr 13.00 - 16.30 uur
do 17.00 - 20.00 uur
Sociale Zekerheid Stadhuisplein 3
ma t/m vr 08.30 - 16.30 uur
telefonische bereikbaarheid 08.30 - 17.00 uur
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Archief Eemland
Eemplein 73 (Het Eemhuis, 3e verdieping)
www.archiefeemland.nl
Ma, di, wo en vr: 09.00 - 17.00 uur, do: 10.00 17.00 uur
Wijkteams
Informatie over wijkteams voor zorg en onder
steuning:
www.amersfoort.nl/wijkteams of bel
033 - 469 48 69.
Belastingen
Informatie over onder andere uw gemeente
belastingen.
www.amersfoort.nl/belastingen of 14 033.

TELEFOONNUMMERS
Algemeen nummer Stadhuis
Archeologisch Centrum
Archief Eemland
CNME
Crematorium en begraafplaatsen
ParkeerService Amersfoort
Raadsgriffie
ROVA
SRO
WhatsApp stadhuis
(alleen voor Whatsapp-berichten;
antwoord op werkdagen tussen
8.30 en 17.00 uur)
Nationale Ombudsman (gratis)
www. nationaleombudsman.nl

14 033
463 77 97
469 50 17
469 52 00
461 36 03
247 30 00
469 43 79
422 85 00
422 51 00
06 5750 5302

0800 - 335 55 55

Nieuws van de gemeente Amersfoort

Wegwerkzaamheden

Informatie over wegen die geheel of gedeeltelijk zijn afgesloten.
Werk aan de weg is afhankelijk van vele zaken, waaronder het weer. Daardoor kan het werk eerder of later beginnen dan
gepland. Raadpleeg voor actuele ontwikkelingen de website www.amersfoort.nl/werkzaamheden.

Plaats

Werkzaamheden

Uitvoering/hinder

Bijzonderheden

Arnhemseweg – Kroontjesmolen Bisschopsweg

Wegwerkzaamheden

16 september t/m 22 november 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Bisschopsweg (tussen Heiligenbergerweg
en Rubensstraat)

Riolerings- en
herinrichtingswerkzaamheden;
planning t/m medio december
2019

• Fase 2A + 2B, Bisschopsweg vanaf kruispunt Zwaanstraat tot Rubensstraat
afgesloten van 23 juli t/m 14 oktober 2019
• Fase 2C, kruising Bisschopsweg/Hendrik van Viandenstraat/Vermeerstraat
afgesloten van 16 september t/m 14 november 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Dirk Pompstraat (tussen Van
Spilbergenstraat en Waarwijckstraat)

Wegwerkzaamheden

28 augustus t/m 16 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Dorresteinseweg (vanaf kruising De
Oudenhage tot Saffierweg)

Asfaltwerkzaamheden

26 t/m 28 augustus 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Heideweg – Van Tuyllstraat

Rioleringswerkzaamheden;
planning werkzaamheden in
verschillende fases van 6 mei
2019 t/m maart 2020

Straatwerk fase 1 t/m 6, Heideweg tussen Willem Tomassenlaan en
spoorwegovergang
16 september t/m 18 oktober 2019

Gedurende de werkzaamheden is er
geen doorgaand verkeer mogelijk.
Verkeer wordt met borden omgeleid.

Jan Mayenstraat (tussen Van
Linschotenstraat en Ringweg-Kruiskamp)

Wegwerkzaamheden

11 september t/m 24 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Kroontjesmolen (tussen Arnhemseweg
en Leusderweg)

Wegwerkzaamheden

26 augustus t/m 13 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Planciusstraat (tussen Jan Mayenstraat
en Hudsonstraat)

Wegwerkzaamheden

4 t/m 23 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Randenbroekerweg (tussen Elgarstraat
en Beethovenweg)

Wegwerkzaamheden

3 september t/m 11 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Rijpstraat (tussen Jan Mayenstraat en
Hudsonstraat)

Wegwerkzaamheden

26 augustus t/m 16 oktober 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Ringweg-Randenbroek (tussen Jan
Mayenstraat en Hudsonstraat)

Wegwerkzaamheden

12 augustus t/m 4 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Ringweg Randenbroek – Mozartweg (in
de richting Hogeweg)

Wegwerkzaamheden

27 augustus t/m 13 september 2019

Verkeer wordt met borden omgeleid.

Nieuws van de gemeente Amersfoort
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