AMERSFOORT

VERGADERINGEN

Agenda Subcommissie Erfgoed
d.d. 16-02-2021 vergadering nr 5607
aanvang: 12:30 | Teams-vergadering
1.

Regentesselaan 26
OVR - 1027874
OLOnr-5633157
Aanvraag
het bouwen van een carport, het bouwen van een pergola en het bouwen van een speelhuisje op
het zij- en voorerf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Willem de Zwijgerlaan 11
OVR - 1029022
OLOnr-5778219
Aanvraag
het vergroten van een kozijn in de zijgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
De Lichtenberg kavel 30
OVR - 1028707
OLOnr-5707967
Aanvraag
het realiseren van een vrijstaande woning met een vrijstaand bijgebouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Leliestraat 58
OVR - 1028975
OLOnr-5769865
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Huijgenslaan 5
OVR - 1029045
OLOnr-5781743
Aanvraag
het plaatsen van zonnepanelen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Paulus Buyslaan 15
OVR - 1028006
OLOnr-5662707
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Hobbemastraat 29
OVR - 1027880
OLOnr-5630445
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Nassaulaan 5
OVR - 1028878
OLOnr-5746741
Aanvraag
het vervangen van de dakpannen en het plaatsen van zonnepanelen op de dakkapel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Schaepmanlaan 15
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CVO - 1028852
Principe verzoek
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak en een dakraam in het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Langestraat 139A t/m D
OVR - 1024889
OLOnr-5007967
Aanvraag
het wijzigen van de gevel en het realiseren van 4 appartementen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Grote Spui 27
OVR - 1028948
OLOnr-5763551
Aanvraag
het vervangen van voegwerk in voor- en zijgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Jacob Catslaan
OVR - 1029144
OLOnr-5808419
Aanvraag
het herinrichten en herrioleren van de straat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Kamp 16
OVR - 1029039
OLOnr-5780183
Aanvraag
het wijzigen van het gebruik van het achterste gedeelte van de winkelruimte t.b.v. wonen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Coelhorsterweg 2
OVR - 1029138
OLOnr-5805085
Aanvraag
het bouwen van een woning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Nieuwstraat 11A
OVR - 1028843
OLOnr-5735323
Aanvraag
het verbouwen van het pand tot 2 zelfstandige woningen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Langestraat 106
CVO - 1023938
OLOnr-4843659
Principe verzoek
het realiseren van een appartementengebouw op het achtererf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Laan 1914 nr. 41A-B en nr. 43
CVO - 1025805
Principe verzoek
het verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage met fietsenberging,
het plaatsen van geluidschermen en twee nieuwe toegangspoorten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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