AMERSFOORT

VERGADERINGEN

Agenda Stadsbouwmeester
WEEK 08 - 2021
d.d. 23-02-2021 vergadering nr 5601
aanvang:
Vergadering vindt niet fysiek plaats, maar in digitale afstemming met de stadsbouwmeester
1.

De Zonnecel 27
OVU - 1029114
OLOnr-5419321
Aanvraag
het bouwen van een industriegebouw en het realiseren van een milieu-inrichting
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Roermondkade 14, Vathorst, Laakse Tuinen, kavel 29
OVR - 1028059
OLOnr-5679327
Aanvraag
het bouwen van een woning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Maasbommelkade 2: Vathorst, Laakse Tuinen, Tuin 7, kavel 10
OVR - 1029262
OLOnr-5835083
Aanvraag
het bouwen van een woning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Bisschopsweg 6
OVR - 1027911
OLOnr-5641873
Aanvraag
het renoveren van de woning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
De Waag 1 t/m 27
OVR - 1029041
OLOnr-5780837
Aanvraag
het plaatsen van een plateaulift en het vervangen van de oude opslagruimte voor een nieuwe
berging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Heiligenbergerweg 35
OVR - 1028886
OLOnr-5751191
Aanvraag
het plaatsen van een bijgebouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Waterviolier 2
OVR - 1029180
OLOnr-5820237
Aanvraag
het uitbreiden aan de achtergevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Van Lenneplaan 14 en 16
OVR - 1026718
OLOnr-5386015
Aanvraag
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het wijzigen van een erker
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Soerendonk 17
OVR - 1028022
OLOnr-5671069
Aanvraag
het vervangen van de kozijnen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Marconistraat 46
OVR - 1028925
OLOnr-1028925
Aanvraag
het plaatsen van een nokverhoging
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Tuinfluiterstraat 27
OVR - 1028771
OLOnr-5720347
Aanvraag
het plaatsen van een dakopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. De Verwondering 41
OVR - 1029034
OLOnr-5779059
Aanvraag
het realiseren van een dakopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. De Verwondering 43
OVR - 1029035
OLOnr-5779189
Aanvraag
het realiseren van een dakopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Elburgstraat 33
OVR - 1028844
OLOnr-5736637
Aanvraag
het plaatsen van een veranda op de uitbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Tolick 87
OVR - 1029005
OLOnr-5775983
Aanvraag
het verhogen van de nok
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Berkenlaan 30
OVR - 1028946
OLOnr-5757623
Aanvraag
het plaatsen van een dakopbouw en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Vermeerstraat 144
OVR - 1027565
OLOnr-5556829
Aanvraag
het wijzigen van de dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Edelingenstraat 9
OVR - 1029198
OLOnr-5825083
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Dorresteinseweg 64
CVO - 1029174
OLOnr-1029174
Principe verzoek
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het vervangen van de raamkozijnen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. De Boskamp 33
OVR - 1029220
OLOnr-5825009
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Snijdersberg 58
OVR - 1029086
OLOnr-5791065
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. Scheltussingel 55
OVR - 1029219
OLOnr-5827589
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Kikkerbeet 43
OVR - 1028895
OLOnr-5751679
Aanvraag
het bouwen van een veranda en het plaatsen van een erfafscheiding op het achtererf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24. Wijdeveldstraat 28
OVR - 1028988
OLOnr-5771427
Aanvraag
het uitbreiden van de dakopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Vossenstraat 9
CVO - 1029281
OLOnr-5814001
Principe verzoek
het uitbreiden van de tweede verdieping aan de achtergevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Snijdersberg 58
OVR - 1028961
OLOnr-5768397
Aanvraag
het plaatsen veranda en een overkapping met garagedeur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27. De Oude Munt 22-24
OVR - 6298382
OLOnr-6298382
Aanvraag
het plaatsen van een erker aan de voorgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Ooijpolder 5
OVR - 1029300
OLOnr-5822363
Aanvraag
het realiserren van een aanbouw aan de achtergevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beoordelingen Stadsbouwmeester 23-02-2021

29.

Fabelhof 2
OVR - 1028093
OLOnr-5678957
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het uitbreiden van de garage aan de
voorgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Wijdeveldstraat 24
OVR - 1028986
OLOnr-5771391
Aanvraag
het uitbreiden van de dakopbouw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda met aangekondigde bezoekers/deelnemers (digitaal overleg via Teams):
31.

Matthijs Vermeulenstraat
OVR - 1028683
OLOnr-5704499
Aanvraag
het bouwen van 3 appartementengebouwen en 2 woningblokken
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Bruispad
PVO – 1029254
Vooroverleg
het bouwen van een woongebouw, 6 woningen en een ondergrondse parkeergarage

Deze vergadering vindt in verband met de coronacrisis digitaal plaats. Hierdoor is het in
principe 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 AJL.Kruidhof-Groot@amersfoort.nl.
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