AMERSFOORT

VERGADERINGEN

Agenda Stadsbouwmeester
WEEK 07 – 2021
d.d. 16-02-2021 vergadering nr 5600
aanvang:
Vergadering vindt niet fysiek plaats, maar in digitale afstemming met de stadsbouwmeester
1.

Zaltbommelstraat 19, Vathorst, Laakse Tuinen, kavel 54
OVR - 1028684
OLOnr-5704775
het bouwen van een woning
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Meridiaan 14
OVR - 1028672
OLOnr-5701039
het bouwen van 30 appartementen
Aanvraag
Zie voorafgaand principeplan CVO 1022823
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Station Amersfoort Centraal
OVR - 1027921
OLOnr-5643401
het verlengen van het perron naast spoor 5
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Albert Cuijpstraat 60
OVR - 1028767
OLOnr-5622539
het uitbreiden aan de zijgevel van de woning
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
De Heuvel 31
OVR - 6305538
OLOnr-6305538
het wijzigen van de gevel
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Hooglied 3
OVR - 1028812
OLOnr-5729313
het veranderen van de voorgevel, het plaatsen van een berging en het oprichten van een
overkapping
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Rigolettostraat 10
OVR - 1029133
OLOnr-5801721
het bouwen van een erker
Aanvraag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8.

Arnhemseweg 40
OVR - 6308933
OLOnr-6308933
het plaatsen van een reclame-uiting
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Vlasakkerweg 15
OVR - 1029100
OLOnr-5796571
het uitbreiden van een dakopbouw
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Tolick 40
OVR - 1027136
OLOnr-5469539
het plaatsen van een dakopbouw
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Erasmusstraat 83
OVR - 1028681
OLOnr-5703707
het realiseren van een dakkapel op het voordakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Mattenbies 51
OVR - 1028804
OLOnr-5727109
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Vermeerstraat 134
OVR - 1029137
OLOnr-5807609
het plaatsen van een dakkapel op het voor dakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Het Langhuis 63
OVR - 1028859
OLOnr-5741987
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Wilgenlaan 2
OVR - 1028893
OLOnr-5751749
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Kikkerbeet 29
OVR - 1028662
OLOnr-5698447
het aanleggen van een vlonder
Aanvraag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17.

Zeepkruid t.h.v. nr. 80
OVR - 1027635
OLOnr-5572527
het realiseren van een tijdelijk hondenspeelveld
Aanvraag
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Noordewierweg 120
OVR - 1027054
OLOnr-5453195
het plaatsen van een dakkapel op het zij- en achterdakvlak
Verleend; aangepast voorstel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Knieptang 9
OVR - 1027629
OLO-nr. 5571625
het uitbreiden van de woning
Aanvraag
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agenda met aangekondigde bezoekers/deelnemers (digitaal overleg via Teams):
20.

Boelenhoefseweg 7
OVR - 1028934
OLOnr-5717723
het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak
Aanvraag
Teamsoverleg nog te plannen !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Witte de Withstraat 27
OVR - 1026219
OLOnr-5299119
het plaatsen van een dakraam en een warmtepomp
Geweigerd
Teamsoverleg nog te plannenn !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 P.Bal@amersfoort.nl.
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