AMERSFOORT

VERGADERINGEN

Agenda Stadsbouwmeester
WEEK 09 – 2021
d.d. 02-03-2021 vergadering nr 5602
aanvang:
Vergadering vindt niet fysiek plaats, maar in digitale afstemming met de stadsbouwmeester
1.

Banckertstraat 63
OVR - 1027986
OLOnr-5656083
Aanvraag
het plaatsen van een dakopbouw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
Aldegondestraat 80 en 82
OVR - 6278270
Aanvraag
het plaatsen van een dakopbouw en 2 dakterrassen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Cruquius 69
OVR - 1029080
OLOnr-5790473
Aanvraag
het plaatsen van een afvoerpijp langs de gevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Rijksweg A1 (De Slaag)
OVU - 1022507
OLOnr-4621425
Aanvraag
het bouwen van een overkapping bij een snellaadstation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Pastoor Pieckweg 36
OVR - 1029294
OLOnr-5807673
Aanvraag
het vervangen van de kozijn in de voorgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.
Lithoijenstraat 1 en Ammerzodenlaan 92
OVR - 1028909
OLOnr-5754977
Aanvraag
het plaatsen van een raamkozijn of dakkapel als meerwerkoptie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Boomrijk 39
OVR - 1029324
OLOnr-5848875
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Erasmusstraat 67
OVR - 1029233
OLOnr-5830511
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Cabralstraat 29
OVR - 1028906
OLOnr-5755197
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Johannes Bosboomstraat 3
OVR - 1028884
OLOnr-5751363
Aanvraag
het vervangen van de dakkapel op het voordakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Maaskanterf 20
OVR - 1028869
OLOnr-5745327
Aanvraag
het vervangen van een raamkozijn in de voorgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. De Kreek 6
OVR - 1029312
OLOnr-5844965
Aanvraag
het wijzigen van de gevels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Paulinapolder 93
OVR - 1029279
Aanvraag
het plaatsen van reclame aan de zijgevel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Kroontjesmolen 19
OVR - 1027922
OLOnr-5643769
Aanvraag
het verbouwen van het bijgebouw tot een appartement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Groote Kreek 28
OVR - 1029303
OLOnr-5844287
Aanvraag
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het vergroten van een dakkapel op het
achterdakvlak
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Rijnstraat 23
OVR - 1029098
OLOnr-5797023
Aanvraag
het vergroten van de zolderverdieping en het plaatsen van een dakkapel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Westerstraat 7
OVR - 1029360
OLOnr-5856901
Aanvraag
het plaatsen van een dakopbouw op de woning
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. Jacob Catslaan 30
CVO - 1029327
OLOnr-5849145
Principe verzoek
het plaatsen van een warmtepomp met overkapping op dakkapel aan voorzijde
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Ravelplantsoen 15
OVR - 1027734
OLOnr-5599905
Aanvraag
het plaatsen van een fietsenberging op het voor-/zij-erf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Barneveldseweg 27
OVR - 1029283
OLOnr-5824963
Aanvraag
Het plaatsen van een hekwerk als erfafscheiding op het voorerf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. De Zonnecel
CVO - 1029358
Principe verzoek
het realiseren van een overkapping
Agenda met aangekondigde bezoekers/deelnemers (digitaal overleg via Teams):
22.

Terminalweg 36
OVR - 1029108
OLOnr-5797523
Aanvraag
het wijzigen van de gevels en indeling van het pand
Teamsoverleg nog te plannen!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Hoog en Wellerlaan 5
CVO - 1027309
OLOnrAanvraag
Het bouwen van een woning
Teamsoverleg nog te plannen!

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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