Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 28-01-2022 Vlooswijkenlaan 46, 3461 GB Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1290 en OLO
nummer 6692197), ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruik ligt vanaf woensdag 25 mei
2022 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het stadkantoor Kasteelplein 5 te Montfoort.
 24-05-2022 Pastoor Spaanplein 11, 3417 HV Montfoort. (Zaaksysteemnummer 15182 en OLO
nummer 7001097), het realiseren van een woning.
 24-05-2022 Hoogstraat 23, 3417 HA Montfoort. (Zaaksysteemnummer 14917 en OLO nummer
6991565), het wijzigen van de gevel.
Verlengen beslistermijn
 29-03-2022 Nabij Slotlaan 3, kadastraal bekend als sectie F nummer 449 Linschoten.
(Zaaksysteemnummer 2674 en OLO nummer 6858129), het kappen van vier lindes. De gemeente
heeft op 23 mei 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
weken.
Wilt u een aanvraag omgevingsvergunning inzien? Dan kunt u mailen naar bouw@montfoort.nl of
bellen naar tel. 0348 – 476 400 voor de digitale stukken.
Tegen een vergunningsaanvraag kan geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat is pas mogelijk
nadat er een besluit is genomen. Het verlenen van vergunningen wordt bekend gemaakt onder de
rubriek “Verleende omgevingsvergunning”.
Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht
Tegen de onderstaande besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat de
beschikking is verzonden een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Vindt u dat
de uitvoering van het besluit onevenredig nadelig is voor u, dan kunt u naast een bezwaarschrift om
een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v.
voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als u de besluiten in wilt zien kunt u
hiervoor een afspraak maken met de bouwbalie via www.montfoort.nl of tel: 0348 – 476 400.
Verleende omgevingsvergunning
 23-05-2022 nabij Blokland 62, 3417 MP Montfoort. (Zaaksysteemnummer 2641 en OLO nummer
6856423), het plaatsen van een gedenkteken.
 24-05-2022 De Hoorn 5, 3461 HS Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1552 en OLO nummer
6759791), het wijzigen van een gevel en het maken van een constructieve doorbraak.
 24-05-2022 Lindeboomsweg 6 Montfoort (Z/21/193995), het bouwen van een woning.

Openbare Orde
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de
volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor:
Ingebruikname gemeentegrond
 Container, thv Hogewerf 13, Linschoten, woensdag tot en met zaterdagochtend, verzonden
24 mei 2022
 Container, Stadhouderslaan 93, Montfoort, 31 mei 2022 tot en met 18 juni 2022, verzonden
24 mei 2022

Incidentele festiviteiten
 Buurtbarbeque, zaterdag 24 september 2022, thv parkeerterrein IJsselkade, Montfoort, verzonden
30 mei 2022
Heeft u als belanghebbende bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na toezending van het besluit aan
de aanvrager een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan burgemeester en/of burgemeester en
wethouders van Montfoort. Indien spoed dit vereist kunt u naast dit bezwaarschrift ook een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank Utrecht, sector
Bestuursdienst, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Evenementen
Een evenement organiseren of weten wat er in uw stad wordt georganiseerd? Via onderstaande
websites vindt u een overzicht van de evenementen, verleende vergunningen en
aanvraagprocedures. Voor de grote evenementen gaat u naar www.montfoort.nl/evenementen. Voor
straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/straatfeest.
Montfoort, 31 mei 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

