Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
• 14-08-2022 Meidoornlaan 34, 3461 EV Linschoten. (Zaaksysteemnummer 46630 en OLO
nummer 7187875), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
• 15-08-2022 Maarschalklaan 9, 3417 SE Montfoort. (Zaaksysteemnummer 46762 en OLO nummer
7188411), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning.
• 15-08-2022 Steenovenweg 10, 3417 XR Montfoort. (Zaaksysteemnummer 47191 en OLO
nummer 7190331), het plaatsen van een vriescontainer.
• 18-08-2022 Blokland 12, 3417 MN Montfoort. (Zaaksysteemnummer 48577 en OLO nummer
7186475), het verbouwen van een woning.
• 19-08-2022 Blokland 11B, 3417 MN Montfoort. (Zaaksysteemnummer 48742 en OLO nummer
7196031), het plaatsen van twee dakkapellen aan de achtergevel van de woning en het
verplaatsen van de trap.
• 31-08-2022 Maarschalklaan 79, 3417 SE Montfoort. (Zaaksysteemnummer 53494 en OLO
nummer 7222429), het plaatsen van een dakraam op het voorgeveldakvlak.
Verlengen beslistermijn
• 21-06-2022 Doeldijk 16, 3417 XD Montfoort. (Zaaksysteemnummer 26104 en OLO nummer
7067047), het aanvragen van een tijdelijke vergunning voor heet realiseren van noodlokalen op de
locatie Doeldijk 16, 3417 XD Montfoort. De gemeente heeft op 16 augustus 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
• 29-06-2022 Kadastraal bekend als sectie A nummer 690 en 691 in Linschoten. (Zaaksysteemnummer 30032 en OLO nummer 7077105), het plaatsen van een AC-drainage ten behoeve van
aardgastransportleidingen in de gemeente Montfoort op de locatie kadastraal bekend als sectie A
nummer 690 en 691 in Linschoten. De gemeente heeft op 24 augustus 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
periode van max. 1 week.
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
• 15-08-2022 Achthoven-Oost 13, 3417 PC Montfoort. (Zaaksysteemnummer 24157 en OLO
nummer 7041381), het plaatsen van een tijdelijke tent ten behoeve van de opslag voor
bedrijfsbusjes.
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15-08-2022 Veldzichtlaan 31, 3461 GV Linschoten. (Zaaksysteemnummer 25445 en OLO
nummer 7063399), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van een woning.
16-08-2022 Willeskop 94, 3417 ME Montfoort. (Zaaksysteemnummer 3103 en OLO nummer
6880645), het wijzigen van een vrachtwagenparkeerplaats.
19-08-2022 Majoraan 1, 3417 RW Montfoort. (Zaaksysteemnummer 30098 en OLO nummer
6652643), het uitbreiden van een woning middels het plaatsen van een erker aan de voorzijde van
de woning.
24-08-2022 M.A. Reinaldaweg 70, 3461 AL Linschoten. (Zaaksysteemnummer 2212 en OLO
nummer 6836301), het uitbreiden van de bestaande loods.
29-08-2022 Laan van Overvliet 9, 3461 HE Linschoten. (Zaaksysteemnummer 40063 en OLO
nummer 7145403), het renoveren van de entree van het gezondheidscentrum Linschoten.
29-08-08-2022 Stadhouderslaan 70, 3417 TX Montfoort. (Zaaksysteemnummer 32046 en OLO
nummer 7073447), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
30-08-2022 Pastoor Spaanplein 11, 3417 HV Montfoort. (Zaaksysteemnummer 15182 en OLO
nummer 7001097), het bouwen van een nieuwbouwwoning.
01-09-2022 Waardsedijk-Oost 14, 3417 XJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 20956 en OLO
nummer 7010035), het wijzigen van een nieuwbouwbedrijfspand.

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
 Cattenbroekerdijk 20, Linschoten, 1 september tot en met 23 december 2022,
Verzonden 30 augustus 2022
Standplaatsvergunningen
 Mannenkoor Zanglust, diverse locaties gemeente Montfoort, 31 december 2022, verzonden 5
september 2022
Kennisgeving incidentele festiviteit
 Tennisvereniging Linschoten, Jacob Barneveldstraat 26, Linschoten, 6 september tot en met 10
september 2022, verzonden 5 september 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/evenement. Voor
straatfeesten en buurtbarbecues gaat u naar www.montfoort.nl/straatfeest.

Montfoort, 6 september 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,

De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

