Openbare bekendmakingen
8 maart 2022

Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 23-02-2022 Vijzelplantsoen 4, 3461 JH
Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1684 en
OLO nummer 6763975), het plaatsen van een
aanbouw.
 24-02-2022 Cattenbroekerdijk 51, 3461 BD
Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1816 en
OLO nummer 6654685), het oprichten van een
kleine windturbine.
 03-03-2022 Jacob Barneveldstraat 61, 3461
GA Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1882 en
OLO nummer 6782871), het realiseren van een
uitbouw aan de voorzijde van een woning.
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”.

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
 Aanplakborden, diverse locaties gemeente
Montfoort, 16 februari tot en met 22 maart 2022,
verzonden 7 maart 2022
Standplaatsvergunning
 Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, 4
maart tot en met 30 juni 2022, verzonden 7
maart 2022
Stookontheffing
 Blokland 40, Montfoort, Februari en Maart 2022,
verzonden 7 maart 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, 8 maart 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

