Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 08-07-2022 Nabij Takbakshof 1 en Heeswijk 2, kadastraal bekend als sectie A nummer 4836 en
sectie B nummer 2083 aan de N228 tussen hm 19,1 en 19,3 links te Montfoort.
(Zaaksysteemnummer 34222 en OLO nummer 7112227), het uitvoeren van
dunningswerkzaamheden door het kappen van Laanbomen en gewone Platanen ten behoeve van
de leefbaarheid van de overgebleven houtopstand.
 08-07-2022 Bovenkerkweg 80, 3417 TA Montfoort. (Zaaksysteemnummer 34354 en OLO nummer
7113619), het vervangen van een sirenemast. 08-07-2022 Bovenkerkweg 80, 3417 TA Montfoort.
(Zaaksysteemnummer 34354 en OLO nummer 7113619), het vervangen van een sirenemast.
 13-07-2022 Wulverhorst 7, 3461 GJ Linschoten. (Zaaksysteemnummer 36697 en OLO nummer
7125715), het vervangen van een schutting en het realiseren van een overkapping.
 14-07-2022 Noord Linschoterdijk 21 A, 3461 AC Linschoten. (Zaaksysteemnummer 36631 en
OLO nummer 7116681), het plaatsen van zonnepanelen.
Verlengen beslistermijn
 27-04-2022 Nabij Noord Linschoterdijk 26, kadastraal bekend als sectie E nummer 705 en 706 te
Linschoten, plaatselijk bekend als Perenboomgaard. (Zaaksysteemnummer 5677 en OLO
nummer 6866815), het realiseren van een proeftuin inclusief theetuin en een kas met een
landgoedwinkeltje en twee kleine Ecolodges. De gemeente heeft op
14 juli 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 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
 08-07-2022 Hoogstraat 23, 3417 HA Montfoort. (Zaaksysteemnummer 1294 en OLO nummer
6649903), het wijzigen van de gevel.
 08-07-2022 Burggraaf Zwederlaan 1, 3417 AJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 16468 en OLO
nummer 7009349), het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.
 12-07-2022 Berkenlaan 2, 3461 EP Linschoten. (Zaaksysteemnummer 12607 en OLO nummer
6976043), het realiseren van een aanbouw op de begane grond en eerste etage aan de
achterzijde van de woning.

Openbare Orde
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de
volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor:
Evenementen
 NK Polsstokverspringen, Oostwijk 22A, Linschoten, 3 september 2022, verzonden 12 juli 2022
 Tentdagen Linschoten, Van Rietlaan, Linschoten, 10,11 en 12 augustus 2022, verz. 12 juli 2022
 PJGU Pulling, M.A. Reinaldaweg 70, Linschoten, 12 en 13 augustus 2022, verzonden 12 juli 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.
Montfoort, 19 juli 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

