Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 1-11-2022 Willeskop 114, 3417 MG Montfoort. (Zaaksysteemnummer 82402 en OLO nummer
7358869), het herbouwen van een tuinhuis en aanleggen van een inrit.
 1-11-2022 Willeskop 77, 3417 MC Montfoort. (Zaaksysteemnummer 82435 en OLO nummer
7363917), het herbouwen van een schuur.
Verlengen beslistermijn
 05-09-2022 Cattenbroekerdijk 28, 3461 BC Linschoten. (Zaaksysteemnummer 55903 en OLO
nummer 7231801), het plaatsen van een nieuwe brug en het realiseren van een uit en inrit. De
gemeente heeft op 31 oktober 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van
max. 6 weken.
 06-09-2022 Waardsedijk-Oost 9, 3417 XJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 56662 en OLO
nummer 7225223), het bouwen van een bedrijfshal. De gemeente heeft op 1 november 2022
besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
 06-09-2022 IJsselveld 18A, 3417 XH Montfoort. (Zaaksysteemnummer 56629 en OLO nummer
7234763), het plaatsen van een hek. De gemeente heeft op 1 november 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 5 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
 28-10-2022 Willeskop 77B, 3417 MC Montfoort. (Zaaksysteemnummer 61910), het tijdelijk
huisvesten van totaal vier vluchtelingen uit Oekraïne in twee stacaravans.
 28-10-2022 Tasveld 7, 3417 XS Montfoort. (Zaaksysteemnummer 2905 en Olo nummer
6874891), het uitbreiden van de bedrijfshal.

Overig
Ontwerp weigering omgevingsvergunning voor de bouw van een pand met drie appartementen
en een bijgebouw met horeca op Lieve Vrouwegracht nabij 22 in Montfoort (Willeskopperpoort
fase II)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van woensdag 26 oktober 2022 tot en
met dinsdag 6 december 2022 bovengenoemde ontwerp weigering omgevingsvergunning ter inzage
ligt (zaaknummer 73987).
Deze ontwerp weigering is al eerder bekendgemaakt en gepubliceerd. Vanwege onvolkomenheden in
de eerdere bekendmaking wordt de ontwerp weigering nu opnieuw bekendgemaakt en gepubliceerd.

Zienswijzen
De ontwerp weigering ligt van woensdag 26 oktober 2022 tot en met dinsdag 6 december 2022 voor
een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het Huis van Montfoort (stadskantoor),
Kasteelplein 5. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen ten aanzien
van dit ontwerpbesluit. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en
wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
De zienswijze moet in ieder geval voorzien zijn van naam en adresgegevens, vermelding van het
(ontwerp)besluit waarover uw zienswijze gaat, een inhoudelijke motivering en uw handtekening.
Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de heer F. Plate van de gemeente Montfoort via 0348 - 476 400 of via RO@Montfoort.nl.
Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Openbare Orde
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de
volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor:
Evenementen
 Sinterklaasintocht Montfoort, binnenstad Montfoort, op 12 november 2022, verzenddatum 7
november 2022
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit
schriftelijk een bezwaarschrift sturen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Montfoort, postbus 41, 3417 ZG MONTFOORT.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden van het bezwaar.
Voorlopige voorziening
Een bezwaarschrift schort de werking van deze besluiten niet op. Als u dat wilt, kan bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige
voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor is postbus
16005, 3500 DA 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, 8 november 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

