Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 18-07-2022 Willeskop 13, 3417 PE Montfoort. (Zaaksysteemnummer 37853 en OLO nummer
7133781), het vervangen van de bestaande woning voor een nieuwe woning.
 22-07-2022 Laan van Overvliet 9, 3461 HE Linschoten. (Zaaksysteemnummer 40063 en OLO
nummer 7145403), het renoveren van de entree van het gezondheidscentrum Linschoten.
 27-07-2022 M.A. Reinaldaweg 73, 3461 AJ Linschoten. (Zaaksysteemnummer 41647 en OLO
nummer 7085913), het plaatsen van een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning en het
wijzigen van de gevels.
Verlengen beslistermijn
 30-05-2022 Waardsedijk-Oost 14, 3417 XJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 20956 en OLO
nummer 7010035), het bouwen van een nieuwbouw bedrijfspand op de locatie Waardsedijk-Oost
14, 3417 XJ Montfoort. De gemeente heeft op 25 juli 2022 besloten de beslistermijn te verlengen
voor een periode van max. 6 weken.
 08-06-2022 Vaartkade Noordzijde 21, 3461 CH Linschoten. (Zaaksysteemnummer 20791 en OLO
nummer 7036049), het verbouwen van een schuur tot woning op de locatie Noordzijde 21, 3461
CH Linschoten. De gemeente heeft op 27 juli 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor
een periode van max. 6 weken.
 10-06-2022 Nieuwe Zandweg 11,3461 AG Linschoten. (Zaaksysteemnummer 22113 en OLO
nummer 7043233), het ophogen van gronden op de locatie Nieuwe Zandweg 11, 3461 AG
Linschoten. De gemeente heeft op 27 juli 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”.

Openbare Orde
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de
volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor:
Evenementen
 Open Monumentendag, Linschoten, 10 september 2022, verzonden 26 juli 2022
 Burendag 2022, Linschoten, Burgemeester de Geusplein, 10 september 2022, verzonden 26 juli
2022
 Openlucht dienst, Linschoten, M.A. Reinaldaweg 26, 11 september 2022, verzonden 26 juli 2022
 VOM week, Stadspark, Montfoort, 15 tot en met 19 augustus 2022, verzonden 26 juli 2022
 PJGU Schuurfeest, Cattenbroekerdijk 28, Linschoten, 24 september 2022, verzonden 27 juli
 Jaarmarkt, Binnenstad Montfoort, 19 en 20 augustus 2022, verzonden 28 juli 2022
 Burendag 2022, De Driesprong, Linschoten, 24 september 2022, verzonden 28 juli 2022
Geluidontheffing
 Bruiloft, Knollemanshoek 2, Montfoort, 16 juni 2023, verzonden 26 juli 2022
Aanleg uitrit
 Godfried van Rhenenlaan 47, Montfoort, verzonden 26 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, 2 augustus 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

