Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 05-04-2022 Willeskop 94, 3417 ME Montfoort. (Zaaksysteemnummer 3103 en OLO nummer
6880645), het wijzigen van een vergunning voor een vrachtwagenparkeerplaats.
 07-04-2022 Hof van Voorvliet 30, 3461 GZ Linschoten. (Zaaksysteemnummer 3136 en OLO
nummer 6882797), het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de woning.
 08-04-2022 Burggraaf Zwederlaan 3, 3417 AJ Montfoort. (Zaaksysteemnummer 3202 en OLO
nummer 6888947), het realiseren van een erker aan de voorzijde van de woning.
 11-04-2022 Wulverhorst 10, 3461 GJ Linschoten. (Zaaksysteemnummer 3235 en OLO nummer
6874535), het plaatsen van een Eco tuinhuis.
 19-04-2022 Nabij Heeswijk 147, kadastraal bekend als sectie G nummer 2269 Linschoten.
(Zaaksysteemnummer 3664 en OLO nummer 6914083), het vervangen en wijzigen van een
bestaand antenne opstelpunt ten behoeve van mobiele telecommunicatie.
Verlengen beslistermijn
 21-02-2022 Ambachtstraat 1a, 3417 EX Montfoort. (Zaaksysteemnummer 1519 en OLO nummer
6757691), het plaatsen van een carport, legalisatie en functieaanpassing van een woning. De
gemeente heeft op 16 april 2022 besloten de beslistermijn te verlengen voor een periode van
max. 6 weken.
 02-02-2022 Willeskop 39, 3417 MB Montfoort. (Zaaksysteemnummer 1294 en OLO nummer
6649903), het plaatsen van een stal. De gemeente heeft op 20 april 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
 22-02-2022 Julianalaan 30, 3417 GK Montfoort. (Zaaksysteemnummer 1651 en OLO nummer
6760725), het plaatsen van een tijdelijke schuur. De gemeente heeft op 20 april 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 6 weken.
 23-02-2022 Vijzelplantsoen 4, 3461 JH Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1684 en OLO nummer
6763975), het plaatsen van een aanbouw. De gemeente heeft op 21 april 2022 besloten de
beslistermijn te verlengen voor een periode van max. 4 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
 07-04-2022 Molentocht 4, 3461 JB Linschoten. (Zaaksysteemnummer 1486 en OLO nummer
6736371), het plaatsen van een dakkapel.
 14-04-2022 M.A. Reinaldaweg 61, 3461 AJ Linschoten. (Zaaksysteemnummer 760 en OLO
nummer 6669833), het aanleggen van een landschapsplan met bosjes en een poel.
 14-04-2022 Heeswijk 74, 3417 GS Montfoort. (Zaaksysteemnummer 1291 en OLO nummer
6670301), het wijzigen van het gebruik ten behoeve van een zorgboerderij.

Verkeer
Verkeersbesluit vaststellen parkeergelegenheid laadvoorziening voor elektrische voertuigen dd
25 april 2022.
 Het toewijzen van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen op de
Strick van Linschoten, op het parkeerterrein tegenover nummer 42 door het plaatsen van
verkeersbord E4 van Bijlage I van het RVV 1990 met tekstbord "opladen elektrische voertuigen"
 Het toewijzen van een parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen op de
Stadhouderslaan, op het parkeerterrein naast 115, door het plaatsen van verkeersbord E4 van
Bijlage I van het RVV 1990 met tekstbord "opladen elektrische voertuigen”
Bezwaar en beroep
Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking tegen dit verkeersbesluit schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval te bevatten: de naam en het
adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht; de motieven achter het bezwaar.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed
kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening aanvragen. Een verzoek tot een
voorlopige voorziening kunt u indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht,
onder vermelding van voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor de behandeling
van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Openbare Orde
De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Montfoort maken bekend dat zij de
volgende vergunningen of ontheffingen hebben verleend voor:
Evenementen
 Koningsdag Montfoort, Hofplein, Montfoort, 27 april 2022, verzonden 21 april 2022
 Koningsdag Linschoten, 27 april 2022, Linschoten, verzonden 25 april 2022
 Open dag Brandweer Montfoort, 18 juni 2022, Montfoort, verzonden 25 april 2022
 PJGU Tentfeest, 30 april 2022, Blokland 95, Montfoort, verzonden 25 april 2022
 Koningsnacht tot 2:00 uur, Dorpshuis de Vaart, Linschoten, 26 april 2022, verzonden 25 april 2022
Kennisgeving incidentele festiviteit
 VV Linschoten, 18 juni 2022, verzonden 25 april 2022
Terrasvergunning
 Brasserie Broers, Hoogstraat 6, Montfoort, verzonden 21 april 2022
 Il Falco, Hoogstraat 78, Montfoort, verzonden 21 april 2022
Stookvergunning
 Blokland 74, Montfoort, 23 april tot en met 11 juni 2022, verzonden 22 april 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, 26 april 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

