Omgevingsvergunningen
Aanvraag omgevingsvergunning
 11-11-2022 Raadhuisstraat 1A, 3461 CV Linschoten. (Zaaksysteemnummer 88078 en OLO
nummer 7391357), het wijzigen van de gevel en het realiseren van vijf appartementen.
 14-11-2022 IJsselveld 1, 3417 XH Montfoort. (Zaaksysteemnummer 89299 en OLO nummer
7396245), het bouwen van een bijbehorend bouwwerk.
 15-11-2022 Nabij Laan van Overvliet 11, kadastraal bekend als sectie B nummer 2649 te
Linschoten. (Zaaksysteemnummer 89926 en OLO nummer 7397913), het bouwen van twee
bedrijfsverzamelgebouwen.
 15-11-2022 Johannes Poststraat 28, 3417 ER Montfoort. (Zaaksysteemnummer 90256 en OLO
nummer 7399307), het plaatsen van een overdekte fietsenstalling.
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
 14-11-2022 Vaartkade Noordzijde 21, 3461 CH Linschoten. (Zaaksysteemnummer 20791 en Olo
nummer 7036049), het verbouwen van een schuur tot woning.

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, 22 november 2022
Burgemeester en wethouders van Montfoort,
De secretaris, M.H. van der Veer
De burgemeester, mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

