
	
	 	 		

Voor informatie kunt u op werkdagen, tussen 8.30 en 12.30 uur, telefonisch of door middel 
van een baliebezoek contact opnemen met de behandelende afdeling. 

Ten aanzien van stukken die ter inzage liggen, kunt u gedurende de aangegeven termijn 
uw zienswijze kenbaar maken. U dient dit gemotiveerd en bij voorkeur schriftelijk te doen, 
ter attentie van burgemeester en wethouders. 
Stukken met betrekking tot bouw- en milieuzaken liggen ter inzage aan de balie van de 
Afdeling Vergunningen & Handhaving (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Stukken 
met betrekking tot milieuvergunningen liggen ook ter inzage in de bibliotheek aan het 
Wilhelminaplantsoen 18.
Alle overige stukken liggen ter inzage bij de Centrale Balie (geopend op werkdagen van 
8.30 tot 16.00 uur en op woensdagavond van 17.00 tot 19.00 uur).

Alleen tegen verleende vergunningen en besluiten kan bezwaar worden gemaakt. Het 
bezwaarschrift moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het college van 
B&W, binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning of het besluit aan de 
aanvrager. Het bezwaar heeft geen schorsende werking, met uitzondering van bezwaar 
tegen een vergunning ingevolge de Monumentenwet.

Mits u bezwaar heeft gemaakt, kunt u om schorsing van een vergunning of besluit 
verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank van het arrondissement 
Amsterdam, sector bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW AMSTERDAM. Hiervoor bent 
u een van te voren te betalen griffierecht verschuldigd van € 141,-- (natuurlijk persoon) 
of € 281,-- (rechtspersoon). Het verzoek dient te voldoen aan dezelfde eisen als het 
bezwaarschrift.
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redactie: afdeling communicatie

verleende bouwvergunningen
 
Dr. Schaepmanlaan 37 maken uitbouw met kelder aan achtergevel woning 
 (verleend op 14/8/07)
Fortlaan 7 wijzigen achtergevel en intern verbouwen woning (ver- 
 leend op 2/8/07)
Iepenlaan 43 uitbreiden woning aan zij- en achtergevel (verleend op  
 14/8/07)
Koedijklaan 20 vergroten woning door een aanbouw aan de achtergevel 
 (verleend op 9/8/07)
Koekoeklaan 146 tijdelijk plaatsen van twee kantoorunits aan voorzijde  
 bedrijfspand voor de duur van 12 maanden (verleend op  
 9/8/07)
Landstraat 122-126 tijdelijk plaatsen van een container voor de duur van 12  
 maanden op bouwplaats Landstraat-Noord (verleend op  
 9/8/07)
Meerweg 19 vergroten van eerder vergunde onderkelderde garage bij  
 woning (verleend op 10/8/07)
Mezenlaan 17C wijzigen achtergevel ter plaatse van eerste verdieping  
 (verleend op 14/8/07)
Parklaan 4 wijzigen aanbouw aan achterzijde woning, wijzigen ge 
 velaanzichten en plaatsen bijgebouw op achtererf (ver- 
 leend op 2/8/07)

verleende reclamevergunningen
 
Landstraat 80 aanbrengen reclame-uitingen
Struikheiweg 16 aanbrengen reclame-uitingen

aanvragen lichte bouwvergunning
 
C. Huijgenslaan 37 vervangen en vergroten berging bij woning
Koningslaan 53 plaatsen erfafscheiding bij woning
Lothariuslaan 34 vergroten en wijzigen aanbouw aan zijgevel woning
Singel 2A vergroten carport bij woning

aanvragen reguliere bouwvergunning
 
Dr. Schaepmanlaan 55 maken dakopbouw in dakvlak achtergevel en plaatsen 
dakkapel in  dakvlak voorgevel woning 
Iepenlaan 29 maken aanbouw over twee verdiepingen aan achtergevel  
 woning
Kapelstraat 12 en 12A wijzigen gevels van winkelpanden
Meerweg 24 vergroten woonhuis door aanbouw met verdieping aan  
 achtergevel woning
Prinses Irenelaan 14 maken dakterras t.b.v. het penthouse in het appartemen- 
 tengebouw, wijzigen indeling penthouse en dakkapellen (is  
 wijziging op reeds verleende vergunning)
Wilhelminaplantsoen 1 vernieuwen van voor- en rechterzijgevel ter plaatse van de  
 begane grond van winkelpand

vrijstelling bestemmingsplan
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat onderstaande bouwplannen 
vanaf heden gedurende een bepaalde termijn ter inzage liggen. Deze plannen zijn 
strijdig met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, waarvan ingevolge de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling kan worden verleend:
F.C. Dondersstraat  16 en 18 maken onderkelderde aanbouw 
 aan achterzijde woningen   6 weken
P.J. Lomanplein 4  vergroten aanbouw aan achterzijde, 
 intern wijzigen woning, wijzigen 
 raamindeling serre aan voorzijde woning  14 dagen

extra: vrijstelling bestemmingsplan
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum maken bekend dat 
onderstaand bouwplan, gedeeltelijk gelegen in zowel de gemeente Hilversum 
als in de gemeente Bussum, alsmede het Ontwerp-Besluit Hogere Waarde Wet 
Geluidhinder, vanaf 10 augustus t/m 20 september 2007 bij beide gemeentes ter 
inzage ligt. Het bouwplan is strijdig met het in Hilversum geldende 
bestemmingsplan “Aardjesberg”, waarvan ingevolge artikel 19 lid 2 van de Wet op 
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reglement verkeersregels en verkeerstekens
 
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:
•  het opheffen van het belanghebbendenparkeren in de Spiegelstraat;
•  het aanwijzen van voetgangersoversteekplaatsen op de Brediusweg ter hoogte 

van de kruising met de Constantijn Huygenslaan en de Roemer Visscherlaan;
•  het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de 

Achtermeulenlaan 56;
•  het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Gil-

destraat 13;
•  het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Korte 

Singel 29, Van Linschotenstraat 32 en Vaartweg 18;
•  het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij Singel 

81;
•  het afsluiten van de Simon Stevinweg tussen de Marconistraat en de Anthony 

van Leeuwenhoekweg voor alle verkeer behalve voetgangers op 28 augustus 
2007 gedurende maximaal één uur in de ochtenduren in verband met het plaat-
sen van een dakkapel.

de Ruimtelijke Ordening vrijstelling kan worden verleend:
Amersfoortsestraatweg 95  uitbreiden van de woning met 
  een verdieping, aanpassen van de 
  gevels en uitbreiden en wijzigen van 
  de garage             6 weken

U kunt gedurende de terinzage termijn van 6 weken uw zienswijze kenbaar ma-
ken. U dient dit gemotiveerd, mondeling en bij voorkeur schriftelijk te doen, ter 
attentie van het College van Burgemeester en Wethouders van Hilversum, Post-
bus 9900, 1201 GM Hilversum. Zienswijzen verschillen van bezwaren. Bezwaren 
kunnen namelijk pas worden gemaakt nádat een besluit is genomen of een ver-
gunning is verleend.

commissie ruimtelijke kwaliteit
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert op 21 augustus a.s. met twee zit-
tingen, te weten : 
de kleine commissie, waarvan het openbare deel van de vergadering begint om 
11.30 uur. De agenda daarvan vermeldt de volgende punten:
Albert Neuhuijslaan 8 oprichten aanbouw aan achterzijde woning
Beerensteinerlaan 42 vergroten serre met balkon aan achterzijde woning en  
 onderkelderen aanbouw
Burg. s’Jacoblaan 47 plaatsen dakkapel in dakvlak achtergevel woning
Koningin Emmalaan 13 oprichten aanbouw aan achtergevel en zijgevel en maken  
 openslaande deuren in voorgevel woning
Lothariuslaan 34 vergroten en wijzigen aanbouw aan zijgevel woning
Meidoornstraat 17 plaatsen dakkapel in dakvlak voorgevel woning
Wilhelminaplantsoen 1 vernieuwen voor- en rechterzijgevel winkelpand

En de grote commissie, waarvan het openbare deel van de vergadering begint om 
13.00-13.30 uur voor het plan Bussumergrindweg; het vervolg van het openbare 
deel van de vergadering is om 14.30 uur .
De agenda daarvan vermeldt de volgende punten :

13.00 – 13.30 uur  Bussumergrindweg  wijziging watertoren en nieuwbouw
14.30 -  14.45 uur  Landstraat-Noord   aanleggen kades, oprichten voetgan- 
   gers- en fietsbrug langs en over de  
   gracht op Landstraat-Noord
14.45 – 15.00 uur  Pr. Irenelaan 14   maken dakterras t.b.v. het penthouse  
   in het appartementengebouw en wijzi- 
   gen indeling van het penthouse en de  
   dakkapellen (wijziging op reeds 
   verleende vergunning)
15.00– 15.15 uur  Pr. Marielaan 1 en 3  vergroten kapconstructie en plaatsen  
   dakkapellen in voor-, achter- en linker 
   zijgevel woningen
15.15 – 15.30 uur  Burg. s’Jacoblaan 3  oprichten dakopbouw in dakvlak  
   achtergevel, uitbreiden woning op  
   begane grond aan linkerzijgevel en  
   verhogen aanbouw, wijzigen kozijnen  
   in achtergevel, maken balkon
15.30 – 15.45 uur  Brinklaan   nieuwbouw van 8 woningen 4 apparte- 
   menten- complexen aan de spoorzijde  
   t.p.v. terrein Koster

algemene plaatselijke verordening
 
Fort Werk IV, Dr. Abraham Kuyperlaan 1B 
Aan de heer R.H. wordt onder voorschriften ontheffing verleend van het gestelde 
in artikel 4.1.5. lid 1 van de APV ten behoeve van het afsteken van een kanon op 
vrijdag 31 augustus op ‘Fort Werk IV’ aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 1B. Dit t.b.v. 
het startsein van het evenement Bussum Cultureel.

Open Monumentendag 
Aan de Historische Kring Bussum wordt een evenementenvergunning op grond 
van de Algemene Plaatselijke Verordening verleend voor het organiseren van ac-
tiviteiten tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 en zondag 9 september 
2007 op het speelveldje aan de Burg. ’s Jacoblaan.

Standplaatsvergunning
Aan de ondernemer van de winkel gevestigd aan de Nassaulaan 40 wordt vergun-
ning verleend voor de verkoop van oliebollen van 27 december tot 1 januari 2008 
voor de winkel.

Wielerronde 
Aan de Gooise Wielerclub ‘De Adelaar’ wordt ingevolge het bepaalde in artikel 
4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening ontheffing verleend van het 
geluidshinderartikel ten behoeve van het ten gehore brengen van muziek en het 
begeleiden van de wedstrijden tijdens het jeugdwielertoernooi dat op zondag 26 
augustus 2007 rond het Prinses Margrietplantsoen zal worden gehouden.

Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u zich wenden tot de afdeling 
Vergunningen en handhaving in het gemeentehuis. Telefonisch kunt u informatie 
krijgen via het nummer: 035-6928644.

aanvraag bouwvergunning met vrijstelling bestemmingsplan
 
Woonwagencentrum Zanderijweg
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag voor een bouw-
vergunning is ingediend voor de bouw van vijf bergingen en het plaatsen van drie 
woonwagens op het (uit te breiden) woonwagencentrum aan de Zanderijweg. Het 
bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘De Engh’. 

Teneinde realisering van het bouwplan mogelijk te maken, is het college van bur-
gemeester en wethouders voornemens om, met toepassing van artikel 19, lid 2, 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende 
bestemmingsplan en de gevraagde vergunning te verlenen met toepassing van 
artikel 50, lid 5, van de Woningwet.

Het bouwplan ligt met ingang van 17 augustus 2007 gedurende zes weken ter in-
zage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis. Binnen deze termijn bestaat voor 
een ieder de mogelijkheid schriftelijk zijn zienswijze over de te verlenen vrijstelling 
en bouwvergunning kenbaar te maken bij burgemeester en wethouders.
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