
 
  

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.

BEKENDMAKINGEN
Gemeente Bussum   Postbus 6000   1400 HA  Bussum  Telefoon: (035) 692 88 88   

VERLEENDE VERGUNNINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK

AANVRAGEN REGULIERE BOUWVERGUNNING

VERLEENDE KAP- EN ROOIVERGUNNINGEN

Achtermeulenlaan 66 3 dennen, voor- zijtuin
Brediusweg 24 berk, achtertuin
Brinklaan 137 linde, zijtuin
H.A. Lorentzweg 31 3 berken, achtertuin
Kon. Emmalaan 11 berk, voortuin
Lijsterlaan 20A beuk, achtertuin
Nwe. Hilversumseeweg 55 berk, zijtuin
Pr. Marielaan 7 spar, achtertuin
Singel 2A (rectificatie) beuk, voortuin
Statenlaan 21 kastanje, zijtuin

AANVRAGEN LICHTE BOUWVERGUNNING

A. Dekenlaan 2 buitenzonwering zijgevel schoolgebouw
A. Mauvelaan 5 plaatsen dakkapel zijdakvlak
A. Neuhuijslaan 8 aanbouw achterzijde woning
Burg. s’Jacoblaan 47 dakkapel achtergevel
Dr. Fr. v. Eedenweg 17  uitbreiden woning achter- en zijgevel
H. Kam. Onnesweg 1A dakkapel dakvlak voor- en achtergevel; vergroten   
 dakkapel dakvlak achtergevel woning
Kon. Emmalaan 13 oprichten aanbouw achterzijde woning
Landstraat 142 plaatsen schoorsteen op dak woning
Lothariuslaan 62 plaatsen dakkapel dakvlak voorgevel woning
Meidoornstraat 17 dakkapel dakvlak voorzijde
P.J. Lomanplein 2 wijzigen erker en raam voorgevel; plaatsen dakkapel  
 en 2 dakramen dakvlak voorgevel; zolderraam   
 linkerzijgevel  
Singel 4 plaatsen dakkapel dakvlak voorgevel
Voormeulenweg  52 plaatsen dakkapellen voor- en zijgevel woning

Ceintuurbaan plaatsen luchtmeetkast t.h.v. 94, 94 I, 94 II
Landstraat-Noord aanleggen kades en oprichten voetgangers en   
 fietsbrug langs en over gracht
Lijsterlaan 20 dakopbouw dakvlak achtergevel; wijzigen zijgevel   
 aanbouw; intern wijzigen woning
W. kalfflaan 3 wijzigen gebruik zolder in verblijfsruimte

Burg. s’Jacoblaan 3 dakopbouw dakvlak achtergevel; uitbreiden begane  
 grond linkerzijgevel; verhogen aanbouw; wijzigen   
 kozijnen achtergevel begane grond en verdieping,  
 maken balkon op verdieping

Vredehof 1-20 ondergrondse parkeergarage

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

C. Huygenslaan 30 dakkapel dakvlak achtergevel woning
Comeniuslaan 35 aanbouw zijkant woning; plaatsen dakraam dakvlak 
 zijgevel; wijzigen hekwerk op balkon
Godelindestraat 51 legaliseren geplaatste dakkapel zij dakvlak woning
K. Ottostraat 40 aanbouw achterzijde; dakkapel dakvlak achtergevel;  
 veranderen trappenhuis woning 
Ruthardlaan 6-8 maken verdieping op woningen

2 AUGUSTUS 2007

VERLEENDE VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ingevolge artikel. 8.1 van de 
Wet milieubeheer een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning hebben 
verleend aan:
Tamoil Nederland B.V., Prinsenstraat 19-21 te Bussum
Tegen deze vergunning staat van 30 juli 2007 tot en met  11 september 2007 
beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien u 
beroep instelt, kunt u tevens om een Voorlopige voorziening verzoeken. Beroep is 
slechts mogelijk mits u naar aanleiding van de ter inzage legging uw zienswijzen 
kenbaar heeft gemaakt. 
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Vergunningen & Handhaving (balie 10 
in het gemeentehuis), waar de vergunningen en de relevante stukken ter inzage 
liggen, of telefonisch onder het telefoonnummer 035-6928630.

REGLEMENT VERKEERSREGELS EN VERKEERSTEKENS

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:
• het opheffen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij 

Heidelaan 18; het afsluiten van het Wilhelminaplantsoen van vrijdag 31 
augustus 2007, 14.00 uur tot en met zondag 2 september 2007, 11.00 uur 
voor alle verkeer behalve voetgangers in verband met de organisatie van 
Bussum Cultureel

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert op 7 augustus 2007. Het openbare 
deel van de vergadering begint om 14.30 uur. De agenda daarvan vermeldt de 
volgende punten:
A. Dekenlaan 2 aanbrengen buitenzonwering zijgevel schoolgebouw
A. Mauvelaan 5 dakkapel dakvlak zijgevel woning
Landstraat 142 schoorsteen dak woning
Lothariuslaan 62 dakkapel dakvlak voorgevel woning
Lijsterlaan 20 dakopbouw dakvlak achtergevel; wijzigen zijgevel   
 aanbouw; intern wijzigen woning
Meidoornstraat 17 dakkapel dakvlak voorgevel woning
Mezenlaan 17C wijzigen achtergevel eerste verdieping
Singel 4 dakkapel dakvlak voorgevel
Voormeulenweg 52 dakkapellen in de voor- en zijgevel woning

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN

J.J.H. Verhulstlaan 11-13 gedeeltelijk slopen van dakconstructie; verwijderen  
 van asbesthoudende materialen t.b.v. uitbreiding op  
 Perceel
V. Riebeeckstraat 6  slopen asbesthoudende rioolbuis uit kruipruimte   
  woning

AANVRAGEN BOUWVERGUNNING 1E FASE


