Omgevingsvergunningen
Tot en met 4 juli zijn bij de balie Vergunningen en Handhaving, de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning ingediend.
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Dozystraat 1, het kappen van 1 linde
- Gedempte Singel 9, het wijzigen van de gevel en het plaatsen van reclame-uitingen
- Het Kanaal 51, het uitbreiden van de woning
- J. C. Van Markenstraat 4, het wijzigen van een inrichting
- Moezelstraat 93, 95, 97, het intern wijzigen van woningen
- Schepersmaat 2-3b, het bouwen van een bedrijf en het aanleggen van een uitweg
- Stationsstraat 9, het uitbreiden van de woning
- Van Vlissingestraat 5, het wijzigen van de bestemming
- Vredeveldseweg 55, het bouwen van tijdelijke lokalen
Deze aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen.
Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is.
De plannen waarbij dit wel mogelijk is, worden te zijner tijd met toelichting bekend gemaakt onder
de kop ‘ontwerpbeschikkingen’ of ‘verleende omgevingsvergunningen’ etc.
Van 28 juni tot en met 4 juli hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten
verzonden. De datum verzending staat tussen haakjes.
Verleende omgevingsvergunningen

Verleende vergunningen (reguliere procedure)
- Europaweg-Zuid 1, het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw (04/07)
- Europaweg-Zuid 1, het gedeeltelijk slopen en uitbreiden van een polikliniek (28/06)( van
rechtswege)
- Kloostersingel 43 en 45, het plaatsen van een dubbele carport (02/07)
- Noordersingel 29, het aanbrengen van een gedenkteken (04/07)
- Rochtplein 20, het aanleggen van een uitrit (04/07)
- Scheldestraat 75, het kappen van 1 den (04/07)
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de
aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en
wethouders, postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschrift hebben
ingediend kunnen zij ook de President van de Arrondissementsrechtbank Assen, postbus 30009,
9400 RA Assen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht bekend, dat bij de Publieksbalie, Vergunningen en Handhaving, de volgende
ontwerp beschikking ter inzake ligt:
Moezelstraat 93, 95, 97, het intern wijzigen van woningen
Zienswijzen

Met ingang van 13 juli kunt u gedurende zes weken eventuele zienswijzen over bovengenoemde
ontwerp beschikking en aanvraag indienen bij het College van burgemeester en wethouders,
Postbus 30018, 9400 RA Assen. Na deze termijn nemen B en W een definitieve beschikking op
de aanvraag.

