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Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee
dat u in verband met wettelijke bepalingen de
volgende plannen kan inzien bij het
Vergunningenloket op het stadsdeelkantoor West,
Bos en Lommerplein 250. Dat kan op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op
dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij
het dossier voor u klaar.
1. Jan Evertsenstraat 98-3, 1056 EH: het
renoveren en uitbreiden van de woning, OLO
564573.
2. Brederodestraat 88-3, 1054 VE: het
doorbreken van een muur, OLO 561387.
3. Overtoom 474, 1054 JZ: het omzetten van de
kap etages van bergingen naar zelfstandige
woningen, OLO 567431.
4. Potgieterstraat 17, 1053 XP: het bouwkundig
samenvoegen van de derde en vierde
verdieping, het realiseren van een dakterras
op het hoofdgebouw alsmede het realiseren
van balkons aan de achtergevel ter hoogte
van de eerste, tweede en derde verdieping,
OLO 565653.
5. Spaarndammerstraat 53,1013 TA: het
vervangen van kozijnen en ramen, OLO
567195.
6. Van Brakelstraat 34, 1057 XC: het omzetten
van opslagruimte naar woning, OLO 567885.
7. Kijkduinstraat 75-hs, 1055 XS: het
samenvoegen van nummer 75 hs en 1 hoog,
OLO 570007.
8. Westzaanstraat 5-2, 1013 NB: het wijzigen
van berging naar woonruimte, OLO 565027.
e
9. 2 Constantijn Huygenstraat 4f, 1054 CT: het
plaatsen van een glazen dakje boven het
balkon, OLO 571841.

Aanvragen voor een
evenementenvergunning:
Bos en Lommerplantsoen 1, Molenwerf 13 , Hogehilweg 8, Sara Burgerhartstraat
25. Open dag lege kantoren van 06
oktober 2012 t/m 06 oktober 2012 van
11:00 tot 18:00 uur

26 september 2012

Vredenhofweg: Brandweer Opendag voor
brandveiligheid
De vergunningaanvragen liggen ter inzage bij het
stadsdeelkantoor. De voorzitter van stadsdeel West stelt
namens de burgemeester belanghebbenden in de
gelegenheid hun zienswijze over deze
vergunningaanvragen naar voren te brengen. U kunt dit tot
03-10-2012 schriftelijk doen bij Stadsdeel West, Afdeling
Publieksdienstverlening, Postbus 57239, 1040 BC
Amsterdam.
Het naar voren brengen van een zienswijze heeft vooral
zin als u van mening bent dat wettelijke regels of het
beleid zich tegen de vergunningverlening verzetten.

Ingekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning, activiteit vellen (kappen)
Hoofdweg 72: het vellen van een boom op de
achtererf van Hoofdweg 72.
Meerdere adressen totaal 7 bomen, Het vellen
van deze bomen wegens gevaarlijke situatie
waaronder o.a eerste Helmersstraat 171(1) Anna Sprenglerstraat (1) – Bilderdijkkade 674
(1) – Overtoom 17 (1) – WG terrein (1)
Wilhelminastraat 152 en 168 (2).
Meerdere adressen totaal 8 bomen:Het vellen
van deze bomen wegens gevaarlijke situatie.
Waaronder Akbarstraat 70 (1) –Egidiusstraat
t.o.nr 13 (1) – Erasmusgracht hk
Sanderijnstraat (1) – Leeuwendalersweg t.t. nr
31 (1) – Nieuwpoortstraat t.o nr 6 (1) – Willem
de Zwijgerlaan thv 334 (1) – Nannostraat 5 en
7 (2)
Orteliuskade 83. Het vellen van een boom
(gouden regen) in de achtertuin. De boom is
dood.
Hembrugstraat 118; Het kappen van een
boom (Salix). De boom heeft dode takken
staat te dicht op de gevel en veroorzaakt
overlast.
Vredenhofweg 11; Het kappen van 7 bomen,
alsmede het verplanten van één boom.
Vanwege het realiseren van de reconstructie
Noorderlijke Ontsluiting Foodcenter
Amsterdam.
Zienswijze indienen
Tegen het voornemen tot kappen kan binnen twee weken
na publicatie een zienswijze worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van stadsdeel West, postbus 57239,
1040 BC Amsterdam. De aanvraag wordt niet voorbereid
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overeenkomstig de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. In de zienswijze dient
de schrijver te vermelden waarom hij/zij het niet eens
is met deze kapaanvraag. De zienswijze dient
voorzien te zijn van datum, naam, adres en
handtekening van de schrijver.

26 september 2012
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Verleende omgevingsvergunning, activiteit
knotten, snoeien.
De Wittenstraat 75. Het knotten van een Tilia

Verleende omgevingsvergunning, activiteit
vellen, verplanten (kappen)
Orteliusstraat 20: het vellen van een
boom (conifeer)staande in de achtertuin.
Van Oldenbarneveldtstraat 60: het vellen
van twee bomen (italiaanse populieren)
staande in de achtertuin.
Drie bomen in de openbare ruimte zijn
dood: Kattenlaantje, 2e Const.
Huijgensstraat langs het water van de
Jacob van Lennepkade, Anna
Prengelstraat t/0 48/50
Drie bomen in de openbare ruimte zijn
een dreigend gevaar voor de directe
omgeving: M.H. Trompstraat t/o nr. 10,
Geuzenkade t/o nr. 47, Geuzenstraat t/o
nr.27

Verleende omgevingsvergunningen:
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee
dat u in verband met wettelijke bepalingen de
volgende plannen kan inzien bij het
Vergunningenloket op het stadsdeelkantoor West,
Bos en Lommerplein 250. Dat kan op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op
dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij
het dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 11 september 2012:
1. Orteliusstraat 215 hs, 1056 NP,: het
samenvoegen van de woning op de begane
grond met de eerste verdieping en een
interne verbouwing met constructieve
ingreep, OLO 558697.
Besluit genomen op 17 september 2012:
e
2. 1 Constantijn Huygensstraat 10- A, 1054 BR:
het brandveilig gebruiken van de logies- en
bijeenkomstfunctie, OLO 481695.
3. Reyer Anslostraat 11-1, 1054 KT: het
vervangen van de bestaande constructie,
OLO 522025.
Besluit genomen op 12 september 2012:
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4. Van Spilbergenstraat 28-2, 1057 RH: voor het
maken van een dakterras, OLO 556657.
Besluit genomen op 17 september 2012:
5. Frederik Hendrikstraat 67-III, 1052 HL: het
aanleggen van een dakterras op een bestaand
plat dak, OLO 424223.
Besluit genomen op 18 september 2012:
6. Overtoom 228, 1054 HZ: het realiseren van een
woning op de 4e verdieping en het realiseren van
een dakterras op het verhoogde dak, OLO
513699.
7. Buyskade 37, 39 en 41, 1051 HT: het gewijzigd
uitvoeren van een bouwvergunning, OLO 479095.
Besluit genomen op 19 september 2012:
8. Bos en Lommerweg 130-136, 1055 ED: het
plaatsen van platte gevelreclame in de vorm van
verlichte acrylaat doosletters JOERIE’S
EETCAFE, OLO 528005.
Besluit genomen op 18 september 2012:
9. Van Walbeeckstraat 100 t/m 104, 1058 CZ: het
omzetten van de kapetages van bergingen naar
zelfstandige woning op nummer 100 en 102-104
en het realiseren van een dakterras op nummer
100, OLO 380993.
10. Postjesweg 83-85, 1058 DJ: het omzetten van de
kap etages van bergingen naar zelfstandige
woningen, OLO 380929.
Besluit genomen op 19 september 2012:
11. Admiraal de Ruijterweg 521, 1055 MJ: het
uitbouwen en wijzigen van zolder naar woning,
OLO 531733.
e
12. 3 Helmersstraat 72, 1054 BL: het vervangen van
de ramen en deuren, OLO 552163.
13. Gerard Schaepstraat 4, 1052 GL: het maken van
een dakhuisje, OLO 528411.
Besluit genomen op 14 september 2012:
14. Overtoom 182, 1054 HR: het realiseren van een
nieuwe kelder, uitbreiden aan de achterzijde en
renoveren van het pand, OLO 409713.
Besluit genomen op 21 september 2012:
15. Hildebrandstraat 2, 1053 WB: het brandveilig
gebruiken van de onderwijsfunctie en
bijeenkomstfunctie voor opvang van kinderen
tussen 4 en 12 jaar, OLO 492407.
Besluit genomen op 20 september 2012:
16. Antillenstraat 34-IV, 1058 HC: het omzetten van
de zolderruimte naar een woning, OLO 520399.
Besluit genomen op 19 september 2012:
17. Vondelstraat 53- H, 1054 GJ: het uitbreiden van
het benedenhuis met souterrain, OLO 438389.
Belanghebbenden bij een besluit kunnen op grond van
artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
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een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
dagelijks bestuur van Stadsdeel West, postbus
57239, 1040 BC te Amsterdam. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift eindigt zes weken na
de dag waarop dit besluit aan de aanvrager is
bekendgemaakt.

Belanghebbenden bij een besluit kunnen op grond van
artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks
bestuur van Stadsdeel West, postbus 57239, 1040 BC te
Amsterdam. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift eindigt zes weken na de dag waarop dit
besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

Verleende splitsingsvergunningen
Verleende gebruiksvergunningen
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee
dat u in verband met wettelijke bepalingen de
volgende plannen kan inzien bij het
Vergunningenloket op het stadsdeelkantoor West,
Bos en Lommerplein 250. Dat kan op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op
dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij
het dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 14 september 2012:
1. Jacob van Lennepstraat 15, 1053 AH: tot het
splitsen van het recht op het gebouw in 4
appartementsrechten, 07 / 5511 VRG 2012.
Besluit genomen op 18 september 2012:
2. Crijnssenstraat 3036,stuyvesantstr.1-9 en
vanRenselaerstr.4-10, 1058 XW: tot het
splitsen van het recht op het gebouw in 84
appartementsrechten, SPC120390204.
3. Orteliusstraat 332, 1056 PS: tot het splitsen
van het recht op het gebouw in 8
appartementsrechten, 07/0390 VRG 2010.
e
4. 2 Helmersstraat 98, 1054 CN: tot het splitsen
van het recht op het gebouw in 2
appartementsrechten, SPP120290030.
Besluit genomen op 19 september 2012:
5. Vondelstraat 80, 1054 GN: tot het splitsen
van het recht op het gebouw in 5
appartementsrechten, SPP120390214.
Besluit genomen op 17 september 2012:
6. Baarsjesweg 242-246, van Renselaerstr.1-21en Crijnssenstr.26-28, 1058 AA: tot het
splitsen van het recht op het gebouw in 101
appartementsrechten, SPC120390221.
Besluit genomen op 21 september 2012:
7. Da Costastraat 2-4 1053 ZB: tot het splitsen
van het recht op het gebouw in 7
appartementsrechten, SPC120390220.
8. De Clercqstraat 17-21, 1053 AA: tot het
splitsen van het recht op het gebouw in 12
appartementsrechten, SPC120390224.
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Besluit genomen op 11 september 2012:
1. Vondelstraat 74-76, 1054 GN: voor het brandveilig
gebruik maken van een logiesfunctie, 41/0821
BWT 2010.
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee dat
u in verband met wettelijke bepalingen de volgende
plannen kan inzien bij het Vergunningenloket op het
stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. Dat kan
op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur,
op dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij het
dossier voor u klaar.
Belanghebbenden bij een besluit kunnen op grond van
artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks
bestuur van Stadsdeel West, postbus 57239, 1040 BC te
Amsterdam. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift eindigt zes weken na de dag waarop dit
besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

Verleende omgevingsvergunning afwijken
bestemmingsplan
Besluit genomen op 18 september 2012:
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend
dat op 18 september 2012 is besloten met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo, een
omgevingsvergunning af te geven voor het maken van een
weg, talud en schermen nabij het adres Vredenhofweg 1,
1051 LMgeregistreerd onder OLO-nummer 424477;
Besluit genomen op 18 september 2012:
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend
dat op 18 september 2012 is besloten met toepassing van
artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo, een
omgevingsvergunning af te geven voor het verbouwen van
de bestaande bedrijfsruimte naar een woning op het adres
Eerste Helmersstraat 170, 1054 EK, OLO nr. 323371.

Pagina 4 van 8

Week 39
26-09-2012

Beroepsprocedure bij activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ volgens artikel 2.12, lid 1, onder a,
sub 3
Wabo. De belanghebbende bij deze besluiten, die
een zienswijze heeft ingediend, kan op grond van de
Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken met
ingang van de dag na die waarop de besluiten ter
inzage zijn gelegd, daartegen schriftelijk en
gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank
Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van
beroep schort de werking van dit besluit niet op.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de
beroepsprocedure een voorlopige voorziening
worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, sector Bestuursrecht Algemeen,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

26 september 2012
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Publicaties in Echo
Verkeersbesluiten en verordeningen van Stadsdeel
West vond u in de publicatie in het Amsterdams
Stadsblad of de West.amsterdam.nl papieren krant,
en in de digitale bekendmakingen. Vanaf 28 maart
vindt u deze in de Echo, de West.amsterdam.nl
papieren krant, en in de digitale bekendmakingen.
Alle andere bekendmakingen vindt u standaard op de
website www.west.amsterdam.nl/bekendmakingen.
Deze bekendmakingen staan ook altijd met een link
vermeld in de digitale nieuwsbrief van Stadsdeel
West. U kunt zich via de website abonneren op deze
digitale nieuwsbrief.
Geen internet?
Heeft u geen beschikking over internet? Dan kunt u
een gratis papieren abonnement nemen op de
bekendmakingen. Wekelijks krijgt u per post een
complete uitdraai van alle bekendmakingen
thuisgestuurd. Bel naar Wendy Holla via nummer 020
253 0523 om u hiervoor aan te melden.

Ontwerpbestemmingsplan Spaarndammers
en Zeehelden
Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden
geluidhinder
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Spaarndammers en zeehelden en het ontwerpbesluit
vaststelling hogere waarden geluidhinder ten behoeve
van in dit bestemmingsplan nieuw geprojecteerde
woningen, vanaf 27 september 2012, gedurende zes
weken ter inzage liggen bij de receptie van het
stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250 te
Amsterdam, geopend op werkdagen van 8.30 uur tot
17.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit
vaststelling hogere waarden geluidhinder zijn digitaal
beschikbaar via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.0363.E1001BPSTD-OW03.
Het plangebied Spaarndammers en Zeehelden wordt
begrensd door: het spoor Amsterdam-Haarlem aan
de zuidzijde; de westzijde van volkstuinen
Zonnehoek, de Archangelweg-SpaardammerdijkTasmanstraat- en de NW-zijde van de Oude
Houthaven aan de noordzijde; het IJ parallel aan de
Silodam en de noordoostzijde; en de Zoutkeetsgracht
aan de zuidoostzijde en gronden begrensd door
Houtmankade, Westerpark en het spoor.
26 september 2012

Op dinsdag 16 oktober 2012 wordt van 19.00 tot 21.00 uur
een informatiebijeenkomst gehouden in het KunstEnhuis,
Polonceaukade 26 en 28 (Westergasfabriekterrein), te
Amsterdam.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder
over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling
een zienswijze naar voren brengen bij de stadsdeelraad.
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een
belanghebbende over het ontwerpbesluit hogere waarden
(opgenomen in bijlage 8 bij de toelichting op het
bestemmingsplan) schriftelijk of mondeling een zienswijze
naar voren brengen bij het dagelijks bestuur van het
stadsdeel.
Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden naar Stadsdeel
West, t.a.v. Afdeling RO en Grondzaken, Postbus 57239,
1040 BC Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u
telefonisch een afspraak maken met het secretariaat van
de Afdeling RO en Grondzaken (020-2531336).
Amsterdam, 26 september 2012
Het dagelijks bestuur van het stadsdeel West,
Secretaris, F. Claasen
Voorzitter, mw. M.M. Kuitenbrouwer

Ontwerp-omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee dat
u in verband met wettelijke bepalingen de volgende
plannen kan inzien bij het Vergunningenloket op het
stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250. Dat kan
op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur,
op dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij het
dossier voor u klaar.
Het dagelijks bestuur maakt overeenkomstig het wettelijk
bepaalde bekend dat in verband met het voornemen tot
verlenen van een omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit inclusief de daarbij behorende stukken met ingang
van 27 september 2012 gedurende zes weken ter inzage
ligt bij het Vergunningenloket van het stadsdeel West
Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerweg 250.
e

1. 1 Constantijn Huygensstraat 18A, 20F, 22C, 26C,
26G, 1054 BR: het brandveilig gebruiken van de
logiesfunctie, OLO 273953.
Een ieder kan tegen de ontwerpen een zienswijze
indienen.
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Beroepsprocedure bij uitgebreide procedure volgens
§ 3.3 Wabo
De belanghebbende bij dit besluit, die een zienswijze
heeft ingediend kan op grond van artikel 7:1 eerste lid
onder d van de Algemene wet bestuursrecht, binnen
zes weken met ingang van de dag na die waarop het
besluit ter inzage is gelegd, daartegen schriftelijk en
gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank
Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam. Het indienen van
beroep schort de werking van dit besluit niet op.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kan hangende de
beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden
gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus
75850, 1070 AW Amsterdam

26 september 2012
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Verkeersbesluit
Aan onderstaande bekendmaking kunt u geen
rechten ontlenen. Het is onze juridische plicht de officiële
versie te publiceren. De officiële publicatie vindt u in de
Echo van 26 september 2012. In principe komen beide
teksten overeen. Mocht u willen reageren, dan
verzoeken wij u gebruik te maken van de papieren
versie.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West maakt
bekend dat op de volgende plaatsen
gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd:
ter hoogte van huisnummer ; Reinier Cleaszenstraat
27/hs
Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken ter
inzage bij de publieksbalie (locatie Bos en
Lommerplein 250). Bent u het niet eens met dit
besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een
bezwaarschrift indienen. Stuur dit uiterlijk zes weken
na de publicatie van het besluit naar: Stadsdeel West
t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Postbus 57239
1040 BC Amsterdam.

Besluit verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning:
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West deelt mee
dat u in verband met wettelijke bepalingen de
volgende plannen kan inzien bij het
Vergunningenloket op het stadsdeelkantoor West,
Bos en Lommerplein 250. Dat kan op maandag,
woensdag en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, op
dinsdag van 7.30 tot 15.00 uur en op donderdag van
13.00 tot 19.00 uur. Wanneer u van te voren een
afspraak maakt via
loketvergunningen@west.amsterdam.nl, leggen wij
het dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 17 september 2012:
2. Filips van Almondestraat 3-IV, 1057 ZR: het
realiseren van een zelfstandige woning en het
uitbreiden met een dakterras en dakopbouw,
OLO 504187.
3. Bos en Lommerplantsoen 1, 1055 AA: het
herinrichting van het Bos en
Lommerplantsoen, OLO 515007.
Besluit genomen op 20 september 2012:
4. Jan Pieter Heijenstraat 110, 1054 MH: het
omzetten van horeca naar afhaal pizzeria en
eet cafetaria en het aanbrengen van
afvoeren, OLO 523699.
26 september 2012

5. Potgieterstraat 17, 1053 XP: het bouwkundig
samenvoegen van de derde en vierde verdieping,
het realiseren van een dakterras op het
hoofdgebouw alsmede het realiseren van balkons
aan de achtergevel ter hoogte van de eerste,
tweede en derde verdieping, OLO 565653.
Besluit genomen op 7 september 2012:
6. Overtoom 406, 1054 JS:het wijzigen van de
bestemming van woning/bedrijfsruimte naar
woning op de begane grond, OLO 524001.
Belanghebbenden bij een besluit kunnen op grond van
artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks
bestuur van Stadsdeel West, postbus 57239, 1040 BC te
Amsterdam. De termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift eindigt zes weken na de dag waarop dit
besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

Besluit Ingetrokken Omgevingsvergunning
(Intrekking):
Besluit genomen op 18 september 2012:
1. Hoofdweg 25A, 1058 AW: het tijdelijk wijzigen van
het bestemmingplan, OLO 493251.
Besluit genomen op 4 september 2012:
2. de Wittekade 17, 1052 AA: het vernieuwen van de
fundering, alsmede het realiseren van een
souterrain met balkon aan de achterzijde en het
verankeren van de achtergevel op de bel-etage,
04/0066 BWT 2008
Besluit genomen op 5 september 2012:
3. Silodam 161, 1013 AS: het maken van 3 interne
doorbraken op de 6 verdieping, 04/0078 BWT
2010.
Besluit genomen op 10 september 2012:
4. Hugo de Grootplein 17, 1052 KV: het plaatsen van
geldautomaat in de voorgevel, 04/0118 BWT
2005.
Besluit genomen op 18 september 2012:
5. Overtoom 505, 1054 LH: het in gebruik nemen van
een parkeergarage, OLO 525141.
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