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Monique Treur

MANDATENLIJST -OPENBAAR
Integrale veiligheid
1.

Standplaatsvergunning

Besloten is om Protestanse gemeente de Morgenster
een vergunning te verlenen voor het innemen van
standplaats op het parkeerterrein achter winkelcentrum
Zuiderwaard te Vinkeveen op zaterdag 30 oktober,
woensdag 29 december, donderdag 30 en vrijdag 31
december 2021 van 07.30 uur tot 17.00 uur.

2.

Carwash

Besloten is om basisschool Kids College vergunning te
verlenen voor een carwash op het parkeerterrein van de
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis op
zaterdag 10 april 2021 tussen 10.00 uur en 14.00 uur.
De opbrengst van de carwash komt ten gunste van een
nieuw duurzaam schoolplein voor het Kids College.

3.

Fiets toertocht

Besloten is om stichting Co-cycling een verklaring van
geen bezwaar te geven voor het gebruik van wegen
voor zover gelegen binnen onze gemeente ten behoeve
van fietstoertocht Co-Cycling op zaterdag 12 en zondag
13 juni 2021.

4.

Standplaatsvergunning

Besloten is Concepts on Location in Vinkeveen
vergunning te verlenen om 1 dag extra standplaats in te
nemen met streetfood op de standplaatslocatie
parkeerterrein winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen
op maandag 5 april, 2e Paasdag.
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Personele aangelegenheden

Subsidies

Omgevingsvergunningen
Bozenhoven 192 in Mijdrecht

plaatsen van een dakkapel op het

Z/21/176609

voordakvlak van het appartement
Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in

exterieure aanpassingen aan het

Abcoude

rijksmonument

Amsterdamsestraatweg 22 en 24 in

Samenvoegen van 2 naast elkaar gelegen

Abcoude

woningen (interne wijziging)

Kerkstraat 108 in Abcoude

Vervangen van een dakkapel door twee

Z/20/174856

Z/20/174853

Z/20/175411

dakkapellen en uitbreiding van woonhuis
Baambrugse Zuwe 45 te Vinkeveen

Het plaatsen van een dakkapel aan de

Z/21/176889

westzijde van de woning
Folkert Postlaan 19 in Abcoude

Het plaatsen van een dakkapel in het voor

Z/21/179449

dakvlak van het gebouw.
Herenweg 221 in Wilnis

Onderheien van de oprit

Z/21/179766

Herenweg 250 in Wilnis

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/20/175146
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Achterbos 8 in Vinkeveen

Het veranderen van het dakterras met

Z/21/176540

balkonhek
Schakel 6 in Vinkeveen

Het aanleg van een damwand en een

Z/21/176734

terrasvlonder
Kadestraal 3905B, Burgemeester des

Het bouwen van een fietsenstalling nabij de Z/21/175559

Tombeweg ter hoogte van de A2

carpool plaats

Waardassackerstraat 44 in Abcoude

het plaatsen ven een dakkapel op het

Z/21/177874

voordakvlak
Angsteloord 50 in Abcoude

het plaatsen (vervangen van een
bestaande) dakkapel

Loco secretaris, Monique Treur
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Z/21/179010

