Verleende vergunningen
week 17 - 2018

Waterschap Vallei en Veluwe maakt bekend dat gelet op het
bepaalde in de Waterwet, de Keur Waterschap Vallei en
Veluwe 2013 en de algemene Wet bestuursrecht, de
navolgende vergunningen zijn verleend:

Vergunningnummer

Locatie

Omschrijving

Datum
vergunning

1011779/1042882

Vrouwenweg 17b en

Het verbreden en verleggen van de

23-4-2018

Vrouwenweg 19 in

Verbindingssloot Nijkerkerveen, het aanleggen van

Nijkerkerveen

een duiker onder de Vrouwenweg door en het
plaatsen van een keerwand langs een gedeelte van
de Verbindingssloot Nijkerkerveen.

1028308/1042915

1024277/1043366
1027434/1043350

1024544/1043297

Cortenoeverseweg

Het verwijderen van een LS-kabel uit de kernzone

135 in Brummen

van de primaire waterkering.

Muntweg 5 in

Het tijdelijk lozen van grondwater in een

Kootwijkerbroek

oppervlaktewaterlichaam A.

Jan van

Het plaatsen van terrasschermen en parasols op

Schaffelaarstraat 61

een overkluizing van een oppervlaktewaterlichaam

in Barneveld

A (Kleine Barneveldse Beek).

achter Klettersteeg

Het uitnemen van 2 dammen met duiker en het

28 in Achterveld

leggen van een dam met duiker in een

23-4-2018

24-4-2018
24-4-2018

24-4-2018

oppervlaktewater A.
1024634/1043818

960817/1043787

Prinses Amalialaan

Het aanleggen van een damwand langs een

14a in Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam A.

tussen de Jan van

Het uitvoeren van beekherstel, waaronder het

Houtumlaan in

uitvoeren van ecologische maatregelen, aan de

Ugchelen en de

Ugchelse Beek (een oppervlaktewaterlichaam A).

25-4-2018

25-4-2018

Eendrachtstraat in
Apeldoorn
1028580/1043995

tussen Eemdijk 22

Het legaliseren van vier reeds aangebrachte

en Eemdijk 22b in

binnendijkse afrasteringen in de beschermingszone

Eemdijk

A en de kernzone van de primaire waterkering

26-4-2018

Eemdijk ter hoogte van de door u gekochte
percelen.
1002547/1043990

Voskuilerdijk 26 in

Het aanleggen van een dam met duiker in een

Woudenberg

oppervlaktewaterlichaam C.

26-4-2018
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1030153/1044183

1031980/1044040

Sandersstraat 3 in

Het plaatsen van een brug, inclusief beschoeiing,

Terschuur

over de Hoevelakense Beek.

Kerkdijk/IJsseldijk in

Het plaatsen van verschillende opstappunten (1

Veessen, Kerkweg in

opstap met bank en panoramakaart, 2x een opstap

Vorchten,

met bank en 1 opstap) op 4 plaatsen op/nabij een

Weerdhofweg 2 in

primaire waterkering (IJsseldijk) tussen Veessen en

Wapenveld en

Marle.

26-4-2018

26-4-2018

Marledijk 33 in Marle
1033519/1044053

langs de Eperweg

Het dempen van een oppervlaktewaterlichaam C

tegenover de

door een drain met grondkoffer over een lengte van

aansluiting met de

250 meter.

26-4-2018

Vemderweg in Epe
Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen en Handhaving van het waterschap. Deze afdeling is telefonisch te bereiken via het
secretariaat op telefoonnummer: (055) 5 272 916.

