Verleende vergunningen
week 22 - 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

1034063/1052107

Sint Radboudstraat

Ambtshalve watervergunning voor een reeds

28-5-2018

30 in Amersfoort

aangelegde vlonder langs de Heiligenbergerbeek.

Sint Radboudstraat

Ambtshalve watervergunning voor een reeds

32 te Amersfoort

aangelegde vlonder langs de Heiligenbergerbeek.

Albert

Het onttrekken van grondwater voor het in den droge

Schweitzerlaan,

aanleggen van een bergbezinkvoorziening en

Loohuizerweg,

riolering (deels renovatie en deels nieuwe riolering).

1034034/1052091

1029974/1052327

28-5-2018

28-5-2018

Polweg en
Weemeweg in Epe
1047129/1052805

de 2e Sluisweg bij

Het aanleggen van een tijdelijke fiets-

Kanaal Noord 216

/voetgangersbrug over het Apeldoorns kanaal.

28-5-2018

in Apeldoorn
1019690/1053117

Westerdorpsstraat

Het bouwrijp maken van woonpark Hoevelaken en

66 in Hoevelaken

het hiervoor verbreden van de Weldammerbeek, het

29-5-2018

verplaatsen van een bestaande stuw in de
Weldammerbeek, het dempen van 3
oppervlaktewaterlichamen C en het slopen van een
bestaand bedrijfsgebouw met kelder en het hierdoor
realiseren van een vijverpartij.
1023715/1053003

Eemdijk 74 in

Vergunning geweigerd voor het aanleggen van

Eemdijk

parkeerplaatsen in de kernzone van de primaire

29-5-2018

waterkering.
1034653/1052978

Van Reenenpark

Het lozen van hemelwater afkomstig van extra

23 in Nijkerk

verhard oppervlak in een oppervlaktewaterlichaam C
en het in verbinding stellen van dit
oppervlaktewaterlichaam C met een
oppervlaktewaterlichaam A doormiddel van het
verwijderen van een grondwal inclusief beschoeiingen
en het verbreden van dit oppervlaktewaterlichaam A.

29-5-2018

Datum
Onderwerp
Pagina

1 juni 2018
Verleende vergunningen
2 van 2

1018199/1053348

tussen

Het verbinden van twee oppervlaktewaterlichamen,

Anklaarseweg,

het leggen van dammen met duikers, het graven van

Schoonbroeksweg

een oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen en

en

verwijderen van beplanting bij een

Schorpioenstraat in

oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen van een

Apeldoorn

boothelling bij een oppervlaktewaterlichaam A, het

29-5-2018

dempen van een opperviaktewaterlichaam C, het
verlengen van een oppervlaktewaterlichaam C, het
aanleggen van waterberging en het lozen van
hemelwater op een oppervlaktewaterlichaam.
1038854/1054202

Goldschmidtstraat

Het aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug

23 en Van

over een oppervlaktewaterlichaam A.

1-6-2018

Dijkhuizenstraat
15 in
Nijkerkerveen
1034621/1054236

Bavoortseweg 27a

Het lozen van hemelwater afkomstig van een

in Leusden

uitbreiding van verhard oppervlak op een

1-6-2018

oppervlaktewaterlichaam C.
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.

