
 

 

Verleende vergunningen week 23 – 2022 
 

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: 

 

Vergunning-

nummer 

Locatie Omschrijving Datum  

vergunning 

Z2022-04-

0177/D2022-

05-2451 

Leijenhorst 7 in 

Hoevelaken 

Het aanbrengen van een trap en bloembedden bij een 

oppervlaktewaterlichaam A. 

07-06-2022 

Z202203-

0298/D2022-

05-2164 

Harderwijkerweg 7 

in Laag-Soeren 

Het deels dempen van een oppervlaktewaterlichaam 

C. 

08-06-2022 

Z202203-

0354/D2022-

05-0351 

Vanenburgerallee 4 

A in Putten 

Het verleggen van een oppervlaktewaterlichaam C, het 

plaatsen van een stuw in een oppervlaktewaterlichaam 

C en het behouden van een twee reeds gegraven 

verbindingen tussen oppervlaktewaterlichamen C. 

08-06-2022 

Z2022-04-

0279/ D2022-

05-1764 

Weegbree 50 in 

Veenendaal 

Het plaatsen van een laadpaal bij een 

oppervlaktewaterlichaam A (37875). 

08-06-2022 

Z202203-

0252/D2022-

05-0761 

Mheneweg Zuid 3 in 

Oldebroek 

Het veranderen van een bestaande keerwand, het 

veranderen van de oever, het aanbrengen van 

beplanting en het behouden van een hekwerk in een 

oppervlaktewaterlichaam. 

09-06-2022 

Z202203-

0408/D2022-

05-2418 

Hilhorststraat 1 in 

Eemnes 

Het verwijderen van een bestaande beschoeiing langs 

een oppervlaktewaterlichaam A, het verbreden van 

een oppervlaktewaterlichaam A, het aanleggen van 

een drijvende steiger en het plaatsen van een 

beschoeiing. 

09-06-2022 

Z202203-

0207/D2022-

05-1030 

watergang 

Crescentpark in 

Harderwijk 

Het aanleggen van bruggen, tijdelijke dammen met 

duikers, het tijdelijk afdammen van een watergang, 

het tijdelijk aanbrengen van bypasses in een 

watergang en het behouden van objecten in en nabij 

een reeds nieuw gegraven watergang. 

09-06-2022 

Z202203-

0346/D2022-

05-2501 

Witte de Withstraat 

28 in Bunschoten-

Spakenburg 

Het vervangen van een fiets-en voetgangersbrug over 

een oppervlaktewaterlichaam A. 

10-06-2022 

 

 

Voor vragen over de vergunning of over de bezwarenprocedure kan je 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. 


