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Aanvraag voor een omgevingsvergunning,
activiteit vellen (kappen)
Van Oldenbarneveldtstraat 70hs: het vellen
van een boom (prunus stam zonder takken)
die geheel overgroeid is met hedera en er de
kans op omvallen bestaat.
Zienswijze indienen
Tegen het plan om te 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 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
1. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne
verbouwing met constructieve ingreep, OLO
659581.
2. Bilderdijkkade 32H, 1053 VD: het maken van
een woning op de zolderverdieping, OLO
656879.
3. Fagelstraat 100-3, 1052 GJ: het plaatsen van
een nieuwe toegangsdeur, OLO 656097.
4. Jan van Galenstraat 105, 1056 BK: het
uitbreiden van de openbare basisschool De
Roos, OLO 643687.
5. Admiralengracht 182, 1056 TH: het uitbreiden
van de supermarkt Jan Evertsenstraat met
winkel aan de Admiralengracht 182 hs, OLO
641915.
6. Jacob van Lennepkade, het wijzigen van de
bestemming voor het aanleggen van
fietspaden, OLO 656905.
7. Barentszstraat 231, 1013 NM: het vervangen
van vier ramen met behoud van de
oorspronkelijke kozijnen, OLO 659505.
8. Spaarndammerstraat 715, 1014 AE: het
realiseren van akoestische maatregelen aan
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en in de woning in verband met Westrandweg,
OLO 659215.
9. Orteliusstraat 364, 1056 PV: het herstellen van de
fundering, OLO 660313.
10. Witte de Withstraat 125, 1057 XR: het omzetten
van de huidige bedrijfsruimte op de begane grond
naar zelfstandige woonruimte, OLO 661443.
11. Eerste Constantijn Huygensstraat 26G, 1054 BR:
het uitbreiden van een verkregen
gebruiksvergunning, OLO 661605.
12. Willem Leevendstraat 8 C, 1055 KC: het
aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in
de gevel i.v.m. realisatie Westrandweg, OLO
659809.
13. Willem Leevendstraat 12-2, 1055 KC: het maken
van geluidwerende voorzieningen aan de woning
in verband met de realisatie van de Westrandweg,
OLO 660011.
14. Willem Leevendstraat 10-2, 1055 KC: het
aanbrengen van geluidwerende voorzieningen
i.v.m. de realisatie van de Westrandweg, OLO
659887.
15. Willem Leevendstraat 10-3, 1055 KC: het
realiseren van geluidwerende maatregelen i.v.m.
de Westrandweg, OLO 659953.
16. Willem Leevendstraat 8D, 1055 KC: het realiseren
van geluidwerende maatregelen in de gevel van
de woning i.v.m. de Westrandweg, OLO 659849.
17. Eerste Helmersstraat 239, 1054 DX: bouwen in
afwijking van de vergunning, OLO 662543.
18. Fagelstraat 81-3, 1052 GA: het uitbreiden van de
kapverdieping, OLO 653711.
19. Willem Leevendstraat 6, 1055 KC: akoestische
maatregelen treffen aan/in de woning i.v.m. de
realisatie van de Westrandweg, OLO 659765.
20. Willem Leevendstraat 14boven, 1055 KC: het
maken van geluidwerende voorzieningen in
verband met realisatie Westrandweg, OLO
660029.
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21. Van der Hoopstraat 85-1 HG, 1051 VD: het
intern wijzigen van het pand, OLO 661673.
22. Tweede Kostverlorenkade 11-3, 1052 RK: het
maken van een trap, OLO 663873.
23. Overtoom 52, 1054 HK: het wijzigen van de
gevel door middel van het plaatsen van een
nieuwe pui, OLO 656635.
24. Kinkerstraat 330-332, 1053 GD: het
vervangen van de kozijnen, OLO 666901.
e

25. Nassaukade 309-5 , 1053 LP: het maken van
een woning op de 5e etage, OLO 659087.
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Verleende omgevingsvergunning, activiteit
vellen, verplanten (kappen)
Gibraltarstraat 38 t/m 48 (Van Gentplein): het
vellen van één boom en het verplanten van
vijf bomen staande in de openbare ruimte
voor de herinrichting van het Van Gentplein.
Lumeijstraat 5: het vellen van vijf bomen in de
achtertuin.
Bezwaarschrift indienen:
Op grond van het bepaalde in artikel 7.1, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit
besluit, binnen zes weken na de dag van verzending
of uitreiking daarvan, door een belanghebbende een
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van het Stadsdeel West, Postbus
57239, 1040 BC Amsterdam. Als een spoedeisend
belang aanwezig is, kan door de indiener van een
bezwaarschrift schorsing van dit besluit en/of een
voorlopige voorziening met een afzonderlijk
verzoekschrift gevraagd worden aan de president van
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.

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, onder
vermelding van het OLO, SVIS of Liaan
nummer leggen wij het dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 3 december 2012:
Eerste Helmersstraat 248, 1054 ER: het
realiseren van een dakkapel en dakterras,
OLO 518819.
Besluit genomen op 10 december 2012:
Jacob van Lennepkade 299-A, 1054 ZW: het
herstellen van de fundering, OLO 594355.
Besluit genomen op 5 december 2012:
Van Gentstraat 27-2, 1055 PB: het realiseren
van een dakterras, OLO 648309.
Besluit genomen op 3 december 2012:
Admiraal de Ruijterweg 372-3, 1055 NB: een
interne verbouwing en het samenvoegen van
de zolder verdieping met de daar
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ondergelegen woning op de derde verdieping,
OLO 649859.
Besluit genomen op 6 december 2012:
Nickeriestraat 30-2, 1058 VX het vervangen van
de voorgevelramen met enkelglas op de tweede
verdieping door nieuwe ramen met isolatieglas,
OLO 597058.
Besluit genomen op 6 december 2012:
Potgieterstraat 23, 1053 XP: het veranderen van
de begane grond 1e,4e en de zolderverdieping
met bestemming daarvan tot 4 woningen, OLO
594357.
Besluit genomen op 4 december 2012:
Potgieterstraat 23, 1053 XP: het aanbrengen
van/maken van balkons aan de achtergevel ter
hoogte van 1e, 2e, 3e en 4e verdieping en het
aanbrengen van dakterras met een
toegangstrappenhuis aan het gebouw, OLO
594359.
Besluit genomen op 29 november 2012:
Stuyvesantstraat 38-3, 1058 AM: Het veranderen
van dubbele bovenwoning 3e en 4e verdieping tot
twee zelfstandige woningen, het bouwen van een
dakterras op plat dak achterzijde 4e verdieping en
verhogen van plat dak 4e verdieping, OLO
563199.
Besluit genomen op 10 december 2012:
1. Vondelstraat 138, 1054 GT: het vervangen van de
kozijnen, OLO 605202.
Besluit genomen op 11 december 2012:
2. Nassaukade 66-4 HG, 1052 CR: het aanbrengen
van balkons aan de achtergevel en het
aanbrengen van een toegangstrappenhuis ten
behoeve van het dakterras op en aan het gebouw,
OLO 634166.
Besluit genomen op 10 december 2012:
3. Jacob van Lennepkade 191-4, 1054 ZN: het
legaliseren van een dakterras, OLO 638741.
Besluit genomen op 13 december 2012:
4. Witte de Withstraat 182, 1057 ZL: het vervangen
van de woning voor twee woningen op bovenste
verdiepingen, OLO 624054.
Besluit genomen op 14 december 2012:
5. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne verbouwing
met constructieve ingreep, OLO 659581.
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
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bezwaarschrift eindigt zes weken na de dag waarop
dit besluit aan de aanvrager is bekendgemaakt.

Verleende omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt
bekend dat op 11 december 2012 is besloten met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3, van de Wabo, een omgevingsvergunning af te
geven voor:
Vondelpark 3, 1071 AA: het renoveren en
verbouwen van het monument
Vondelparkpaviljoen, OLO 494823.

Verleende omgevingsvergunning: afwijken
bestemmingsplan Buyskade 39
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt
bekend dat op 10 december 2012 is besloten met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
3, van de Wabo, een omgevingsvergunning af te
geven voor:
1. Buyskade 39, 1051 HT: het veranderen van
een deel van de begane grond door het
omzetten van een van de commerciële
ruimten met bestemming daarvan tot vijf
zelfstandige woonruimten in het gebouw
Buyskade 39 (blok A tussen de
Visseringstraat en D. Curtiusstraat), OLO
479027.
Beroepsprocedure bij activiteit ‘afwijken
bestemmingsplan’ volgens artikel 2.12, lid 1,
onder a, sub 3 Wabo.
De belanghebbende bij dit besluit, die een zienswijze
heeft ingediend, kan op grond 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.

Verleende splitsingsvergunningen
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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, onder vermelding
van het OLO, SVIS of Liaan nummer leggen wij het
dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 6 december 2012:
1. Hugo de Grootkade, 1052 LT: tot het splitsen van
het recht op het gebouw in drie
appartementsrechten, SPP120850142.
2. Besluit genomen op 12 december 2012:
Erasmusgracht 25, 1056 BC: tot het splitsen van
het recht op het gebouw in vier
appartementsrechten, H07-0352-BWT 2008.
3. Besluit genomen op 12 december 2012:
Kinkerstraat 64, 1053 DZ: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in drie appartementsrechten,
SPP120390375.
4. Besluit genomen op 12 december 2012:
Kinkerstraat 68, 1053 DZ: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in vier appartementsrechten,
SPP120390377.
5. Besluit genomen op 12 december 2012:
Kinkerstraat 64, 1053 DZ: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in drie appartementsrechten,
SPP120390376.
6. Besluit genomen op 13 december 2012:
Kinkerstraat 70, 1053 EA: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in vier appartementsrechten,
SPP120390378.
7. Besluit genomen op 13 december 2012:
Kinkerstraat 74, 1053 EA: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in drie appartementsrechten,
SPP120390380.
8. Besluit genomen op 13 december 2012:
Kinkerstraat 72, 1053 EA: tot het splitsen van het
recht op het gebouw in drie appartementsrechten,
SPP120390379.
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.
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Verleende gebruiksvergunning
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, onder
vermelding van het OLO, SVIS of Liaan
nummer leggen wij het dossier voor u klaar.
Besluit genomen op 10 december 2012:
1. Bosboom Toussaintstraat 20, 1054 AR: voor
het hebben en houden van een
bijeenkomstfunctie voor opvang van kinderen
jonger dan 4 jaar, 41/0814 BWT 2009.
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.
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Publicatie in de Echo van 19-12-2012
Aan onderstaande bekendmakingen kunt u geen
rechten ontlenen. Het is onze juridische plicht de
officiële versie te publiceren. De officiële publicatie
vindt u in de Echo van 19 december 2012. In principe
komen beide teksten overeen. Mocht u willen
reageren, dan verzoeken wij u gebruik te maken van
de papieren versie.
Wijziging in officiële bekendmakingen Stadsdeel
West
Vanaf 1 januari 2013 publiceert Stadsdeel West
verkeersbesluiten on line in de Staatscourant. Het
gaat hier om een landelijk besluit.
Verordeningen vindt u nog altijd in de Echo. Zowel de
verkeersbesluiten als de verordeningen staan ter
informatie in de digitale bekendmakingen.
Alle bekendmakingen vindt u standaard op de website
www.west.amsterdam.nl/bekendmakingen.
Heeft u geen beschikking over internet? Dan kunt u
een gratis papieren abonnement nemen op de
bekendmakingen. Wekelijks krijgt u dan per post een
complete uitdraai van alle bekendmakingen
thuisgestuurd. Bel naar Patricia Weijers via nummer
020 253 0516 om u hiervoor aan te melden.
Verkeersbesluiten
Het dagelijks bestuur van Stadsdeel West maakt
bekend dat op de volgende plaatsen een
gehandicaptenparkeerplaats wordt aangelegd:
Postjeskade ter hoogte van huisnummer 71
Haarlemmerweg ter hoogte van huisnummer 255
Bellamystraat ter hoogte van huisnummer 139
Admiraal de Ruijterweg ter hoogte van huisnummer
190;
De verkeersbesluiten liggen gedurende zes weken ter
inzage bij de publieksbalie (locatie Bos en
Lommerplein 250). Bent u het niet eens met een
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.
Vaststelling nieuwe tarieven voor West in 2013
In de vergadering van 11 december 2012 heeft de
deelraad van stadsdeel West een besluit genomen
over de tarieven die in 2013 in heel West gaan gelden
voor:
Leges (kosten voor o.a. het aanvragen van
een vergunning, paspoorten en rijbewijzen,
en sommige informatie). De meeste van deze
tarieven gelden ook in de andere stadsdelen,
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maar ze worden door elk stadsdeel apart
vastgesteld.
Precario (de prijzen voor het gebruiken van
openbare grond of water. Bijvoorbeeld voor het
opslaan van materiaal, voor caféterrassen of
woonboten). Deze tarieven gelden alleen in
stadsdeel West.
Het besluit over de leges en precario heeft
registratienummer 2012/8266 en stelt formeel vast:
1 Legesverordening West 2013
2 Precarioverordening West 2013
3 Tarieventabel 2013 horend bij Legesverordening West
2013
4 Tarieventabel 2013 horend bij Precarioverordening West
2013
Op 11 december zijn met besluit 2012/13707 ook de
tarieven vastgesteld voor de inzameling van afval:
Afvalstoffenheffing 2013 per kalenderjaar:
-Per perceel voor eenpersoonshuishoudens:
€ 266,77
-Idem voor meerpersoonshuishoudens
€ 355,69
Reinigingsrecht 2013 voor bedrijfsvuil (bedrag per
jaar):
-Bij een wekelijks afgifte van ten hoogste 4
hectoliter € 920,48 (exclusief BTW)
-Als aangetoond kan worden dat de werkelijke
wekelijkse uitgifte minder is dan 1,5 hl.
€ 413,10 (exclusief BTW)
Op 18 december 2012 liggen de besluiten aangaande
marktgelden voor aan de Raad, de verwachting is dat op
18 december 2012 de tarieven vastgesteld zijn:
Marktgelden. De tarieven voor de markten Bos en
Lommerplein en Ten Katestraat zijn weergegeven
in de tarieventabel.
Het besluit over de marktgelden heeft registratienummer
2012/13635 en stelt formeel vast:
1 Verordening marktgelden 2013 Stadsdeel West
2 Tarieventabel behorend bij marktgelden 2013 Stadsdeel
West
Alle tarieven worden van kracht vanaf 1 januari 2013.
De verordeningen en tarieventabellen liggen ter inzage bij
de publieksbalie van stadsdeel West aan het Bos en
Lommerplein 250.
Kennisgeving
Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend
dat de Algemene regels voor winkeluitstallingen en de
Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken op
11 december 2012 zijn vastgesteld. Vanaf 19 december
2012 liggen de stukken 6 weken ter inzage bij de receptie
van het stadsdeelkantoor, Bos en Lommerplein 250. Dit
kantoor is geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00
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uur. De Algemene regels zijn ook digitaal beschikbaar
via http://www.west.amsterdam.nl/actueel/ter_inzage/
De Algemene regels voor winkeluitstallingen en de
Algemene regels voor plantenbakken en gevelbanken
vervangen per 1 januari 2013 de algemene regels van
de vier voormalige stadsdelen. De Baarsjes, Bos en
Lommer, Oud-West en Westerpark. In de algemene
regels zijn de voorwaarden opgenomen voor het
vergunningvrij plaatsen van winkeluitstallingen,
plantenbakken en gevelbanken in de openbare
ruimte.
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Het dagelijks bestuur maakt overeenkomstig het
wettelijk bepaalde bekend dat in verband met het plan
tot het verlenen van een omgevingsvergunning, het
ontwerpbesluit inclusief de daarbij behorende stukken
met ingang van 20 december 2012 gedurende zes
weken ter inzage ligt bij het Vergunningenloket van
het stadsdeel West Stadsdeelkantoor, Bos en
Lommerweg 250.
Bilderdijkkade 60 (Hal 17), 1053 VN: het veranderen
van Hal 17 naar een bedrijfsverzamelgebouw met
bedrijfswoningen, OLO 427577.
Een ieder kan tegen de ontwerpen een zienswijze
indienen.
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, 107
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Ontwerpbesluit 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, onder
vermelding van het OLO, SVIS of Liaan
nummer 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 20
december 2012 gedurende zes weken ter inzage ligt
bij het Vergunningenloket van het stadsdeel West
Stadsdeelkantoor, Bos en Lommerweg 250.
Bilderdijkkade 60 (Hal 17), 1053 VN: het
veranderen van Hal 17 naar een
bedrijfsverzamelgebouw met
bedrijfswoningen, OLO 427577.
Een ieder kan tegen de ontwerpen een zienswijze
indienen.
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.
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Besluiten van de Stadsdeelraad d.d. 11-122012
De Stadsdeelraad heeft het volgende vastgesteld:
Programmabegroting 2013 Stadsdeel West
(met wijzigingen: 12 amendementen, 12
moties)
De tarieven 2013 voor Leges en Precario
Verordening op de heffing en invordering van
afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2013

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 10 december 2012:
1. Orteliuskade 8-3, 1057 AA: het plaatsen van
een dakopbouw, OLO 608950.
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 buiten behandeling laten van een
omgevingsvergunning (NiB)
Besluit genomen op 12 december 2012:
1. Witte de Withstraat 182- HS, 1057 ZL: het
opknappen van voorgevel, OLO 628470.
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Geweigerde omgevingsvergunning, activiteit
vellen (kappen)
Lumeijstraat 5: het vellen van één boom in de
achtertuin.
Bezwaarschrift indienen:
Op grond van het bepaalde in artikel 7.1, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit
besluit, binnen zes weken na de dag van verzending
of uitreiking daarvan, door een belanghebbende een
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het
dagelijks bestuur van Stadsdeel West, Postbus
57239, 1040 BC Amsterdam. Als een spoedeisend
belang aanwezig is, kan door de indiener van een
bezwaarschrift schorsing van dit besluit en/of een
voorlopige voorziening met een afzonderlijk
verzoekschrift gevraagd worden aan de president van
de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector
bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.
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