Agenda voor de Commissie ruimtelijke kwaliteit datum 15 april 2019
Commissie ruimtelijke kwaliteit
Tijd
:
10:00 uur
Kamer
:
1.53
Plannen met toelichting
10:00 uur: het oprichten van 2 woongebouwen, Maskeplaats (vervolgplan 1)
10:30 uur: het oprichten van 79 woningen bestaande uit 44 tweekappers en 35 rij- en hoekwoningen, Zuiderdreef (plan
13)
12:30 uur t/m 13:30 uur, jaarlijks overleg met Vereniging Binnenstad (vindt plaats in de Weeskamer van de
Heerenkamer aan St. Annastraatje 8).
1e behandeling
Nr Registratienr
1 OMV14424

Type aanvraag
omgevingsvergunning

2

OMV99992

vooroverleg

3

omgevingsvergunning

5

OMV14394
(BS)
OMV14354
(BS)
OMV103647

6

OMV103558

vooroverleg

7

omgevingsvergunning

8

OMV14397
(BS, RM)
OMV14313

9

OMV101404

vooroverleg

4

omgevingsvergunning
vooroverleg

omgevingsvergunning

10 OMV14422

omgevingsvergunning

11 OMV14403

omgevingsvergunning

12 OMV103701

vooroverleg

13 OMV104348

vooroverleg

14 OMV103826

vooroverleg

Vervolgbehandelingen
Nr Registratienr
Type aanvraag
1 OMV68371
vooroverleg
(BS)
2
3

OMV99563
(BS)
OMV96498

vooroverleg
vooroverleg

BS = Beschermd stadsgezicht
GM = Gemeentelijk monument
RM = Rijksmonument

Omschrijving
het plaatsen van een dakraam, Van Overstratenlaan 12 te
Bergen op Zoom
het veranderen van de tijdelijke lokalen door permanente
nieuwbouw van 3 lokalen en 2 lokalen t.b.v. de kinderopvang,
Lambertijnenlaan 3
het vernieuwen van de voorgevel, Bredasestraat 10 te Bergen
op Zoom
het plaatsen van twee veluxramen op de zolderverdieping,
Auvergnestraat 29 A te Bergen op Zoom
het oprichten van een garage en overkapping, Kladseweg 38 te
Lepelstraat
niet van toepassing het doortrekken van de nieuwe belendende
gevel, Van Konijnenburgweg 3 t/m 19
het verbouwen van een kantoor tot woning, Stationsstraat 5 te
Bergen op Zoom
het bouwen van een kraamzeugenstal, Heerlesebaan 20 te
Bergen op Zoom
het verbouwen van twee woningen, Jankenberg 18 en 20 te
Halsteren
het verbouwen van de woningen realiseren van een aanbouw
aan de voorzijde, Meidoornlaan 137 te Bergen op Zoom
het plaatsen van 1 overdekte winkelwagenopslatplaats aan
Vogelenzang 95 te Halsteren
het verbouwen van de vm. bibliotheek in appartementen,
Dorpsstraat 49 te Halsteren
het oprichten van 79 woningen bestaande uit 44 tweekappers
en 35 rij- en hoekwoningen, Zuiderdreef ( Meander fase 2)
het bouwen van een recreatiwoning, Balsedreef 12N
Omschrijving
het oprichten van 2 woongebouwen. gebouw 1 bestaande uit 24
studio's of -appartementen. gebouw 2 bestaande uit 28 verzorgd
wonen huurappartementen, Maskeplaats
het plaatsen van een dakopbouw, Noordzijde Haven 90 te Bergen
op Zoom
het oprichten van een bedrijfspand, Steenspil 16 te Halsteren

