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CEMEENTE
VIANEN

Aan Ministerie van Verkeer en
Waterstaat
t.a.v. dhr. Ir. A.F. Franken
Postbus 650
3430 AR NIEUWEGEIN

Ons kenmerk : * Sloopvergunning dos.nr.
2005/r08

Onderwerp : Intrekkensloopaanvraag

Datum verzending:

Datum: 15 april 2005

I'FRTOIIDFru I 9 APR. 2OO5
Geachte heer Franken.

Naar aanleiding van uw brief met de datum 4 april 2005 waarin u ons verzoekt de behandeling van uw
sloopaanvraag te staken, delen wij u mede dat wij op l2 april 2005 de behandeling van uw aanvraag
gestaakt hebben.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

en Wethouders van Vianen,

a

Informatie:
Afschrift:

de brrgqm eeste,r,(u.d*--
,"

Y.H.F. van de Pas Te|.0347-369412
V&H.-,
R}€,
Stichting Boogbrug Vianen -
t.a.v. dhr. W.J. van Sijl
Walkade 15
3401 DR IJsselstein

Bijlage:

Tijdeltk ades sradhun: lr. Ds Tiljnmnw€g r o, 4 r 3 r pN Viaftn, posrbus 46, 4r jo r^ Vianen, telefoo (ol4?) 16 99 I I, fax (o34?) l? 46 8 8. e- ailge eente@vbnen.nl
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IJsselstein, 31 maart 2005

sloopvergunning boogbrug over de Lek

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vianen
Voorstraat 30
4132 AS Vianen

Geacht college,

In verband met de aanvraag voor een sloopvergunning van de oude boogbrug over de Lek,
ingedient door Rijkswaterstaat, wil ik u namens Stichting Boogbrug Vianen attenderen op het
feit dat de aanvraag tot aanwijzing beschermd monument voor de boogbrug d.d. 12 december
1999, nog steeds in behandeling is, ingevolge een voorbescherming, vastgelegd in artikel 5 van
de Monumentenwet 1988, van kracht is.

Ik verzoek u Stichting Boogbrug Vianen schriftelijk op de hoogte te stellen in geval u een
besluit neemt m.b.t. de sloopvergunning.

Bijvoorbaat dank voor uw medewerking.

Is geteken ens Stichting Boogbrug Vianen

W.J. v
Walkade
3401 qR
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IJsselstein, 31 maart 2005

sloopvergunning boogbrug over de Lek

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Geacht college,

In verband met de aanvraag voor een sloopvergunning van de oude boogbrug over de Lek,
ingedient door Rijkswaterstaat, wil ik u namens Stichting Boogbrug Vianen attenderen op het
feit dat de aanvraag tot aanwijzing beschermd monument voor de boogbrug d.d. 72 december
1999, nog steeds in behandeling is, ingevolge een voorbescherming, vastgelegd in artikel 5 van
de Monumentenwet 1988, van kracht is.

Ik verzoek u Stichting Boogbrug Vianen schriftelijk op de hoogte te stellen in geval u een
beslui t  neemt m.b.t .  de sloopvergunning.

Bijvoorbaat dank voor uw medewerking.

Is getekend Stichting Boogbrug Vianen

W.J. van Sijl
Walkade 1.5
3401 DR IJsselste



Woensdag 16 maart  2004 f- 't^"- 
"-'-) -4'r i De Molen

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat een aanvraag
is ingediend voor de hierna volgende plannen:
a. l icht-vergunningplichtiqe bouwaanvragen:
' het plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak van de woning op het perceel

Kerkui l  22 (dos. 0503082)
- het wi jzigen van de raamindeling van de voorgevel van de woning op het perceel Wielewaal

4 (dos 0503084)
- het vergroten van de schuur in de bchtertuin van de woning op het perceel ,Arabella-

olantsoen 18 {dos. 0503085)
- het uitbreiden van de woning op het perceel Reigersbek 78 (dos. 0503086)
- het wi jzigen van de raamindeling van de achtergevel van de woning op het perceel

Halsterweide 26 (do5. 0503083)
- het u tbrejden van de woning aan de zi jkant, onder de bestaande ovefkapping op het per

<eel Deventerschans 25 (dos. 0503087)
- het plaatsen van een erfafscheid n9 op het perceel Kreekmonde l6 (dos.0503088)

Eenmaal in de twee weken worden ingekomen bouwplannen voorgelegd aan de welstands-
commiss e. De eerstvolgende data zjn op 17 maart 2005 en 24 maart 2005, dan vindt respec-
t ievel i jk de (voor)behandeling en de commissievergadering (niet al leen voor de gemeente
Nieuwegein) van de welstand plaats.
Deze vergaderingen zi jn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Nieuwegein.
Bij het op schrift stellen van deze aankondiging is de agenda nog niet vastgesteld.
Op de donderdag (vanaf 09.30 uuf) voorafgaan rn de (voor)behandeling kan telefonrsch
contactwordenopgenomenmetdeafdel ingBou1, l :nWoningtoezicht( te| .6071573)omtrent
de agenda van de eerst kornende vergadering en op woensdag (vanaf 09.30 uur) voqr de com-
missrevergadering.
Al '  r .  eFn vp r>da'

zes weken, te rekenen vanaf de dag waarop het besluit tot accepta
bliceerd. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgem(
NieLrwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Wie tegen het beslu
kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van d
2A019,2500 EA s-Gravenhage, een verzoek doen tot het treffen \
ning. Het griffierecht voor een derge Uk verzoek bedraagt voor natl
en voor rechtspersonen € 204,20.
Voor nadere informatie over de rnhoud van dit besluit kunt u conta
P Verhagen van de aJdeling Milieu, telefonisch bereikbaar onder nr

OPENBARE KENNISGEVING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en welhoude15 van Nieuwegein hebben een m l ieuv(
- SAB-profiel b.v.,  gevestigd aan de Celsiusbaan 3 te Nieuwegein.

in de bestaande vergunning.
De vergunnrng rs Ingegaan op 1 maart 2005 en is verleend voor or
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om het milieu te I
De vergunning wijkt niet af van de ontwerpvergunning die wij
gelegd.
Inzage
U kunt de vergunning nzien:
- Vanal 16 maari 2005 tot en met 26 apri l  2005.
- In de stadswinke, loket Bouwen van het qemeentehuis, Mart lnb

Op werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur en op woeosdag doorlope

Beroep
U kunt in beroep gaan tegen de vergunning:
- Tot en met 26 apri l  2005.
- Door middel van een brief aan de Raad van State, Afdeling b€

20019, 2500 EA's'Gravenhage. Als onderwerp vermeldt u daart
Let op
lJ kunt al leen in beruep gaan als u eerder bedenkingen heeJt ingec
gunning, of ais u kunt aantonen dat u daar niet toe in staat was.
Voorlopige voorzienino


