
 

  

   

  

  

  

 

 

 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

    

 

Omgevingsvergunning voor het (in afwijking van de bestemming) periodiek innemen van een 

standplaats aan de Joost van den Vondellaan (t.h.v. Bilderdijklaan), Apeldoorn 

 

Vanaf 20 juni 2013 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het besluit van burgemeester 

en wethouders van 6 juni 2013 voor het voor het (in afwijking van de bestemming) periodiek 

innemen van een standplaats aan de Joost van den Vondellaan (t.h.v. Bilderdijklaan) te Apeldoorn  

 

tegen het ontwerp-besluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.  De zienswijzen zijn behandeld 

en voorzien van een beoordeling. Voor burgemeester en wethouders bestaat er geen aanleiding 

om af te zien van het verlenen van de omgevingsvergunning. Bij het nemen van het besluit zijn 

er  in de omgevingsvergunning geen wijzigingen aangebracht.  

 

Tegen het definitieve besluit kan binnen een termijn van zes weken na de dag waarop het 

besluit ter inzage is gelegd beroep worden ingesteld door: 

• belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

• adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over  

 de ontwerpbeschikking. 

• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te 

hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking. 

• belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 

besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.  

  

 

Tot en met 1 augustus 2013 kunt u uw beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van 

de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan 

daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank in Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. 

 

De omgevingsvergunning is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze 

internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. 

 

De omgevingsvergunning ligt in het stadhuis ter inzage. In het stadhuis kunt u deze vergunning 

zowel in elektronische vorm als op papier bekijken. Medewerkers van het Omgevingsloket 

kunnen u meer vertellen over dit besluit. De omgevingsvergunning in elektronische vorm kunt u 

ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis. 

 

Openingstijden Omgevingsloket: 

• vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 

17.30 tot 19.30 uur. 

• op afspraak: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 

12.30 uur en dinsdag- en donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur. 

Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 

14055. 

 

 

 

Apeldoorn, 19 juni 2013 


