berichten week 7: 15 februari
Aanvragen en
ontwerpbesluiten
OMGEVINGSVERGUNNING
Bij burgemeester en wethouders van Zwolle zijn de volgende
verzoeken om omgevingsvergunning ingediend:
• Bergkloosterweg 36 – ontvangen 6 februari 2012 voor het
kappen van acht naaldbomen
• Botlek (ongenummerd) – ontvangen 7 februari 2012 voor het verwijderen van asbest uit de plafonds van negenenvijftig garages
• De Mars 10 – ontvangen 3 februari 2012 voor het kappen
van twee bomen
• Holsteinstraat 4 – ontvangen 3 februari 2012 voor het
plaatsen van een stookinstallatie
• Kerkstraat 2 – ontvangen 1 februari 2012 voor het plaatsen
van een reclamebord recht boven de deur/raam
• Koekoekstraat 27 – ontvangen 2 februari 2012 voor het
slopen van een trafo-ruimte
• Lindestraat 11 – ontvangen 7 februari 2012 voor het plaatsen
van een dakopbouw
• Melkmarkt 47-49 – ontvangen 7 februari 2012 voor het
verbouwen/herinrichten van het restaurant (Rijksbeschermd
monument)
• Nieuwstraat 51 – ontvangen 2 februari 2012 voor het
aanpassen van de gevels
• Provincieroute 45 – ontvangen 3 februari 2012 voor het
kappen van een veldesdoorn
• Rhemenshuizenstraat 35 en 37 – ontvangen 3 februari 2012
voor het plaatsen van een twee onder een kap woning
• Schellerweg 104 – ontvangen 5 februari 2012 voor het
plaatsen van een dakkapel
• Sellekamp nabij nummer 10 – ontvangen 4 februari 2012
voor het verplaatsen van een pui
• Westenholterallee 65 /hoek Botterweg – ontvangen
3 februari 2012 voor het oprichten van een kantoor inclusief
werkplaats en showroom
Alle aanvragen liggen voor een ieder ter inzage bij de afdeling
Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Lübeckplein 2.
U kunt de stukken inzien na een telefonische afspraak met
een medewerker van de sectie Vergunningen, bereikbaar op
telefoonnummer 14038.
• Op reguliere aanvragen die strijdig zijn met het bestemmingsplan en/of waar de activiteit kappen onderdeel van uitmaakt,
kunnen belanghebbende binnen twee weken na publicatie
van de aanvraag schriftelijk of mondeling reageren door het
indienen van een zienswijze bij de afdeling Fysieke Leefomgeving, sectie Vergunningen, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. De
zienswijze wordt betrokken bij het nemen van het besluit op
de aanvraag. U kunt via telefoonnummer 14038 navragen of
de aanvraag waar u belanghebbende bent onder de reguliere
procedure valt en strijdig is met het bestemmingsplan.
Een bezwaarschrift kan worden ingediend nadat het besluit op
de aanvraag is bekendgemaakt.
• Wanneer de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing
is, wordt eerst een ontwerp van het besluit opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden hebben in dat geval gedurende zes
weken de gelegenheid zienswijze in te dienen. Na het nemen van
het besluit kan een belanghebbende, die tegen het ontwerp een
zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de rechtbank.

KENNISGEVING VERLENGEN BESLISTERMIJN
aanvragen
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat
zij hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:
• Anrijperdiep 22 – voor het plaatsen van een schuur met
overkapping, verzonden op 6 februari 2012
• Breecamp-Oost Havezate – voor het oprichten van
zevenenvijftig woningen, verzonden op 8 februari 2012
• Coetsstraat 14 – voor het verbouwen van een gebouw tot
appartementen, verzonden op 7 februari 2012

OPENBARE ORDE EN OPENBARE RUIMTE
AANVRAGEN IN HET KADER VAN DE ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING
Bij de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van
Zwolle zijn de volgende verzoeken ingediend.

Aanvragen en
ontwerpbesluiten
EVENEMENTEN
• Stichting The Love Boat Zwolle vraagt vergunning voor het
houden van The Love Boat op 2 juni 2012 van 10.00 tot 01.00
uur op het Rode Torenplein. Ook wordt ontheffing gevraagd
voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
• Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen vraagt vergunning
aan voor het houden van een Palmpasenoptocht op 31
maart 2012, een Koninginnedagoptocht op 30 april 2012,
een Sint-Nicolaasoptocht op 1 december 2012 en een Kindervrijmarkt op 15 september 2012 in de wijk Aa-landen.
• Stichting de 10 mijl van Zwolle Zuid vraagt vergunning voor
een hardloopwedstrijd over vijf en tien mijl voorafgegaan door
een kidsrun, op 21 april 2012 met als start Democratenlaan,
finish in Winkelcentrum Zwolle-Zuid van 13.00 tot 20.30 uur
(inclusief op- en afbouw). Ook wordt ontheffing gevraagd
voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
• Stichting Centrale Commissie Oranje vraagt vergunning voor
diverse feestelijke activiteiten en standplaatsen op Koninginnenacht 2012 van 18.00 tot 02.00 uur en Koninginnedag
2012 van 06.00 tot 02.00 uur op verschillende locaties in de
Binnenstad van Zwolle. Ook wordt ontheffing gevraagd voor
het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over bovengenoemde aanvragen binnen twee weken na publicatie schriftelijk of
mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties zullen
wij betrekken bij de beslissing op de aanvraag. Schriftelijke
reacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Mondelinge reactie kan
op maandag tot en met vrijdag op telefoonnummer 14038. Indien u de aanvraag wilt inzien is het goed vooraf een afspraak
te maken via bovenstaand telefoonnummer.

 esluiten en
B
beschikkingen
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat omgevingsvergunning is verleend:
• Abel Tasmanstraat 1 tot en met 21 - voor het vervangen van
de daken en plaatsen van dakkapellen op deze daken op de
percelen De Keyzerstraat 1 tot en met 19 en 2 tot en met 30
en het saneren van asbest uit de woningen op De Keyzerstraat 21 tot en met 41, verzonden op 2 februari 2012
• Assendorperstraat 232 – voor het plaatsen van een airco,
verzonden op 7 februari 2012
• Beltenweg 4 – voor het uitbreiden van de woning, verzonden
op 8 februari 2012
• Belvederelaan 408 – voor het plaatsen van twee dakkapellen
in verband met het intern wijzigen van de zolderverdieping
van de woning, verzonden op 7 februari 2012
• Campus 2 – voor het verwijderen van fietsenstallingen bij gebouw
D van hogeschool Windesheim, verzonden op 2 februari 2012
• Diverse locaties in Zwolle – voor het kappen van zesenvijftig
bomen, verzonden op 2 februari 2012
• Dokter van Thienenweg 1 – voor het plaatsen van prefab
kantoorunits, verzonden op 2 februari 2012
• Eekwal 79 – voor het vernieuwen en ophogen van de kapverdieping van het pand, verzonden op 2 februari 2012
• Geert Grootestraat/Hemerkenstraat – voor het kappen van
vier berken en één esdoorn, verzonden op 7 februari 2012
• Groen van Prinstererlaan 31 – voor het bouwen van een
dakopbouw, verzonden op 2 februari 2012
• Hoenlosestraat 14 tot en met 20, Hagensvoordestraat 4 tot
en met 10, Hogenhofstraat 4 tot en met 10, Krijtenbergstraat 5 en 7, 4 tot en met 10, Melenhorststraat 9 en 11,
Nijenhuislaan 189 tot en met 199 ( Carré/Bastion)– voor
het bouwen van zesentwintig twee onder een kap woningen,
verzonden op 8 februari 2012
• Kleine Veerweg 7 – voor het kappen van negen bomen, een
wilgengroep en het verplanten van drie zomereiken, verzonden op 7 februari 2012
• Luzernevlinder 20 – voor het bouwen van een dak op een
woonwagen, verzonden op 2 februari 2012

Openingstijden en
telefoonnummers
Algemeen nummer:

Gemeente Zwolle
Bel 14038
Zwolle op internet: www.zwolle.nl
e-mail: postbus@zwolle.nl

Stadhuis, Grote Kerkplein 15

OVERIGE
Informatiecentrum Stadshagen
Werkerlaan 1A
• woensdag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur
• zaterdag 11.00 - 13.00 uur
e-mail infostadshagen@zwolle.nl

498 28 16

Wijkservicepunt Noord
Bachlaan 20
• maandag 13.00 tot 17.00 uur
• woensdag 08.30 tot 12.30 uur

498 26 82

Wijkservicepunt Oost
Anthonie van der Heimstraat 2a
• maandag en woensdag 09.00 - 12.00 uur

498 25 49

Wijkservicepunt Stadshagen
Werkerlaan 1A
• maandag 13.00 - 16.00 uur
• woensdag 09.00 - 12.00 uur
• woensdag 13.00 - 14.00 uur
spreekuur wijkbeheerder + wijkagent

498 28 55

Overige telefoonnummers
Wijkzaken servicelijn
Meldpunt ernstige overlast
Infolijn

14038
14038
14038

 esluiten en
B
beschikkingen
• Nemelerbergweg 7 – voor het uitdunnen van een houtopstand, verzonden op 3 februari 2012
• Werkerlaan 5 – voor het plaatsen van een houten toegangspoort naast het restaurant, verzonden op 2 februari 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat omgevingsvergunning is geweigerd:
• Gemeentegrond tussen de tuin van Amberbomenlaan 14 en
het fietspad aan de Abelenlaan – voor het kappen van een
berk, verzonden op 8 februari 2012
• Spinhuisplein 14 – voor het plaatsen van een frame met
reclame/informatiedoek, verzonden op 9 februari 2012

berichten week 7: 15 februari
Openingstijden en
telefoonnummers
Stadskantoor, Lübeckplein 2

 esluiten en
B
beschikkingen
Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle,
worden verzocht om, met betrekking tot deze besluiten een
voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door
inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl
vindt u onder de knop ‘loket’ (burgers of bedrijven) de knop ‘producten en diensten’. Na het invullen van het trefwoord ‘bezwaar
indienen’ treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

OPENBARE ORDE EN OPENBARE RUIMTE
VERGUNNINGEN IN HET KADER VAN DE
ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING
PUBLIEKSBALIES
Openingstijden:
Balies publiekshal Stadskantoor zonder afspraak:
• maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Balies publiekshal Stadskantoor met afspraak:
• maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur
• maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur
• donderdagavond: 17:00 tot 19:00 uur
Het maken van een afspraak voor de publieksbalies gaat via
internet: www.eloketzwolle.nl of telefonisch: 14038.
Informatiecentrum/WMO-loket
14038
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-19.00 uur
Parkeren is niet mogelijk op het Lübeckplein of de Koggelaan.
Komt u met de auto, parkeer deze dan in parkeergarage Pas
de Deux of onder het Lübeckplein. Beide zijn bereikbaar vanaf
de Hanzelaan, die parallel loopt aan het spoor. Voor gehandicapten zijn er speciale parkeerplaatsen aan de Hanzelaan.
Telefonische bereikbaarheid: 9.00 - 17.00 uur,
met uitzondering van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van 10.00 - 12.00 uur: 498 30 00
Ondernemen in Zwolle
14038
Bouwarchief
498 52 15
Vergunningen
14038
Bureau Belastingen (algemeen)
14038
Burgerzaken
14038
Klachtenlijn Juridische Zaken
14038
Leerlingenvervoer
14038
Maatschappelijke ontwikkeling
498 20 71
Melding openbare ruimte
14038

Brandweer
Het Brandpreventieteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur, telefoon: 498 40 85.
Daarnaast kunt u faxen en e-mailen
Fax: 498 32 88, E-mail: brandpreventie@zwolle.nl
www.brandweerzwolle.nl

 esluiten en
B
beschikkingen
Deze vergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Fysieke
Leefomgeving, Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via
telefoonnummer 14038 en vraag naar de sectie Bouw- en
Milieutoezicht.
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes
weken na verzenddatum bezwaar maken bij het college van
burgemeester en wethouders dan wel bij de burgemeester van
Zwolle, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden
van het bezwaar moet bevatten.

De burgemeester en/of burgemeester en wethouders van
Zwolle hebben de volgende besluiten genomen en verzonden:
EVENEMENTEN
• Op 31 januari 2012 is aan Bloopers b.v. vergunning verleend
voor het Veurstroateheinekenhuus op 17 tot en met 20 februari 2012 op de Voorstraat. Ook is er ontheffing verleend
voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
• Op 2 februari 2012 is aan mevrouw J.G. Louwerse vergunning
verleend voor Carnaval 2012 (soeppan en DJ) op 18 februari
2012 van 13.00 tot 18.00 uur op het Gasthuisplein. Ook is
er ontheffing verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
• Op 2 februari 2012 is aan Café de Gezelligheid vergunning
verleend voor het houden van Carnaval 2012 in de periode
van 18 tot en met 21 februari 2012 in een tent aan de Gasthuisplein. Ook is er ontheffing verleend voor het gebruik van
geluidsversterkende apparatuur.
• Op 6 februari 2012 is aan Carnavalsvereniging De Eileuvers
vergunning verleend voor het Carnaval 2012 van 17 tot en met
21 februari 2012 in en rondom de binnenstad inclusief de
carnavalsoptocht op 18 februari 2012. Ook is er ontheffing
verleend voor het gebruik van geluidsversterkende apparatuur.
DIVERSEN
• Op 2 februari 2012 is aan Wijkvereniging Berkum vergunning
verleend voor het houden van een collecte in de week van
26 augustus tot en met 1 september 2012 voor het Oranjefeest Berkum.
• Op 6 februari 2012 is aan Feestcafé De Twee Heeren vergunning verleend voor het plaatsen van een uitbouw voor het
café van 16 tot en met 22 februari 2012 (carnaval), locatie
Voorstraat 1.
De besluiten liggen ter inzage bij de gemeente Zwolle, sectie
Vergunningen, Lübeckplein 2 na telefonische afspraak op telefoonnummer 14038. Tegen een besluit kan een belanghebbende
binnen zes weken na datum van het betreffende besluit bezwaar
maken bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
Een bezwaarschrift dient naam en adres, dagtekening, kenmerk
of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar
te bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op
de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder
de knop ‘loket’ (burgers of bedrijven) de knop ‘producten en
diensten’. Na het invullen van het trefwoord ‘bezwaar indienen’
treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

DRANK- EN HORECAWET
De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij hebben verleend
en verzonden: Op 1 februari 2012 aan:
Traffic B.V., ten behoeve van het exploiteren van een horecagelegenheid aan de Blijmarkt 3:
• een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet,
• een vergunning op grond van artikel 2.3.1.2 lid 1 van de
Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2007

 esluiten en
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Op 6 februari 2012 aan:
Compass Group Nederland B.V., ten behoeve van het exploiteren van een horecagelegenheid aan het Stadionplein 21:
• een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet,
• een vergunning op grond van artikel 2.3.1.2 lid 1 van de
|Algemene Plaatselijke Verordening Zwolle 2007

Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes
weken na datum van het betreffende besluit bezwaar maken
bij het gemeentebestuur, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Een
bezwaarschrift dient naam en adres, dagtekening, kenmerk of
omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar te
bevatten. Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle
worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen. Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Op
de website van de gemeente Zwolle www.zwolle.nl vindt u onder de knop ‘loket’ (burgers of bedrijven) de knop ‘producten en
diensten’. Na het invullen van het trefwoord ‘bezwaar indienen’
treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een
bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

ANTERIEURE OVEREENKOMST HOOGSTRAAT/
NACHTEGAALPLEIN TE ZWOLLE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij op 6 februari 2012 met de heer J.H. Beumers en mevrouw J.H. Nibourg een anterieure overeenkomst als bedoeld in
artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten, gericht op de realisatie van de tweede fase van een appartementencomplex bestaande uit 4 appartementen en 4 parkeerplaatsen aan de kant van het Nachtegaalplein. De overeenkomst
heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente
Zwolle, sectie E, nummers 5234, 5236, 5237 en 5501, gelegen
aan de Hoogstraat 52 t/m 64/Nachtegaalplein te Zwolle.
Terinzagelegging. Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van de overeenkomst ligt conform artikel6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken ter
inzage, van 15 februari 2012 tot en met 28 maart 2012. De
zakelijke beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden in te zien bij de publieksbalie van het Stadskantoor
gelegen aan het Lübeckplein 2 te Zwolle.

ANTERIEURE OVEREENKOMST
STEENWETERING EN TOLHUISWEG EN
HERMELENWEG
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij op 6 februari 2012 met Five Ceasars een anterieure
overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) heeft gesloten. De overeenkomst heeft betrekking
op de percelen kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie X,
nummer 225, gelegen aan de Steenwetering en het perceel
sectie Z nummer 154 aan Midden Tolhuisweg en Hermelenweg.

Terinzagelegging Een zakelijke beschrijving van de inhoud van
de overeenkomst ligt conform artikel6.2.12 Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) voor een ieder gedurende zes weken ter inzage,
van 15 februari 2012 tot en met 28 maart 2012. De zakelijke
beschrijving van de overeenkomst is gedurende openingstijden
in te zien bij de publieksbalie van het Stadskantoor gelegen
aan het Lübeckplein 2 te Zwolle.

(HUIS-)NUMMERING EN (STRAAT-)NAAMGEVING
NUMMER 2012-07 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 februari 2012 besluit (huis-)nummering en (straat-)naamgeving
nummer 2012-07 heeft vastgesteld. Hierop zijn de garageboxen in de gemeente administratief van een authentiek adres
voorzien. Het besluit met bijbehorende tekeningen ligt ter
inzage in het gemeentelijk Informatiecentrum, Lübeckplein 2.
Een PDF van het besluit is te vinden op: www.zwolle.nl >
beleid > besluiten > nummering en naamgeving

berichten week 7: 15 februari
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(HUIS-)NUMMERING EN (STRAAT-)NAAMGEVING
NUMMER 2012-04 EN 2012-05 VASTGESTELD
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 31 januari
en 3 februari 2012, de besluiten (huis-)nummering en (straat)naamgeving nummer 2012-04 en 2012-05 heeft vastgesteld.
Deze besluiten, met bijlagen, zijn te vinden op: www.zwolle.nl >
beleid > besluiten > nummering en naamgeving

KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat zij
in het kader vande Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
besloten hebben de vergunning teverlenen voor:
• Locatie: Oude Wetering 78 en 78a te Zwolle
Voor: het in gebruik nemen van de basisscholen Veerezon en de Sprankel en Kinderdagverblijf Veerezon
bestaande uit de activiteit: het in gebruik nemen
of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking
niet gewijzigd. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 februari 2012 tot 29
maart 2012 ter inzage bij de afdeling Fysieke Leefomgeving,
Lübeckplein 2, na telefonische afspraak via telefoonnummer
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14038, kies Vergunningen en vraag naar de sectie Bouw- en Milieutoezicht. Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld
door een belanghebbende (artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht). Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden
verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft
ingebracht, geen bezwaar heeft gemaakt of geen administratief
beroep heeft ingesteld, kan geen beroep instellen bij de administratieve rechter. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is
beslist. Het beroepschrift richt u aan de sector bestuursrecht
van de rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Voor
meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende
kosten verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.

Mededelingen
WELSTANDSBEOORDELING
De vergaderingen van de welstandcommissie zijn openbaar.
Voor de aanvrager van een omgevingsvergunning bestaat de

Mededelingen
mogelijkheid om een mondelinge toelichting op het plan te
geven. Het toelichten van een plan dient bij indiening van de
aanvraag aangegeven te worden.
Voor de samenstelling van de agenda kunt u contact opnemen
met gemeente Zwolle onder telefoonnummer 14038.
Let op: met ingang van 2012 worden de vergaderingen niet
meer in de ochtend gehouden maar in de middag!
Vergaderschema 2012, aanvang 13.30:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 feb.
15 mrt.
12 april
10 mei
07 juni
05 juli
02 aug.
30 aug.
27 sep.
25 okt.
22 nov.
20 dec.

Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen
Kampen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 mrt.
29 mrt.
26 april
24 mei
21 juni
19 juli
16 aug.
13 sep.
11 okt.
08 nov.
06 dec.

Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle
Zwolle

De vergaderingen in Zwolle zijn in het Stadskantoor,
Lübeckplein 2, tenzij anders vermeld. De vergaderingen
in Kampen zijn in het Stadhuis, Burg. Berghuisplein 1,
Telefoon (038) 339 29 99.

