
Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Balustrade Sterrenwacht
Datum: donderdag 24 mei 2012 12:19:57

 

Van:  
Verzonden: dinsdag 24 april 2012 13:27
Aan: 
Onderwerp: RE: Balustrade Sterrenwacht

, bedankt voor je snelle bericht. Stadsherstel hield er geloof ik al wel rekening mee
dat er een vergunning nodig zou zijn (plannen waren ook zer compleet uitgewerkt), dus
we zijn nog niet helemáál voor gek verklaard....

Van:  
Verzonden: dinsdag 24 april 2012 11:21
Aan: 
Onderwerp: RE: Balustrade Sterrenwacht

,
 
Er moet een WABO vergunning worden aangevraagd voor de activiteit "Bouw". Dat is
helaas het formele antwoord.
 
Leuk he??
 

Van:  
Verzonden: maandag 23 april 2012 15:24
Aan: 
Onderwerp: FW: Balustrade Sterrenwacht

Dag , van de NV Stadsherstel, eigenaar van o.a. bastion Zonnenburg, kregen wij
de vraag wat wij vinden van het aanbrengen van een ca. 35 m lange buis op pootjes
(van ca. 20 cm) op de borstweringsmuur van een deel van het bastion (zie bijgevoegd
plan van Jacco de Visser). Eea om de veiligheid van de bezoekers aldaar te vergroten.
Overige, reeds bestaande, hekwerken op dezelfde rand hebben al een hoogte van 1.10
m maar op ca. 35 m is het dus maar 0.90 m.
Vanmorgen in ons p.o. voorgelegd: uit monumentaal oogpunt akkoord, ook vanuit Cie
W&M geen bezwaar.
Is er eigenlijk wel WABO-vergunning nodig?
Hoop dat jij er iets over kan zeggen....
Dank&groet, 

Van: .nl] 
Verzonden: woensdag 18 april 2012 17:18
Aan: 
Onderwerp: Balustrade Sterrenwacht

Beste 
 
Zoals zojuist besproken, stuur ik hierbij de tekeningen met de uitwerking van de aanpassing van de
balustrade bij de sterrenwacht.
Bij vragen mag je altijd contact opnemen.



 
Met vriendelijke groet,

 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

 |  Doelenstraat 40  |  3512 XJ Utrecht  |  tel.: +31(0)30   |  fax.: +31 (0)30 231 48 29  
|  www.stadsherstel-utrecht.nl  |  Aanwezig: maandag t/m donderdag

 
 







voegwerk en het plaatselijk vervangen van loszittend metselwerk. De herstelwerkzaamheden
worden  uitgevoerd met dezelfde stenen en mortelsamenstellingen als bestaand. Deze
werkzaamheden alleen vergunningsplichtig omdat het een monument is (als het geen
monument zou zijn, zou voor deze werkzaamheden geen “bouw”/omgevingsvergunning nodig
zijn).
 
Graag uw reactie.
 
Hartelijke groet,

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.
 | Doelenstraat 40 | 3512 XJ Utrecht | tel.: +31(0)30  | www.stadsherstel-utrecht.nl

| Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag
 

    







Van: (Stadsherstel Utrecht)
Aan:
Onderwerp: RE: Zonnenburg 2
Datum: woensdag 27 juni 2012 13:55:20
Bijlagen: image001.jpg
Prioriteit: Laag

Beste 
 
Bedankt voor de aanvullende informatie. Fijn dat het niet echt 6 weken langer duurt. Vanwege de
veiligheid is het voor ons van belang z.s.m. te kunnen uitvoeren omdat het om de doorvalbeveiliging
gaat.
 
Met vriendelijke groet,

 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

 |  Doelenstraat 40  |  3512 XJ Utrecht  |  tel.: +31(0)30   |  fax.: +31 (0)30 231 48 29  
@stadsherstel-utrecht.nl  |  www.stadsherstel-utrecht.nl  |  Aanwezig: maandag t/m donderdag

 

Van: ] 
Verzonden: woensdag 27 juni 2012 13:37
Aan: 
Onderwerp: Zonnenburg 2
 
Geachte 
 
Ik heb de aanvraag voor Zonnenburg 2 verdaagd omdat de aanvraag nog ter inzage ligt
tot en met vandaag.
Wij moeten een paar dagen wachten om te kijken of er geen zienswijzen zijn ingediend.
Zijn er geen zienswijzen ingediend dan kan en zal ik op 2 juli de vergunning verlenen.
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 

,
Hoofdinspecteur Omgevingsvergunningen
 
    Gemeente Utrecht
    StadsOntwikkeling
     
    Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht
    Bezoekadres Rachmaninoffplantsoen 61, kamer 1.04
    Telefoon 030 286  Fax 030 286 47 57
  E-mail 
  Internet www.utrecht.nl
    Aanwezig maandag t/m donderdag van 9:00-12:00

 

 
Utrecht kandidaat Europese Culturele Hoofdstad 2018

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 

Proclaimer
    



Van:
Aan:
Cc: "
Onderwerp: Vergunning sterrenwacht wabo_12-07011
Datum: dinsdag 5 juni 2012 15:01:27

Beste 
 
Via de balie bouwen en wonen heb ik begrepen dat u de vergunningaanvraag van de Aanvraag
balustrade Zonnenburg 2 Utrecht
 
Hierbij de door u gevraagde aanvullende informatie.
De bouwsom van de werkzaamheden is € 5400 excl btw
Bij vragen of onduidelijkheden mag u altijd contact opnemen.
 
Met vriendelijke groet,

 
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.

 |  Doelenstraat 40  |  3512 XJ Utrecht  |  tel.: +31(0)30   |  fax.: +31 (0)30 231 48 29  
stadsherstel-utrecht.nl  |  www.stadsherstel-utrecht.nl  |  Aanwezig: maandag t/m donderdag
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