
Aangevraagde Vergunningen 
https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/aangevraagde-vergunningen? 
 

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning: legaliseren van 2 appartementen, Hastelweg 40 

5616HL Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: EHV-ZP2023-001167  

Omschrijving: legaliseren van 2 appartementen  

Adres: Hastelweg 40 5616HL Eindhoven  

Datum ontvangst: 21-03-2023  

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Overeenkomst van grondexploitatie met A Plan B.V.  

d.d. 20 03 2023. 

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 6.24 Wet op de ruimtelijke ordening 

(Wro) bekend dat met A Plan B.V. een overeenkomst over grondexploitatie (anterieure 

overeenkomst) is gesloten teneinde de ontwikkeling van 2 woningen in de categorie dure 

koop binnen het exploitatiegebied mogelijk te maken. 

Het exploitatiegebied is gelegen aan de Strijpsestraat 77.  

De overeenkomst bevat onder andere afspraken over de kosten die A Plan B.V. aan de 

Gemeente betaalt voor de planologische medewerking en procedures, alsmede over schades, 

geschillen en onvoorziene omstandigheden.  

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf de dag na deze bekendmaking zes 

weken ter inzage op het Inwonersplein (Stadhuis). De openingstijden van het Inwonersplein 

zijn op maandag van 8.30 uur tot 19.00 uur, op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en 

op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Tegen het besluit tot het aangaan van de overeenkomst is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

 
Verlenging termijn omgevingsvergunning: EHV-ZP2023-000137, Hastelweg 41 5616HJ 

Eindhoven 

Verlenging termijn omgevingsvergunning. 

De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: EHV-ZP2023-000137 

Omschrijving: transformeren van de kamerverhuur op de begane grond naar 

zelfstandige wooneenheden 

Adres: Hastelweg 41 5616HJ Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen 

Datum publicatie: 07 03 2023 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Verlenging termijn omgevingsvergunning: EHV-ZP2022-000578, Strijpsestraat 77 

5616GL Eindhoven 

Verlenging termijn omgevingsvergunning. 

De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-000578 

Omschrijving: ontwikkelen van 2 woningen op achtererf 

Adres: Strijpsestraat 77 5616GL Eindhoven 

https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/aangevraagde-vergunningen?


Soort aanvraag: Bouwen 

Datum: 13-02-2023 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: het omzetten van een loods naar 

woonruimte voor twee zelfstandige woningen, Schootsestraat 55 5616RB Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-002185 

Omschrijving: het omzetten van een loods naar woonruimte voor twee zelfstandige 

woningen 

Adres: Schootsestraat 55 5616RB Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen, Buitenplanse kleine afwijking 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 19-01-2023 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning: transformeren van de kamerverhuur op de 
begane grond naar zelfstandige wooneenheden, Hastelweg 41 5616HJ Eindhoven 
Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend. 
Zaaknummer: EHV-ZP2023-000137 
Omschrijving: transformeren van de kamerverhuur op de begane grond naar zelfstandige 
wooneenheden 
Adres: Hastelweg 41 5616HJ Eindhoven 
Datum ontvangst: 11-01-2023 
De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
Verlenging termijn omgevingsvergunning: EHV-ZP2022-002185, Schootsestraat 55 5616RB 
Eindhoven 
Verlenging termijn omgevingsvergunning. 
De aanvraag betreft: 
Zaaknummer: EHV-ZP2022-002185 
Omschrijving: het omzetten van een loods naar woonruimte voor twee zelfstandige 
woningen 
Adres: Schootsestraat 55 5616RB Eindhoven 
Soort aanvraag: Bouwen 



De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning: transformeren loodsen naar 2 woon- / werklofts 
, Schootsestraat 55 5616RB Eindhoven 
Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend. 
Zaaknummer: EHV-ZP2022-002185 
Omschrijving: transformeren loodsen naar 2 woon- / werklofts 
Adres: Schootsestraat 55 5616RB Eindhoven 
Datum ontvangst: 03-11-2022 
De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: legaliseren splitsing panden , Hastelweg 

2 5616HL Eindhoven, Hastelweg 4 5616HL Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/47333-OVR-47333 

Omschrijving: legaliseren splitsing panden 

Adres: Hastelweg 2 5616HL Eindhoven, Hastelweg 4 5616HL Eindhoven 

Soort aanvraag: Buitenplanse afwijking 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 18-10-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: wijzigen gebruik van het pand t.b.v. 

kamerverhuur, Hastelweg 48 5616HM Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-001287 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand t.b.v. kamerverhuur 

Adres: Hastelweg 48 5616HM Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 13-10-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 



Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, 

provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke reg 

 
Ingediende aanvraag omgevingsvergunning: wijzigen gebruik van het pand t.b.v. 

kamerverhuur, Hastelweg 48 5616HM Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend. 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-001287 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand t.b.v. kamerverhuur 

Adres: Hastelweg 48 5616HM Eindhoven 

Datum ontvangst: 02-09-2022 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: omzetten ateliers en 

gemeenschappelijke ruimten naar studentenstudio's en aanpassen buitenkozijnen, 

Lijsterbesstraat 21A 5616LE Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V22/49404-VGW-49404 

Omschrijving: omzetten ateliers en gemeenschappelijke ruimten naar studentenstudio's 

en aanpassen buitenkozijnen 

Adres: Lijsterbesstraat 21A 5616LE Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking,Bouwen 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 05-09-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Ingekomen aanvraag zonder vergunningsplicht: wijzigen gebruik van het pand tbv 

kamerverhuur , Strijpsestraat 29 5616GK Eindhoven 

Op 20-12-2021 is een aanvraag ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt. 



De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: V21/47494-VGW-47494 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 29 5616GK Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking 

Datum binnenkomst: 20-12-2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: wijzigen gebruik van het pand tbv 

kamerverhuur , Schootsestraat 53 5616RB Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/47628-OVR-47628 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 53 5616RB Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 17-08-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: intern verbouwen van de woning naar 2 

appartementen, St Trudostraat 25 5616GA Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V19/37368 

Omschrijving: intern verbouwen van de woning naar 2 appartementen 

Adres: St Trudostraat 25 5616GA Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking,Bouwen 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 03-08-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 



Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Verlenging termijn omgevingsvergunning: V22/49404-VGW-49404, Lijsterbesstraat 21A 

5616LE Eindhoven 

Verlenging termijn omgevingsvergunning. 

De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: V22/49404-VGW-49404 

Omschrijving: omzetten ateliers en gemeenschappelijke ruimten naar studentenstudio's 

en aanpassen buitenkozijnen 

Adres: Lijsterbesstraat 21A 5616LE Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen,Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Besluit op aanvraag reguliere omgevingsvergunning: wijzigen verleende 

omgevingsvergunning, Strijpsestraat 82 5616GS Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V22/48764-VGW-48764 

Omschrijving: wijzigen verleende omgevingsvergunning 

Adres: Strijpsestraat 82 5616GS Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen,Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 18-07-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Gemeente Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend. 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-000578 

Omschrijving: ontwikkelen van 2 woningen op achtererf 

Adres: Strijpsestraat 77 5616GL Eindhoven 

Datum ontvangst: 11-07-2022 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Gemeente Eindhoven 



Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46542 

Omschrijving: Renoveren van de bestaande panden 

Adres: Strijpsestraat 198 5616GW Eindhoven, Strijpsestraat 200 5616GW Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking,Bouwen 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 28-06-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Gemeente Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/47365-OVR-47365 

Omschrijving: splitsen van de woning naar drie zelfstandige woningen 

Adres: Schootsestraat 68 5616RE Eindhoven 

Soort aanvraag: Binnenplanse afwijking,Bouwen 

Besluit: Verleend 

Besluitdatum: 29-06-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 
Gemeente Eindhoven 

Verlenging termijn omgevingsvergunning. 

De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: V21/47628-OVR-47628 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 53 5616RB Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 



 
Gemeente Eindhoven 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V22/49087-VGW-49087 

Omschrijving: ontwikkelen van 2 woningen 

Adres: Strijpsestraat 77 5616GL Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen,Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening 

Besluit: Buiten behandeling gesteld 

Besluitdatum: 17-06-2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

 

Gemeente Eindhoven 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning. 

De aanvraag betreft: 

Zaaknummer: V21/47627-VGW-47627 

Omschrijving: herontwikkelen van het pand tot 6 appartementen; 4x kamerverhuur; 1x 

zelfstandige woning, 1x bedrijfsruimte 

Adres: Karolingersweg 1 5616HX Eindhoven, Karolingersweg 3 5616HX Eindhoven, 

Hastelweg 51A 5616HJ Eindhoven 

Soort aanvraag: Bouwen,Handelen in strijd met Ruimtelijke Ordening 

Datum binnenkomst: 28-12-2021 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter 

inzage. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. 

 
Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning aan 

de Strijpsestraat 82 te Eindhoven  

V22/48764: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V22/48764 

Omschrijving: wijzigen verleende omgevingsvergunning 

Adres: Strijpsestraat 82 

Datum beslissing: 20 mei 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 

Toestemming voor het realiseren van een aanbouw met daarbij het realiseren van 

studio's en het omzetten van de huidige kamers in studio's aan Strijpsestraat te 

Eindhoven  

V20/40735: Verleende omgevingsvergunning na heroverweging 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V20/40735 

Omschrijving: realiseren van een aanbouw met daarbij het realiseren van studio's en het 

omzetten van de huidige kamers in studio's 



Adres: Strijpsestraat 236Strijpsestraat 236 AStrijpsestraat 236 BStrijpsestraat 236 

CStrijpsestraat 236 DStrijpsestraat 236 EStrijpsestraat 236 FStrijpsestraat 236 

GStrijpsestraat 236 HStrijpsestraat 236 J 

Datum beslissingt: 11 mei 2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
Toestemming voor het verbouwen van het pand tot 3 wooneenheden en wordt op die 

manier verhuurd aan Klipperstraat 10 te Eindhoven  

V21/47674: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/47674 

Omschrijving: verbouwen van het pand tot 3 wooneenheden en wordt op die manier verhuurd  

Adres: Klipperstraat 10 

Datum beslissing: 29 april 2022  

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, 

provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling 

vormen de formele bekendmakingen in de zin van de  

 

Aanvraag vergunning voor het ontwikkelen van 2 woningen aan Strijpsestraat 77 te 

Eindhoven 

V22/49087: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V22/49087 

Omschrijving: ontwikkelen van 2 woningen  

Adres: Strijpsestraat 77 

Datum ontvangst: 28 april 2022 



De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Aanvraag voor het wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur te Gagelstraat 97 

te Eindhoven 

V21/47613: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47613 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Gagelstraat 97 

Datum beslissingt: 26 april 2022 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 

Toestemming voor het wijzigen gebruik van het pand van maatschappelijke functie naar 

zelfstandig wonen aan Strijpsestraat 144 24 te Eindhoven  

V22/48671: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V22/48671 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand van maatschappelijke functie naar zelfstandig 

wonen 

Adres: Strijpsestraat 144 24 

Datum beslissing: 19 april 2022  

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
Verlenging beslistermijn voor het splitsen van de woning naar drie zelfstandige 

woningen aan Schootsestraat 68 te Eindhoven  

V21/47365: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47365 

Omschrijving: splitsen van de woning naar drie zelfstandige woningen  

Adres: Schootsestraat 68 

Datum beslissing: 15 april 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Toestemming voor het splitsen van de woning in twee appartementen aan Tjalkstraat 27 

te Eindhoven  

V21/44947: Verleende omgevingsvergunning na heroverweging 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 



Zaaknummer: V21/44947 

Omschrijving: splitsen van de woning in twee appartementen 

Adres: Tjalkstraat 27 

Datum beslissingt: 8 april 2022  

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, 

provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeen 

 
Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning aan 

Strijpsestraat 82 te Eindhoven 

V22/48764: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V22/48764 

Omschrijving: wijzigen verleende omgevingsvergunning 

Adres: Strijpsestraat 82 

Datum ontvangst: 31 maart 2022 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Toestemming voor het herbestemmen van het café met bovenwoning naar 2 zelfstandige 

woonruimtes aan Strijpsestraat 23 te Eindhoven  

V21/47059: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/47059 

Omschrijving: herbestemmen café met bovenwoning naar 2 zelfstandige woonruimtes 

Adres: Strijpsestraat 23 

Datum beslissing: 31 maart 2022  

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  



De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, 

provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling 

vormen de formele bekendmakingen in de  

 
Vergunningsvrije aanvraag voor het wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

te Strijpsestraat 58 te Eindhoven 

V21/47317: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47317 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 58 

Datum beslissingt: 1 april 2022 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 
Aanvraag vergunning voor het legaliseren van 2 bestaande zelfstandige wooneenheden 

aan Schootsestraat 126 te Eindhoven 

V22/48739: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V22/48739 

Omschrijving: legaliseren van 2 bestaande zelfstandige wooneenheden  

Adres: Schootsestraat 126 

Datum ontvangst: 28 maart 2022 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Aanvraag vergunning voor het wijzigen gebruik van het pand van maatschappelijke 

functie naar zelfstandig wonen aan Strijpsestraat 144 24 te Eindhoven 

V22/48671: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V22/48671 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand van maatschappelijke functie naar zelfstandig 

wonen 

Adres: Strijpsestraat 144 24 

Datum ontvangst: 22 maart 2022 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
Verlenging beslistermijn voor het verbouwen van het pand tot 3 wooneenheden en 

wordt op die manier verhuurd aan Klipperstraat 10 te Eindhoven  

V21/47674: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47674 

Omschrijving: verbouwen van het pand tot 3 wooneenheden en wordt op die manier verhuurd  

Adres: Klipperstraat 10 

Datum beslissing: 24 februari 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/47333: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 



Zaaknummer: V21/47333 

Omschrijving: legaliseren splitsing panden  

Adres: Hastelweg 2 en 4 

Datum beslissing: 4 februari 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/47291: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47291 

Omschrijving: verbouwen huidige pand van 7 naar 8 zelfstandige woonruimtes / 

appartementen 

Adres: Langdonkenstraat 9, 9A t/m G 

Datum beslissing: 27 januari 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

  
V21/46222: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46222 

Omschrijving: uitbreiden van de woning tbv kamerverhuur  

Adres: Hastelweg 8 

Datum beslissing: 24 januari 2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
V21/47700: Intrekken aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47700 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 27A, 27B 

Datum ontvangst: 31 december 2021 

Intrekken aanvraag om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter 

inzage. Hiertegen staat geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/47059: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/47059 

Omschrijving: herbestemmen café met bovenwoning naar 2 zelfstandige woonruimtes 

Adres: Strijpsestraat 23 

Datum beslissing: 14 januari 2022 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 



 

V21/46625: geweigerde omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46625 

Omschrijving: legaliseren van 4 bestaande appartementen 

Adres: Hastelweg 40 

Datum beslissing: 10 januari 2022 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 

V21/47700: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47700 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 27A, 27B 

Datum ontvangst: 31 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 

V21/47674: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47674 

Omschrijving: verbouwen van het pand tot 3 wooneenheden en wordt op die manier verhuurd  

Adres: Klipperstraat 10 

Datum ontvangst: 31 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/47628: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47628 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur  

Adres: Schootsestraat 53 

Datum ontvangst: 28 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 



V21/47494: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47494 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 29 

Datum ontvangst: 20 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/46542: geweigerde omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46542 

Omschrijving: renoveren van de bestaande panden  

Adres: Strijpsestraat 198 Strijpsestraat 200 

Datum beslissing: 14 december 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
V21/46124: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46124 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 120 

Datum beslissing: 10 december 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  
 
V21/47365: Ingekomen omgevingsvergunning 



Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47365 

Omschrijving: splitsen van de woning naar drie zelfstandige woningen  

Adres: Schootsestraat 68 

Datum ontvangst: 9 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.  

 

V21/47333: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47333 

Omschrijving: legaliseren splitsing panden  

Adres: Hastelweg 2 en 4 

Datum ontvangst: 7 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.  

 
V21/47317: Ingekomen omgevingsvergunning 
Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  
Zaaknummer: V21/47317 
Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 
Adres: Strijpsestraat 58 
Datum ontvangst: 6 december 2021 
De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/47291: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47291 

Omschrijving: verbouwen huidige pand van 8 naar 9 zelfstandige woonruimtes / 

appartementen 

Adres: Langdonkenstraat 9, 9A t/m G 

Datum ontvangst: 3 december 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.  

 
V21/46625: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
Zaaknummer: V21/46625 
Omschrijving: legaliseren van 4 bestaande appartementen 
Adres: Hastelweg 40 
Datum beslissing: 30 november 2021 
De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/47021: Ingekomen omgevingsvergunning 



Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/47021 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: St Antoniusstraat 10 

Datum ontvangst: 8 november 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/46443: Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/46443 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: St Antoniusstraat 10 

Datum beslissing: 9 november 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. 

 

V21/46346: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/46346 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: St Trudoplein 15 

Datum beslissingt: 8 november 2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 
V21/45981: Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/45981 

Omschrijving: doorzetten van bewoning en gebruik voor kamerverhuur 

Adres: St Trudoplein 15 

Datum beslissing: 2 november 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 



Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

 
V21/46124: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/46124 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 120 

Datum beslissing: 2 november 2021 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/46222: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/46222 

Omschrijving: uitbreiden van de woning tbv kamerverhuur  

Adres: Hastelweg 8 

Datum beslissing: 2 november 2021 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 

V21/46123: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/46123 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 118 

Datum beslissingt: 22 oktober 2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

V21/44491: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44491 

Omschrijving: wijzigen 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige eenheden t.b.v. flex 

wonen 

Adres: Sint Severusstraat 36 t/m 42 

Datum beslissing: 19 oktober 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 

V21/46625: Ingekomen omgevingsvergunning 



Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/46625 

Omschrijving: legaliseren van 4 bestaande appartementen 

Adres: Hastelweg 40 

Datum ontvangst: 12 oktober 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/45681: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/45681 

Omschrijving: legaliseren bestaande situatie betreffende 2 zelfstandige studio's, 6 en 7  

Adres: Strijpsestraat 54 A 

Datum beslissing: 11 oktober 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 

V21/44947:geweigerde omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44947 

Omschrijving: splitsen van de woning in twee appartementen 

Adres: Tjalkstraat 27 

Datum beslissing: 11 oktober 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
V21/45820: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 



Zaaknummer: V21/45820 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand naar Regulier Woongebruik  

Adres: Strijpsestraat 144 28 

Datum beslissing: 5 oktober 2021 

De beslissing ligt vanaf vandaag tot het einde van de bezwaar(beroep)termijn ter inzage op 

het Inwonersplein (Stadhuis), Stadhuisplein 1, Eindhoven. 

Heeft u direct belang bij deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken, nadat het besluit aan 

de aanvrager bekend is gemaakt, schriftelijk bezwaar maken. 

U kunt het bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie 

van de sector Veiligheid, Juridische zaken & Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 

90150, 5600 RB Eindhoven. 

Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. 

Heeft u een spoedeisend belang? U kunt naast het bezwaarschrift de voorzieningenrechter 

vragen om een voorlopige voorziening. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost-Brabant, 

sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.  

 
V21/46443: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/46443 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: St Antoniusstraat 10 

Datum ontvangst: 27 september 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/46346: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/46346 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: St Trudoplein 15 

Datum ontvangst: 20 september 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/45820: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/45820 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand naar Regulier Woongebruik  

Adres: Strijpsestraat 144 28 

Datum beslissing: 17 september 2021 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

  

V21/46222: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/46222 

Omschrijving: uitbreiden van de woning tbv kamerverhuur  

Adres: Hastelweg 8 



Datum ontvangst: 7 september 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/46123: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/46123 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Schootsestraat 118 

Datum ontvangst: 28 augustus 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/46124: Ingekomen omgevingsvergunning 
Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  
Zaaknummer: V21/46124 
Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 
Adres: Schootsestraat 120 
Datum ontvangst: 28 augustus 2021 
De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/44947: Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/44947 

Omschrijving: splitsen van de woning in twee appartementen 

Adres: Tjalkstraat 27 

Datum beslissing: 11 augustus 2021 

De verlenging omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
V21/45981: Ingekomen omgevingsvergunning 
Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 
aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  
Zaaknummer: V21/45981 
Omschrijving: doorzetten van bewoning en gebruik voor kamerverhuur 
Adres: St Trudoplein 15 
Datum ontvangst: 10 augustus 2021 
De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 
Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 
 
V21/44201: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44201 

Omschrijving: wijzigen van een woning naar 5 woonstudio's 

Adres: St Severusstraat 30 

Datum beslissing: 30 juli 2021 



 

V21/45182: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/45182 

Omschrijving: wjizigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 17 

Datum beslissingt: 28 juli 2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 

V21/45184: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/45184 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 98 

Datum beslissingt: 28 juli 2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 

V21/45183: geweigerde omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/45183 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 25 

Datum beslissing: 28 juli 2021 

 

V21/44335: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44335 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur 

Adres: Strijpsestraat 17, Strijpsestraat 25, 98 en St. Theresiastraat 4 

Datum beslissing: 28 juli 2021 

 

V21/45820: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/45820 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand naar Regulier Woongebruik  

Adres: Strijpsestraat 144, 28 

Datum ontvangst: 27 juli 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

 
 
V21/44412: Verleende omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44412 

Omschrijving: verbouwen bestaande grote woning tot 2 appartementen 

Adres: Kerkakkerstraat 53 



Datum beslissing: 27 juli 2021 

 

V21/44926: Buiten behandelingstelling aanvraag omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat op 

onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning een besluit is genomen. 

Zaaknummer: V21/44926 

Omschrijving: splitsen van het pand naar 3 zelfstandige wooneenheden 

Adres: Klipperstraat 10 

Datum beslissingt: 23 juli 2021 

V21/44516: Vergunningsvrije aanvraag omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/44516 

Omschrijving: wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur  

Adres: Strijpsestraat 112 

Datum beslissingt: 22 juli 2021 

De ingekomen aanvraag is vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of 

bezwaar indienen. 

 
V21/45681: Ingekomen omgevingsvergunning 

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande 

aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend.  

Zaaknummer: V21/45681 

Omschrijving: legaliseren bestaande situatie betreffende 2 zelfstandige studio's, 6 en 7 op 

tekening  

Adres: Strijpsestraat 54 A 

Datum ontvangst: 16 juli 2021 

De ingekomen omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. 

Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open. 

  
 
V21/44327: Verleende omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/44327 

Omschrijving: transformatie kantoor naar 6 zelfstandige 1-persoons-woningen 

Adres: Hastelweg 83 en 85 

Datum beslissingt: 11 mei 2021 

\ 

V21/43989: Verleende omgevingsvergunning 

Zaaknummer: V21/43989 

Omschrijving: legaliseren van 4 appartementen boven de tandartspraktijk  

Adres: Strijpsestraat 31 - 31a / Merovingersweg 1 - 1a 

Datum beslissingt: 3 mei 2021 

 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/45182 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 10-06-2021 

Strijpsestraat 17, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 07-06-2021 



Bekijk bericht     
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/45183 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 10-06-2021 

Strijpsestraat 25, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 07-06-2021 

Bekijk bericht     
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/45073 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 28-05-2021 

Schootsestraat 168, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 27-05-2021 

Bekijk bericht     
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44926 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 20-05-2021 

Klipperstraat 10, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 14-05-2021 

Bekijk bericht     

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44947 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 20-05-2021 

Tjalkstraat 27, splitsen van de woning in twee appartementen, 17-05-2021 

Bekijk bericht     
 
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44809 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 13-05-2021 

Frederiklaan 185, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 06-05-2021 

Bekijk bericht     
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44516 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 22-04-2021 

Strijpsestraat 112, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 17-04-2021 

Bekijk bericht     
 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44490 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/45182
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/45183
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/45073
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44926
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44947
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44947
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44947


omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 22-04-2021 

St Severusstraat 35, wijzigen 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige eenheden t.b.v. flex 

wonen. Geldt voor St Severusstraat 35, 37, 39 en 41., 15-04-2021 

Bekijk bericht     

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44492 
omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 22-04-2021 
Strijpsestraat 132, wijzigen 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige eenheden 
t.b.v. flex wonen, 15-04-2021 

Bekijk bericht     

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44491 
omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 22-04-2021 
St Severusstraat 36, wijzigen 4 onzelfstandige kamers naar 3 zelfstandige eenheden 
t.b.v. flex wonen. Geldt voor St Severusstraat 36, 38 en 40., 15-04-2021 

Bekijk bericht     

 

 
Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44412 

omgevingsvergunning | Gemeente Eindhoven | 15-04-2021 

Kerkakkerstraat 53, verbouwen bestaande grote woning tot 2 appartementen, 11-04-
2021 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44368 
 

Kerkakkerstraat 56, legaliseren uitgevoerde dakkapel en interne verbouwing begane 

grond, 07-04-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

08-04-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Kerkakkerstraat 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44327 

Hastelweg 83, transformatie kantoor naar 6 zelfstandige 1-persoons-woningen. Geldt 

voor Hastelweg 83 en 85., 02-04-2021 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44947
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44492
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44491
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44368
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44327


Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

08-04-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44201 

St Severusstraat 30, omvormen woning naar 5 woonstudio's, 25-03-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

01-04-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

 
 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/44177 

St Trudoplein 9, wijzigen gebruik van het pand t.b.v. kamerverhuur. Geldt voor St 

Trudoplein 9 en 9A., 24-03-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

25-03-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Trudoplein 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/43565 

Strijpsestraat 54, wijzigen gebruik t.b.v. kamerverhuur voor legaliseren bestaande 

situatie, 05-02-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

11-02-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/43446 

Hastelweg 101, legaliseren splitsen bestaande woning. Geldt voor Hastelweg 101, 

101A en 101B., 26-01-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

28-01-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44201
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/44177
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/43565
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/43446


 
 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V21/43383 

St Antoniusstraat 8, wijzigen gebruik van het pand tbv kamerverhuur, 20-01-2021 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

21-01-2021 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, St 

Antoniusstraat 

 
 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/43050 

Strijpsestraat 95, nieuwbouw twee bouwdelen met studentenstudio's en starter 

appartementen, 18-12-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

24-12-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

   
 

Verleend: Omgevingsvergunning uitgebreid Zaaknr.:V19/39051 

Kerkakkerstraat (ongenummerd) 159798, realiseren van 14 woningen, 20-12-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

03-12-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

  

 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42729 

Strijpsestraat 142, verbouwen begane grond lichte industriefunctie naar 2 

appartementen, 20-11-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

26-11-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

    

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42520 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V21/43383
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/43050
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/39051
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42729
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42520


Hastelweg 83, verbouwen kantoor naar woningen. Geldt voor Hastelweg 83 en 85., 

02-11-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-11-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42341 

St Severusstraat 28, wijzigen gebruik woning t.b.v. kamerverhuur 6 kamers, 18-10-

2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

22-10-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42364 

Strijpsestraat 58, transformeren van een winkelfunctie naar woonfunctie 3 

zelfstandige appartementen, 20-10-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

22-10-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

Verleend: Omgevingsvergunning regulier Zaaknr.:V20/39823 

Frederiklaan 1, verbouwen van het pand naar 49 studio's. Geldt voor Frederiklaan 

1A, 1B en 1C., 10-03-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

22-10-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Frederiklaan 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42281 
 

Strijpsestraat 88, verbouwen kantoor naar 2 appartementen, 13-10-2020 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42341
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42364
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39823
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42281


Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

15-10-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/42019 

Botenlaan 66, wijzigen gebruik wonen t.b.v. kamerverhuur, 25-09-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

01-10-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Botenlaan 

 

Ingekomen: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/41857 

St Trudostraat 2, bouwen van een extra verdieping op een gedeelte van bestaande 

aanbouw. Geldt voor St Trudostraat 2A., 13-09-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

17-09-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Trudostraat 

 

In behandeling: Vergunning wabo Zaaknr.:V20/41873 

Botenlaan 78, realiseren opbouw op aanbouw en plaatsen van een dakkapel aan 

achterzijde van de woning, 14-09-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

17-09-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Botenlaan 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V20/40221 

"Strijpsestraat" 82 "herontwikkeling van een bestaand kantoor naar 5 appartementen" 

10-4-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

03-09-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/42019
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/41857
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/41873
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40221


"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V20/40735 

"Strijpsestraat" 236 "realiseren van een aanbouw met daarbij het realiseren van extra 

kamers t.b." 29-MAY-20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

20-08-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

"Buiten behandeling": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/41254 

"Kerkakkerstraat" 22 "bouwen van een dakopbouw, realiseren van een dakterras, 

aanbrengen isolatie" 9-jul-20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

20-08-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Kerkakkerstraat 

 

"In behandeling": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/41254 

"Kerkakkerstraat" 22 "bouwen van een dakopbouw, realiseren van een dakterras, 

aanbrengen isolatie" 9-jul-20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

16-07-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Kerkakkerstraat 

 

 

 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V20/40482 

"Hastelweg" 73 "verbouwen van de winkel naar een appartement" 07-MAY-20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

02-07-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V20/40221 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40735
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40735
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/41254
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/41254
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40482
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40221
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40221


"Strijpsestraat" 82 "herontwikkeling van een bestaand kantoor naar 5 appartementen" 

10-apr-20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

25-06-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V20/39642 

"Strijpsestraat" 52 "transformatie kantoor naar 2 wooneenheden 2 persoons" 21-feb-

20 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

25-06-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/40839 

"St Trudostraat" 2 "uitbreiden van een woning d.m.v. een opbouw op de bestaande 

aanbouw, deze vergunning geldt voor St. Trudostraat 2A" 8-6-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

11-06-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Trudostraat 

 

"Verleend van rechtswege": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V19/38128 

"Hastelweg" 43 "uitbreiden van de woning met een aanbouw over twee verdiepingen 

aan de acht" 25-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

21-05-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 
 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/40482 

"Hastelweg" 73 "verbouwen van de winkel naar een appartement" 7-5-2020 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39642
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40839
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38128
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38128
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40482


Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

14-05-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V20/39642 

"Strijpsestraat" 52 "transformatie kantoor naar 2 wooneenheden 2 persoons" 21-2-

2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

07-05-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/40221 

"Strijpsestraat" 82 "herontwikkeling van een bestaand kantoor naar 5 appartementen" 

10-4-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

16-04-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 
 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38742 

"Strijpsestraat" 156 "wijzigen gebruik en verbouwen van voormalige postkantoor" 22-

11-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

09-04-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38873 

"Hastelweg" 73 "verbouwen winkel naar twee appartementen" 6-12-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

19-03-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39642
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39642
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/40221
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38742
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38873


"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/39823 

"Frederiklaan" 1 "verbouwen van het pand naar 49 studio's. Geldt voor Frederiklaan 

1A, 1B en 1C." 10-3-2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

12-03-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Frederiklaan 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38551 

"Strijpsestraat" 71 "wijzigen gebruik van het pand van horecabestemming naar 

bedrijfsdoeleinden" 5-11-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-03-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

 

 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V19/38742 

"Strijpsestraat" 156 "wijzigen gebruik en verbouwen van voormalige postkantoor" 22-

11-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

27-02-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V20/39642 

"Strijpsestraat" 52 "transformatie kantoor naar 2 wooneenheden 2 persoons" 21-2-

2020 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

27-02-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Verlenging beslistermijn": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/38873 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39823
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38551
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38742
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38742
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V20/39642
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38873?utm_campaign=20200207&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_eindhoven&utm_content=over_uw_buurt


"Hastelweg" 73 "verbouwen winkel naar twee appartementen" 6-12-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

06-02-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38128 

"Hastelweg" 43 "uitbreiden van de woning met een aanbouw over twee verdiepingen 

aan de acht" 25-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

23-01-2020 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Ingekomen": "Vergunning WABO" Zaaknr.:V19/39051 

"Kerkakkerstraat - ongenummerd" "realiseren van 14 woningen" 20-12-19 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

27-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

  

 

"Ingetrokken": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38263 

"Frederiklaan" 60 "transformeren van de Philips Bedrijfsschool naar woon-, 

bijeenkomst-, en , deze vergunning geldt voor Frederiklaan 60A" 9-10-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

26-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Frederiklaan 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37465 

"Schootsestraat" 67 "realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden" 16-7-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

26-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Schootsestraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/38873 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38128
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/39051
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38263
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37465
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38873


"Hastelweg" 73 "verbouwen winkel naar twee appartementen" 6-12-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

12-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V19/38128 

"Hastelweg" 43 "uitbreiden van de woning met een aanbouw over twee verdiepingen 

aan de acht" 25-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

12-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

 

 

"Ingekomen": "Vergunning WABO" Zaaknr.:V19/38797 

"Knotwilghof Draaiboomstraat - ongenummerd" "realiseren van 4 nieuwbouw 

woningen" 29-11-19 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

 

  

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38025 

"Langdonkenstraat" 9 "verbouwen van 2 leegstaande commerciële ruimten tot 

appartementen, deze vergunning geldt voor Langdonkenstraat 9A en 9B" 16-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-12-

2019 

omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Langdonkenstraat 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/38190 

"Strijpsestraat" 33 "wijziging gebruik tandartsenpraktijk naar wonen" 1-10-2019 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38128
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38128
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38797
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38025
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38190


Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37774 

 

"Kerkakkerstraat" 13 "wijzigen omgevingsvergunning mbt legaliseren veranderingen" 

21-8-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

05-12-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Kerkakkerstraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/38742 

"Strijpsestraat" 156 "wijzigen gebruik en verbouwen van voormalige postkantoor" 22-

11-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

28-11-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37902 

"St Severusstraat" 30 "oprichten van een woning" 3-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

28-11-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37890 

"St Severusstraat" 28 "oprichten van een woning" 2-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

28-11-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37774
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38742
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37902
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37890


Zaaknummer V19/38023, Draaiboomstraat/Landonkenstraat 
(ongenummerd)] 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

21-11-

2019 

omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Draaiboomstraat 

 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V19/38190 

"Strijpsestraat" 33 "wijziging gebruik tandartsenpraktijk naar wonen" 1-10-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

21-11-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" 
Zaaknr.:V19/38025 

"Langdonkenstraat" 9 "verbouwen van 2 leegstaande commerciële ruimten tot 

appartementen, deze vergunning geldt voor Langdonkenstraat 9A en 9B" 16-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

21-11-

2019 

omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Langdonkenstraat 

 
 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37906 

"Hastelweg" 73 "verbouwen winkel naar woningen" 4-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

07-11-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Hastelweg 

 

"Verlenging beslistermijn": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37902 

"St Severusstraat" 30 "oprichten van een woning" 3-9-2019 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63966.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63966.html
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38190
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38190
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38025
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38025
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37906
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37902


Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

24-10-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

"Verlenging beslistermijn": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37890 

"St Severusstraat" 28 "oprichten van een woning" 2-9-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

24-10-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

St 

Severusstraat 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/38381 

"Strijpsestraat" 71 "verbouwen samenvoegen van 2 woningen en wijzigen gebruik 

Strijpsestraat 71. Geldt voor Strijpsestraat 71 en 73." 18-10-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

24-10-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Strijpsestraat 

 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37323 

"Cederlaan" 1 "wijzigen omgevingsvergunning mbt verbouwen horecapand naar 

wooneenheden. Geldt voor Cederlaan 1 en 1A-1F en Schootsestraat 66." 30-6-2019 

Datum 

publicatie Berichttype Organisatie Locatie 

17-10-2019 omgevingsvergunning Gemeente 

Eindhoven 

Eindhoven, 

Cederlaan 

Vergunningen: V19/37774 

Zaaknummer V19/37774 

Omschrijving wijzigen omgevingsvergunning mbt legaliseren veranderingen  

Type Omgevingsvergunning regulier 

Status Verlenging beslistermijn 

Adres Kerkakkerstraat 13  

Postcode 5616HA 

Datum Aanvraag 2019-08-21 

Datum Beslissing 2019-10-09 

 
Vergunningen: V19/37976 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37890
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/38381
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37323


Zaaknummer V19/37976 

Omschrijving verbouwen van het pand naar 42 studio's  

Type Vergunning wabo 

Status In behandeling 

Adres Frederiklaan 1A  

Postcode 5616NB 

Datum Aanvraag 2019-09-11 

Datum Beslissing 
 

 
Vergunningen: V19/38023 

Zaaknummer V19/38023 

Omschrijving realiseren van 13 nieuwbouw woningen met parkeervoorziening CPO 

Philipsdorp 

Type Vergunning WABO 

Status In behandeling 

Adres Draaiboomstraat /Langdonkenstraat (ongenummerd) 

Postcode 
 

Datum Aanvraag 2019-09-16 

Datum 

Beslissing 

 

 
 

Vergunningen: V19/37465 

Zaaknummer V19/37465 

Omschrijving realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden 

Type Omgevingsvergunning regulier 

Status Verlenging beslistermijn 

Adres Schootsestraat 67  

Postcode 5616RB 

Datum Aanvraag 2019-07-16 

Datum Beslissing 2019-09-16 

 

Vergunningen: 09/3235 

Zaaknummer 09/3235 

Omschrijving omzettingsvergunning t.b.v. 7 onzelfstandige woonruimten 

Type Omzettingsvergunning 

Status Afgehandeld geweigerd 

Adres Hastelweg 27  

Postcode 5616HH 

Datum Aanvraag 2009-12-10 

Datum Beslissing 2011-09-14 

 

Vergunningen: V19/37890 



Zaaknummer V19/37890 

Omschrijving oprichten van een woning 

Type Vergunning wabo 

Status Ingekomen 

Adres St Severusstraat 28  

Postcode 5616NZ 

Datum Aanvraag 2019-09-02 

Datum Beslissing 
 

 
Vergunningen: V19/35507 

Zaaknummer V19/35507 

Omschrijving oprichten 2 woningen met bergruimten 

Type Omgevingsvergunning regulier 

Status Ingetrokken 

Adres St Severusstraat 30  

Postcode 5616NZ 

Datum Aanvraag 2019-01-04 

Datum Beslissing 2019-05-16 

 
 

Vergunningen: V19/38025 

Zaaknummer V19/38025 

Omschrijving verbouwen van 2 leegstaande commerciële ruimten tot appartementen 

Type Vergunning wabo 

Status Ingekomen 

Adres Langdonkenstraat 9A  

Postcode 5616PN 

Datum Aanvraag 2019-09-16 

Datum Beslissing 
 

 
 

 

Vergunningen: V19/37368 

Zaaknummer V19/37368 

Omschrijving intern verbouwen van de woning naar 2 appartementen  

Type Omgevingsvergunning regulier 

Status Geweigerd 

Adres St Trudostraat 25  

Postcode 5616GA 

Datum Aanvraag 2019-07-04 

Datum Beslissing 2019-09-13 

 

 



 

Vergunningen: V19/37465 

Zaaknummer V19/37465 

Omschrijving realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden 

Type Omgevingsvergunning regulier 

Status Verlenging beslistermijn 

Adres Schootsestraat 67  

Postcode 5616RB 

Datum Aanvraag 2019-07-16 

Datum Beslissing 2019-09-16 

 
Vergunningen: V19/38025 

Zaaknummer V19/38025 

Omschrijving verbouwen van 2 leegstaande commerciële ruimten tot appartementen 

Type Vergunning wabo 

Status Ingekomen 

Adres Langdonkenstraat 9A  

Postcode 5616PN 

Datum Aanvraag 2019-09-16 

Datum Beslissing 
 

 
 
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning 
Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum binnenkomst 
 
V19/37902, St Severusstraat 30, oprichten van een woning, 03-09-2019 
 
V19/37906, Hastelweg 73, verbouwen winkel naar woningen, 04-09-2019 
 
V19/37890, St Severusstraat 28, oprichten van 2 woningen, 02-09-2019  

Verlenging termijn omgevingsvergunning  

Zaaknummer, Adres/Omschrijving, Datum verzending 

V19/37323, Cederlaan 1, 1a-b-c-d-e-f/ Schootsestraat 66, wijzigen omgevingsvergunning 

m.b.t. verbouwen horecapand naar wooneenheden, 03-09-2019 

V19/37444, Zeelsterstraat 101F, wijzigen van vergunde situatie naar 2 appartementen en 6 
kamers met een campuscontract, 02-09-2019  

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/37393  

"Kerkakkerstraat" 35 "intern verbouwen van de woning tot 2 appartementen" 9-7-

2019 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393


Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Kerkakkerstraat  

Publicatiedatum: 2019-08-22 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37774  

"Kerkakkerstraat" 13 "wijzigen omgevingsvergunning mbt legaliseren veranderingen" 

21-8-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Kerkakkerstraat  

Publicatiedatum: 2019-08-22 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37774 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37584  

"Schouwbroekseweg" 29 "herinrichten bestaand woonhuis naar studio's" 29-7-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Schouwbroekseweg  

Publicatiedatum: 2019-08-01 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37584 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V18/33964  

"Strijpsestraat" 240 "verbouwen van appartement naar 3 wooneenheden" 22-7-2018 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-07-25 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/36994  

"Strijpsestraat" 146 "legalisatie van de appartementen. Geldt voor Strijpsestraat 

146A en 146B." 27-5-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37774
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37774
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37584
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37584
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36994


Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-07-25 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36994 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/36886  

"St Antoniusstraat" 24 "verbouwen van het pand naar 4 winkels en 12 

appartementen" 15-5-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Antoniusstraat  

Publicatiedatum: 2019-07-25 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37465  

"Schootsestraat" 67 "realiseren van 7 zelfstandige wooneenheden" 16-7-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Schootsestraat  

Publicatiedatum: 2019-07-18 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37465 

 

 

 

"Verlenging beslistermijn": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36886  

"St Antoniusstraat" 24 "verbouwen van het pand naar 4 winkels en 12 

appartementen" 15-5-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Antoniusstraat  

Publicatiedatum: 2019-07-11 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37393  

"Kerkakkerstraat" 35 "intern verbouwen van de woning tot 2 appartementen" 9-7-

2019 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36994
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37465
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37465
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393


Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Kerkakkerstraat  

Publicatiedatum: 2019-07-11 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393 

"In behandeling": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/37368  

"St Trudostraat" 25 "intern verbouwen van de woning naar 2 appartementen" 4-7-

2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Trudostraat  

Publicatiedatum: 2019-07-11 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37368 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/36086  

"Schootsestraat" 72 "splitsen van de woning in 2 zelfstandige woonruimten" 1-3-

2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Schootsestraat  

Publicatiedatum: 2019-06-27 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/36086  

"Schootsestraat" 72 "splitsen van de woning in 3 zelfstandige woonruimten" 1-3-

2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Schootsestraat  

Publicatiedatum: 2019-05-17 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36886  

"St Antoniusstraat" 24 "verbouwen van het pand naar 4 winkels en 12 

appartementen" 15-5-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37393
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37368
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/37368
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36086
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886


Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Antoniusstraat  

Publicatiedatum: 2019-05-17 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36684  

"Strijpsestraat" 1 "plaatsen van een erfafscheiding en aanleggen van een uitweg. 

Geldt voor Strijpsestraat 1B." 25-4-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-05-02 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36684 

"Ingetrokken": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36644  

"Strijpsestraat" 146 "intern verbouwen van het bestaande pand" 23-4-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-05-02 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36644  

"Strijpsestraat" 146 "intern verbouwen van het bestaande pand" 23-4-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-04-25 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644 

 

 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36699  

"St Severusstraat" 5 "bouwen van een dakterras. Geldt voor St Severusstraat 5A." 26-

4-2019 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36886
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36684
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36684
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36644
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36699


Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Severusstraat  

Publicatiedatum: 2019-05-02 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36699 

"Verlenging beslistermijn": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/35842  

"Hastelweg" 8 "wijzigen gebruik tbv kamerverhuur" 8-2-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Hastelweg  

Publicatiedatum: 2019-04-19 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35842 

"Verleend": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V18/35357  

"Hastelweg" 23 "verbouwen van 5 studio's illegaal naar woning met appartement" 

14-12-2018 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Hastelweg  

Publicatiedatum: 2019-04-19 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V19/35507  

"St Severusstraat" 28 "oprichten 2 woningen met bergruimten, deze vergunning geldt 

voor huisnummers 28 en 30" 4-1-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, St Severusstraat  

Publicatiedatum: 2019-03-21 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35507 

"Ingetrokken": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V18/34993  

"Strijpsestraat" 86 "verbouwen kantoor met kamerbewoning naar 8 kleinere studio's. 

Geldt voor Strijpsestraat 86 en 88." 6-11-2018 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36699
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35842
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35842
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35507
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/35507
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/34993


Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-03-14 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/34993 

"Verlenging beslistermijn": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V18/35357  

"Hastelweg" 23 "verbouwen van 5 studio's illegaal naar woning met appartement" 

14-12-2018 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Hastelweg  

Publicatiedatum: 2019-02-28 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357 

"Ingekomen": "Vergunning wabo" Zaaknr.:V19/36037  

"Strijpsestraat" 59 "wijzigen winkelfunctie naar woonfunctie t.b.v het realiseren van 

een appart" 25-2-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-02-28 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36037 

"Verleend": "Exploitatievergunning" Zaaknr.:H19/35634  

"Strijpsestraat" 81 "horecabedrijf Eethuis Medina" 15-1-2019 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-02-07 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=H19/35634 

"Geweigerd": "Omgevingsvergunning regulier" Zaaknr.:V18/33964  

"Strijpsestraat" 240 "verbouwen van appartement naar 3 wooneenheden" 22-7-2018 

Berichttype: omgevingsvergunning 

Uitgever: Gemeente Eindhoven 

Locatie: Eindhoven, Strijpsestraat  

Publicatiedatum: 2019-01-31 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964 

http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/34993
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/35357
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36037
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V19/36037
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=H19/35634
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=H19/35634
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964
http://www.eindhoven.nl/vergunningen/?zaaknummer=V18/33964


 


