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SXO-2021-0345 Bekendijk 2 in Terwolde het bouwen van een Bed & Breakfast 

SXO-2021-0078 Bongerdskamp 2 in Voorst het bouwen van een woonhuis 

SXO-2021-0437 Dorpsstraat 47 S in Terwolde het plaatsen van zonnepanelen 

SXO-2021-0329 Duistervoordseweg 114 in Twello 
het aanbouwen van een berging met 
overkapping 

SXO-2021-0426 Enkweg 56 in Voorst het aanleggen van een zwembad 

SXO-2021-0347 Hackfortweg 41 in Twello het plaatsen van een dakkapel 

SXO-2019-0166 het Wildezand 4 in Wilp 
het uitbreiden en verduurzamen van 
de woning 

SXO-2021-0257 
hoek Frans Halsstraat - 
Molenstraat in Twello (TLO B 
8906) 

het bouwen van een gebouw met 
commerciele plint en 4 appartementen 

Z-BV-2021-
000679 

Kerkstraat 2 in Voorst 
het plaatsen van een hekwerk en het 
plaatsen van een tuinkantoor 

SXO-2020-0774 Kortenaerstraat 16 in Twello 
het verbouwen en uitbreiden van 
kindercentrum De Kruimelkring 

SXO-2021-0410 Lochemsestraat 5B in Terwolde het realiseren van een zwembad 

SXO-2021-0440 Lochemsestraat 7 in Terwolde het plaatsen van een yurt 

SXO-2021-0333 Molenweg 27 in Terwolde 
het uitbreiden van een woning en 
bouwen van een veranda 

SXO-2021-0401 Mozartstraat 92 in Twello 
het bouwen van een carport en 
verplaatsen van een voordeur 

SXO-2019-0611 Nieuwe Veldjes 37 in Twello het uitbreiden van de woning 

SXO-2021-0430 Noordijkpad 1A in Wilp het bouwen van een schuur 

SXO-2021-0439 Oude Ardeweg 23 in Wilp het aanbouwen van een tuinkamer 

SXO-2021-0341 Oude Rijksstraatweg 12 in Twello 
het renoveren van de kap van de 
woning 

SXO-2021-0418 Oude Rijksstraatweg 23 in Twello 
het renoveren en isoleren van een 
bedrijfspand 

SXO-2021-0366 Oude Wezeveldseweg 18 in Twello 
het verbouwen van een monumentale 
woonboerderij 

SXO-2021-0393 Parkelerweg 17 in Twello het verbouwen van een woning 

SXO-2021-0339 Rijksstraatweg 17 in Wilp 
het aanbrengen van isolatie op de 
buitenmuren en het dak 
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SXO-2021-0405 Schoolstraat 9 in Voorst het verbouwen van een woning 

SXO-2021-0425 Stationsstraat 19 A in Twello 
het aanbouwen van twee bedrijfs-
units 

SXO-2021-0438 Stobbenakker 49 in Twello 
het bouwen van een carport met 
overkapping 

SXO-2021-0424 Trippestraat 4 in Terwolde het legaliseren van een hooiberg 

SXO-2020-0483 Veluwsedijk 13 in Nijbroek 
het bouwen van een berging en 
veldschuur 

SXO-2021-0314 Vermeersweg 14 in Twello het uitbreiden van de woning 

SXO-2021-0429 Wellinkhofweg 5 in Terwolde 
het verbouwen van een boerderij tot 
woning 

Z-BV-2021-
000866 

Westererf 6 in Nijbroek het plaatsen van een overkapping 

 


