Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel
- aanleg banen tractorpulling, Heidveld 4 (94804-2015) activiteit handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening en werk of werkzaamheden uitvoeren
ingekomen 22 december 2015
- recreatieve poort, informatiecentrum/ horecagebouw, Paviljoen Grotelsbos (949042015) activiteit bouwen ingekomen 24 december 2015
Gemert
- uitbreiden van de inrichting met 5 zoogkoeien, Rooije-Hoefsedijk 38 (94274-2015)
activiteit milieu en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
ingekomen 15 december 2015
- plaatsen van een dakkapel, Schout de Visscherestraat 23 (94771-2015) activiteit
bouwen ingekomen 22 december 2015
Handel
- kappen bomen, O.-L.-Vrouwestraat (95013-2015) activiteit kappen ingekomen 28
december 2015
De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel
- melding brandveilig gebruik, Roessel 3 (88350-2015) activiteit brandveilig gebruik
verzenddatum 30 december 2015
De Mortel
- uitbreiden met 68 vleesstieren en overig vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie) binnen de bestaande bebouwing, Haardseweg 55 (80161-2015
en 60911-2015) activiteit beperkte milieutoets en het verrichten van handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden binnen de bestaande
veehouderij verzenddatum 6 januari 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes
weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. De zienswijze moet worden ondertekend en
tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift.
Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen of meer informatie kunt u een afspraak
maken bij de gemeente.

___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel
- vellen van 1 boom, Korenbloemstraat 12 (93879-2015) activiteit kappen
verzenddatum 24 december 2015
De Mortel
- verbouwen van de woning, De Smagt 3 (91815-2015) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 december 2015
Handel
- vellen van 2 bomen, Boekelseweg 20 (94623-2015) activiteit kappen
verzenddatum 24 december 2015
Milheeze
- verbouwen van bedrijfsruimtes, Kaak 1 (88845-2015) activiteit bouwen
verzenddatum 24 december 2015
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.
Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in
dat de vergunde activiteit wordt stopgezet. Indien er sprake van spoed is, gelet op de
betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de
voorzieningenrechter van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (Postbus 90.125, 5200 MA ’sHertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Mortel
- intern wijzigen van een varkenshouderij waarbij er geen toename is van het aantal
dieren, Leemskuilenweg 20 (60541-2015) activiteit milieu en het verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden binnen de
bestaande veehouderij verzenddatum 30 december 2015
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft
ingediend, binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd beroepschrift
worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch.
Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is
gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de
rechtbank in ’s-Hertogenbosch (Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen
van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’sHertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.

