Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- kappen van een lindeboom, Ravensgat 5 (749-2016) activiteit kappen ingekomen
13 januari 2016
Gemert:
- kappen van 3 bomen, geluidswal Lodderdijk (764-2016) activiteit kappen
ingekomen 13 januari 2016
- kappen van houtopstanden, Scheiweg 6 (983-2016) activiteit kappen ingekomen 18
januari 2016
Milheeze:
- bouwen van een nieuwbouw woning en garage/berging, Wildeman 5 (95150-2015)
activiteit bouwen en handelen in strijd met ruimtelijke ordening ingekomen 31
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.
___________________________________________________________________
Geweigerde omgevingsvergunning
De Rips:
- kappen van een kastanjeboom, Ripsestraat 30 (226-2016) activiteit kappen
verzenddatum 19 januari 2016
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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
De Mortel:
- veranderen van een inrichting voor het houden van paarden, Dr. de Quayweg 84
(85902-2015) activiteit beperkte milieutoets verzenddatum 14 januari 2016
- oprichten van een erker, Willemstraat 38 (92280-2015) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 19 januari 2016
Gemert:
- oprichten van een carport, Groeskuilenstraat 45 (467-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 18 januari 2016
- vellen van 2 eiken en 1 berk, Burgemeester de Bekkerlaan (112-2016) activiteit
kappen verzenddatum 14 januari 2016
- oprichten van een sanitairgebouw, Pandelaar 30 (94557-2015) activiteit bouwen
verzenddatum 14 januari 2016
- plaatsen van een overkapping, Mickershof 8 (92985-2015) activiteit bouwen
verzenddatum 19 januari 2016
Milheeze:

-

vergroten van een woonhuis, Kattevlaas 5 (92391-2015) activiteit bouwen
verzenddatum 14 januari 2016

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 ’sHertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Loket Bouwen en Wonen.
___________________________________________________________________
Milieu-meldingen
Ter informatie deelt de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant namens Burgemeester en
wethouders van Gemert-Bakel mede dat de volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat
zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:
De Mortel:
 Keizersberg bv, Dr. de Quayweg 84 (85851-2015) activiteitenbesluit milieubeheer
De Rips:
- Ploegmakers Beheer BV, Burgemeester van de Wildenberglaan 46a (86215-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer
De bovengenoemde meldingen liggen 6 weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze
meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Ontwerp maatwerk
Ter voldoening aan het bepaalde in de activiteitenbesluit maakt de Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant namens Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel bekend, dat zij
van plan zijn over te gaan tot oplegging van maatwerkvoorschriften op grond van het
activiteitenbesluit milieubeheer aan:
-

Ploegmakers Beheer BV, Burgemeester van de Wildenberglaan 46a in De Rips
(86215-2015)

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 14 januari 2016 tot 25 februari 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 ontwerp-besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende 6 weken
ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij het
college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). 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 kan een afspraak worden gemaakt met het
Loket Bouwen en Wonen. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Loket Bouwen en
Wonen.

