Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- oprichten van een zorgwoning met berging, carport en afscheidingen, Julianastraat
27 (2925-2016) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening ingekomen 15 februari 2016
- plaatsen van een tijdelijke woonunit, Boothuizen 11 (3294-2016) activiteit bouwen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 19 februari 2016
- oprichten van een twee-onder-een-kap-woning, Soersel (3246-2016) activiteit
bouwen ingekomen 18 februari 2016
- bouwen dubbele woning, Soersel ong. (3481-2016) activiteit bouwen ingekomen
22 februari 2016
- twee-ondereenkap-woning, Steengoed 25 en 27 (3444-2016) activiteit bouwen
ingekomen 22 februari 2016
De Mortel:
- aanbrengen gevelreclame, Oude-Molenweg 16 (3159-2016) activiteit bouwen en
reclame ingekomen 17 februari 2016
Gemert:
- het starten van een onderneming voor het maken van likeur, Elzent 28 (894-2016)
activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren ingekomen 14 januari 2016
- opsplitsen woning, Kruiseind 51 (2933-2016) activiteit bouwen ingekomen 16
februari 2016
- oprichten van acht woningen, Kattestart ong. en Knelisroos ong. (3317-2016)
activiteit bouwen ingekomen 19 februari 2016
- plaatsen van een dakkapel, Pandelaar 68 (3471-2016) activiteit bouwen ingekomen
22 februari 2016
Handel:
- bouwen van schuilgelegenheid voor dieren, Haveltweg 16 (3205-2016) activiteit
bouwen ingekomen 18 februari 2016
- oprichten van een tuinhuis, Pastoor Castelijnsstraat 29 (2990-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 16
februari 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis, Wildeman ong. (2807-2016) activiteit bouwen
ingekomen 13 februari 2016
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
Elsendorp:
- uitbreiden met één legkip binnen een bestaande stal, Stichtingseweg 27 (816312015 en 81621-2015) activiteit beperkte milieutoets en het verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden binnen de
bestaande veehouderij verzenddatum 23 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 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 (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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Bakel:
- Recreatieve poort, informatiecentrum/horecagebouw, Paviljoen Grotelsbos Bakel
(94904-2015) activiteit bouwen verzenddatum 18 februari 2016
Handel:
- kappen van twee bomen, O.-L.-Vrouwestraat 57 (95013-2015) activiteit kappen
verzenddatum 19 februari 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- verbouwen van een woonhuis, Geneneind 10 (1871-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 22 februari 2016
Milheeze:
- vellen van twee elzen, Kaweide (1840-2016) activiteit kappen verzenddatum 18
februari 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
s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
- het actualiseren van de vergunning waarbij het totaal aantal dieren toeneemt en het
plaatsen van twee luchtwassers, Heidveld 4 (79969-2015) activiteit milieu
verzenddatum 26 februari 2016

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 ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch ).
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 90125, 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 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te worden gevoegd.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Loket Bouwen en Wonen.
Rectificatie:
In het Gemerts Nieuwsblad van vrijdag 19 februari 2016 is een ingediende aanvraag omgevingsvergunning
gepubliceerd voor Fielepien 8 te Gemert. Dit had moeten zijn Fielepien 22.

