Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel
- organiseren vlooienmarkt, Bernhardstraat 20 (3695-2016) activiteit handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 24 februari 2016
- organiseren kindervakantiewerk, Bernhardstraat 20 (4238-2016) activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 2 maart 2016
De Mortel
- verbouwen van een woonhuis, Pastoor v.d. Eindestraat 8 (4450-2016) activiteit
bouwen ingekomen 4 maart 2016
Gemert
- aanleg van een oeverzwaluwenwand, Leije-Wolfswater ong. (3795-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 25
februari 2016
- kappen van een beuk, Hagenhof 16 (4492-2016) activiteit kappen ingekomen 6
maart 2016
- oprichten van een woonhuis, Fliere ong. (4697-2016) activiteit bouwen en uitrit
aanleggen of veranderen ingekomen 8 maart 2016
Handel
- oprichten van een woonhuis, Kapelweg ong. (3861-2016) activiteit bouwen en
uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 26 februari 2016
Milheeze
- oprichten van een garage/berging, Egelmeer 7 (4084-2016) activiteit bouwen
ingekomen 1 maart 2016
- herbouwen van een vakantiewoning, Peeldijk 10e (4444-2016) activiteit bouwen
ingekomen 4 maart 2016
- kappen van 3 bomen, Berken 11 (4604-2016) activiteit kappen ingekomen 7 maart
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
- verhogen van de dierbezetting in de stallen 2 en 4 van 480 vleesvarkens per stal naar
720 vleesvarkens per stal op groenlabelsysteem, Keizersberg 49 (82336-2015)
activiteit milieu en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
verzenddatum 11 maart 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 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 kunt u een afspraak maken.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel
- het aanleggen van een tweetal tractorpullingbanen, Heidveld 4 (94804-2015)
activiteit aanleggen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7 maart 2016
Handel
- vellen van 4 kastanjes en 2 dennen, Grintweg 5 (2430-2016) activiteit kappen
verzenddatum 8 maart 2016
Milheeze
- bouwen van een nieuwbouw woning en garage/berging, Wildeman 5 (95150-2015)
activiteit bouwen verzenddatum 8 maart 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 ’sHertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
__________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


V.O.F. Lougro, Leemskuilenweg 33 in De Mortel (94470-2015) activiteitenbesluit
milieubeheer voor het wijzigen van het aantal koeien van 120 naar 140 en het aantal
jongvee van 81 naar 85, aanleg sleufsilo en wijziging in stalindeling.

De bovengenoemde melding ligt zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze
melding kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Rectificatie
In het Gemerts Nieuwsblad van 19 februari 2016 is een ingediende aanvraag
omgevingsvergunning gepubliceerd voor Berkengraaf 1 te Bakel. Dit had moeten zijn
Soersel ong.

