Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- functiewijziging van detailhandel naar sportschool, De Brakken 1 (3853-2016)
activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 26
februari 2016
- bouwen bedrijfsruimte, Hooieeuwsels 9a (4814-2016) activiteit bouwen ingekomen
9 maart 2016
- bouwen woonhuis, Waterlaat ong. (4866-2016) activiteit bouwen ingekomen 9
maart 2016
- bouwen twee-ondereen kapwoning, Waterlaat ong. (4883-2016) activiteit bouwen
ingekomen 10 maart 2016
- oprichten van een twee-onder-een-kap-woning, Steengoed 29 (5033-2016) activiteit
bouwen ingekomen 11 maart 2016
De Mortel:
- wijziging op de verleende vergunning voor het oprichten van een bedrijfsgebouw,
Kievitweg 7 (5119-2016) activiteit bouwen ingekomen 14 maart 2016
De Rips:
- kappen van een tamme kastanje, Ripsestraat 30 (5150-2016) activiteit kappen
ingekomen 13 maart 2016
Gemert:
- kappen schietwilg, De Kampen 12 (4934-2016) activiteit kappen ingekomen 10
maart 2016
- opbouwen van garage, Mickershof 2 (2836-2016) activiteit bouwen ingekomen 14
februari 2016
- restauratie, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Kerkstraat 12 (5126-2016)
activiteit bouwen en handeling met gevolgen voor beschermde monumenten
ingekomen 14 maart 2016
Milheeze:
- verbouwen van een loods en plaatsen mestsilo (fase 2), Peeldijk 9 (4775-2016)
activiteit bouwen ingekomen 8 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
De Rips:
- het veranderen van de veehouderij voor het houden van melk- en kalfkoeien,
vrouwelijk jongvee, vleeskalveren en vleesvarkens, waarbij het aantal vleesvarkens
wordt verminderd van 754 naar 360 stuks, Landmeter van Beurdenweg 1 (858472015 en 85903-2015) activiteit beperkte milieutoets verzenddatum 18 maart 2016
Gemert:
- het aanleggen van een oeverzwaluwenwand, Leije-Wolfswater ong (3795-2016)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 maart 2016

-

het oprichten van een loods, Wolfsbosscheweg 29 (90542-2015) activiteit bouwen
verzenddatum 10 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.
___________________________________________________________________
Geheel intrekken omgevingsvergunningen
Milheeze:
- geheel intrekken vergunning voor het houden van varkens, Kreijtenberg 4 (28982016) activiteit milieu verzenddatum 18 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 ’sHertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

