1 april 2016
Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
_________________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- uitbreiden van de inrichting, Neerstraat 10 (6000-2016) activiteit milieu, bouwen en
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden ingekomen 24
maart 2016
De Rips:
- aanbrengen gevelreclame rondom geldautomaat, Meester Hertsigstraat 5a (60542016) activiteit reclame en bouwen ingekomen 25 maart 2016
Gemert:
- oprichten van een carport, Mickershof 9 (5891-2016) activiteit bouwen ingekomen
23 maart 2016
- wijzigen inrichting voor huisvesting paarden, Scheiweg 72 (5898-2016) activiteit
milieu ingekomen 23 maart 2016
- wijziging bestemming, Leije 6 (5911-2016) activiteit handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening en milieu ingekomen 23 maart 2016
- kappen van een acer, Kerkstraat 8 (5928-2016) activiteit kappen ingekomen 23
maart 2016
Handel:
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T284 (6168-2016) activiteit
bouwen ingekomen 29 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
Bakel:
- oprichten van een half vrijstaande woning, Steengoed 29 (5033-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 24 maart 2016
- oprichten van een half vrijstaande woning, Steengoed 31 (3399-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 24 maart 2016
Gemert:
- het starten van een onderneming in Limoncello, Elzent 28 (894-2016) activiteit
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 maart 2016
Milheeze:
- vellen van 3 bomen, Berken 11 (4604-2016) activiteit kappen verzenddatum 24
maart 2016
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw en zwembad, Mastbroek 1 (1984-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 29 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.
__________________________________________________________________________
Definitief intrekken omgevingsvergunningen reguliere procedure
De Rips:
- gehele intrekking van de verleende omgevingsvergunning voor het houden van 1.177
vleesvarkens, Eiermijndreef 6 (4682-2016) activiteit milieu verzenddatum 1 april
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.
__________________________________________________________________________
Definitief intrekken omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
De Mortel:
- geheel intrekken van het veebestand, bestaande uit: 100 kraamzeugen, 502
vleesvarkens, 300 guste en dragende zeugen, 2 beren, 122 opfokzeugen, 1278
gespeende biggen en 2 paarden, Renseweg 52 (93769-2015) activiteit milieu
verzenddatum 31 maart 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 ’sHertogenbosch ).
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.

__________________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


Bouwmans grondwerken, Aarle-Rixtelseweg 2 te Bakel (90064-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het vervangen van een loods

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.

