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 carport, Berkengraaf 25 (6584-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 april 2016
De Rips:
- venherstel Klotterpeel, Stippelberg (6351-2016) activiteit werk of werkzaamheden
uitvoeren en bouwen ingekomen 30 maart 2016
Gemert:
- bouwrijp maken van ontwikkeling Fitlandterrein, Vicaris van Asdonkstraat (63062016) activiteit kappen ingekomen 30 maart 2016
- vergroten van een woonhuis en kappen van vier dennenbomen, Notaris van
Kemenadestraat 12a (6362-2016) activiteit bouwen en kappen ingekomen 30
maart 2016
- plaatsen van een woonunit, Doonheide 52 (6694-2016) activiteit bouwen
ingekomen 4 april 2016
Handel:
- kappen van een eik, Landmeerseweg 10 (6424-2016) activiteit kappen ingekomen
31 maart 2016
Milheeze:
- uitbreiden van een berging, Lankveld 12 (6719-2016) activiteit bouwen ingekomen
4 april 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
Bakel:
- veranderen van een luchtwasser en het uitbreiden met 228 vleesvarkens in een
bestaande stal, Neerstraat 14 (79529-2015) activiteit beperkte milieutoets en het
verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
binnen de bestaande veehouderij verzenddatum 8 april 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
Gemert:
- plaatsen van reclameborden, Nieuwstraat 20 (2405-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 31 maart 2016
- oprichten van een garage, Mickershof 2 (2836-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 5 april 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een twee-onder-één-kap woning, Waterlaat 3 (3481-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 4 april 2016
- oprichten van een twee-onder-één-kap woning, Waterlaat 5 (3246-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 4 april 2016
Gemert:
- plaatsen van reclameborden, Nieuwstraat 20 (2405-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 4 april 2016
- oprichten van acht woningen, Kattestart 53 t/m 63 (oneven) Knelisroos 37 en 42
(3317-2016) activiteit bouwen verzenddatum 4 april 2016
- bouwen van een carport, Fielepien 22 (2667-2016) activiteit bouwen verzenddatum
4 april 2016
- plaatsen van een dakkapel, Pandelaar 68 (3471-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan) verzenddatum 5 april 2016
Handel:
- kappen van twee bomen, O.-L.-Vrouwestraat, processiepark (95013-2015)
activiteit monumenten en kappen verzenddatum 4 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.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


Staro bos- en natuurbeheer BV, Lodderdijk 38a te Gemert (94718-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het starten van een adviesbureau op het gebied
van natuur en buitengebied en het in werking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem/warmtepomp.

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

