Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- plaatsen windmolen, Beatrixstraat 28 (7450-2016) activiteit bouwen ingekomen 13
april 2016
- oprichten van een erker, Gemertseweg 13 (7689-2016) activiteit bouwen
ingekomen 15 april 2016
- oprichten vrijstaande woning, Boothuizen 11 (7695-2016) activiteit bouwen
ingekomen 15 april 2016
- oprichten bedrijfsgebouw, Houtakker 6 (7807-2016) activiteit bouwen ingekomen
18 april 2016
De Mortel:
- kappen van 3 bomen, Paashoefsedijk 35 (7380-2016) activiteit kappen ingekomen
12 april 2016
Gemert:
- kappen conifeer, Virmundtstraat 86 (7413-2016) activiteit kappen ingekomen 12
april 2016
- kappen van 2 bomen, Heuvel 27 (7403-2016) activiteit kappen ingekomen 12 april
2016
- bouwen van een garage, Mickershof 10 (7438-2016) activiteit bouwen ingekomen
13 april 2016
- uitbouwen van woning, Houtert 6 (7731-2016) activiteit bouwen ingekomen 16 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een twee-onder-één-kap woning, Steengoed 25 en 27 (3444-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 18 april 2016
- bouwen van een bedrijfsruimte, Hooieeuwsels 9 (4814-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 18 april 2016
- oprichten van een half vrijstaande woning, Waterlaat 12 (4883-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 14 april 2016
- oprichten van een half vrijstaande woning, Waterlaat 10 (4866-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 14 april 2016
- plaatsen van een tijdelijke woonunit, Boothuizen 11 (3294-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 april 2016
De Rips:
- aanbrengen van gevelreclame rondom een geldautomaat, Meester Hertsigstraat 5a
(6054-2016) activiteit bouwen verzenddatum 14 april 2016
Elsendorp:
- oprichten van een overkapping, verbouwing van een bijgebouw tot paardenstal,
oprichten van een werktuigen- en machineberging en sleufsilo ten behoeve van een

akkerbouwbedrijf met als neventak een paardenpension en –houderij, een
landbouwmechanisatiebedrijf en een loonwerkbedrijf, Paradijs 19 (2785-2016)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 18 april 2016
Gemert:
- vellen van 5 bomen, Pandelaarse Kampen 20 (6866-2016) activiteit kappen
verzenddatum 18 april 2016
- oprichten van 10 appartementen, Virmundtstraat 76 t/m 76d en 78 t/m 78d (17842016) activiteit bouwen verzenddatum 18 april 2016
Handel:
- oprichten van een woonhuis, Kapelweg 23 (3861-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 14 april 2016
Milheeze:
- oprichten van een garage/berging, Egelmeer 7 (4084-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 18 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 besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Gemert:
- het omschakelen van een varkensfokkerij naar een vleeskuikens- en rundveebedrijf
in een bestaande stal van 1.950 vleesvarkens, 1.300 gespeende biggen en 125
overig rundvee naar 55.000 vleeskuikens met warmtewisselaar en 127 overig
rundvee, Sparrenweg 15 (85995-2015) activiteit milieu en het verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden verzenddatum 22
april 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).
___________________________________________________________________
Geheel intrekken omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Milheeze:
- geheel intrekken vergunning voor een varkensbedrijf met 1.567 varkens, 7 koeien en
5 paarden, Kattevlaas 4 (95160-2015) activiteit milieu verzenddatum 22 april 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).
___________________________________________________________________
Definitief verlenen hogere waarde Wet geluidhinder
Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:


splitsen van een woning (94325-2015), op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Gemert-Bakel sectie N nummer(s) 2689 gelegen aan Neerstraat 2B, Bakel;



bouwen van een woning (89169-2015), op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Gemert-Bakel sectie O nummer(s) 889 gelegen aan Handelseweg ongenummerd;

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


A. Overbeek, Kattevlaas 4 te Milheeze (6808-2016) activiteitenbesluit milieubeheer
voor het plaatsen van een propaantank van 2.700 liter

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Loket Bouwen en Wonen.

