Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
De Rips:
Wijzigen van de inrichting waarbij het aantal vrouwelijk jongvee toeneemt met 181
stuks en het aantal volwassen paarden afneem met 4 stuks, Jan Berendweg 3
(8755-2016) activiteit milieu ingekomen 2 mei 2016
Gemert:
- Realiseren doorgang draagmuur, Borretstraat 68 (8556-2016) activiteit bouwen
ingekomen 28 april 2016
- Plaatsen van een woonunit, Lodderdijk 23 (8585-2016) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 28 april 2016
- Vervangen/vergroten van dakkapellen, Kruiseind 32 (8856-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 mei 2016
Handel:
- Legaliseren woning met carport, schuur en afdak voor houtopslag, Haveltweg 63
T209 (8484-2016) activiteit bouwen ingekomen 28 april 2016
- Legalisatie van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T295 (8641-2016) activiteit
bouwen ingekomen 29 april 2016
Milheeze:
- Realiseren vbww-systeem, Wildeman 15 (8457-2016) activiteit melding aanleg
gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen ingekomen 26 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 erker, Gemertseweg 13 (7689-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 26 april 2016
- oprichten van een woning, Waterlaat 16 (5498-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 28 april 2016
Gemert:
- vellen van een kastanjeboom, De Haag 34 (8075-2016) activiteit kappen
verzenddatum 28 april 2016
- vellen van 3 bomen, Pater Dr. Loffeldstraat 52 (8156-2016) activiteit kappen
verzenddatum 28 april 2016
__________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure 2e fase
Gemert:
- oprichten van een rundveestal en een jongveestal, Esdonk 3 (92660-2015) activiteit
bouwen verzenddatum 28 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.

