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 bedrijfspand met inpandig woonhuis, Houtakker ong. (9015-2016)
activiteit bouwen ingekomen 6 mei 2016
oprichten van een garage en vergroten van een woonhuis, Bernhardstraat 23
(9023-2016) ingekomen 7 mei 2016
Handel:
- plaatsen van carport, Kalkhoven 42 (9162-2016) activiteit bouwen ingekomen 10
mei 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 gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Gemert:
- geheel beëindigen van de vleeskuikenhouderij, de rundveehouderij blijft ongewijzigd.
De intrekking komt overeen met 32.000 vleeskuikens met een emissie van 1.240 kg
ammoniak per jaar, Esdonk 16 (5259-2016) activiteit milieu verzenddatum 13 mei
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
Handel:
- bouwen van schuilgelegenheid voor dieren, Haveltweg 16 (3205-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 10 mei 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten woonhuis, Soersel 20 (2676-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 10 mei 2016

-

oprichten van een zorgwoning met berging, carport en afscheidingen, Julianastraat
27z (2925-2016) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum
10 mei 2016

De Mortel:
- oprichten van een bedrijfsgebouw, Kievitweg 7 (5119-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 9 mei 2016
Gemert:
- vellen van 2 eiken, Vicaris van der Asdonckstraat tegenover Sleutelbosch 2
(8054-2016) activiteit kappen verzenddatum 9 mei 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
De Mortel:
- huisvesten van 100 melkkoeien, 48 stuks jongvee en 52 schapen, Nachtegaallaan
60 (82240-2015 en 82266-2015) activiteit milieu verzenddatum 13 mei 2016
De Rips:
- huisvesten van 55 schapen, 4 paarden en 32 stuks jongvee, Burg. v.d.
Wildenberglaan 48 (82355-2015 en 82438-2015) activiteit milieu verzenddatum 13
mei 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.

