Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- vergroten van een woonhuis, Emmastraat 19 (9550-2016) activiteit bouwen
ingekomen 17 mei 2016
Gemert:
- vervangen/vergroten van een garage/berging, Rechter van Berckelstraat 5 (91862016) activiteit bouwen ingekomen 10 mei 2016
- bouwen van een overkapping, Virmundtstraat 7g (9263-2016) activiteit bouwen
ingekomen 11 mei 2016
- kappen van een boom, Berglarenstraat 27 (9256-2016) activiteit kappen
ingekomen 11 mei 2016
- wijzigen woningtype, Fielepien 16 (9239-2016) activiteit bouwen ingekomen 10 mei
2016
- bouwen van een carport, Domein 14 (9380-2016) activiteit bouwen ingekomen 12
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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De Mortel:
- het uitoefenen van een bedrijf aan huis, Welpenheuvel 20 (3327-2016) activiteit
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 17 mei 2016
Gemert:
- vestigen van een metaalbedrijf, Leije 6 (5911-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan en milieuneutraal veranderen verzenddatum 13 mei 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Milheeze:
- herbouwen van een recreatiewoning, Peeldijk 10e (4444-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan ingekomen 17 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.

