Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- wijzigen reeds eerder verleende vergunning, Hilakker 6a (11246-2016) activiteit
bouwen ingekomen 8 juni 2016
De Mortel:
- oprichten van een woonhuis, Dr. de Quayweg 84 (11212-2016) activiteit bouwen
ingekomen 7 juni 2016
Elsendorp:
- wijziging indeling afdelingen, Elsendorpseweg 78 (11417-2016) activiteit
milieuneutraal veranderen ingekomen 10 juni 2016
- nieuwbouw kinderdagverlijf, Elsendorpseweg 63 (11491-2016) activiteit bouwen
ingekomen 10 juni 2016
- oprichten van een gespeende biggen- en vleesvarkensstal en een zeugenstal,
Paradijs 14 (11625-2016) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ingekomen 14 juni 2016
Gemert:
- plaatsen van een carport, Mickershof 9 (11255-2016) activiteit bouwen ingekomen
7 juni 2016
- plaatsen signing kunstwerk, Leije ong. (11268-2016) activiteit bouwen ingekomen 8
juni 2016
- plaatsen van dakkapel, Burgemeester de Bekkerlaan 19 (11316-2016) activiteit
bouwen ingekomen 8 juni 2016
- kappen van 11 bomen in groenstrook, Lodderdijk (kadastraal K 2890) (11318-2016)
activiteit kappen ingekomen 8 juni 2016
- aanleg bodemsysteem, President Verhofstadtstraat-Groeskuilen (11489-2016)
activiteit realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
ingekomen 10 juni 2016
- vergroten van een bedrijfspand, Roer 2 (11602-2016) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 13 juni 2016
- wijziging op de verleende vergunning voor het oprichten van 6 woningen,
Bisonstraat 2 t/m 12 (even) (11603-2016) activiteit bouwen ingekomen 13 juni
2016
Handel:
- kappen van een Quercus robur, Kapelweg 41 (11320-2016) activiteit kappen
ingekomen 8 juni 2016
- bouwen houten schuur met overkapping, Boskant 37 (11324-2016) activiteit
bouwen ingekomen 9 juni 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 de inrichting en het bouwen van een melkstal en tanklokaal, Oldert 7
(90016-2015) activiteit bouwen en milieu verzenddatum 9 juni 2016

Gemert:
- uitbreiden van de nertsenhouderij met het houden van 90 paarden in opfok,
Scheiweg 72 (5898-2015) activiteit milieu verandering verzenddatum 17 juni 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.
___________________________________________________________________
Ontheffing bestemmingsplan
Artikel 3.6 eerste lid onder c
- oprichten van 2 stallen voor 8.640 vleesvarkens, Jodenpeeldreef 9 te De Rips
(3141-2016)
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen twee 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 twee
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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- het plaatsen van twee bouwwerken op bestaande betonbakken en het melden van
een uitrit aanleggen of veranderen op het perceel gelegen op de kruising van de
provinciale weg N604 Oldert en de Kaweische Loop, Oldert (7978-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 juni 2016
- oprichten van een garage en vergroten van een woonhuis, Bernhardstraat 23 (90232016) activiteit bouwen verzenddatum 14 juni 2016
Gemert:
- wijzigen van het woningtype, Fielepien 16 (9239-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 9 juni 2016
- vervangen/vergroten van een garage/berging, Rechter van Berckelstraat 5 (91862016) activiteit bouwen verzenddatum 9 juni 2016
- oprichten van een carport, Mickershof 9 (5891-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 14 juni 2016

Handel:
- legaliseren van een carport, Kalkhoven 38 (8103-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 13 juni 2016
- vellen van 2 bomen, Pelgrimsweg 40 (10813-2016) activiteit kappen verzenddatum
9 juni 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Weijer 2 (8126-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 juni 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.
___________________________________________________________________
Rectificatie
In het Gemerts Nieuwsblad van 10 juni 2016 is een ingediende aanvraag
omgevingsvergunning gepubliceerd voor Neerstraat 7 te Bakel. Dit had moeten zijn
Neerstraat 7a te Bakel.

