Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemert:
- wijziging bestemming wonen naar zorg, De Stroom 7 (12117-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 20 juni
2016
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, De Wind ong. (12433-2016) activiteit
bouwen ingekomen 24 juni 2016
- bouwen van een woonhuis, Pandelaar 32 (12669-2016) activiteit bouwen
ingekomen 28 juni 2016
- aanpassing pastorie, Parochie Heilige Willibrordus Kerkstraat 2 (12661-2016)
activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 28 juni
2016
Milheeze:
- oprichten van een werktuigenloods, Peeldijk 3 (12402-2016) activiteit bouwen
ingekomen 23 juni 2016
- verbouwen van een bedrijfswoning, Oude Kerkbaan 6 (12424-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 24 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- oprichten van een vaste overkapping, Ridderplein 3 (8039-2016) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 27 juni 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een garage met carport, Molenweg 8 (11806-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 27 juni 2016
- tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van kindervakantieweek Bakel op
diverse locaties in Bakel, diverse locaties (4238-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 28 juni 2016
De Mortel:
- uitoefenen van een bedrijf aan huis (het op kleine basis handmatig maken van
logobonbons en taarten), Welpenheuvel 20 (3327-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 28 juni 2016
Gemert:
- vervangen en vergroten van 2 dakkapellen, Kruiseind 32 (8856-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 27 juni 2016
- wijzigen van het gebruik van een pand voor een metaalbedrijf, Leije 6 (5911-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 27 juni 2016

-

vellen van 2 bomen, Burgemeester de Bekkerlaan 37 (11928-2016) activiteit
kappen verzenddatum 23 juni 2016
vellen van 3 bomen, Dribbelheidseweg 9 (11704-2016) activiteit kappen
verzenddatum 23 juni 2016
vellen van 11 bomen, Lodderdijk (kadastraal K2890) (11318-2016) activiteit
kappen verzenddatum 23 juni 2016
oprichten van een garage, Mickershof 10 (7438-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 23 juni 2016

Handel:
- vellen van 1 boom, Kapelweg 41 (11320-2016) activiteit kappen verzenddatum 23
juni 2016
- plaatsen van een carport, Kalkhoven 42 (9162-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 23 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.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips:
- wijzigen van een rundvee- en varkenshouderij waarbij binnen de bestaande stallen
het aantal vrouwelijk jongvee met 2 stuks toeneemt en het aantal melkkoeien met 5
stuks afneemt, Burgemeester Nooijenlaan 6 (80162-2015) activiteit milieu
verzenddatum 1 juli 2016
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 besluit 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 1 juli
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.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking Wet geluidhinder
Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:
-

voor het bouwen van een woning (6645-2016), op het perceel, kadastraal bekend
gemeente Gemert-Bakel sectie A nummer(s) 4222 en 4223 gelegen aan
Burgemeester van de Wildenberglaan ong. te De Rips

Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van publicatie een
gemotiveerde 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.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:




M.T.H. Meulepas, Esdonk 16 te Gemert (2379-2016) activiteitenbesluit milieubeheer
voor het 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
V.O.F. Hendriks-Bos, Burgemeester Nooijenlaan 6 te De Rips (60917-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het wijzigen van een rundvee- en
varkenshouderij waarbij binnen de bestaande stallen het aantal vrouwelijk jongvee
met 2 stuks toeneemt en het aantal melkkoeien met 5 stuks afneemt

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Rectificatie

In het Gemerts Nieuwsblad van 17 juni 2016 is een ingediende aanvraag
omgevingsvergunning gepubliceerd voor Burgemeester de Bekkerlaan 19 te Gemert. Dit
had moeten zijn Burgemeester de Bekkerlaan 29 te Gemert.

