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
Elsendorp:
- verbouwen van een pand tbv huisvesting werknemers, Pater Rossaertstraat 2
(13483-2016) activiteit bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening ingekomen 8 juli 2016
Gemert:
- bouwen van 4 woningen, Kattestart 4-6-8-10 (13238-2016) activiteit bouwen
ingekomen 5 juli 2016
- verbouwen houthandelbedrijf naar sanitairbedrijf met showroom, Amer 12 (133812016) activiteit bouwen ingekomen 7 juli 2016
- starten kleinschalige zorgboerderij/dagbesteding, Gaarde 14 (13477-2016) activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 8 juli 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
Elsendorp:
- plaatsen van tijdelijke units t.b.v. een kinderdagverblijf, Sijpseweg 21 (10181-2016)
activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruiken
verzenddatum 11 juli 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.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een bijgebouw, Heuvelacker 2b (10753-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7 juli 2016
Gemert:
- oprichten van een woning, Fielepien 26 (10194-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 12 juli 2016
- plaatsen van een signing kunstwerk, Leije ong (11268-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 12 juli 2016

Milheeze:
- verbouwen van een bedrijfswoning, Oude Kerkbaan 6 (12424-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 juli 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
Bakel:
- wijzigen van het dierenaantal door afname van 11 stuks jongvee en 59 stuks
melkkoeien en een toename van 51 stuks schapen, Hilakker 4a (92659-2015 en
92846-2015) activiteit milieu verzenddatum 15 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).
___________________________________________________________________
Definitieve gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
- gedeeltelijke intrekking waarbij de varkenshouderij (288 vleesvarkens) geheel wordt
beëindigd en de paardenhouderij ongewijzigd blijft, Kivitsbraak 2 (3824-2016)
activiteit milieu verzenddatum 15 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.
Meer informatie kunt u opvragen bij de gemeente.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


P.J.H. van Dijk, Kivitsbraak 2 te Bakel (3448-2016) activiteitenbesluit milieubeheer
waarbij de varkenshouderij geheel wordt beëindigd en de paardenhouderij
ongewijzigd blijft

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

