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
Bakel:
- kappen van een eik, Dakworm 4 (13860-2016) activiteit kappen ingekomen 14 juli
2016
- vergroten van een woonhuis, Emmastraat 19 (13979-2016) activiteit bouwen
ingekomen 14 juli 2016
Gemert:
- renoveren van een bedrijfsruimte, Scheiweg 58 (13742-2016) activiteit bouwen
ingekomen 12 juli 2016
- kappen van 23 bomen, Predikant Swildensstraat ong (13759-2016) activiteit
kappen ingekomen 12 juli 2016
- oprichten van een vrijstaand woonhuis, Fliere 31 (13908-2016) activiteit bouwen
ingekomen 14 juli 2016
- verbouwen van woonhuis, Pres. J.F. Kennedystraat 26 (14030-2016) activiteit
bouwen ingekomen 18 juli 2016
- oprichten bedrijfshal, Leije 7 (14070-2016) activiteit bouwen ingekomen 18 juli 2016
- plaatsen van 2 dakkapellen, Burgemeester de Bekkerlaan 55 (14072-2016)
activiteit bouwen ingekomen 18 juli 2016
- kappen van 2 berken, Het Slotje ong. (14164-2016) activiteit kappen ingekomen 18
juli 2016
- organiseren van een evenement 2x per jaar, Kerkstraat Gemert (tussen nrs 60 en
21) (14175-2016) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
ingekomen 18 juli 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Fransenhof ong. (13917-2016)
activiteit bouwen ingekomen 14 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- vellen van 1 iep, Benthem 13 (12998-2016) activiteit kappen verzenddatum 14 juli
2016
- interne en gevelwijziging van de reeds verleende bouwvergunning, Hilakker 6a
(11246-2016) activiteit bouwen verzenddatum 14 juli 2016
Gemert:
- vellen van 23 bomen, Predikant Swildensstraat (13759-2016) activiteit kappen
verzenddatum 18 juli 2016
- plaatsen van een dakkapel, Burgemeester de Bekkerlaan 29 (11316-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 14 juli 2016
- vellen van 2 eiken, Lodderdijk 23 (11676-2016) activiteit kappen verzenddatum 14
juli 2016

-

veranderen en uitbreiden van een woonhuis, Oudestraat 44 (10094-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 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.

