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:
 realiseren van geitenstallen, Muizenhol 1 (13753-2016) activiteit bouwen
ingekomen 11 juli 2016
 kappen van een boom, Hooge Braak 2 (14278-2016) activiteit kappen ingekomen
19 juli 2016
 kappen van 2 bomen, De Helling ter hoogte van nr. 11 en nr. 36 (14304-2016)
activiteit kappen ingekomen 20 juli 2016
 oprichten van een palenconstructie t.b.v. hopteelt, Hollevoort 1 (14479-2016)
activiteit bouwen ingekomen 21 juli 2016
De Mortel:
 verbouwen van een loods en bouwen van een werktuigenberging,
Dr. de Quayweg 84 (14322-2016) activiteit bouwen ingekomen 20 juli 2016
 realiseren gesloten bronsysteem, Pastoor v.d. Eindestraat 8 (14662-2016) activiteit
melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen ingekomen
25 juli 2016
De Rips:
 kappen van 2 berken, Patrijsstraat (14274-2016) activiteit kappen ingekomen
19 juli 2016
Gemert:
 kappen van een berk, Bisonstraat (achterzijde nr. 76) (14272-2016) activiteit
kappen ingekomen 19 juli 2016
 kappen van een lijsterbes, Prelaat Penningsstraat (tegenover nr. 63) (14271-2016)
activiteit kappen ingekomen 19 juli 2016
 kappen van een boom, Biezen 14 (14301-2016) activiteit kappen ingekomen
20 juli 2016
 kappen van een boom, Elzent 1 (14305-2016) activiteit kappen ingekomen
20 juli 2016
 kappen van 2 bomen, Viool 41 (14308-2016) activiteit kappen ingekomen
20 juli 2016
 kappen van een boom, St.-Gerardusplein 16 (14538-2016) activiteit kappen
ingekomen 22 juli 2016
 oprichten van een woonhuis, Fliere 41 (14602-2016) activiteit bouwen ingekomen
25 juli 2016
Handel:
 aanvraag revisievergunning voor mengvoederfabriek, Fuik 13 (14277-2016)
activiteit milieu ingekomen 19 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.
___________________________________________________________________

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
 vergroten van een bedrijfspand, Oost-Om 33 (10407-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 21 juli 2016
Handel:
 legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T295 (8641-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 26 juli 2016
Milheeze:
 oprichten van een kantoor en carport, Groesvlaas 4 (10525-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 20 juli 2016
___________________________________________________________________
Voorgenomen kap buiten de bebouwde kom boswet
De Mortel:
 kappen van 20 ruwe berken, 4 zomereiken, 1 Amerikaanse eik, 2 lariksen en 2 grove
dennen, Bakelseweg (14008-2016)
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
 oprichten van een theetuin, Neerstraat 7a (10838-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 25 juli 2016
 vellen van 1 eik, Dakworm 4 (13860-2016) activiteit kappen verzenddatum
21 juli 2016
De Rips:
 vellen van 2 berken, Patrijsstraat (voor huisnummer 25) (14274-2016) activiteit
kappen verzenddatum 25 juli 2016
Gemert:
 vellen van 1 berk, Bisonstraat (achterzijde nr. 76) (14272-2016) activiteit kappen
verzenddatum 25 juli 2016
 vellen van 1 lijsterbes, Prelaat Penningsstraat (tegenover nr. 63) (14271-2016)
activiteit kappen verzenddatum 25 juli 2016
 vellen van 2 berken, Het Slotje (14164-2016) activiteit kappen verzenddatum
21 juli 2016
Handel:
 oprichten van 2 halfvrijstaande woningen, Kalkhoven 17 en 19 (10307-2016)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 juli 2016
 verbouwen van een woonhuis, Peeldijk 32 (12110-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 21 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.

