Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Wilt u stukken inzien? Denk aan het maken van een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel
 plaatsen van een grondwatersaneringsunit, Helmondsestraat 41 (14938-2016)
activiteit bouwen ingekomen 28 juli 2016
Gemert
 veranderen van de dakconstructie, Berglarenstraat 47 (14901-2016) activiteit
bouwen ingekomen 27 juli 2016
 tijdelijke vergunning voor 2 recreatiewoningen, Hazeldonklaan 41 (14975-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan ingekomen 28 juli 2016
 afwijken bestemmingsplan voor een workshopruimte in de bestaande bebouwing,
Hazeldonklaan 41 (14976-2016) activiteit afwijken bestemmingsplan ingekomen
28 juli 2016
 uitbreiden van bedrijfsruimte, Dommel 55 (14982-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan ingekomen 28 juli 2016
 kappen van een eik, Kapelaanstraat 73 (15068-2016) activiteit kappen ingekomen
29 juli 2016
 vervangen van een bijgebouw voor mantelzorg, De Haag 49 (15453-2016) activiteit
bouwen ingekomen 2 augustus 2016
 verwerken van dikke fractie van andere diercategorieën dan varkens, Beeksedijk 10
(15384-2016) activiteit milieuneutraal veranderen ingekomen 3 augustus 2016
 plaatsen van een woonunit, Fliere kavel 136 (15496-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 augustus 2016
Handel
 kappen van een eik en een beuk, Pastoor Castelijnsstraat 27 (14969-2016)
activiteit kappen ingekomen 28 juli 2016
 legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T367 (15129-2016) activiteit
bouwen ingekomen 31 juli 2016
 legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T284 (15130-2016) activiteit
bouwen ingekomen 1 augustus 2016
Milheeze
 kappen van 12 eiken, Fransenhof (15057-2016) activiteit kappen ingekomen
29 juli 2016
 oprichten van een woning, Fransenhof ongenummerd (15307-2016) activiteit
bouwen ingekomen 2 augustus 2016
 wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van een 2-onder-1
kapwoning, Antoniusstraat 33 (15315-2016) activiteit bouwen ingekomen
2 augustus 2016
 wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van een 2-onder-1
kapwoning, Antoniusstraat 35 (15318-2016) activiteit bouwen ingekomen
2 augustus 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
 uitbreiden van de co-vergistingsinstallatie, Besterd 1 (10869-2016) activiteit
bouwen, milieu en verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden verzenddatum 4 augustus 2016
Tegen dit besluit 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
Het ontwerpbesluit 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. 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? Denk aan het maken van een afspraak.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel
 vellen van 2 bomen, De Helling ter hoogte van nr. 11 en nr. 36 (14304-2016)
activiteit kappen verzenddatum 1 augustus 2016
 vellen van 1 boom, Hooge Braak 2 (14278-2016) activiteit kappen verzenddatum
28 juli 2016
De Mortel
 oprichten van een recreatiewoning, Hemelsbleekweg 30 (9885-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 4 augustus 2016
De Rips
 oprichten van een schuur, Jan Berendweg 5 (9861-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 4 augustus 2016
Elsendorp
 oprichten van een kinderdagverblijf en het kappen van 8 bomen,
Elsendorpseweg 63 (11491-2016) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan
en kappen verzenddatum 2 augustus 2016
Gemert
 oprichten van een woonhuis met bijgebouw, De Wind 16 (12433-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 2 augustus 2016
 vellen van 1 boom, Elzent 1 (14305-2016) activiteit kappen verzenddatum
1 augustus 2016
 vellen van 1 boom, voor de woning Donk 14 (14301-2016) activiteit kappen
verzenddatum 1 augustus 2016
 vellen van 2 bomen, Viool 41 (14308-2016) activiteit kappen verzenddatum
28 juli 2016
 vellen van 1 boom, St.-Gerardusplein 16 (14538-2016) activiteit kappen
verzenddatum 28 juli 2016



tijdelijk wijzigen van het gebruik ten behoeve van een muziekevenement tijdens de
kermis, Kerkstraat 2 (14175-2016) activiteit afwijken bestemmingsplan
verzenddatum 4 augustus 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 ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift
van het bezwaarschrift te worden gevoegd.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips
 interne wijziging van een varkenshouderij. De bebouwingsoppervlakte neemt niet toe.
Een gedeelte van een loods wordt omgezet naar stal. Wijziging dierenaantallen:
afname van 2960 gespeende biggen en toename van 624 guste/dragende zeugen,
100 kraamzeugen, 2 pony’s, 5 zoogkoeien en 3 stuks vrouwelijk jongvee,
Eiermijndreef 3 (79528-2015) activiteit bouwen en milieu verzenddatum
1 augustus 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.
Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen in het gemeentehuis.

