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:
- functiewijziging van detailhandel naar sportschool, De Brakken 1 (16504-2016)
activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 19
augustus 2016
Gemert:
- verbouwen woning, Burgemeester de Bekkerlaan 55 (16536-2016) activiteit
bouwen ingekomen 20 augustus 2016
- realisatie geluidscherm, Kattestart (tussen het tankstation en de nieuwe
woonwijk Doonheide Molenbroekse Loop) (16588-2016) activiteit bouwen
ingekomen 22 augustus 2016
- kappen van een sequoia, Kruiseind 22 (17002-2016) activiteit kappen ingekomen
29 augustus 2016
Handel:
- kappen van drie bomen, Rector Aldenhuysenstraat 11 (16826-2016) activiteit
kappen ingekomen 25 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
Elsendorp:
- vergroten van een bestaande machineberging, sleufsilo’s, het realiseren van 2
nieuwe sleufsilo’s en een mestvaalt, het vergroten van een bestaande
melkrundveestal waarbij uitgebreid wordt met 14 stuks vrouwelijk jongvee, 36
melkkoeien en 1 fokstier, Elsendorpseweg 74 (60502-2015) activiteit bouwen,
afwijken bestemmingsplan, handelingen met gevolgen voor beschermde
monumenten en het verrichten van handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden binnen de bestaande veehouderij verzenddatum 28
augustus 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Gemert:
- verbouwen houthandelbedrijf naar sanitairbedrijf met showroom, Amer 12 (133812016) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 augustus
2016
- starten van een kleinschalige zorgboerderij/dagbesteding, Gaarde 14 (13477-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 augustus 2016
- verhuren van een ruimte voor overnachtingen, Kouter 11 (12992-2016) activiteit
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 augustus 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Gemert:
- vellen van 1 zomereik, Kapelaanstraat 73 (15068-2016) activiteit kappen
verzenddatum 29 augustus 2016
- vellen van 1 wilde kastanje, St.- Gerardusplein 16 (15778-2016) activiteit kappen
verzenddatum 22 augustus 2016
- plaatsen van een woonunit, Fliere 54 (15496-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 22 augustus 2016
- bouwen van 4 woningen, Kattestart 4-6-8-10 (13238-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 25 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 ’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:
- vergroten van een bestaande melkveestal met een afname van 200 stuks
vleesvarkens en een toename van 83 stuks jongvee en 71 stuks melkkoeien,
Schouw 1 (1767-2016) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en het
verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
binnen de bestaande veehouderij verzenddatum 23 augustus 2016
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking
-

veranderen van de inrichting waarbij wordt omgeschakeld van pluimvee (59.999 stuks
opfoklegkippen) naar melkgeiten (435 stuks opfokgeiten, 1.900 stuks melkgeiten en
22 stuks overig rundvee) en het bouwen van een melkstal en tanklokaal, Oldert 7
(90016-2015) activiteit bouwen en milieu verzenddatum 25 augustus 2016

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
Elsendorp:
- plaatsen van tijdelijke units ten behoeve van een kinderdagverblijf, Sijpseweg 21
(10181-2016) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en brandveilig
gebruiken verzenddatum 1 september 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.
___________________________________________________________________
MILIEU-MELDINGEN
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:
-

Maatschap Jaspers-de Haan, Schouw 1 te Bakel (62232-2015) activiteitenbesluit
milieubeheer voor het vergroten van een bestaande melkveestal met een afname van
200 stuks vleesvarkens en een toename van 83 stuks jongvee en 71 stuks
melkkoeien

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

