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 31 bomen en een houtsingel, Ven ong. (18602-2016) activiteit kappen
ingekomen 22 september 2016
- oprichten van een boerderijwoning, Zand 4 (18734-2016) activiteit bouwen
ingekomen 24 september 2016
- plaatsen zonnepanelen en dakramen, Julianastraat 9 (18926-2016) activiteit
bouwen ingekomen 27 september 2016
- kappen bomen, Hooge Braak (18915-2016) activiteit kappen ingekomen 27
september 2016
Elsendorp:
- oprichten van een varkensstal, Paradijs 10 (18717-2016) activiteit bouwen, milieu
en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden ingekomen 23
september 2016
Gemert:
- kappen van een boom, vóór Jan van Amstelstraat 45 (18817-2016) activiteit
kappen ingekomen 26 september 2016
- oprichten van een berging met verdiepingsvloer, Virmundtstraat 86 (18158-2016)
activiteit bouwen ingekomen 14 september 2016
- nieuwbouw Gezondheidscentrum en 4 groepswoningen, Vicaris van der
Asdonckstraat (18942-2016) activiteit bouwen ingekomen 27 september 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
De Mortel:
- veranderen van de inrichting waarbij in stal D 73 melkkoeien worden gehouden in
plaats van 77 melkkoeien, in stal C 23 stuks jongvee en 15 melkkoeien in plaats van
38 stuks jongvee en 35 melkkoeien en in stal B 20 stuks jongvee en 55 schapen in
plaats van 25 stuks jongvee, Nachtegaallaan 63 (79530-2015) activiteit milieu
verzenddatum 27 september 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van ter
inzagelegging 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.
___________________________________________________________________
Geweigerde omgevingsvergunning
Handel:
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T372 (11837-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 22 september 2016
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Milheeze:
- oprichten woonhuis, Fransenhof 1 (15307-2016) activiteit bouwen verzenddatum
27 september 2016
___________________________________________________________________
Voorgenomen kap van gemeentebomen Wet Natuurbescherming/Bosweg
-

kappen van 1 beuk, Burgemeester Wijtvlietlaan in De Rips
kappen van 1 zomereik, Ripseweg ter hoogte van Sijpseweg 51 in Elsendorp
kappen van 1 zomereik, Ripseweg ter hoogte van Limbraweg in Elsendorp
kappen van 1 zomereik, Ripseweg ter hoogte van Cleefswitseweg in Elsendorp
kappen van 1 zomereik, Ripseweg ter hoogte van Grensweg in Elsendorp
kappen van 1 zomereik, Ripseweg nabij nr. 60 in Elsendorp
kappen van 1 zomereik, Boekelseweg ter hoogte van St.-Magdalenaweg in
Handel
___________________________________________________________________
Verleende bouwvergunningen
De Rips:
- oprichten van 2 vleesvarkensstallen voor 8.640 stuks vleesvarkens, Jodenpeeldreef
9 (3141-2016) verzenddatum 22 september 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- vellen van 1 boom, Helmondsestraat tegenover nr. 25 (18080-2016) activiteit
kappen verzenddatum 26 september 2016
Gemert:
- vellen van 1 sequoia, Kruiseind 22 (17981-2016) activiteit kappen verzenddatum
22 september 2016
- vellen van 2 beuken, De Kieboom 9 (17937-2016) activiteit kappen verzenddatum
22 september 2016
Handel:
- vellen van 3 bomen, Rector Aldenhuysenstraat 11 (16826-2016) activiteit kappen
verzenddatum 22 september 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:
- uitbreiding van de co-vergistingsinstallatie (opslagloods, bunker en bedrijfsloods),
Besterd 1 (10869-2016) activiteit bouwen, milieu en het verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden binnen de
bestaande veehouderij verzenddatum 27 september 2016
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is wel 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 ter inzagelegging een gemotiveerd
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch (Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch).
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 contact met ons opnemen.

