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:
- uitbreiden erker, Groenveld 35 (18994-2016) activiteit bouwen ingekomen 27
september 2016
- kappen boom, Groenveld 31 (18989-2016) activiteit kappen ingekomen 27
september 2016
Gemert:
- nieuwbouw gezondheidscentrum en 4 groepswoningen, Vicaris van der
Asdonckstraat (18943-2016) activiteit bouwen ingekomen 27 september 2016
- kappen boom, Sint Severusstraat 19 (19092-2016) activiteit kappen ingekomen 29
september 2016
- oprichten woning, Pandelaarse Kampen (19158-2016) activiteit bouwen
ingekomen 29 september 2016
Milheeze:
- verbouwen recreatiewoning, Peeldijk 10F (19334-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 oktober 2016
- gebruik van stallen tbv caravanstalling, Steenoven 1a (19259-2016) activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 2 oktober 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
De Mortel:
- realiseren van een mantelzorgwoning in een bestaand bijgebouw, Hanekamseweg
19 (15596-2016) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 28 september
2016
Gemert:
- bouwen van een bedrijfshal, Leije 18 (15699-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 3 oktober 2016
- bouwen 2 winkelpanden, Groeskuilen 91 (15853-2016) activiteit bouwen, kappen
en uitrit aanleggen of veranderen verzenddatum 30 september 2016
Handel:
- vervangen recreatiewoning en plaatsen zonnepanelen, Haveltweg 63 T8 T9 T10
(15598-2016) activiteit bouwen verzenddatum 28 september 2016
__________________________________________________________________
Voorgenomen kap van gemeentebomen Wet Natuurbescherming/Bosweg
- kappen van 31 bomen en een houtsingel, Bakelse Plassen in Bakel
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:

-

vellen van 7 bomen, Hooge Braak voor de woningen nr. 7 t/m 35 (18915-2015)
activiteit kappen verzenddatum 3 oktober 2016
vellen van 1 boom, Benthem 13 (18500-2016) activiteit kappen verzenddatum 3
oktober 2016

Elsendorp:
- voor een wijziging op de verleende vergunning voor het vergroten van een woonhuis.
De wijziging betreft gedeeltelijke herbouw van de bestaande woning, Limbraweg 51
(12106-2016) activiteit bouwen verzenddatum 29 september 2016
Gemert:
- vellen van 1 boom, Jan van Amstelstraat 45 (18817-2016) activiteit kappen
verzenddatum 3 oktober 2016
- verbouwen van de woning, Burgemeester de Bekkerlaan 55 (16536-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 3 oktober 2016
- vellen van 2 berken, naast Pandelaar nr. 7 (18467-2016) activiteit kappen
verzenddatum 3 oktober 2016
- wijzigen van de bestemming wonen naar zorg, De Stroom 7 (12117-2016) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 september 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis, Fransenhof 3 (13917-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 september 2016
- oprichten van een woonhuis, Fransenhof 1 (15307-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 4 oktober 2016
- oprichten van een kantoor en carport, Groesvlaas 4 (10525-2016) activiteit bouwen
en milieu verzenddatum 4 oktober 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.

