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 21 Amerikaanse eiken, Witven ong. (19581-2016) activiteit kappen
ingekomen 5 oktober 2016
- bouwen van een carport, Speelweide 7b (19737-2016) activiteit bouwen
ingekomen 8 oktober 2016
- het kappen van een boom, Bergroosstraat 21 (19852-2016) activiteit kappen
ingekomen 10 oktober 2016
De Mortel:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Tereyken ong. (19702-2016) activiteit
bouwen en uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 7 oktober 2016
Gemert:
- oprichten schuur, carport en overkapping, Virmundtstraat 23 (19528-2016) activiteit
bouwen ingekomen 5 oktober 2016
- realisatie nieuwe bovenbouw op jongveestal, Serisweg 30 (19562-2016) activiteit
bouwen ingekomen 5 oktober 2016
- aanleg van leidingen, Groeskuilen 91 (19637-2016) activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren ingekomen 6 oktober 2016
- aanbrengen oppervlakte verharding, Groeskuilen 91 (19639-2016) activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren ingekomen 6 oktober 2016
- rooien van diep wortelende beplanting, Groeskuilen 91 (19640-2016) activiteit werk
of werkzaamheden uitvoeren ingekomen 6 oktober 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Geerdenhof ong. (19668-2016)
activiteit bouwen ingekomen 6 oktober 2016
- kappen van 3 esdoorns, Greef 4 (19722-2016) activiteit kappen ingekomen 7
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.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning uitgebreide
procedure
Milheeze:
- intrekken van 22.500 vleeskuikens waarbij de ammoniakrechten beschikbaar worden
gesteld voor externe saldering in het kader van de aanvraag om vergunning
Natuurbeschermingswet 1998, Berken 12 (16632-2016) activiteit milieu
verzenddatum 14 oktober 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.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Elsendorp:
- het vergroten van een stal voor rundvee, verplaatsen van de loods en de opslag van
diesel en het wijzigen van het dierenaantal. In totaal 105 stuks jongvee, 107
melkkoeien, 762 vleesvarkens, 55 guste en dragende zeugen en 180 gespeende
biggen, Elsendorpseweg 36 (79703-2015) activiteit bouwen, beperkte milieutoets
en het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden binnen de bestaande veehouderij verzenddatum 10 oktober 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Bakel:
- plaatsen van een aanbouw, Emmastraat 19 (16129-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 10 oktober 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- vellen van 1 boom, Groenveld 31 (18989-2016) activiteit kappen verzenddatum 11
oktober 2016
Gemert:
- uitbouwen van een carport, Valeriusstraat 37 (18283-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 10 oktober 2016
- renoveren van een bedrijfsruimte, Scheiweg 58 (13742-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 11 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.
___________________________________________________________________

MILIEU-MELDINGEN
Het volgende bedrijf heeft zich gemeld, omdat zij zich gaat vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengt:


A.W. Ploegmakers, Klotterpeellaan 1 te De Rips (18198-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor het plaatsen van een propaangastank met een inhoud van 2700
liter

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

