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:
 oprichten van een woonhuis, Soersel ong. (19938-2016) activiteit bouwen
ingekomen 11 oktober 2016
 splitsen van een boerderij, verbouwen van een campinggebouw naar
mantelzorgwoning en bouwen van 2 vrijstaande bijgebouwen, Geneneind 1 (200942016) activiteit bouwen en slopen ingekomen 12 oktober 2016
 kappen van 1 suikeresdoorn, Kerksedriessen 4 (20069-2016) activiteit kappen
ingekomen 12 oktober 2016
 kappen van 1 lindeboom, ter hoogte van Esp 2 (20070-2016) activiteit kappen
ingekomen 12 oktober 2016
 wijzigen van een overheaddeur, De Brakken 4 (20079-2016) activiteit bouwen
ingekomen 12 oktober 2016
Gemert:
 kappen van een boom, bij Ketsheuvel 12 (19961-2016) activiteit kappen
ingekomen 11 oktober 2016
 kappen van 1 es, ter hoogte van Borretstraat 47 (20071-2016) activiteit kappen
ingekomen 12 oktober 2016
 verhogen van een bestaande overheaddeur, Cortenbachstraat 2b (20076-2016)
activiteit bouwen ingekomen 12 oktober 2016
Milheeze:
 oprichten van een werktuigenloods, Peeldijk 3 (20292-2016) activiteit milieu fase 2
ingekomen 13 oktober 2016
 oprichten van een twee woningen, Kerkeind ong. (20216-2016) activiteit bouwen
ingekomen 14 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 omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips:
 gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van stal 1 van ziekenboeg in opslag van
goederen en materialen, verlagen van het aantal stuks jongvee in stal 2 met 29
dieren en verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde
natuurgebieden binnen de bestaande veehouderij. Burgemeester Nooijenlaan 4
(84222-2015) activiteit verrichten van handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden en milieu verzenddatum 21 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
Gemert:
 geven van workshops, Hazeldonklaan 41 (14976-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 17 oktober 2016
 tijdelijk realiseren van 2 recreatieve nachtverblijven, Hazeldonklaan 41 (14975-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 17 oktober 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
 plaatsen van een woonunit, Hollevoort 5 (18054-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 13 oktober 2016
Gemert:
 realiseren van een geluidscherm, Kattestart (tussen tankstation en woonwijk
Doonheide Molenbroekse Loop) (16588-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 13 oktober 2016
 starten van een kleinschalige zorgboerderij/dagbesteding, Gaarde 14 (13477-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 13 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.

