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 een notenboom, Helmondsestraat 20 (20452-2016) activiteit kappen
ingekomen 18 oktober 2016
 kappen van een eik, Overschot 5 (19260-2016) activiteit kappen ingekomen
2 oktober 2016
Gemert:
 kappen van een esdoorn, St.-Josephstraat 8 (20372-2016) activiteit kappen
ingekomen 17 oktober 2016
 verbouwen en uitbreiden van een garage, Dr. Schaepmanstraat 39 en 41 (204052016) activiteit bouwen ingekomen 18 oktober 2016
 uitbreiden van een machineloods, Heuvel 56 (20533-2016) activiteit bouwen
ingekomen 20 oktober 2016
 kappen van 1 berk, nabij Mickershof 28 (20573-2016) activiteit kappen ingekomen
20 oktober 2016
 oprichten van een schuur, Kapelaanstraat 73 (20758-2016) activiteit bouwen
ingekomen 24 oktober 2016
Handel:
 kappen van 2 acacia’s, nabij Varelaar 15 (20574-2016) activiteit kappen
ingekomen 20 oktober 2016
Milheeze:
 uitbreiden van een woonhuis, Akkerweg 40 (20664-2016) activiteit bouwen
ingekomen 23 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
 bouwen van een carport, Speelweide 7b (19737-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 24 oktober 2016
 oprichten van een erker, Groenveld 35 (18994-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 21 oktober 2016
 oprichten van een palenconstructie ten behoeve van hopteelt, Hollevoort 1 (144792016) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum
20 oktober 2016

Gemert:
 oprichten van een schuur en carport, Virmundtstraat 23 (19528-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 21 oktober 2016
 veranderen van de dakconstructie, Berglarenstraat 47 (14901-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 20 oktober 2016
Milheeze:
 legaliseren van de antenne inrichting data, Kattevlaas 5 (16207-2016) activiteit
bouwen en tijdelijk afwijken bestemmingsplan verzenddatum 24 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.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Milheeze:
 veranderen van een inrichting met varkens, struisvogels, herten, fokstieren en overig
rundvee ouder dan 2 jaar, Peeldijk 9 (91858-2015) fase 1 activiteit verrichten van
handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en milieu
verzenddatum 20 oktober 2016
Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is gewijzigd ten
opzichte van de ontwerpbeschikking.
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
25 oktober 2016
Milheeze:
 verbouwen van een loods en plaatsen mestsilo, Peeldijk 9 (4775-2016) fase 2
activiteit bouwen verzenddatum 20 oktober 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 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 de gemeente opnemen.
MILIEU-MELDINGEN
Het volgende bedrijf heeft zich gemeld, omdat zij zich gaat vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengt:


A & M Delissen en T. Vlaar, Elsendorpseweg 74 in Elsendorp (85966-2015)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het vergroten van een bestaande
machineberging, sleufsilo’s, realiseren van 2 nieuwe sleufsilo’s en een mestvaalt,
vergroten van een bestaande melkrundveestal waarbij uitgebreid wordt met 14 stuks
vrouwelijk jongvee, 36 melkkoeien en 1 fokstier

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

