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 twee bomen, Gemertseweg 6 (20978-2016) activiteit kappen
ingekomen 26 oktober 2016
- het kappen van 2 knotlindes, Oldert 5 (20988-2016) activiteit kappen ingekomen 26
oktober 2016
De Mortel:
- kappen van 23 eiken, Nachtegaallaan 60 (21036-2016) activiteit kappen
ingekomen 27 oktober 2016
- renoveren/vergroten van een woonhuis, St.-Antoniusstraat 29 (21290-2016)
activiteit bouwen ingekomen 31 oktober 2016
De Rips:
- het kappen van een eik, Leeuwerikstraat 27 (21104-2016) activiteit kappen
ingekomen 27 oktober 2016
- veranderingsvergunning en VVGB, Burgemeester Nooijenlaan 3 (21298-2016)
activiteit milieu en handelingen met gevolgen voor beschermde gebieden
ingekomen 31 oktober 2016
Gemert:
- het uitbreiden van noodlokalen, Predikant Swildensstraat 31 (20982-2016)
activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en kappen
ingekomen 27 oktober 2016
- wijzigen van een milieuvergunning, Zuid-Om 45 (21095-2016) activiteit milieu
ingekomen 27 oktober 2016
- het kappen van een kastanjeboom, Kapelaanstraat 73 (21177-2016) activiteit
kappen ingekomen 30 oktober 2016
- gebruik ten behoeve van een caravanstalling, Heideweg 10 (21345-2016) activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 1 november 2016
Handel:
- het oprichten van een woonhuis, Handelseweg 68 (21159-2016) activiteit bouwen
ingekomen 28 oktober 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis, Egelmeer 22 (21085-2016) activiteit bouwen
ingekomen 27 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.
___________________________________________________________________
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
Gemert:
- het realiseren van een agrarisch bedrijfsgebouw om de geuroverlast in de omgeving
te verminderen, Beeksedijk 10 (17180-2016) activiteit bouwen en milieu

Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen twee 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 twee
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 de zienswijze is gericht
en de gronden van de zienswijzen.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- wijzigen van een overheaddeur, De Brakken 4 (20079-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 31 oktober 2016
- vellen van 1 eik, Overschot 5 (19260-2016) activiteit kappen verzenddatum 27
oktober 2016
- vellen van 1 lindeboom, ter hoogte van Esp 2 (20070-2016) activiteit kappen
verzenddatum 27 oktober 2016
- vellen van 1 suikeresdoorn, ter hoogte van Kerksedriessen 4 (20069-2016)
activiteit kappen verzenddatum 27 oktober 2016
- vellen van 1 boom, Bergroosstraat 21 (19852-2016) activiteit kappen
verzenddatum 27 oktober 2016
Gemert:
- verhogen van een bestaande overheaddeur, Cortenbachstraat 2b (20076-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 31 oktober 2016
- oprichten van een berging met verdiepingsvloer, Virmundtstraat 86 (18158-2016)
activiteit bouwen verzenddatum 27 oktober 2016
- vellen van 1 beuk, nabij Ketsheuvel 12 (19961-2016) activiteit kappen
verzenddatum 25 oktober 2016
- vellen van 1 boom, St.-Severusstraat 19 (19092-2016) activiteit kappen
verzenddatum 25 oktober 2016
- uitbreiding van een bedrijfsruimte, Dommel 55 (14982-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 oktober 2016
Milheeze:
- vellen van 3 esdoorns, Greef 4 (19722-2016) activiteit kappen verzenddatum 27
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:
- het oprichten van een stallingsgebouw voor voertuigen en een opslaggebouw voor lie
en smeermiddelen met kantoor en loading docks, Milheesestraat 19 (83864-2015)
activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu verzenddatum 1
november 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
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


J.A.M. Jans Beeke, Heideweg 10 in Gemert (19840-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor de afname van het aantal vleesstieren met 34 stuks, verwijderen
van enkele voersilo’s, het actualiseren van de akkerbouwactiviteiten en het stallen
van de caravans

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

