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:
- het herbouwen van een boerderijdeel, Heidveld 6 (21868-2016) activiteit bouwen
ingekomen 8 november 2016
Gemert:
- verbouwen van een showroom tot woning, Pandelaar 62a (22119-2016) activiteit
bouwen ingekomen 11 november 2016
- vergroten van een woonhuis, Secretaris Aeldersstraat 12 (22144-2016) activiteit
bouwen ingekomen 13 november 2016
- verlengen ontheffing huisvesting buitenlandse werknemers, Wijnboomlaan 33
(22224-2016) activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
ingekomen 14 november 2016
- herbouwen van een woonhuis, Beverdijk 27 (22270-2016) activiteit bouwen
ingekomen 14 november 2016
Milheeze:
- oprichten van een fietsenstalling/overkapping, Milheesestraat 19 (22217-2016)
activiteit bouwen ingekomen 14 november 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
Bakel:
- oprichten van een boerderijwoning, Zand 4 (18734-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 15 november 2016
Handel:
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T284 (15129-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 14 november 2016
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T367 (15129-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 14 november 2016
- vergroten van een woonhuis, Heerenveldseweg 11 (18286-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 10 november 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Gemert:
- het geven van workshops, Hazeldonklaan 41 (14976-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 14 november 2016
- het realiseren van 2 tijdelijke recreatieve nachtverblijven, Hazeldonklaan 41 (149752016) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 november 2016
- oprichten van een schuur, Kapelaanstraat 73 (20758-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 10 november 2016
- bouwen van een bedrijfshal, Leije 18 (15699-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 15 november 2016

Milheeze:
- gebruik van bestaande stallen t.b.v. caravanstalling, Steenoven 1a (19259-2016)
activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 14 november 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.
___________________________________________________________________
Besluit reguliere omgevingsvergunning gedeeltelijk geweigerd en gedeeltelijk
verleend
Gemert:
- bouwen van twee winkelpanden activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan
(geweigerd) en kappen van drie bomen activiteit kappen (verleend), Groeskuilen
91 (15853-2016) verzenddatum 11 november 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
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:



Swinkels-Van Asseldonk Exploitatie BV, Dr. de Quayweg 76 te De Mortel (190372016) activiteitenbesluit milieubeheer voor het niet realiseren binnen de inrichting van
de aangevraagde afhang ten behoeve van de opslagloods
de heer J. Knol, Serisweg 30 te Gemert (19565-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor uitbreiding bestaande bovenbouw op de jongveestal voor extra
opslagruimte

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

