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 4 bomen, Hollevoort 5 (23539-2016) activiteit kappen ingekomen 30
november 2016
- oprichten van een woonhuis, Waterlaat ong. N 2694 (23827-2016) activiteit
bouwen ingekomen 4 december 2016
- oprichten van een woonhuis, Waterlaat ong. N 2693 (23978-2016) activiteit
bouwen en uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 5 december 2016
De Mortel:
- het kappen van twee bomen, Heikampseweg nabij 28 (23924-2016) activiteit
kappen ingekomen 5 december 2016
Elsendorp:
- wijzigen van de inrichting, Paradijs 51 (23542-2016) activiteit milieu, bouwen en
handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden ingekomen 30
november 2016
Gemert:
- uitbreiden van het bestaande bijgebouw, Oude-Bakelsedijk 4 (23502-2016)
activiteit bouwen ingekomen 30 november 2016
- plaatsen van een woonunit, Fliere 27 (23883-2016) activiteit bouwen ingekomen 4
december 2016
- restaureren, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Kerkstraat 12 (240052016) activiteit handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten en
bouwen ingekomen 6 december 2016
Handel:
- legalisatie van een bestaand chalet, Haveltweg 63 T374 (23491-2016) activiteit
bouwen ingekomen 30 november 2016
- het nieuw plaatsen/legalisatie van een chalet, Haveltweg 63 T365 (23522-2016)
activiteit bouwen ingekomen 30 november 2016
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T377 (23528-2016) activiteit
bouwen ingekomen 30 november 2016
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T375 (23529-2016) activiteit
bouwen ingekomen 30 november 2016
- legaliseren van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T366 (23530-2016) activiteit
bouwen ingekomen 30 november 2016
Milheeze:
- oprichten van een woonhuis, Heibloem ong. (23795-2016) activiteit bouwen
ingekomen 3 december 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

Elsendorp:
- toepassen van een emissiearm stalsysteem in bestaande vleeskuikenstallen waarbij
de dieraantallen gelijk blijven, Stootershutweg 14 (81018-2015) activiteit milieu
verzenddatum 9 december 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van ter
inzagelegging een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.
___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking gehele intrekking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
- intrekking voor het houden van 950 nertsen, Dakworm 3-5 (61745-2015) activiteit
milieu verzenddatum 9 december 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van ter
inzagelegging een gemotiveerde 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 de zienswijze is gericht
en de gronden van de zienswijze.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De Mortel:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Tereyken ong. (19702-2016) activiteit
bouwen en uitrit aanleggen of veranderen verzenddatum 1 december 2016
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- vellen van 2 knotlindes, Oldert 5 (20988-2016) activiteit kappen verzenddatum 6
december 2016
- vellen van 1 notenboom, Helmondsestraat 20 (20452-2016) activiteit kappen
verzenddatum 6 december 2016
- oprichten van een woonhuis, Soersel 14 (19938-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 6 december 2016
Gemert:
- vellen van 1 boom, Gorterstraat 3 (21619-2016) activiteit kappen verzenddatum 6
december 2016
- nieuwbouw van een gezondheidscentrum en 4 groepszorgwoningen, Hove
Vogelsanck 1, 3, 5 en 7 (groepszorgwoningen) en Vicaris van der
Asdonckstraat 5 (apotheek), 7 (Opdidakt), 9 (fysiotherapie) en 11 (huisarts)
(18943-2016) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 1
december 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
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, 1
dekbeer,107 melkkoeien, 783 vleesvarkens, 36 kraamzeugen, 91 guste en dragende
zeugen en 456 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 5 december 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.

