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 met bijgebouw, Geneneind ong. (24402-2016) activiteit
bouwen ingekomen 9 december 2016
De Mortel:
- bouwen van een veranda/serre met jury-lokaal, Breemhorstsedijk 65 (24226-2016)
activiteit bouwen ingekomen 8 december 2016
De Rips:
- herbouwen van een veldschuur, Minister Rommedreef 1 (24544-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 13
december 2016
Gemert:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Kapelaanstraat ong. (24351-2016)
activiteit bouwen ingekomen 9 december 2016
- kappen van 3 knotwilgen, Koksedijk 21 (24512-2016) activiteit kappen ingekomen
13 december 2016
Handel:
- kappen van een boom, Oude Kluis 33 (24170-2016) activiteit kappen ingekomen 7
december 2016
Milheeze:
- kappen van 2 beuken, Milheesestraat 7 (24354-2016) activiteit kappen ingekomen
9 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- verhogen van een nieuwe bovenbouw op jongveestal en het oprichten van een
overkapping, Serisweg 30 (19562-2016) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 13 december 2016
___________________________________________________________________
Omgevingsvergunningen gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd
De Mortel:
- verleend voor het vellen van 8 zomereiken en 1 paardenkastanje en geweigerd voor
15 zomereiken, Nachtegaallaan 60 (21036-2016) activiteit kappen verzenddatum
12 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.

___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Elsendorp:
- bouw van een machineloods, Gerele Peel 53 (18062-2016) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7 december 2016
Handel:
- oprichten van een woonhuis, Handelseweg 26 (21159-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 12 december 2016
- vergroten van een woonhuis, Heereveldseweg 11 (18286-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 12 december 2016
Milheeze:
- het vellen van 1 kastanjeboom, Haag 2 (23217-2016) activiteit kappen
verzenddatum 12 december 2016
- oprichten van een woonhuis, Egelmeer 22 (21085-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 12 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.
___________________________________________________________________
Milieu-meldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij
wijzigingen aanbrengen:


Maatschap M.J. Bouw, A.N.M. Jansen en N.J.M. Bouw, Elsendorpseweg 36 te
Elsendorp (80032-2015) activiteitenbesluit milieubeheer voor 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.

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen
deze meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Rectificatie
In het Gemerts Nieuwsblad van 9 december 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend voor het restaureren, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis, Kerkstraat 12
te Gemert (24005-2016). De aanvraag is ten onrechte geplaatst omdat deze direct is
ingetrokken.

