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
Elsendorp:
- wijzigen van de inrichting, Keizersven 32 (24907-2016) activiteit milieu en bouwen
ingekomen 19 december 2016
Gemert:
- kappen van een fijnspar, tegenover Horst 66 (24609-2016) activiteit kappen
ingekomen 13 december 2016
- oprichten van een woonhuis, Imhof 10 (24731-2016) activiteit bouwen ingekomen
14 december 2016
- het uitbreiden van een slaapkamer door middel van een opbouw op een bestaand
plat dak, Het Frans Brugske 22 (24801-2016) activiteit bouwen ingekomen 15
december 2016
- oprichten van een woning, Den Elding ong. (24841-2016) activiteit bouwen en
uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 19 december 2016
- uitbreiden van de woning, Het Frans Brugske 22 (24966-2016) activiteit bouwen
ingekomen 19 december 2016
Handel:
- kappen van 10 populieren, Grintweg ong. (24601-2016) activiteit kappen
ingekomen 13 december 2016
Milheeze:
- het veranderen van de inrichting, Peeldijk 1a (24781-2016) activiteit handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en milieu ingekomen 15
december 2016
- oprichten van een bedrijfspand met woonhuis, Buitenveld ong. (24851-2016)
bouwen en uitrit aanleggen of veranderen ingekomen 16 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
Bakel:
- bouwen van een stal voor rundvee, het plaatsen van een mestsilo en het wijzigen van
het dierenaantal, Neerstraat 10 (6000-2016) activiteit bouwen, milieu en het
verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
binnen de bestaande veehouderij verzenddatum 15 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.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- oprichten van een woning, Waterlaat 14 (22408-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 20 december 2016
- verkopen van producten aan huis, Muizenhol 4 (17999-2016) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 19 december 2016
- wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het herbouwen van een
boerderijdeel, Heidveld 6 (21868-2016) activiteit bouwen verzenddatum 19
december 2016
Gemert:
- wijzigen van een dakconstructie en het oprichten van een overkapping, Domein 14
(21626-2016) activiteit bouwen verzenddatum 16 december 2016
- vergroten van een woonhuis, Secretaris Aeldersstraat 12 (22144-2016) activiteit
bouwen verzenddatum 15 december 2016
- uitbreiden van een klaslokaal en nevenfunctie en het kappen van 1 boom, Predikant
Swildensstraat 31 (20982-2016) activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en
kappen verzenddatum 20 december 2016
Milheeze:
- oprichten van twee woningen, Kerkeind 31 en 33 (20216-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 20 december 2016
- doorsteken van een schiereiland tot eiland t.b.v. ontwikkeling van flora en fauna,
Peeldijk, wethouder Slitsvijver (23372-2016) activiteit aanleggen verzenddatum
20 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:











T. en J. Eikelenboom, Sijpseweg 21 te Elsendorp (21608-2016) activiteitenbesluit
milieubeheer voor het realiseren van een nieuwe jongveestal en een kinderdagverblijf
in de voormalige deel waarbij het totaal aantal dieren niet wijzigt maar wel een aantal
verschuivingen plaatsvindt
M.P. Kanters en C.A. Kanters-van der Steenhoven, Elsendorpseweg 99 te
Elsendorp (18337-2016) activiteitenbesluit milieubeheer voor het realiseren van een
calamiteitenopslag vaste mest, het realiseren van een koelcel in een stuk voormalige
varkensstal en het realiseren van opslag- en aggregaatruimte aan de voorzijde van
de pluimveestallen
Peeters Metaalbewerking, Hemelstraat 5 te De Mortel (23323-2016)
activiteitenbesluit milieubeheer voor het samenvoegen van bestaande bedrijfsruimtes
Endinet, Vondellaan 53 te Gemert (21024-2016) activiteitenbesluit milieubeheer
voor het vervangen van een gasmeet- en regelstation
Van den Elsen Houtbouw, Rooije-Hoefsedijk 89 te Gemert (22992-2016) activiteit
milieubeheer voor het bouwen van bijgebouw voor de opslag van showmodellen en
houtverbindingen
Endinet, Nieuwe Uitleg 54 te Bakel (21612-2016) activiteit milieubeheer voor het
vervangen van een gasmeet- en regelstation
Van der Zanden Handelsonderneming, Houtakker 7 te Bakel (22912-2016) activiteit
milieubeheer voor het oprichten van een inrichting voor het uitdeuken van auto’s

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

