Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis.
Wilt u stukken inzien? Dit kan als u een afspraak maakt.
Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in
het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Gemert:
- kappen van 6 essen, Hof ong. (881-2019) activiteit kappen ingekomen 10 januari 2019
- kappen van 3 bomen, Hazeldonklaan 41 (1070-2019) activiteit kappen ingekomen 11
januari 2019
- oprichten van een erker, Doonheide sectie B perceelnummer 10 (kavel 39) activiteit
bouwen ingekomen 11 januari 2019
- JOP langer op locatie, locatie Molenbroek (1156-2019) activiteit bouwen ingekomen 15
januari 2019
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:
- vervangen van een luchtwasser en WKK’s. De dieraantallen wijzigen niet, Besterd 1
(17338-2018), activiteit milieu (verandering) verzenddatum 17 januari 2019
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie 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
De Mortel:
- vellen van 17 bomen, aan de Lochterweg tussen Pastoor v.d. Eindestraat en OudeMolenweg (27516-2018) activiteit kappen verzenddatum 14 januari 2019
Elsendorp:
- vellen van 5 bomen, ter hoogte van Diepertseweg 4 (28049-2018) activiteit kappen
verzenddatum 14 januari 2019
Gemert:
- oprichten van een bedrijfspand met woning, Oerstroom 55 (21627-2018) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 januari 2019
- realiseren van 2 gevelopeningen, Binderseind 18 (23810-2018) activiteit bouwen
verzenddatum 11 januari 2019
- verplaatsen van een hekwerk, Sportlaan 8 (26033-2018) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 10 januari 2019

-

vellen van 6 essen, Hof ong. (GMT00 K3315) (881-2019) activiteit kappen
verzenddatum 15 januari 2019

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 ’s-Hertogenbosch verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden
gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’
in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

