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
Bakel:
- kappen van 48 houtopstanden, Nieuwe uitleg (1957-2019) activiteit kappen ingekomen
24 januari 2019
- zandwinning door middel van zandzuiger, Aarlese Vijver (2452-2019) activiteit melding
lozing in de bodem of de riolering buiten inrichtingen ingekomen 31 januari 2019
- voormalig zanddepot vullen met zand, Aarlese Vijver (2438-2019) activiteit opslag
roerende zaken ingekomen 31 januari 2019
Bakel en Milheeze:
- kappen van 17 houtopstanden, diverse locaties (2240-2019) activiteit kappen
ingekomen 29 januari 2019
De Mortel:
- bouwen van een PGS15 opslag, expeditie ruimte en laadlosplaats, Nachtegaallaan 31
(2382-2019) activiteit bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening,
uitrit aanleggen of veranderen en revisie ingekomen 30 januari 2019
- oprichten van een paardenhouderij, Dr. de Quayweg 84 (2583-2019) activiteit
oprichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
ingekomen 4 februari 2019
Elsendorp:
- uitbreiden van een machineloods, Gerele Peel 53 (2546-2019) activiteit bouwen
ingekomen 1 februari 2019
Gemert:
- kappen van 3 houtopstanden, Dr. Douvenstraat 13 (2200-2019) activiteit kappen
ingekomen 29 januari 2019
- wijziging op vergunning verbouwen van een pand tot 2 woningen, De Hoef 18-20 (24022019) activiteit bouwen ingekomen 31 januari 2019
- plaatsen van een dakkapel, Sille 5 (2552-2019) activiteit bouwen ingekomen 3 februari
2019
- vergroten van een badkamer, Louis Couperusstraat 48 (2557-2019) activiteit slopen
op grond van ruimtelijke regels, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening ingekomen 3 februari 2019
- veranderen bestemming naar maatschappelijk, Pandelaar 37 (2492-2019) activiteit
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 31 januari 2019
Handel:
- kappen van een houtopstand, Ossenkapelweg (2258-2019) activiteit kappen ingekomen
29 januari 2019
Milheeze:
- kappen van 3 houtopstanden, Kerkeind en Groesvlaas (2199-2019) activiteit kappen
ingekomen 29 januari 2019
- oprichten van een berging, Egelmeer 1 (2385-2019) activiteit bouwen ingekomen 31
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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
De Mortel:
- oprichten van een overkapping, De Bleek 12 (27046-2018) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 31 januari 2019
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- vervangen van de bestaande stalen kozijnen door kunststof kozijnen, Korenbloemstraat
15 (83-2019) activiteit bouwen verzenddatum 4 februari 2019
- vellen van 47 bomen, Nieuwe Uitleg (1957-2019) activiteit kappen verzenddatum 31
januari 2019
- bouwen van een woonhuis, Kerksedriessen 15 (28141-2018) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 31 januari 2019
Bakel en Milheeze:
- vellen van 7 bomen (voor de overige 10 bomen is geen omgevingsvergunning nodig),
Neerstraat ter hoogte van huisnummer 10, Auerschootseweg-Diepstratenlaan,
Hendriksstraat, Beemd-Aarle-Rixtelseweg (2240-2019) activiteit kappen
verzenddatum 4 februari 2019
Gemert:
- vellen van 3 bomen, Dr. Douvenstraat 13 (2200-2019) activiteit kappen verzenddatum 4
februari 2019
- verbouwen/renoveren van een woonboerderij, Broekkantseweg 9 (27061-2018) activiteit
bouwen verzenddatum 30 januari 2019
Handel:
- vellen van 1 boom, Ossenkapelweg (2258-2019) activiteit kappen verzenddatum 4
februari 2019
- legaliseren van een tijdelijk chalet en het bouwen van een aangebouwde berging,
Haveltweg 63 T231 (25030-2018) activiteit bouwen verzenddatum 5 februari 2019
Milheeze:
- vellen van 3 bomen, Kerkeind en Groesvlaas (2199-2019) activiteit kappen
verzenddatum 31 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

