Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u stukken
inzien? Denk aan het maken van een afspraak. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan
ook via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
De Mortel:
- kappen van 3 houtopstanden, in de buurt van Bakelseweg 30 (3350-2019) activiteit
kappen ingekomen 13 februari 2019
Elsendorp:
- plaatsen luchtwasser in varkensstallen, Keizersven 42 (3220-2019) activiteit milieu
ingekomen 12 februari 2019
Gemert:
- kappen van 5 houtopstanden, Weerijs (3166-2019) activiteit kappen ingekomen 12
februari 2019
- verbouwen van een woonhuis, Teulland 13 (3577-2019) activiteit bouwen ingekomen 18
februari 2019
- verbouwen van een aanbouw, De Haag 105 (3413-2019) activiteit bouwen ingekomen
14 februari 2019
- bouwen van een overkapte sleufsilo, Beeksedijk 10 (3256-2019) activiteit bouwen
ingekomen 13 februari 2019
- vervangen dakkapel voorgevel, Sille 15 (3376-2019) activiteit bouwen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 14 februari 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
Handel:
- inpandige verbouwing aan het rijksmonument De Diepert, Peeldijk 53 (20044-2018)
activiteit bouwen en monumenten verzenddatum 14 februari 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.

___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Bakel:
- bouwen van meerdere woonhuizen, Auerschootseweg 36 (27933-2018) activiteit
bouwen verzenddatum 13 februari 2019
Gemert:
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw, Paashoefsedijk 21 (28140-2018) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 18 februari 2019
- uitbreiden en renoveren van een winkelpand, Nieuwstraat 5 (25565-2018) activiteit
bouwen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten verzenddatum
19 februari 2019
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- bouwen van een loods en schuur, Neerstraat 13 (24319-2018) activiteit bouwen,
afwijken bestemmingsplan en milieu verzenddatum 14 februari 2019
- oprichten van een woonhuis, Hollevoort 3b (24989-2018) activiteit bouwen
verzenddatum 14 februari 2019
De Mortel:
- realiseren van een bed & breakfast, Lochterweg 38 (22470-2018) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 19 februari 2019
Gemert:
- verlengen van de jongeren ontmoetingsplek op de huidige locatie met 4 maanden,
gelegen aan de Sportlaan nabij het skatebaantje (1156-2019) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 18 februari 2019
- vellen van 1 boom, Sportlaan ong. (2814-2019) activiteit kappen verzenddatum 19
februari 2019
Handel:
- bouwen van een recreatiewoning, Haveltweg 63 T365 (1589-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 19 februari 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.
___________________________________________________________________
Intrekking omgevingsvergunning
Handel:
- intrekking van de reeds eerder verleende vergunning voor het legaliseren van een tijdelijk
chalet en het bouwen van een aangebouwde berging, Haveltweg 63 T231 (25030-2018)
activiteit bouwen verzenddatum 18 februari 2019
___________________________________________________________________
Weigering omgevingsvergunning
Handel:
- weigering voor het legaliseren van een tijdelijk chalet en het bouwen van een
aangebouwde berging, Haveltweg 63 T231 (2783-2019) activiteit bouwen verzenddatum
18 februari 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.
___________________________________________________________________
Milieu-meldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:



oprichten van een bedrijf voor het bewerken en coaten van polystyreen schuim,
Industrieweg 46 te Gemert (23308-2018) activiteit milieu verzenddatum 5 februari 2019
oprichten van een bedrijf voor het verwerken van kokosgruis ten behoeve van de
substraatteelt, Wolfswater ong. GMT sectie O nummer 2855 (1456-2019) activiteit
milieu verzenddatum 5 februari 2019

De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze
meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

