Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u stukken
inzien? Denk aan het maken van een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
De Mortel
 plaatsen van een woonunit, Tereyken 22 (3261-2019) activiteit bouwen ingekomen 12
februari 2019
 bouwen van een woning, Milschot kadastraal perceel G1741 (3787-2019) activiteit
bouwen ingekomen 19 februari 2019
 bouwen van een woning, Milschot kadastraal perceel G1740 (3788-2019) activiteit
bouwen ingekomen 19 februari 2019
Handel
 realiseren Bed & Breakfast, Kapelweg 5 (3734-2019) activiteit handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ingekomen 18 februari 2019
Milheeze
 bouwen van garage, Laren 2 (3521-2019) activiteit bouwen 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.
_____________________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert
 oprichten van een bedrijfshal met kantoor, hoek Rechteloop / Wolfswater (28190-2018)
activiteit bouwen verzenddatum 20 februari 2019
_____________________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel
 gewijzigd uitvoeren van de eerder verleende vergunning (aanpassen opslagruimte en
realiseren ruimte voor melktank en waterpomp), Oldert 7 (19704-2017) activiteit bouwen
verzenddatum 21 februari 2019
 plaatsen van een hekwerk en poort, Grotels bos BKL02 K565 (13116-2018) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verzenddatum
21 februari 2019
Elsendorp
 veranderen van een reeds verleende vergunning voor het oprichten van een stal t.b.v. een
varkenshouderij, Keizersven 32 (26885-2018) activiteit bouwen en milieu
verzenddatum 25 februari 2019

Gemert
 plaatsen van een materiaalcontainer, Sportlaan 12 (28191-2018) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verzenddatum 20 februari 2019
 verbouwen van een woonhuis, Den Elding 115 (1858-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 21 februari 2019
Handel
 wijzigen van de verleende vergunning voor oprichten van een woning met bijgebouw,
Dompthoorn 6 (21953-2018) activiteit bouwen verzenddatum 21 februari 2019
Milheeze
 oprichten van 4 champignoncellen en kantoorruimte en het verplaatsen van de
verpakkingshal, Hekker 5 - 5a (23304-2018) activiteiten bouwen en handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening verzenddatum 25 februari 2019
 vervangen en ophogen van het dak van een woonhuis, Bocht 11 (28113-2018) activiteit
bouwen verzenddatum 26 februari 2019
___________________________________________________________________
Intrekking omgevingsvergunning
Gemert
 intrekken van de op 21 november 2018 verleende vergunning nr. 21806-2018 voor het
plaatsen van een tijdelijke mobiele jongeren ontmoetingsplek voor 4 maanden, Hein de
Witpark nabij Wijst 46 (21806-2018) activiteit bouwen en handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening verzenddatum 20 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 ’sHertogenbosch 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.
_____________________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips
- De veehouderij ( rundvee en varkens) wordt beëindigd. De akkerbouwtak blijft aanwezig.
Burgemeester Nooijenlaan 6 (6931-2018) activiteit milieu verzenddatum
26 februari 2019
Gemert
- De opslag van bestrijdingsmiddelen en andere gevaarlijke stoffen wordt beëindigd. De
opslag van materiaal ten behoeve van houtherstelwerkzaamheden blijft aanwezig.
Dommel 29 (voorheen 27) (271169-2018) activiteit milieu verzenddatum
26 februari 2019
Milheeze
 oprichten van een werktuigenloods, Peeldijk 3 (12402-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 21 februari 2019 (fase 1)
 beperkte milieutoets voor het veranderen van de inrichting, Peeldijk 3 (20292-2016)
activiteit beperkte milieutoets verzenddatum 21 februari 2019 (fase 2)

Op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet gewijzigd ten
opzichte van de ontwerpbeschikking
Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend,
binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden
ingesteld bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.
Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht
en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de rechtbank in ’sHertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt
stopgezet. Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te
worden gevoegd. Voor meer informatie kunt u contact met de gemeente opnemen.
Milieu-meldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:




beëindigen van de melkveehouderij en het overgaan op akkerbouw met nevenactiviteit het
houden van alpaca's en opslaan van statische goederen Serisweg 30 in Gemert (218132018) activiteit milieu zenddatum 19 februari 2019
oprichten van een dockshelter en het verplaatsen van riolering, Beeksedijk 10 in Gemert
(14796-2018) activiteit milieu verzenddatum 20 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

