Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Denk aan het
maken van een afspraak als u de stukken wilt inzien.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel
- verduurzaming en transformatie woning, Gemertseweg 8 (4581-2019) activiteit bouwen
ingekomen 1 maart 2019
- aanvullende/aangepaste aanvraag mbt het renoveren van een rijksmonument,
Dorpsstraat 1 (4378-2019) activiteit bouwen ingekomen 27 februari 2019
De Mortel
- uitbreiding vleeskalverenhouderij, Heikampseweg 59 (4612-2019) activiteit
omgevingsvergunning beperkte milieutoets ingekomen 1 maart 2019
Gemert
- kappen van 10 houtopstanden, Biezen ong., Pastoor Attendorenstraat ong., Pater Dr.
Loffeldstraat ong., Valeriusstraat ong. (4557-2019) activiteit kappen ingekomen 28
februari 2019
Handel
- uitvoeren beroep aan huis, Handelseweg 70 (4284-2019) activiteit handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening ingekomen 26 februari 2019
Milheeze
- oprichten van een kelder, Nachtegaal 10 (4479-2019) activiteit bouwen ingekomen 28
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
Bakel
- bouwen van een loods, Neerstraat 10 (15180-2018) activiteit bouwen, afwijken
bestemmingsplan en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
verzenddatum 28 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. 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? Maak dan een afspraak.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel
- oprichten van een woonhuis, Overschot 13 (2986-2019) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 28 februari 2019

-

verbouwen van een woonhuis, Ravensgat 2 (27458-2018) activiteit bouwen
verzenddatum 8 maart 2019

Gemert
- verbouwen van een woonhuis en het oprichten van een overkapping, Lodderdijk 21
(27968-2018) activiteit bouwen verzenddatum 11 maart 2019
- vervangen van de dakkapel in de voorgevel, Sille 15 (3376-2019) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 7 maart 2019
- plaatsen van een dakkapel, Sille 5 (2552-2019) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 28 februari 2019
- renoveren/herbouwen van een woonhuis, Boekent 7 (17415-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 28 februari 2019
- verbouwen van een woonhuis en het oprichten van een overkapping, Lodderdijk 21
(27968-2018) activiteit bouwen verzenddatum 12 maart 2019
- oprichten van een bedrijfshal met kantoor, Wolfswater 19 (28190-2018) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 12 maart 2019
- vellen van 10 bomen, Biezen ong. (1 boom), Pastoor Attendorenstraat ong. (7
bomen), Pater Dr. Loffeldstraat ong. (1 boom), Valeriusstraat ong. (1 boom) (45572019) activiteit kappen verzenddatum 12 maart 2019
Milheeze
- oprichten van een woning en tevens intrekking verleende bouwvergunning voor bouwen
van een bedrijfswoning nummer 09.0394 op 19 november 2009, Hutsebergweg 6 (257092018) activiteit bouwen verzenddatum 11 maart 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.
___________________________________________________________________
Intrekken omgevingsvergunningen
Milheeze
- intrekking van verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Fase 1 op 11
december 2017 voor oprichten van een verpakkings-/opslagruimte, Hekker 5 (196132017) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 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
Bakel
- vervangen van een luchtwasser en WKK’s. De dieraantallen wijzigen niet, Besterd 1
(17338-2018) activiteit milieu (verandering) verzenddatum 12 maart 2019

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.
___________________________________________________________________
Adres rechtbank
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

