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
De Rips:
- vergroten van een woning, Lambertweg 32 (22206-2019) activiteit bouwen ingekomen 4
april 2019
Gemert:
- verduurzamen van 8 woningen, Deel 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 (20450-2019) activiteit
bouwen ingekomen 1 april 2019
- oprichten van een bijgebouw, Dr. Douvenstraat 13 (19541-2019) activiteit bouwen
ingekomen 29 maart 2019
- renovatie 13 woningen, Town-Major Drakestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25,
27 (21898-2019) activiteit bouwen ingekomen 4 april 2019
- wijzigen van de gevelpui, Diederikstraat 10 (21990-2019) activiteit bouwen ingekomen
4 april 2019
- kappen van twee bomen, Binderseind Gemert, klooster Nazareth plan 7th Heaven
(21290-2019) activiteit kappen ingekomen 3 april 2019
Milheeze:
- oprichten van een bedrijfshal met kantoor en woning, Binnenveld 1 (22871-2019)
activiteit bouwen ingekomen 8 april 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- plaatsen van een dakkapel, Hagelkruis 3 (18929-2019) activiteit bouwen verzenddatum
8 april 2019
Gemert:
- verbouwen van een woning, President John F. Kennedystraat 9 (12410-2019) activiteit
bouwen verzenddatum 8 april 2019
- oprichten van een woning, Mickershof 60 (12068-2019) activiteit bouwen verzenddatum
4 april 2019
- vestiging van een buitenschoolse opvang in de sporthal Molenbroek, Sportlaan 5 (114852019) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 4 april 2019
- verbouwen van een aanbouw, De Haag 105 (3413-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 9 april 2019
Handel:
- oprichten van een bijgebouw, Gagelweg 4 (2891-2019) activiteit bouwen verzenddatum
2 april 2019
- realiseren van een Bed & Breakfast, Kapelweg 5 (3734-2019) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 8 april 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:
−

inrichting ten behoeve van het opslaan, schoonmaken en transporteren van luchtkussens
en attracties, Sparrenweg 5 te Gemert (3867-2019) activiteit milieu verzenddatum 4
april 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

