Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Maak een
afspraak als u stukken wil inzien.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel
- bouwen van een werktuigenloods, Nuijeneind 2a (25118-2019) activiteit bouwen
ingekomen 12 april 2019
Elsendorp
- kappen van een zwarte els en twee zomereiken, Elsendorpseweg ong. C4038, H2671
en P676 (25542-2019) activiteit kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren
ingekomen 15 april 2019
Gemert
- renoveren en verduurzamen van 126 woningen, Jan van Amstelstraat 65, 67, 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, Pres. Verhofstadtstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
89, 91, Pres. Verpoortenstraat 3, 5, 7, 9, Borretstraat 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92,
94, Town-Major Drakestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Rector
Beversstraat 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, Prior
Jacobsstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 36, Prelaat Penningsstraat 28, 30, 32, 34, 36, 38, Prior Davidtsstraat 1, 3, 5,
7, Poirtershoek 10, 12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, Valeriusstraat 101, 103, 105,
107, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119 (24710-2019) activiteit bouwen en handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 11 april 2019
- oprichten van een schutting, Deelvoort 16 (23099-2019) activiteit bouwen ingekomen 8
april 2019
- vernieuwen van het dak en plaatsen zonnepanelen, Prelaat van Dinterstraat 73 (239562019) activiteit bouwen ingekomen 9 april 2019
- tijdelijke wijziging van het gebruik, Komweg 45 (23602-2019) activiteit handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening ingekomen 9 april 2019
- kappen van vier zomereiken, Boekelseweg ong. O1464 en O1467 (25566-2019)
activiteit kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren ingekomen 15 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
- vellen van 2 bomen, Nieuwe Uitleg (T1700) (17504-2019) activiteit kappen
verzenddatum 11 april 2019
De Mortel
- aanleggen van een sloot en natuurvijver, Tereyken 24 (8616-2018) activiteit werk of
werkzaamheden uitvoeren verzenddatum 11 april 2019
De Rips
- oprichten van een loods, Eiermijndreef 3 (9415-2018) activiteit bouwen, afwijken
bestemmingsplan en milieu verzenddatum 11 april 2019
Elsendorp
- uitbreiden van een opslag- en tuinbouwloods, Gerele Peel 13 (19801-2018) activiteit
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 april 2019

Gemert
- legaliseren van een reeds verleende vergunning voor het oprichten van een
bedrijfsgebouw en het wijzigen van gebruik t.b.v. statische opslag, Breemhorstsedijk 8
(24881-2018) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 12 april
2019
Milheeze
- oprichten van een bedrijfswoning in een bestaand bedrijfspand, Binnenveld 22a (28782019) activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 12 april 2019
- aanleggen van peilgestuurde drainage, Oude Kerkbaan 7 (15099-2018) activiteit
aanleggen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 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 ’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
Handel
- inpandige verbouwing aan het Rijksmonument De Diepert, Peeldijk 53 (20044-2018)
activiteit bouwen en monumenten verzenddatum 11 april 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.
___________________________________________________________________
Definitief verleende beschikkingen hogere waarde Wet geluidhinder
Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:
Bakel
- splitsen van een woonboerderij, op het perceel kadastraal bekend gemeente GemertBakel sectie K nummer(s) 1505 en 1506 gelegen aan Bakelsebrug 6 (24172-2018)
op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking
- bouwen van een woning, op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel
sectie N nummer 1660 gelegen aan Overschot (18420-2018),
op de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht, de beschikking is niet
gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking
Gemert
- bouwen van een woning, op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel
sectie C nummer 1394 gelegen aan Paashoefsedijk ong. (25651-2018)

op de ontwerpbeschikking zijn wel zienswijzen ingebracht, de beschikking is wel gewijzigd
ten opzichte van de ontwerpbeschikking
Milheeze
- woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel sectie C
nummer(s) 1950 en 1951 (gedeeltelijk) gelegen aan Schutsboomsestraat ong.
(23482-2018)
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.
___________________________________________________________________
Meldingen Wet milieubeheer
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
Milheeze
 oprichten van een stratenmakersbedrijf en handel in gebruikte en nieuwe
bestratingsmaterialen, Peeldijk 2 (11814-2019) activiteit milieu verzenddatum 15 april
2019
 uitbreiden van de inrichting ten behoeve van het kweken van champignons met 4 nieuwe
teeltcellen, laaddock, koelcel en kantoorruimte, Hekker 5 (28166-2018) activiteit milieu
verzenddatum 16 april 2019
De bovengenoemde meldingen liggen zes weken ter inzage na datum publicatie. Tegen deze
meldingen kan geen bezwaarschrift worden ingediend.
___________________________________________________________________
Eerder afgehandelde meldingen Wet milieubeheer
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
Gemert
- veranderen van een paddenstoelen- en oesterzwammenkwekerij, Scheiweg 75 (134562017) activiteit milieu verzenddatum 21 juni 2018
___________________________________________________________________
Adres rechtbank:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

