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
Bakel:
- kappen van 2 houtopstanden, Willemstraat ong. (34354-2019) activiteit kappen
ingekomen 9 mei 2019
Gemert:
- kappen van 1 houtopstand, Molenstraat 30 (34642-2019) activiteit kappen ingekomen 9
mei 2019
- kappen van 2 houtopstanden, Gaarde ong. (34374-2019) activiteit kappen ingekomen 9
mei 2019
- legalisatie bestaande woonruimten, St.-Annastraat 17 (33877-2019) activiteit melding
brandveilig gebruik ingekomen 8 mei 2019
- legalisatie bestaande woonruimten, St.-Annastraat 17 (33879-2019) activiteit handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen ingekomen 8 mei 2019
- oprichten van 6 appartementen, Molenstraat ong. (sectie M2844) (34349-2019)
activiteit bouwen, uitrit aanleggen of veranderen en handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening ingekomen 9 mei 2019
- oprichten bijgebouw, Pastoor Attendorenstraat 36 (34649-2019) activiteit bouwen
ingekomen 9 mei 2019
- oprichten van een fietsenstalling, poort en zwembad, Pandelaarse Kampen 19 (350562019) activiteit bouwen ingekomen 10 mei 2019
Milheeze:
- plaatsen van een dakkapel, Millekens 12 (33172-2019) activiteit bouwen ingekomen 7
mei 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
Gemert:
- uitbreiden van een woonhuis, Watermolen 14 (17055-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 10 mei 2019
Handel:
- bouwen van een bijgebouw, Peeldijk 20 (3824-2019) activiteit bouwen verzenddatum 8
mei 2019
Elsendorp, Gemert en Handel:
- vellen van 1 zwarte els en 2 zomereiken, Elsendorpseweg t.h.v. nr. 99 in Elsendorp,
Beeksedijk in Gemert, Peeldijk t.h.v. nr. 39 in Handel C4038, H2671 en P676
(allemaal aan N272) (25542-2019) activiteit kappen verzenddatum 9 mei 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.
___________________________________________________________________
Meldingen Wet milieubeheer
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
De Mortel:
− in gebruik nemen van een voormalige mestsilo voor de opslag van
aardappelstoomschillen, Breewater 11 (17211-2019) activiteit milieu verzenddatum 7
mei 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

