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:
- oprichten van een voerkeuken en 3 sleufsilo's, verbreden van 2 bestaande sleufsilo's en
verkleinen opslagloods, Kivitsbraak 1 (37500-2019) activiteit bouwen ingekomen 17 mei
2019
- oprichten van een carport, Willemstraat 46 (37330-2019) activiteit bouwen ingekomen
16 mei 2019
- plaatsen dakkapellen en wijziging gevelindeling t.o.v. reeds verleende vergunning,
Dakworm 11 (41515-2019) activiteit bouwen ingekomen 29 mei 2019
- aanbrengen nieuwe dakplaten, buiten gevelmetselwerk met spouwisolatie en wijzigen
diverse kozijnen t.o.v. bestaand gevelbeeld, Wilhelminastraat 36 (42178-2019) activiteit
bouwen ingekomen 1 juni 2019
Elsendorp:
- bouwen van een woning met bijgebouw, op hoek Peelmeester / St.-Christoffelstraat
(36242-2019) activiteit bouwen ingekomen 15 mei 2019
Gemert:
- verduurzamen van 10 woningen, Valeriusstraat 101-119 (37827-2019) activiteit bouwen
ingekomen 20 mei 2019
- aanvraag beperkte milieutoets, Ridderplein 33 (41491-2019) activiteit milieu ingekomen
28 mei 2019
- realiseren aanbouw, Rooije-Hoefsedijk 110 (41927-2019) activiteit bouwen ingekomen
29 mei 2019
- kappen van een Prunus, Borretstraat 52 (42184-2019) activiteit kappen ingekomen 1
juni 2019
- realiseren en exploiteren van een verticaal gesloten bodemenergiesysteem, Kerkstraat
26 (41399-2019) activiteit werk of werkzaamheden ingekomen 28 mei 2019
Handel:
- oprichten bijgebouw met carport, O.-L.-Vrouwestraat 9 (38298-2019) activiteit bouwen
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 21 mei 2019
Milheeze:
- uitbreiden werktuigberging, Kaweide 10 (38247-2019) activiteit bouwen ingekomen 20
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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Gemert:
- wijzigen van de gevel pui, Diederikstraat 10 (21990-2019) activiteit bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening verzenddatum 21 mei 2019
- verduurzamen van 8 woningen, Deel 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 (20450-2019) activiteit
bouwen verzenddatum 30 mei 2019

renovatie 13 woningen, Town-Major Drakestraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25,
27 (21898-2019) activiteit bouwen verzenddatum 30 mei 2019
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
-

Bakel:
- oprichten van een overkapping, Auerschootseweg 24 (29853-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 28 mei 2019
- uitbreiden van een bedrijfsruimte, Hooieeuwsels (25998-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 28 mei 2019
- wijzigen van het gebruik om een huis gebonden bedrijf (webwinkel) toe te staan,
Neerstraat 2b (35592-2019) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 3 juni
2019
De Rips:
- vergroten van een woning, Lambertweg 32 (22206-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 23 mei 2019
- bouwen van een bijgebouw, Burgemeester Nooijenlaan 6 (15765-2018) activiteit
bouwen verzenddatum 23 mei 2019
Gemert:
- bouwen van een overkapping, Koksedijk 21 (28123-2018) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 23 mei 2019
- oprichten van een bijgebouw, Pastoor Attendorenstraat 36 (34649-2019) activiteit
bouwen verzenddatum 4 juni 2019
Milheeze:
- oprichten van een berging, Egelmeer 1 (2385-2019) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 3 juni 2019
- plaatsen van een dakkapel, Millekens 12 (33172-2019) activiteit bouwen verzenddatum
27 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen van rechtswege
Elsendorp:
- bouwen brandwerendheidsvoorziening bij houtkachels verwarming, Keizersberg 36
(24257-2018) activiteit bouwen verzenddatum 27 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.
___________________________________________________________________

Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Gemert:
- uitbreiden van een school en het vestigen van een kinderopvang, Pandelaar 37 (24702019) activiteit brandveilig gebruik verzenddatum 29 mei 2019
Op de ontwerpbeschikking zijn wel 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:
Bakel:
− uitbreiden van het bedrijf met een opslagruimte, Hooieeuwsels 9 (31250-2019) activiteit
milieu verzenddatum 15 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

