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 een ruwe berk, Kuundertseheide ong. (27456-2019) activiteit kappen
ingekomen 18 april 2019
− plaatsen van 2 toegangspoorten, Grotel 7 (29250-2019) activiteit bouwen ingekomen
25 april 2019
− oprichten van een overkapping, Auerschootseweg 24 (29853-2019) activiteit bouwen
ingekomen 28 april 2019
De Mortel:
− plaatsen van een tijdelijke zonneboiler, Welpenheuvel 13 (29422-2019) activiteit
bouwen ingekomen 25 april 2019
De Rips:
− oprichten van een woning met bijgebouw, Ripsestraat tussen nr. 27 en 29 (28133-2019)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan ingekomen 23 april 2019
Gemert:
− verduurzamen van 10 woningen, Prelaat Penningsstraat 28, 30, 32, 34, 36, 38 en
Poirtershoek 21, 23, 25, 27 (28214-2019) activiteit bouwen ingekomen 23 april 2019
− kappen van een treurwilg, Ripskant ong. (27463-2019) activiteit kappen ingekomen
18 april 2019
− verbouwen en vergroten van een woning, Heuvel 57 (27617-2019) activiteit bouwen
ingekomen 19 april 2019
− verlengen van de jongeren ontmoetingsplek, Sportlaan nabij skatebaan (29252-2019)
activiteit bouwen ingekomen 25 april 2019
− oprichten van een aanbouw, Vonder 12 (28856-2019) activiteit bouwen ingekomen
24 april 2019
− renoveren van een monumentaal pand, Ridderplein 33 (28919-2019) activiteit
handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten ingekomen 24 april 2019
− plaatsen van een tuinhuis, Horst 66 (29780-2019) activiteit bouwen ingekomen
26 april 2019
Handel:
− vervangen van reclame geldautomaat, O.-L.-Vrouwestraat 57 (27764-2019) activiteit
bouwen en reclame ingekomen 19 april 2019
Milheeze:
− bouwen van een bijgebouw, Peeldijk 26 (27848-2019) activiteit bouwen ingekomen
23 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

De Rips:
− kappen van een boom, Lambertweg 3 (12639-2019) activiteit kappen verzenddatum
25 april 2019
Milheeze:
− oprichten van een berging, Egelmeer 1 (2385-2019) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 23 april 2019
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
− voor de aanvullende/aangepaste aanvraag m.b.t. het renoveren van een rijksmonument.
De vergunning wordt verleend in samenhang met eerder verleende vergunning nr. 168292018 d.d. 29 oktober 2018. Dorpsstraat 1 (4378-2019) activiteit bouwen en
monumenten verzenddatum 23 april 2019
− tijdelijk uitbreiden van een kindcentrum voor een periode van 10 jaar, Schoolstraat 35
(14393-2019) activiteit bouwen verzenddatum 30 april 2019
De Mortel:
− uitoefenen van een aan huis gebonden beroep, Milschot 50 (26080-2018) activiteit
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 25 april 2019
Gemert:
− oprichten van een schutting, Deelvoort 16 (23099-2019) activiteit bouwen
verzenddatum 23 april 2019
− oprichten van een garage met carport, Bisonstraat 12 (19843-2019) activiteit bouwen
en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 29 april 2019
− oprichten van een bijgebouw, Dr. Douvenstraat 13 (19541-2019) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 26 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.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bakel:
− bouwen van een loods, Neerstraat 10 (15180-2018) activiteit bouwen, afwijken
bestemmingsplan, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
verzenddatum 29 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.
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

