Vergunningen
Wilt u stukken inzien? Neem dan contact met ons op. Wij sturen u de stukken dan per mail toe.
Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift
indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen
gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in
het gemeentehuis in te zien.
___________________________________________________________________
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
(omschrijving is rechtstreeks overgenomen zoals bij aanvraag is ingediend)
Bakel:
- uitbouwen van bestaande woning, Groenveld 19 (75919-2021) activiteit bouwen
ingekomen 7 oktober 2021
- realiseren van een dakraam Julianastraat 2 (76199-2021) activiteit bouwen ingekomen
9 oktober 2021
- aanpassing en actualisering nieuwbouw varkenshouderij, Mathijseind 10 (77024-2021)
activiteiten bouwen en milieuneutraal veranderen ingekomen 12 oktober 2021
De Mortel:
- realiseren van een tuinhuis, Paashoefsedijk 21 (78086-2021) activiteit bouwen
ingekomen 15 oktober 2021
- verbouwen van woning, Heikampseweg 23 (78075-2021) activiteiten bouwen en
handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 15 oktober 2021
Elsendorp:
- bouwen van een berging/overkapping, De Grootstraat 5 (76836-2021) activiteit bouwen
ingekomen 12 oktober 2021
Gemert:
- kappen van een boom, Bisonstraat ter hoogte van nr. 119 (75732-2021) activiteit
kappen ingekomen 7 oktober 2021
- woning brandveilig maken, Sparrenweg 5 (77159-2021) activiteit bouwen ingekomen 13
oktober 2021
- aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem, De Stroom 1 (79011-2021) activiteit
aanleggen bodemenergiesysteem ingekomen 20 oktober 2021
Milheeze:
- kappen van 9 bomen, Ottendijk ong. (77061-2021) activiteit kappen ingekomen 12
oktober 2021
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
Bakel:
- herbouwen van het bijgebouw, Nuijeneind 5 (54155-2021) activiteit het (ver)bouwen
van een bouwwerk verzenddatum 18 oktober 2021
De Rips:
- bouwen van een nieuwe stal en het houden van dieren in betreffende stal, Blaarpeelweg
18f (35336-2021) activiteit milieu verzenddatum 18 oktober 2021
Milheeze:
- oprichten van een bijgebouw, Kreijtenberg 3 (63041-2021) activiteiten bouwen en
monumenten verzenddatum 19 oktober 2021

___________________________________________________________________
Ontwerpbeschikking intrekken omgevingsvergunning uitgebreide procedure
De Rips:
- geheel intrekken van een omgevingsvergunning voor het houden van varkens,
Jodenpeeldreef 5 (48529-2021) activiteit milieu verzenddatum 22 oktober 2021
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie een
gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes weken ter
inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij het college van
burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). Vanwege de maatregelen
rondom het coronavirus vragen wij u dit schriftelijk te doen. De zienswijze moet worden
ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht en de gronden van de zienswijze.
Mocht het echt niet anders kunnen, dan kunt u een afspraak maken om een mondelinge
zienswijze in te dienen.
Wilt u mondeling een zienswijze inbrengen? Dit kan als u een afspraak maakt.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
De Mortel:
- verbouwen van de sleufsilo tot loods, Dr. de Quayweg 12 (49254-2021) activiteit
bouwen verzenddatum 14 oktober 2021
- bouwen van een woning met aanbouw, Leijgraafhof 35 (70867-2021) activiteit bouwen
verzenddatum 21 oktober 2021
Gemert:
- realiseren van een carport, President Verpoortenstraat 15 (62917-2021) activiteit
bouwen verzenddatum 19 oktober 2021
- vellen van 1 boom, Bisonstraat t.h.v. nr. 119 (75732-2021) activiteit kappen
verzenddatum 19 oktober 2021
- renoveren van de boerderij, Sportlaan 4 (61483-2021) activiteit bouwen verzenddatum
21 oktober 2021
- transformatie van bestaande commerciële ruimte naar een sociale huurwoning, Haageijk
10b (55701-2021) activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 21
oktober 2021
- plaatsen van omvormers voor zonnepanelen, Oost-Om 29 (69602-2021) activiteit
bouwen verzenddatum 21 oktober 2021
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.
___________________________________________________________________

Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
Bakel:
- renovatie van het rioolgemaal, Dakworm 1d (65210-2021) activiteitenbesluit
milieubeheer verzenddatum 19 oktober 2021
De Mortel:
- plaatsen van een bovengrondse dieseltank in de mediatoren en het verwijderen van een
ondergrondse dieseltank, Hemelsbleekweg 15 (52501-2021) activiteitenbesluit
milieubeheer verzenddatum 21 oktober 2021
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

