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:
- realiseren van een bedrijfsgebouw, Rootvlaas 2 (84396-2021) activiteit bouwen
ingekomen 10 november 2021
De Mortel:
- oprichten van een woning, Bakelseweg 28 (83955-2021) activiteit bouwen ingekomen 8
november 2021
Elsendorp:
- bestemming bedrijfswoning toevoegen, Den Heikop 6 (84365-2021) activiteit handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 9 november 2021
Gemert:
- plaatsen van een dakkapel, Fliere 20 (84527-2021) activiteit bouwen ingekomen 10
november 2021
- uitbreiden van de woning, Macropediusplantsoen 17 (84638-2021) activiteit bouwen
ingekomen 10 november 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Elsendorp:
- tijdelijke opslag van grond, Keizersven 34 (63043-2021) activiteit afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 18 november 2021
Gemert:
- verbouwen van de entree en het bijgebouw, Koksedijk 25 (47941-2021) activiteiten
bouwen en monumenten verzenddatum 16 november 2021
- vellen van 1 boom, Sportlaan (83462-2021) activiteit kappen verzenddatum 18
november 2021
Handel:
- bouwen van een woning met aanbouw, Heerebosch 24 (70885-2021) activiteiten
bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 11 november 2021
Milheeze:
- oprichten van een bijgebouw, Kreijtenberg 3 (63041-2021) activiteiten bouwen,
afwijken bestemmingsplan en monumenten verzenddatum 18 november 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.
___________________________________________________________________
Definitief besluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Gemert:
- intrekking omgevingsvergunning voor de varkenshouderij, Esdonk 45 (36149-2021)
activiteiten milieu en bouwen verzenddatum 17 november 2021
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

