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:
- bouwen van een rijhal, Mathijseind 12 (86171-2021) activiteit bouwen ingekomen 16
november 2021
Gemert:
- kappen van een paardenkastanje, Koksedijk 21 (85988-2021) activiteit kappen
ingekomen 15 november 2021
- realiseren van een tijdelijke bouwinrit, Ridderplein 17 (86560-2021) activiteiten
handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, uitrit aanleggen of
veranderen en werk of werkzaamheden uitvoeren ingekomen 17 november 2021
- realiseren van een dakkapel, Kattestart 49 (87455-2021) activiteit bouwen ingekomen
20 november 2021
- realiseren van een bijgebouw, inrit en schuilgelegenheid dieren, Wijnboomlaan 14
(87446-2021) activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening) ingekomen 19 november 2021
- vervangen van een lijkenhuisje, Binderseind - Nonnengang ong. Gemert M 4641
(87975-2021) activiteit bouwen ingekomen 22 november 2021
- realiseren van een hellingbaan, Binderseind - Nonnengang ong. Gemert M 4641
(87977-2021) activiteit bouwen ingekomen 22 november 2021
- uitbreiden van een woonwagen, Viool 46 (88446-2021) activiteit bouwen ingekomen 24
november 2021
Handel:
- realiseren van een schansmuur, Boekelseweg 28 (85580-2021) activiteiten bouwen en
werk of werkzaamheden uitvoeren ingekomen 14 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.
___________________________________________________________________
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Elsendorp:
- verbouwen van de woning, Paradijs 75 (66863-2021) activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 24 november 2021
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
De Mortel:
- vergroten van woning en het oprichten van een overkapping en bijgebouw,
Heikampseweg 23 (78075-2021) activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan
verzenddatum 22 november 2021
De Rips:
- realiseren van een tijdelijke kaasmakerij, Burgemeester v.d. Wildenberglaan 50 (683782021) activiteit afwijken bestemmingsplan verzenddatum 22 november 2021

Gemert:
- uitbreiden van de woning, Macropediusplantsoen 17 (84638-2021) activiteit bouwen
verzenddatum 22 november 2021
- aanleggen van een glasvezel tracé, van Koksedijk 25 tot de Boekelseweg (63022-2021)
activiteit aanleggen verzenddatum 25 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.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunning beperkte milieutoets
De Rips:
- gehele intrekking van de omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van
vleesvarkens, Landmeter van Beurdenweg 5 (63153-2020) activiteit milieu
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.
___________________________________________________________________
Milieumeldingen
De volgende bedrijven hebben zich gemeld, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen
aanbrengen:
Bakel:
- oprichten van een inrichting voor het beoefenen van sport, Geneneind 2C (67638-2021)
activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 22 november 2021
- veranderen van een paardenhouderij en paardentransportbedrijf, Mathijseind 1a (372442021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 18 november 2021
De Mortel:
- buiten gebruik stellen van het mestbassin, Bakelseweg 63 (71789-2021)
activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 24 november 2021
De Rips:
- stoppen met het houden van schapen binnen het bestaand akkerbouwbedrijf,
Kruisberglaan 13 (84561-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 23
november 2021
Elsendorp:
- buiten gebruik mestsilo en wijziging veebezetting (aantal rundvee en schapen blijft gelijk,
toename paarden), Stichtingseweg 41 (62759-2021) activiteitenbesluit milieubeheer
verzenddatum 29 november 2021
Handel:

-

wijzigen van de huisvestingunits voor seizoenarbeiders, Boekelseweg 33 (61569-2021)
activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 25 november 2021

Milheeze:
- oprichten van een garagebedrijf, Nachtegaal 3 (68715-2021) activiteitenbesluit
milieubeheer verzenddatum 22 november 2021
- tijdelijk plaatsen van een woonunit voor een periode van maximaal 5 jaar, Peeldijk 3
(65178-2021) activiteitenbesluit milieubeheer verzenddatum 24 november 2021
- bouw van een loods, Bankert 15 (33025-2021) activiteitenbesluit milieubeheer
verzenddatum 24 november 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

