Het College van Burgemeester en Wethouders
(B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen
of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd,
verleend of ingetrokken, maatregelen zijn
getroffen of beslissingen worden voorgenomen.

(Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat kan veel
misverstanden voorkomen.
Postadres gemeente Weert
Als u schriftelijk wilt reageren, zienswijzen, bedenkingen of
bezwaar wilt indienen dient u uw reactie te richten aan het
college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus
950, 6000 AZ Weert.

Verklaring
Betekenis van het cijfer tussen haakjes achter de
melding: dit cijfer verwijst naar het soort beslissing
(vet gedrukte tekst) en de wettelijke mogelijkheden om
te reageren (niet-vet gedrukte tekst). Let op: soms
hoort de tekst over de wettelijke mogelijkheden om te
reageren bij meerdere soorten beslissingen.

Meer informatie
Gemeente Weert, stadhuis, Beekstraat 54, tel. (0495) 575
000.
Openingstijden: www.weert.nl/openingstijden

Woensdag 30 mei 2012
A

Aletta Jacobsstraat 28, Weert, het oprichten van een overkapping/carport, 22 mei 2012 (75)
B
Bassin 8, van Herten, T.H.W., nieuwe exploitant horeca inrichting, 30 mei 2012 (25)

Biest 66, Weert, plaatsen van een steiger, 11 mei 2012 (72)
E
Emmasingel 8, Weert, plaatsen hoogwerker, 11 mei 2012 (72)
G
Groothulsterweg 3, Weert, Verhagen Heesch BV, omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor een
varkenshouderij, 30 mei 2012 (77)
H
Heerweg en Rakerstraat Weert, ontwerpbesluit onttrekking delen van deze wegen aan openbaar verkeer,
15 mei 2012 (30)
L
Laarveld kavelnummer 155 t/m 158, Weert, oprichten van 4 halfvrijstaande woningen, 24 mei 2012 (75)
M
Maasstraat 14, Weert, plaatsen glazen deur voor bestaande voordeur en aanbrengen gevelbanier en
verlichting op gevel, 15 mei 2012 (72)
Middelstestraat 77-79, Weert, Stichting Kinderopvang Humanitas, omgevingsvergunning activiteit gebruik
voor het brandveilig gebruik bouwwerk, 30 mei 2012 (76)
Molenstraat 1, Weert, plaatsen nieuwe deur, 16 mei 2012 (75)
Monseigneur Nolensstraat 1C, Stramproy, splitsen van de bovenwoning, 9 mei 2012 (72)
R
Rakerstraat en Heerweg Weert, ontwerpbesluit onttrekking delen van deze wegen aan openbaar verkeer,
15 mei 2012 (30)
Ringbaan Oost 20, Weert, plaatsen van gevelpanelen, 14 mei 2012 (72)
Ringbaan West 15, Weert, bouwen Lidl supermarkt (wijziging verleende vergunning), 21 mei 2012 (75)
Roermondseweg 145, Weert, De Fruithal (E. Princen), melding op grond van het Besluit Landbouw
milieubeheer voor uitbreiding van de inrichting, 30 mei 2012 (20)
Roermondseweg ongenummerd, Weert, kappen van 3 eiken, 14 mei 2012 (72)
S
Seelenstraat 7, Weert, plaatsen van een steiger, 9 mei 2012 (72)
Smeetjeshofstraat 22, Weert, plaatsen van een dakkapel, 12 mei 2012 (72)
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Soutsweg ongenummerd, Stramproy, plaatsen van een woonunit, 22 mei 2012 (75)
V
Van Goghlaan 15, Weert, kappen van 7 bomen, 14 mei 2012 (72)
Veldstraat 85, Stramproy, G.A.B. Houben, intrekking omgevingsvergunning activiteit milieu voor een
vleeskuiken- en varkenshouderij, 30 mei 2012 (77)
Vrouwenhof kavelnummer 13 Weert, oprichten van een woonhuis, 22 mei 2012 (75)

VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(20) Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling)
De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum bij de balie Ruimtelijke zaken op werkdagen
van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. ‘s Middags of ‘s avonds is inzage
uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000. Deze publicatie en ter inzage legging dient alleen ter
kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel worden gereageerd. Er gelden de
door het ministerie van VROM uitgevaardigde algemene milieuregels.
(25) Aanvraag Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning
De burgemeester maakt en/of burgemeester en wethouders maken bekend, elk voor zover het hun
bevoegdheden betreft, dat een aanvraag voor een exploitatievergunning is binnengekomen of een
aanvraag voor een drank- en horecavergunning.
Deze aanvragen en ontwerpbesluiten liggen vanaf genoemde datum gedurende twee weken ter inzage in
kamer 219 van het stadhuis. Binnen de inzagetermijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen tegen
het voorgenomen besluit kenbaar worden gemaakt. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als
schriftelijk worden ingediend.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de burgemeester (bij een exploitatievergunning) of aan het
college van Burgemeester en wethouders (bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning).
Mondelinge zienswijzen kunt u melden in kamer 219 van het stadhuis op werkdagen van 9.00 tot 12.30
uur.
(30) Ontwerpbesluit tot onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer in het kader van de
Wegenwet
Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs
nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de balie
Ruimtelijke zaken in het stadhuis aan de Beekstraat 54 te Weert. Met ingang van de dag waarop het
ontwerp ter inzage wordt gelegd kunnen belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen over het
ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden
ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak. In beginsel staat alleen
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend na besluit beroep open op de rechter.
(72) Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage voor het geven
van een zienswijze of het aantekenen van bezwaar of beroep. U kunt de aanvraag wel inzien bij de balie
Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur.
(75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
bij de balie Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot
19.30 uur. ’s Middags of ’s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na
genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw
naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het
bezwaar en een ondertekening.

2

Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond,
sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder
schorsing) te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
(76) Ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum
gedurende zes weken ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op
donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. ’s Middags of ’s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na
afspraak via tel. 575 000. Gedurende deze termijn kan eenieder zienswijzen naar voren brengen. De
zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen
alleen worden ingediend op afspraak via tel. 575 000.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als
ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
(77) Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
bij de balie Ruimtelijke zaken, op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 tot
19.30 uur. ’s Middags of ’s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575 000.
De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de
ontwerpbeschikking.
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
Beroep kan worden ingesteld zes weken vanaf de dag na de dag van ter inzage legging. De beschikking
wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat
verzoek is beslist.
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus
950, 6040 AZ Roermond). Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ
Roermond).

Nieuwe nevenfunctie wethouder Coolen
Per 1 maart 2012 heeft wethouder H.W.J. Coolen een nieuwe (functiegerelateerde) nevenfunctie aanvaard
als lid van de Commissie voor Regionaal Overleg voor de luchthaven Budel (CROBD).
Bijbehorende informatie ligt vanaf vandaag, 4 weken voor u ter inzage bij balie Ruimtelijke Zaken in het
stadhuis, Beekstraat 54 te Weert. De nevenfuncties van de leden van het college zijn ook digitaal te
raadplegen via de gemeentelijke website, www.weert.nl via Bestuur&Organisatie / college B&W.
Weert, 30 mei 2012
Artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Weert maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid, van de Wet milieubeheer
bekend dat de volgende beslissing is genomen.
Op grond van categorie 14 van onderdeel D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 geldt bij het
oprichten/uitbreiden/wijzigen van een inrichting met 40.000 of meer plaatsen voor hennen de merbeoordelingsplicht. Er dient dan te worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen die
het noodzakelijk maken dat een milieueffectrapportage wordt opgesteld.
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Pluimveebedrijf Wallenhof B.V., Heltenbosdijk 6b, 6006 RZ te Weert is voornemens op het perceel
Heltenbosdijk 6b te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie AG, nummers 364 en 1869 (ged.)
een pluimveebedrijf uit te breiden c.q. te wijzigen waarbij stal 4 wijzigt waarbij 42.000 leghennen zullen
worden gehuisvest. Er doen zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voor die het opstellen van een
milieueffectrapportage vragen. Op 14 mei 2012 is besloten dat er voor de voorgenomen
uitbreiding/wijziging geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.
De beslissing kan met ingang van 31 mei 2012 worden ingezien in het gemeentehuis van Weert bij
Ruimtelijke zaken / het loket vergunningen bouwen en milieu op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en
donderdagavond van 17.00 tot 19.30 uur. Op de andere tijdstippen is inzage uitsluitend mogelijk na
afspraak via telefoonnummer (0495) 575 000.
Weert, 30 mei 2012
Wijziging verordeningen en beleid afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening in verband met de
wijziging van de Wet werk en bijstand
Aanleiding.
In verband met de wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en het verdwijnen van de Wet
investeren in jongeren (WIJ) per 1 januari 2012 zijn een aantal verordeningen en beleidsregels opnieuw
vastgesteld.
Collegebesluit
Het college heeft op 13 maart 2012 enkele beleidsregels opnieuw vastgesteld. De oude beleidsregels zijn
bij dat besluit ingetrokken. Tevens is, door het vervallen van de WIJ, het besluit genomen de
beleidsregels WIJ in te trekken. De nieuw vastgestelde beleidsregels treden, met terugwerkende kracht,
vanaf 1 januari 2012 in werking.
Raadsbesluit.
De gemeenteraad van Weert heeft op 18 april 2012 ingestemd met voorstel van het college van
burgmeester en wethouders van Weert van 13 maart 2012, tot vaststelling van enkele verordeningen. De
oude verordeningen zijn bij dat besluit ingetrokken. De verordeningen treden, met terugwerkende kracht
vanaf 1 januari 2012 in werking.
Wat kunt u hier lezen?
Wij doen in deze bekendmaking mededeling van de vastgestelde verordeningen en beleidsregels.
Ter inzage legging.
Het raads- en collegebesluit, inclusief de vastgestelde verordeningen en beleidsregels (inclusief
toelichting) liggen gedurende twaalf weken, gerekend vanaf de dag van deze bekendmaking, ter inzage
bij balie Ruimtelijke Zaken, Beekstraat 54 te Weert (gemeentehuis).
Overzicht van de vastgestelde verordeningen en beleidsregels:
Maatregelverordening Weert 2012,
Re-integratieverordening Weert 2012,
Toeslagenverordening Weert 2012,
Verordening categoriale bijzondere bijstand Weert 2012,
Verordening cliëntenparticipatie Weert 2012,
Verordening langdurigheidstoeslag Weert 2012,
Verordening sociaal cultureel fonds 2012.
Beleidsregels BUIG
Beleidsregels langdurigheidstoeslag Weert 2012
Beleidsregels terugvordering WWB 2012
Weert, 30 mei 2012
Handhavingsbeleid coffeeshops
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De burgemeester van Weert maakt bekend, dat op 14 mei 2012 door hem een nieuw handhavingsbeleid
ten aanzien van coffeeshops is vastgesteld.
Het beleid bevat sancties die worden toegepast indien de exploitanten van de coffeeshops in Weert de
gedoogcriteria niet naleven.
De beleidsregels liggen vanaf heden voor een ieder gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van
ruimtelijke zaken op de begane grond van het stadhuis, Beekstraat 54 te Weert.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.
Weert, 30 mei 2012
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