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 11-07-2012
C
Castertweg 20, Castert B.V., melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor een
akkerbouwbedrijf, 11 juli 2012 (20)
E
Edisonlaan 5, Weert, plaatsen en monteren van Ford bedrijfsidentificatie, 3 juli 2012 (75)
Emmasingel/Boerhaavestraat, Weert, bouwen van een kantoor (activiteit aanleg), 4 juni 2012 (75)
I
Irenelaan 66, Weert, uitbreiden van de woning, 2 juli 2012 (72)
L
Laarveld kavelnummer 33, Weert, oprichten van een woonhuis, 3 juli 2012 (75)
Laarveld kavelnummer 89, 90 en 92, Weert, uitbreiden/aanbouwen aan de achter- en zijgevel van de
woningen, 1 juni 2012 (72)
Limburglaan 39, Weert, kappen van een moeraseik, 3 juli 2012 (75)
M
Maaspoort 63A, Weert, plaatsen van gevelreclame, 4 juli 2012 (75)
Maastrichtstraat 13, Weert, verhogen van de nok en plaatsen van een dakkapel, 28 juni 2012 (72)
N
Neelestraat 11, Stramproy, plaatsen van kozijnen, 5 juli 2012 (75)
Nieuwstraat 14, Weert, nieuw aan te brengen dakterras op bestaand bijgebouw, 29 juni 2012 (72)
O
Oelemarkt 5a, Hanna, W.F.M. Ewad, M., nieuwe exploitant horeca inrichting, 11 juli 2012 (25)
R
Rembrandtlaan 20, Weert, kappen van twee dennen, 25 juni 2012 (72)
Rijksweg A2 (Noord) 75, B.V. The American Lunchroom Company, nieuwe exploitant horeca inrichting, 11
juli 2012 (25)
Rijksweg A2 (Zuid) 75, B.V. The American Lunchroom Company, nieuwe exploitant horeca inrichting, 11
juli 2012 (25)
S
Schoordijk 3, Weert, renoveren van de loods, 2 juli 2012 (75)
Seelenstraat 7, Weert, Wulro B.V., omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor een eier- en
productenbedrijf, 11 juli 2012 (78)
Sint Maartenslaan 59, Stramproy, plaatsen van een carport, 5 juli 2012 (75)
V
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Victor de Stuersstraat 43, Weert, plaatsen van een kelder en aanbouw, 5 juli 2012 (75)
W
Weijerkesweg 5, Weert, Lemmers T.J.L., melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor
een paardenhouderij, 11 juli 2012 (20)
Wijffelterbroekdijk 6, bouwen van een tuinbouwloods, 5 juli 2012 (75)
Willemshof 10, Weert, kappen van 2 kerstbomen, 5 juli 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.
(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.
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.
(78) 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 ontwerpbeschikking gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

2

• 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.
• Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
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).
Overige bekendmakingen
Wijziging Brandbeveiligingsverordening
Burgemeester en Wethouders van Weert maken bekend, dat de gemeenteraad op 27 juni 2012 de
Brandbeveiligingsverordening 2010 heeft gewijzigd. Deze wijziging is noodzakelijk in verband met het in
werking treden per 1 april 2012 van Bouwbesluit 2012 en het gelijktijdig hiermee vervallen van het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit), dat hierin opgaat. De gewijzigde
Brandbeveiligingsverordening treedt in werking een dag na de dag van bekendmaking, met
terugwerkende kracht tot 1 april 2012.
Het besluit ligt voor u gedurende 1 maand ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken van het stadhuis,
Beekstraat 54, te Weert.
Weert, 11 juli 2012
Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij bij besluit van 29 mei 2012 hogere
waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder hebben vastgesteld ten behoeve van de vaststelling van het
bestemmingsplan “Paardenhouderijen”. Het genomen besluit houdt verband met de vaststelling van dit
bestemmingsplan. In dit plan zijn mogelijkheden opgenomen voor de bouw van woningen op percelen
gelegen aan de Eindhovenseweg 99A en de Koekoeksweg 18.
Het besluit en de bijbehorende stukken, liggen met ingang van 12 juli 2012 gedurende zes weken ter
inzage bij het loket Ruimtelijke Zaken in het stadhuis op werkdagen van 9.00 tot 12.15 uur.
Door een belanghebbende kan op grond van het bepaalde in artikel 20.1 van de Wet milieubeheer tegen
voornoemd besluit beroep worden ingesteld. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt
zes weken en vangt aan met ingang van 6 juli 2012. Dit is de dag na de datum van de terinzagelegging
van het vastgestelde bestemmingsplan. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s-Gravenhage.
Tevens kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht
een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat
vereist.
Weert, 11 juli 2012
Inspraak op concept “Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele
trouwlocatie”
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Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 3 juli 2012 de concept “Beleidsregels
criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie” hebben vastgesteld. Deze beleidsregels
geven de criteria waaraan een incidentele trouwlocatie moet voldoen om voor een eenmalige aanwijzing
in aanmerking te komen. Inwoners en andere belanghebbenden kunnen met ingang van vandaag tot
donderdag 9 augustus 2012 schriftelijk hun zienswijze over deze concept beleidsregels kenbaar maken bij
burgemeester en wethouders van Weert, t.a.v. afdeling Publiekszaken mevrouw P. Bulk, Postbus 950,
6000 AZ Weert.
De concept “Beleidsregels criteria voor de aanwijzing van een incidentele trouwlocatie” liggen met ingang
van vandaag tot donderdag 9 augustus 2012 voor u ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken in het
stadhuis, Beekstraat 54, te Weert.
Weert, 11 juli 2012
Ondermandaat afdeling Werk Inkomen en Zorgverlening
Op 20 december 2011 hebben burgemeester en wethouders voor het nemen van besluiten die betrekking
hebben op het taakveld van de afdeling Werk, Inkomen en Zorgverlening, mandaat verleend aan de
directeur van de sector Inwoners. Op 3 juli 2012 heeft deze directeur, voor een aantal van deze besluiten
(aanvullend) ondermandaat verleend aan een drietal medewerkers. Het gaat onder meer om besluiten op
grond van de Wet Werk en Bijstand, het Bijstandsbesluit zelfstandigen, de Wet maatschappelijke
ondersteuning, de Wet inburgering, de Wet participatiebudget, de wetten Inkomensvoorziening Oudere
(gedeeltelijk) Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers/Zelfstandigen, de Wet Kinderopvang, de
Verordening sociaal cultureel fonds 2008 en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening.
Het besluit van 3 juli ligt vanaf vandaag zes weken voor u ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken van
het stadhuis, Beekstraat 54, alhier, en treedt daags na publicatie in werking.
Weert, 11 juli 2012
Functies raadsleden en leden Rekenkamer
Ingevolge artikel 12 van de Gemeentewet maken raadsleden openbaar welke andere functies dan het
lidmaatschap van de raad zij vervullen. Dit is bij aantreden geschied. Bij wijzigingen wordt het overzicht
van de nevenfuncties van de raadsleden aangepast.
Voor een actueel overzicht kunt u de website van de gemeente Weert raadplegen: www.weert.nl >
Gemeente & Bestuur > Gemeenteraad > Samenstelling gemeenteraad. U kunt de nevenfuncties ook
raadplegen bij de balie Ruimtelijke zaken van het stadhuis.
Ingevolge artikel 12 en 81e van de Gemeentewet maken voorzitter en leden van de rekenkamer openbaar
welke andere functies dan het voorzitter- of lidmaatschap van de rekenkamer zij vervullen. Dit is bij
aantreden geschied. In de vergadering van 30 mei 2012 heeft de raad mevrouw A.E.L. Denissen op haar
verzoek per 1 maart 2012 ontslag verleend als lid van de rekenkamer en mevrouw I.L. de Pooter
benoemd als lid van de rekenkamer. Bij wijzigingen wordt het overzicht van de nevenfuncties van de
rekenkamerleden aangepast. Voor een actueel overzicht kunt u de website van de gemeente Weert
raadplegen: www.weert.nl > Gemeente & Bestuur > Gemeenteraad > Rekenkamer. U kunt de
nevenfuncties ook raadplegen bij de balie Ruimtelijke zaken van het stadhuis.
Weert, 11 juli 2012
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