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 08-08-2012
C
Castertweg 20, Weert, bouwen van een loods, 2 augustus 2012 (75)
D
Dijkerstraat 25, Weert, verbouwen van de woonboerderij, 31 juli 2012 (75)
H
Heltenbosdijk 1, Weert, tijdelijk plaatsen van een woonunit, 29 juni 2012 (76)
Houtbroek 2, Stramproy, plaatsen van een nieuw raam en dakbeschot, 31 juli 2012 (75)
Hoverveld 15, Stramproy, plaatsen van een luifel, 2 augustus 2012 (75)
I
Industrieweg 24, Stramproy, bouwen van een kantoor, 2 augustus 2012 (75)
K
Keenterstraat 77, Weert, uitbreiden van de woning, 31 juli 2012 (75)
L
Lochtstraat 26R, Stramproy, renoveren van vakantiehuisjes, 2 augustus 2012 (75)
M
Maasstraat 14, Weert, plaatsen glazen deur voor bestaande voordeur en aanbrengen gevelbanier en
verlichting op gevel, 30 juli 2012 (75)
Magdalenastraat 1, Weert, bouwen van een garage, 27 juli 2012 (72)
S
Sint Maartenslaan ongenummerd, Stramproy, planten van ongeveer 200 bomen, 25 juli 2012 (72)
T
Truppertstraat 11, Weert, plaatsen van een erker, 2 augustus 2012 (75)
W
Walramstraat 12, Weert, plaatsen van een carport, 31 juli 2012 (75)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(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.
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(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.
(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.
Weert, 8 augustus 2012
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