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 22 augustus 2012
Serviliusstraat te Weert, gem. Weert, twee algemene invalidenparkeerplaatsen, 14 aug 2012 (35)
Roermondseweg 115, van Velthoven L.H.P.M., nieuwe exploitant horeca inrichting, 22 augustus 2012,
(25)
Roermondseweg 13, Kasnadi, S.E., nieuwe exploitant horeca inrichting, 22 augustus 2012, (25)
Muntpassage 49, Weert, het maken van een nieuwe indeling in het filiaal, aanbrengen van nieuwe
handelsreclame en het plaatsen van nieuwe condensors, 1 augustus 2012 (72)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(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.
(35) Verkeersbesluit in het kader van de Wegenverkeerswet 1994
Het besluit 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 na de dag van deze bekendmaking kunt u op grond van
hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken,
gedurende zes weken bezwaar indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kunt u 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.
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(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.
Concept voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied 2011 nog ter inzage tot 31 augustus
Het concept voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied is gereed. Daarom is het door de gemeente op
de website geplaatst. U kunt het inzien via www.weert.nl/bestemmingsplannen > voorontwerp >
bestemmingsplan Buitengebied 2011. Tot 31 augustus heeft u de tijd om te reageren op uw eigen
situatie.
Verouderd
Het geldende bestemmingsplan is inmiddels meer dan 10 jaar oud. Daarmee is het verouderd. Daarnaast
hebben er ontwikkelingen plaatsgevonden waarvoor afzonderlijke planologische procedures zijn
doorlopen. Dat zijn er meer dan 100. Om deze ontwikkelingen integraal in het bestemmingsplan op te
nemen is een actualisering van het bestemmingsplan nodig.
Lange voorbereiding
De voorbereiding voor dit bestemmingsplan heeft lange tijd in beslag genomen. Er dient ook met veel
belangen rekening gehouden te worden. Nieuwe inzichten zorgen voor nieuw beleid. Dit heeft gevolgen
voor het bestemmingsplan. Daarnaast is het plan omvangrijk. Het beslaat ongeveer 70% van het
grondgebied van de gemeente.
Proces
Alle reacties die we ontvangen worden beoordeeld en indien nodig worden aanpassingen verwerkt in het
bestemmingsplan. In het 4e kwartaal 2012 wordt het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied in
procedure gebracht. Dan heeft u formeel de mogelijkheid om te reageren, ook op ontwikkelingen van
derden. Ondertussen gaat de gemeente van start met het opstellen van een plan-mer. Dit is nodig om de
gevolgen van het bestemmingsplan voor het milieu in beeld te brengen. Uiterlijk voordat het ontwerp
bestemmingsplan in procedure wordt gebracht dient de plan-mer gereed te zijn. Het kan zijn dat
uitgangspunten, die tot nu toe gehanteerd zijn, dienen te worden bijgesteld, bijvoorbeeld het opnemen
van wijzigingsbevoegdheden voor de uitbreiding van agrarische bedrijven. Wij verwachten dat uiterlijk in
het 2e kwartaal 2013 het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied in procedure kan worden gebracht.
Reageren?
Op de website kunt u lezen hoe u uw eigen situatie op kunt zoeken. Indien u van mening bent dat uw
situatie niet juist is opgenomen, dan kunt u reageren via het reactieformulier. Dit formulier staat bij het
bestemmingsplan op de website.
Vragen?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijk Beleid van de gemeente Weert,
telefonisch bereikbaar via (0495) 575 000.
Weert, 22 augustus 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 (WIZ), mandaat verleend aan
de directeur van de sector Inwoners. Op 8 augustus 2012 heeft deze directeur voor een aantal van deze
besluiten, ondermandaat verleend aan medewerkers van de afdeling WIZ en eerder verleende
ondermandaten ingetrokken. Het gaat onder meer om het besluiten op aanvragen waarin het “Snelloket”
is bevoegd te beslissen, om besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet
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inburgering, de Wet participatiebudget, de Wet Kinderopvang, de Verordening sociaal cultureel fonds 2008
en het aanbieden van een integratievoorziening.
Het besluit van 8 augustus 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, 22 augustus 2012
Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang
In de collegevergadering van 13 juli 2012 is het afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang vastgesteld.
Dit ligt ter inzage van 22 augustus 2012 t/m 3 oktober 2012.
Weert, 22 augustus 2012
Voornemen intrekken aanwijzing als gemeentelijk monument van schuur Maasstraat 27
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 7 augustus 2012 hebben besloten de
aanwijzing van de schuur Maasstraat 27 als gemeentelijk monument in te trekken. Het ontwerpbesluit
met bijlagen ligt ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken, Beekstraat 54 in Weert.
Vanaf 22 augustus tot en met 2 oktober 2012 kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. Deze te
richten aan burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ in Weert.
Weert, 22 augustus 2012
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