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 3 oktober 2012
D
Dijkerpeelweg 7, Weert, A. Jongebreur-van Melick, intrekking omgevingsvergunning activiteit milieu voor
een varkens- en rundveehouderij, 3 oktober 2012 (77)
Dijkerstraat 36, Weert, P.M.M. Zentjens, gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning activiteit milieu
voor een varkenshouderij, 3 oktober 2012 (77)
E
Emmasingel 16, Weert, plaatsen van een lift/pannenlift, 27 september 2012 (72)
Emmasingel 16, Weert, plaatsen van een lift/pannenlift, 27 september 2012 (75)
G
Graafschap Hornelaan 159, Weert, veranderen van de gevelpanelen, 25 september 2012 (75)
Graafschap Hornelaan ong., Weert, Koeriersdienst Steuten V.O.F., melding op grond van het
Activiteitenbesluit voor een koeriersdienst, 3 oktober 2012 (20)
H
Heerweg en Rakerstraat te Weert, gem. Weert, onttrekken van delen van de Heerweg en Rakerstraat aan
het openbaar verkeer, 26 sept 2012 (34)
Heltenbosdijk 12, Weert, Pluimveebedrijf Kunnen, omgevingsvergunning voor de activiteit milieu voor een
pluimveebedrijf, 3 oktober 2012 (76)
K
Keenterstraat 98, Weert, F.M.M. van Lierop, gedeeltelijke intrekking van omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu voor een varkenshouderij, 3 oktober 2012 (76)
Kettingdijk 1, Weert, bouwen van een werktuigenstalling en sorteerruimte, 26 september 2012 (75)
L
Laarveld kavelnummer 143, Weert, gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning voor het
oprichten van 12 woningen, 14 september 2012 (79)
Laarveld kavelnummer 18, Weert, oprichten van een woning, 27 september 2012 (75)
Laarveld kavelnummer 7, Weert, intrekking van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een
woning, 18 september 2012 (79)
Laarveld kavelnummer 89, 90 en 92, Weert, uitbreiden/aanbouwen aan de achter- en zijgevel van de
woningen (73)
P
Pleunenweg 3, H. Peters, melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor een
akkerbouwbedrijf, 3 oktober 2012 (20)
Pleunenweg 3, Weert, bouwen van een loods (73)
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R
Rietstraat 2, Weert, plaatsen van een promotiebord, 14 september 2012 (76)
T
Truyenhoekweg 15a, Weert, W. Frenken, melding op grond van het Besluit landbouw milieubeheer voor
een landbouwbedrijf, 3 oktober 2012 (20)
W
Wijffelterbroekdijk 29, Weert, J.L.H. Laveaux, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor een
propaantank, 3 oktober 2012 (20)
Wijffelterbroekdijk 51, Weert, Mts Smeets-Lenders, melding op grond van Besluit landbouw milieubeheer
voor een melkveehouderij, 3 oktober 2012 (20)

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.
(34) Besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer in het kader van de Wegenwet
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 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
terinzagelegging is gedurende zes weken beroep mogelijk bij de Rechtbank te Roermond, sector
bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) voor:
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht;
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen als bedoeld
in artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren te hebben gebracht tegen het
ontwerpbesluit.
Degene die beroep heeft ingesteld 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.
(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.
(73) Beschikking verlengen beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
of uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn van de aanvraag te verlengen met een termijn van
maximaal 6 weken.
(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
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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.
(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).
(79) Verzoek (gedeeltelijke) intrekking vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(reguliere voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verzoek voor het (gedeeltelijk) intrekken van een
omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het ingediende verzoek 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.

Vastgestelde bestemmingsplannen
‘Koelebeemdweg 7’, Weert
‘Kazernelaan-Havenweg’, Weert
‘Kazernelaan 126’, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening de
volgende besluiten van 27 juni 2012 van de gemeenteraad bekend:
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•
•

•

Het bestemmingsplan ‘Koelebeemdweg 7’ met bijbehorende toelichting is ongewijzigd vastgesteld. Het
bestemmingsplan omvat het bouwen van een woning. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.BPKoelebeemdwg-VA01.
Het bestemmingsplan ‘Kazernelaan-Havenweg’ met bijbehorende toelichting is gewijzigd vastgesteld.
Het plan heeft alleen nog betrekking op de mogelijkheid om middels ontheffing een woning te bouwen
op de hoek Kazernelaan-Havenweg. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.BPKazerneHavenweg-VA01.
Het bestemmingsplan ‘Kazernelaan 126’ met bijbehorende toelichting is ongewijzigd vastgesteld. Het
bestemmingsplan omvat het realiseren van twee woningbouwkavels tussen de Kazernelaan 126 en
130. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPKazerneln126-VA01.

De plannen met bijbehorende stukken liggen vanaf 4 oktober 2012 ter inzage bij het loket Ruimtelijke
Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54 en in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert.
Deze plannen zijn digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/bestemmingsplannen en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten beroep instellen. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na de datum van de
terinzagelegging van deze besluiten. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s-Gravenhage. De
vaststellingsbesluiten van de gemeenteraad treden ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wet ruimtelijke ordening in
werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is
ingediend, treedt het besluit van het desbetreffende plan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Weert, 3 oktober 2012
Voorbereiding bestemmingsplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen
Burgemeester en wethouders delen ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening mee dat
zij voornemens zijn onderstaande bestemmingsplannen voor te bereiden. Ten aanzien van de voornemens
worden geen stukken ter inzage gelegd, kunnen geen zienswijzen worden ingediend en wordt geen
onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Te zijner tijd zal een
(voor)ontwerp van de bestemmingsplannen ter inzage worden gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren
op de plannen. In De Trompetter Land van Weert zal worden aangekondigd wanneer dat is en hoe men
kan reageren.
Bestemmingsplan Kaaskampweg ongenummerd (sportterrein)
Bestemmingsplan Biest 112 (uitbreiden horeca en bouw woning)
Weert, 3 oktober 2012
Controle op het houden van honden
Hondenbelasting
In de gemeente Weert wordt hondenbelasting geheven. Degene die één of meerdere honden houdt is
verplicht hiervan aangifte te doen en hondenbelasting te betalen. Deze week gaat de hondencontrole weer
van start.
Dit betekent dat tussen 08.00 uur en 20.00 uur door hondencontroleurs van een gespecialiseerd bedrijf
huis-aan-huis wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van honden. De hondencontroleurs kunnen zich op
verzoek bekendmaken door het tonen van een legitimatiekaart met pasfoto. Bij de controle worden aan
de deur enkele vragen gesteld over het al dan niet hebben van een hond.
Boete
Als de controleur één of meerdere niet-geregistreerde hond(en) aantreft, wordt aan de deur een
aangiftebiljet ingevuld en moet de houder alsnog hondenbelasting betalen. Gelijktijdig met de aanslag
hondenbelasting kan er ook een bestuurlijke boete worden opgelegd. Deze boete kan aanzienlijk hoger
zijn dan het te betalen bedrag aan hondenbelasting.
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Is de bewoner niet thuis en de controleur heeft het vermoeden dat er één of meerdere honden aanwezig
zijn, dan wordt een aangiftebiljet op het adres achtergelaten gevolgd door een tweede controle.
Aangeven van een hond
U kunt uw hond (alsnog) aanmelden. Wacht daarmee niet te lang. Het is beter dat u de hond heeft
aangegeven voordat de controleur komt. Aangifte kunt u doen met een op het Stadhuis verkrijgbaar
aangifteformulier of te downloaden via de gemeentelijke website. Doe dit tijdig om een boete te
voorkomen.
Aanvullende informatie
Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de medewerkers van de afdeling
Belastingen, tel. (0495) 575747.
Weert, 3 oktober 2012
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