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 10 oktober 2012
H
Heltenbosdijk 1, Weert, tijdelijk plaatsen van een woonunit, 11 oktober 2012 (77)
K
Kroonstraat 1D, Stramproy, maken van een loggia, 2 oktober 2012 (75)
L
Langpoort 9, Weert, plaatsen van een steiger, 1 oktober 2012 (75)
Lochtstraat 0, Stramproy, uitvoeren van boscompensatieverplichtingen en aanleg diverse
landschapselementen, 2 oktober 2012 (75)
M
Maaseikerweg 200, Weert, bouwen van een vervangende berg- en stallingsruimte, 26 september 2012
(72)
N
Nassaulaan 5, Slenders-Groenendaal, A.C. Slenders, C.F. , nieuwe exploitant horeca inrichting, 10 oktober
2012 (25)
Nieuwstraat 23, Weert, uitbreiden van het woonhuis, 5 oktober 2012 (75)
P
Pleunenweg 3, Weert, bouwen van een loods, 2 oktober 2012 (75)
Prinsenhof 7, Weert, renoveren van de buitenschil van de bestaande woning, 25 september 2012 (72)
R
Roermondseweg 126, Weert, plaatsen van drie polyester vlaggenmasten, 1 oktober 2012 (72)
V
Van Goghlaan 33, Weert, kappen van 6 bomen, 4 oktober 2012 (75)
Vogelsbleek 1, Weert, kappen van een rode paardenkastanje, 4 oktober 2012 (75)
W
Willinkhof 3, Weert, verbouwen / uitbreiden van de woning, 26 september 2012 (72)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(25) Aanvraag Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning
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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.
(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).

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
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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, 10 oktober 2012

Besluiten vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij hogere waarden als bedoeld in de Wet
geluidhinder hebben vastgesteld ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan:
1. “Kazernelaan / hoek Havenweg” in verband met de in dit bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid
voor de bouw van een woning;
2. “Koelebeemdweg 7” in verband met de in dit bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid voor de bouw
van een woning;
3. “Kazernelaan 126” in verband met de in dit bestemmingsplan opgenomen mogelijkheid voor de bouw
van twee woningen.
De besluiten en de bijbehorende stukken, liggen met ingang van 4 oktober 2012 gedurende zes weken ter
inzage in het Infocentrum 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 de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit. 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, 10 oktober 2012
Vaststelling van een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 26 september 2012 een wijziging
van de Algemene plaatselijke verordening (APV) heeft vastgesteld.
De wijziging betreft redactionele aanpassingen van de APV en het vervangen van het begrip “weg” door
“openbare plaats” in enkele artikelen, waardoor de daarin opgenomen verbodsbepalingen een bredere
strekking krijgen. Daarnaast wordt het door een aanvulling van het artikel over gebiedsontzeggingen, ook
mogelijk om deze op te leggen aan zgn. drugsrunners en –dealers.
De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking t.w. 11 oktober
2012.
Het besluit ligt voor u gedurende 1 maand ter inzage bij het infocentrum van het stadhuis, Beekstraat 54,
te Weert.
Weert, 10 oktober 2012
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