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 2 januari 2013
B
Bosbeemd 8, Weert, geheel veranderen van de aanbouw/garage en het plaatsen van een dakkapel, 17
december 2012 (75)
E
Egmondstraat 18 t/m 24, Weert, renoveren van de woningen, 18 december 2012 (72)
Eindhovenseweg (tussen nr. 101 en 103), Weert, , oprichten van een ecoduct, 17 oktober 2012 (76)
G
Gertrudisstraat 3, Weert, oprichten van een woning, 11 december 2012 (72)
Groenewoudlaan 4, Weert, wijzigen van de gevelpui, 12 december 2012 (72)
Groenewoudlaan 4A, Weert, wijzigen bestemming loods, 12 december 2012 (72)
J
Johanna van Meursstraat 3 t/m 43, Weert, renoveren van de woningen, 18 december 2012 (72)
K
Kransakker 12, Weert, diverse wijzigingen t.o.v. eerder verleende omgevingsvergunning, 20 december
2012 (75)
L
Leliestraat 14, Weert, oprichten van een carport, 18 december 2012 (75)
M
Molenstraat 1, Weert, Pizzeria de Munt B.V., melding brandveilig gebruik, 2 januari 2012 (68)
Monseigneur Nolensstraat 1C, Stramproy, splitsen van de bovenwoning, 14 december 2012 (75)
N
Nassaulaan 4, Weert, bouwen van een tuinmuur, 19 december 2012 (72)
O
Oude Laarderweg 6, Weert, bouwen van een garage, 20 december 2012 (75)
Oudenakkerstraat 11, Weert, uitbreiden van het woonhuis en wijzigen van de gevel, 21 december 2012
(75)
R
Rietstraat ongenummerd, Weert, plaatsen van schietbomen met kogelvangers, 3 januari 2013
Ringbaan West 15, Weert, aanbouwen van een AGF cel, 14 december 2012 (72)
Roermondseweg 5, Weert, plaatsen van een rolpoort (73)
S
St. Jozefslaan 102, Weert, plaatsen van een ballenvanger, 21 december 2012 (75)
Suffolkweg 24, Weert, oprichten van twee dakkapellen, 20 december 2012 (72)
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V
Victor de Stuersstraat 43, Weert, plaatsen van een kelder en een aanbouw (wijziging verleende
vergunning) (73)
W
Watermolenweg 3, Weert, bouwen van een varkensstal, (73)
Weijerkesweg 5, Weert, T.J.L. Lemmers, gedeeltelijke intrekking van omgevingsvergunning voor de
activiteit milieu voor een paarden-, rundvee- en varkenshouderij, 2 januari 2012 (76)
Wilhelminasingel 10, Weert, wijzigen bestemming naar amusementscenter, 17 december 2012 (75)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(68) Melding art. 2.12.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Deze publicatie dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel
worden gereageerd. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit het Gebruiksbesluit.
(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.
(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. ’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. ’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.

Ontwerp omgevingsvergunning Rietstraat ongenummerd, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 3 januari 2013 gedurende zes
weken, dat wil zeggen tot en met 13 februari 2013, bij het loket Ruimtelijke Zaken in het stadhuis,
Beekstraat 54, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning Rietstraat ongenummerd met
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bijbehorende ruimtelijke onderbouwing en tekeningen. Het plan heeft betrekking op het plaatsen van 2
schietbomen met kogelvanger(s) en een funderingsplaat. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.PBRietstraatong-ON01. Het plan ligt tevens ter inzage in de openbare bibliotheek aan de
Wilhelminasingel 250 te Weert en is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het plan kunnen door eenieder gedurende
bovengenoemde termijn worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,
Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u
een afspraak maken via tel. 0495-575 221.
Weert, 2 januari 2013
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 december 2012 de Verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden 2012 vastgesteld. Hierin worden de vergoedingen en secundaire
voorzieningen van wethouders, raadsleden en commissieleden geregeld. Het besluit treedt in werking op
3 januari 2013.
De Verordening ligt met ingang van heden gedurende een maand ter inzage bij het infocentrum in het
stadhuis.
Weert, 2 januari 2013
Verordening op de rekenkamer gemeente Weert 2012
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 12 december 2012 de Verordening op de rekenkamer
gemeente Weert 2012 vastgesteld. Hierin worden geregeld de interne procedures, de benoeming van
leden, de vergoedingen, de ambtelijke ondersteuning en de terugkoppeling over de rapportages. Het
besluit treedt in werking op 3 januari 2013.
De Verordening ligt met ingang van heden gedurende een maand ter inzage bij het infocentrum in het
stadhuis.
Weert, 2 januari 2013
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2012 de
Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 heeft vastgesteld. Tevens heeft
men ingestemd met de notitie Uitwerking Kanteling in Weert, inclusief concept plan van aanpak. Met
ingang van 1 januari 2013 is de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012
ingetrokken.
Waar gaat het over?
In de Notitie Uitwerking de Kanteling in Weert staat beschreven hoe we in Weert mensen gaan
compenseren die als gevolg van leeftijd of beperking belemmeringen ondervinden bij het functioneren in
het huishouden, bij het zich in en om de woning verplaatsen, bij het zich lokaal verplaatsen per
vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en sociale verbanden aangaan. Om te kunnen
kantelen is een nieuwe verordening nodig. Belangrijkste wijziging is dat in de nieuwe verordening de
inkomensgrens niet meer voorkomt. Deze inkomensgrens wordt in de praktijk al niet meer toegepast,
omdat dit niet meer mag. Dit is al gepubliceerd op de website.
De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert 2013 ligt voor u gedurende een
maand ter inzage bij het infocentrum van het stadhuis en wordt eveneens opgenomen in het
verordeningenbestand, dat via de gemeentelijke website te raadplegen is.
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Weert, 2 januari 2013
Aanpassing vestigingsbeleid coffeeshops
De burgemeester van Weert maakt bekend dat hij op 10 december 2012 de beleidsregels voor de
vestiging van coffeeshops heeft gewijzigd.
Daarbij blijft het maximumaantal coffeeshops van 2 hetzelfde, evenals het vestigingsgebied voor
coffeeshops.
De bij de vestiging in acht te nemen afstand tot scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs is gewijzigd van 350 meter in 250 meter.
Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
Het ligt 1 maand voor u ter inzage bij de balie Ruimtelijke Zaken (open van 9 tot 12.30 uur) in het
stadhuis, Beekstraat 54 te Weert
Weert, 2 januari 2013
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