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 13 maart 2013
A
Amentstraat (diverse percelen), Stramproy, tijdelijk gebruik gronden in mei-juli 2013 voor Oud Limburgs
Schuttersfeest, 14 maart 2013 (77)
Amentstraat 17 en 17a, Stramproy, Vimo Vastgoed, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor de
verandering c.q. uitbreiding van een kantoor- en bedrijfspand, 13 maart 2013 (20)
B
Beltmolen 3, Weert, plaatsen van een dakkapel, 4 maart 2013 (75)
Bisschop Moorsstraat 15, Weert, plaatsen van een dakkapel, 28 februari 2013 (72)
G
Graafschap Hornelaan 204, Weert, plaatsen van een hekwerk met poort, 7 maart 2013 (75)
R
Ringbaan West 15, Weert, het aanbouwen van een AGF cel en het gedeeltelijk veranderen en vergroten
van de plattegrond en het wijzigen van gevels, 7 maart 2013 (75)
S
St. Sebastiaanskapelstraat 15, Weert, F.L. Reijnders, gedeeltelijke intrekking van omgevingsvergunning
voor de activiteit milieu voor een varkenshouderij, 13 maart 2013 (77)
V
Vloedmolenweg (diverse percelen), Stramproy, tijdelijk gebruik gronden in mei-juli 2013 voor Oud
Limburgs Schuttersfeest, 14 maart 2013 (77)
W
Wetering 21, Weert, uitbreiden van het bedrijfspand, 4 maart 2013 (72)
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. ‘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.
(72) Aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
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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.
(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.
(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. ’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).

Handhavingsbeleid coffeeshops
De burgemeester van Weert maakt bekend, dat op 28 februari 2013 het handhavingsbeleid ten aanzien
van coffeeshops door hem is herzien.
Het beleid bevat sancties die worden toegepast indien de exploitanten van de coffeeshops in Weert de
gedoogcriteria niet naleven. Het beleid is uitgebreid met sancties die worden toegepast als het
ingezetenencriterium niet wordt nageleefd. Het ingezetenencriterium houdt in dat er geen toegang tot de
coffeeshop mag worden verleend en geen verkoop mag plaatsvinden aan anderen dan ingezetenen van
Nederland.
De beleidsregels liggen vanaf heden voor een ieder gedurende 4 weken ter inzage bij de balie van
ruimtelijke zaken op de begane grond van het stadhuis, Beekstraat 54 te Weert.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking.
Weert, 13 maart 2013
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Ontwerp bestemmingsplannen ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’, Weert,
‘Bedrijventerreinen 2013’, Weert en ‘Sporthalgebied Leuken’, Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2013 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis,
Beekstraat 54, ter inzage liggen de ontwerpbestemmingsplannen ‘Altweerterheide, Stramproy,
Swartbroek, en Tungelroy’, ‘Bedrijventerreinen 2013’ en ‘Sporthalgebied Leuken’ met bijbehorende
toelichtingen.
De plannen liggen tevens ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert en
zijn digitaal raadpleegbaar via: www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
De identificatienummers van de plannen zijn NL.IMRO.0988.BPAltwStraSwarTung-ON01,
NL.IMRO.0988.BPBedrijventerrein-ON01 en NL.IMRO.0988.BPSporthalLeuken-ON01.
Het bestemmingsplan ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy’ betreft een actualisatie van
de geldende bestemmingsplannen voor de kernen Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy.
Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 2013’ betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor
de bedrijventerreinen: De Kempen, Doolhof, Kampershoek, Kanaalzone I, Kanaalzone II, Kanaalzone III,
Kempenweg, Moesdijk, Savelveld en Roermondseweg 147 (Intratuin).
Het bestemmingsplan ‘Sporthalgebied Leuken’ heeft betrekking op de actualisatie van het geldende
bestemmingsplan voor de locatie van het sporthalgebied Leuken, waarbij de gebruiksmogelijkheden
worden verruimd.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot de bestemmingsplannen kunnen door een
ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad van 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) 575 232, (0495) 575 236 en (0495) 575 221.
Weert, 13 maart 2013

Ontwerp omgevingsvergunning Heikempweg 10, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 maart 2013 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 april 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis,
Beekstraat 54, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning Heikempweg 10 met bijbehorende
ruimtelijke onderbouwing en tekeningen. Het plan heeft betrekking op het bouwen van een woning ter
vervanging van de bestaande woning aan de Heikempweg 10. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.PBHeikempweg10-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, 13 maart 2013

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij voornemens zijn hogere waarden als
bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan
"Bedrijventerreinen 2013" en het bestemmingsplan "Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek en
Tungelroy", in verband met een nieuw vast te stellen geluidszone voor het industrieterrein Savelveld. Het
te nemen besluit houdt verband met de vaststelling van deze bestemmingsplannen en heeft betrekking op
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de bestaande woningen gelegen aan de Amentstraat 1, Amentstraat 1d, Amentstraat 8, Amentstraat 11,
Bergerothweg 26, Bergerothweg 52, Bergerothweg 60, Bergerothweg 60a, Bergerothweg 62,
Bergerothweg 64, Bergerothweg 66, Industrieweg 2, Savelveld 20, Savelveld 29 en Savelveld 33.
Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden ligt samen met de daarop betrekking hebbende
stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit vanaf 14 maart 2013
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 telefoon 575 000.
Met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage wordt gelegd kan een belanghebbende over het
ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak.
Weert, 13 maart 2013
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