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 24 april 2013
B
Bassin 4 -5 Weert, , plaatsen van een container, 8 april 2013 (72)
Bergerothweg 58, Stramproy, verbouwen van het woonhuis, 18 april 2013 (75)
Biest 43, Weert, wijzigen van de bestemming, 15 april 2013 (75)
F
Franciscuslaan / hoek Graafschap Hornelaan, Weert, Bestemmingsplan Kloosterstraat, 25 april 2013 (85)
I
Ittervoorterweg 14, Weert, oprichten van een opslag- en bergruimte, (73)
L
Langstraat 9, Weert, vervangen van de luifel aan de voorzijde van het pand, 16 april 2013 (75)
M
Mastenbroekweg 2, Weert, herinrichten van de winkel voor huis-, tuin en dier, 9 april 2013 (72)
Minderbroederslaan 22, Weert, plaatsen van een zeecontainer, 2 april 2013 (72)
Moesdijk 23, Weert, plaatsen van 6 vlaggenmasten, 9 april 2013 (72)
Mussenberg 25, Weert, uitbreiden van de overkapping, 10 april 2013 (72)
Mussenberg 27, Weert, uitbreiding van de overkapping / carport, 10 april 2013 (72)
P
Princenweg ong., Weert, Piante Di Domani, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor een
glastuinbouwbedrijf, 24 april 2013 (20)
S
Serviliusstraat 278, Weert, starten van een webwinkel, 12 april 2013 (72)
St. Luciastraat 20, Weert, L. Penninkx, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor een cafetaria, 24
april 2013 (20)
T
Tobbersdijk 64, Weert, wijzigen van het bedrijf aan de Tobbersdijk 64 en 65 te Weert, waaronder het
oprichten van een pluimveestal op het adres Tobbersdijk 65, 25 april 2013 (76)
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
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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)
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.
(85) Besluit om vaststelling van hogere waarden
Het besluit 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 telefoon 575 000.
Vanaf de dag na de datum van de ter inzage legging van dit besluit kan door een belanghebbende
gedurende zes weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Gelijktijdig met het instellen van beroep kan bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend,
indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Intrekking aanwijzigingsbesluit tijdelijk cameratoezicht “Boender” te Weert
De burgemeester van Weert maakt bekend dat hij op 17 april 2013 heeft besloten tot intrekking van zijn
besluit van 28 maart 2013 tot toepassing van tijdelijk openbaar orde cameratoezicht op “Boender” te
Weert. Dit vanwege de gezamenlijke constatering en conclusie van burgemeester, politie en justitie
(lokale driehoek) op 16 april 2013, dat er sinds 9 april 2013 op/rond “Boender” te Weert geen excessen
meer hebben plaatsgevonden, het weer rustig is in de wijk en hierdoor de noodzaak tot het ingestelde
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cameratoezicht is komen te vervallen. Dit besluit treedt formeel in werking met ingang van de dag na
deze publicatie.
Het besluit is voor u bijgevoegd (zie onderaan dit digitale Gemeenteblad) en ligt ook met ingang van
vandaag voor de duur van 6 weken voor u ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken in het stadhuis,
Beekstraat 54, te Weert.
Weert, 24 april 2013

Vaststelling van een wijziging van de Algemene plaatselijke verordening
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 10 april 2013 een wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening (APV) heeft vastgesteld.
De aanpassing betreft het opnemen van een verbod tot vechten en het overnachten op openbare
plaatsen. Een bepaling over het niet van toepassing zijn van het horecasluitingsuur met oud en nieuw
wordt weer opgenomen. Daarnaast worden er nog enkele kleine aanpassingen doorgevoerd.
De wijziging treedt in werking de dag na de datum van bekendmaking.
Het besluit ligt voor u gedurende 1 maand ter inzage bij het infocentrum van het stadhuis, Beekstraat 54,
te Weert.
Weert, 24 april 2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging RUD Limburg Noord
Burgemeester en wethouders van Weert maken het volgende bekend.
Bij besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012 is ingestemd met het
verlenen van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Regionale
Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg Noord betreffende een aantal specifiek benoemde bevoegdheden.
Dit is noodzakelijk om de netwerkorganisatie RUD te laten functioneren.
Tevens is aan de directeur de bevoegdheid toegekend om ondermandaat, subvolmacht dan wel
submachtiging toe te kennen. De directeur heeft hiervan bij besluit d.d. 3 april 2013 gebruik gemaakt.
Het mandaatbesluit en ondermandaatbesluit treden in werking met ingang van 25 april 2013.
Voornoemde besluiten liggen vanaf heden voor eenieder gedurende een maand ter inzage bij de balie
Ruimtelijke Zaken op de begane grond van het stadhuis, Beekstraat 54 alhier.
Weert, 24 april 2013
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