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 8 mei 2013
B
Boermansstraat 76 Weert, , plaatsen van een erfafscheiding, 27 april 2013 (72)
Boshoverweg 36, plaatsen van een erker op de bestaande erker, 3 mei 2013 (75)
C
Collegeplein, Weert, verkeersbesluit ten behoeve van realisatie oplaadpunt, 1 mei 2013 (27)
D
De Fuus 8, Weert, uitbreiden bestaande montage- en magazijnhal, bouwen van een technilogy center
veranderen van de bestaande gevels van het kantoorgedeekte en aanbrengen van reclame, 23 april 2013
(72)
Dr. Poelsstraat 12, Weert, Bakkerij Al Madina (de heer A. Ikan), melding op grond van het
Activiteitenbesluit voor een bakkerij met kleine supermarkt, 8 mei 2013 (20)
G
Geurtsvenweg 1, Weert, verkeersbesluit ten behoeve van realisatie oplaadpunt, 1 mei 2013 (27)
Graafschap Hornelaan 118C, Colors & Coatings Oppervlaktebehandeling B.V., melding op grond van het
Activiteitenbesluit voor een coatingsbedrijf, 8 mei 2013 (20)
H
Hennenstraatje ongenummerd, Weert, tijdelijk plaatsen van twee kogelvangers, 3 mei 2013 (77)
RECTIFICATIE
J
Johanna van Meursstraat 3 t/m 43 en Egmondstraat 18 t/m 24, Weert, renoveren van de woningen, 24
april 2013 (75)
K
Kerkstraat 213, Weert, uitbreiden van het woonhuis, 25 april 2013 (72)
Klutjesstraat 26, Stramproy, bouwen van een carport, 26 april 2013 (75)
L
Leukerhof 55, Weert, plaatsen van een dakkapel, 23 april 2013 (72)
M
Maaslandlaan 3, Weert, verkeersbesluit ten behoeve van realisatie oplaadpunt, 1 mei 2013 (27)
S
Sint Jozefskerkplein, Weert, verkeersbesluit ten behoeve van realisatie oplaadpunt, 1 mei 2013 (27)
Sint Luciastraat 20, Weert, intern verbouwen van de cafetaria, 2 mei 2013 (75)
Soutsweg ongenummerd Stramproy, , bouwen van een woning, 25 april 2013 (72)
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Stationsstraat 20, Weert, uitbreiden van het restaurant, wijzigen van de gevel en plaatsen van reclame, 3
mei 2013 (75)
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.
(27) Ontwerpverkeersbesluit in het kader van de Wegenverkeerswet 1994
Het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs
nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ligt gedurende zes weken ter inzage bij de balie
Ruimtelijke zaken in het stadhuis aan de Beekstraat 54 te Weert. Met ingang van de dag waarop het
ontwerp ter inzage wordt gelegd kunnen belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen over het
ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden
ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak. In beginsel staat alleen
voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend na besluit beroep open op de rechter.
(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.
(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
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Voorzieningenrechter van de rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ
Roermond).

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangers
De directeur van de sector Ruimte heeft bij besluit van 2 mei 2013 het aanwijzingsbesluit
plaatsvervangers gewijzigd waar het betreft de plaatsvervanging van de hoofden van de afdelingen
Ruimtelijk Beleid en Vergunningen, Toezicht en handhaving.
Deze wijziging is noodzakelijk in verband met personele wisselingen binnen genoemde afdelingen.
Het gewijzigde aanwijzingsbesluit plaatsvervangers treedt in werking met ingang van de dag na
bekendmaking. Voornoemd besluit ligt vanaf heden voor eenieder gedurende een maand ter inzage bij de
balie Ruimtelijke Zaken van de gemeente Weert op de begane grond van het stadhuis, Beekstraat 54
alhier.
Weert, 8 mei 2013
Verleende Omgevingsvergunning Heikempweg 10, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van het bepaalde in artikel 3.13 Wabo bekend
dat zij op 8 mei 2013 de Omgevingsvergunning (uitgebreid) Heikempweg 10 hebben verleend. De
Omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 9 mei 2013 totdat de beroepstermijn is verstreken. De
Omgevingsvergunning 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-VA01. De Omgevingsvergunning ligt ter inzage bij de balie Ruimtelijke
Zaken in het stadhuis, Beekstraat 54 en in de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert.
Het plan is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden kunnen tegen het besluit gedurende een termijn van zes weken beroep instellen. De
termijn 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 Rechtbank te Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
Voorzieningenrechter van genoemde rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op
dat verzoek is beslist.
Weert, 8 mei 2013
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