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 12 juni 2013
B

Bocholterweg 80, Weert, bouwen van een werktuigenberging, 4 juni 2013 (75)
Breijbaan 30, Weert, J.P. Bovend’ eerdt, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor het veranderen
van een melkveehouderij, 12 juni 2013 (20)
D
Diesterbaan 2, Weert, kappen van een beukenboom, 29 mei 2013 (72)
Diesterbaan ongenummerd, Weert, oprichten van een recreatiewoning, 4 juni 2013 (75)
H
Heerspad 2, Weert, uitbreiden van de woning, 31 mei 2013 (72)
I
Irenelaan 66, Weert, oprichten van een tuinmuur op de perceelsgrens (van rechtswege verleend), 5 juni
2013 (75)
L
Laarveld kavelnummer 15, Weert, oprichten van een woonhuis, 30 mei 2013 (72)
Leukerhof 55, Weert, plaatsen van een dakkapel, 6 juni 2013 (75)
M
Markt 6, Weert, wijzigen van de voorgevel, 4 juni 2013 (75)
Mussenberg 25, Weert, uitbreiden van de overkapping, 4 juni 2013 (75)
Mussenberg 27, Weert, uitbreiding van de overkapping / carport, 4 juni 2013 (75)
P
Princenweg ongenummerd, Weert, bouwen van glasopstanden, 24 mei 2013 (72)
R
Roermondseweg 107a t/m 109, Weert, verbouwen en uitbreiden van de bedrijfspanden, 31 mei 2013 (72)
S
Sint Sebastiaanskapelstraat 24 A, Weert, wijzigen topgeveluitvoering ten opzichte van verleende
vergunning, 3 juni 2013 (75)
Soutsweg ongenummerd, Stramproy, bouwen van een woning, 31 mei 2013 (75)
W
Wetering 21, Weert, uitbreiden van het bedrijfspand (73)
Wilhelminasingel 10, Weert, intern verbouwen van het pand, 6 juni 2013 (75)
Wilhelminasingel 8, Weert, plaatsen van een puincontainer, 31 mei 2013 (75)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
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(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)
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.

Mededeling MER voor het perceel St. Sebastiaanskapelstraat 9a te Weert
Burgemeester en Wethouders van Weert maken, gelet op de bepalingen van de Wet Milieubeheer en de
Algemene wet bestuursrecht, bekend dat door middel van een Notitie Reikwijdte en detailniveau MER –
ingediend door Adfra Beheer BV, Moorveld 21, 5757 PN Liessel op 1 mei 2013 – de mededeling is
ontvangen dat men voornemens is een verzoek in te dienen tot het nemen van een besluit waarvoor bij
de voorbereiding hiervan een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Het verzoek heeft
betrekking op het uitbreiden/wijzigen van een varkenshouderij op het adres St. Sebastiaanskapelstraat
9a, 6003 NS te Weert. Ter voorbereiding van de hiervoor benodigde omgevingsvergunning dient een
milieueffectrapportage te worden gemaakt. Omdat voor deze activiteit een passende beoordeling in het
kader van de Natuurbeschermingswet moet worden gemaakt, dient de uitgebreide procedure te worden
gevolgd.
De mededeling ligt van 13 juni tot en met 10 juli 2013 ter inzage bij de balie Ruimtelijke Zaken in het
stadhuis op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur. ‘s Middags of ‘s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na
afspraak via tel. 575 000.
Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk een gemotiveerde zienswijze over dit voornemen
indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Weert. Op telefonische afspraak kan ook
mondeling een zienswijze naar voren worden gebracht.
De wettelijk adviseurs worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Advies door de Commissie
voor de milieueffectrapportage is in deze fase van de procedure niet verplicht en niet gevraagd.
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Mede op basis van het uitgebrachte advies en de binnengekomen zienswijzen zal het advies over de
reikwijdte en het detailniveau van de milieueffectrapportage worden opgesteld.
Weert, 12 juni 2013
Ontwerp omgevingsvergunning Wijffelterbroekdijk 44, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 juni 2013 gedurende zes
weken, dat wil zeggen tot en met 24 juli 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat
54, ter inzage ligt de ontwerp omgevingsvergunning Wijffelterbroekdijk 44 met bijbehorende ruimtelijke
onderbouwing en tekeningen. Het plan heeft betrekking op het vestigen van een dierenpension op het
agrarisch bouwblok aan de Wijffelterbroekdijk 44. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.PBWijffeltrbrkdk44-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, 12 juni 2013
Ontwerpbestemmingsplan Molenweg 17 Stramproy, Weert
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 juni 2013 gedurende zes
weken, dat wil zeggen tot en met 24 juli 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis, Beekstraat
54, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Molenweg 17 Stramproy met bijbehorende toelichting.
Het bestemmingsplan omvat het splitsen van de woning Molenweg 17 tot twee burgerwoningen en het
realiseren van een mantelzorgwoning (afhankelijke woonruimte).
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-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/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan kunnen door een
ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad, 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.
Weert, 12 juni 2013
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