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 juli 2013
B
Beatrixlaan (tussen Irenelaan en Juliana van Stolbergstraat), Weert, renovatie riool/verkeersmaatregel, 5
augustus 2013 e/m 10 oktober, 15 juli 2013 (75)
Boermansstraat 76, Weert, plaatsen van een erfafscheiding (73)
Braakstraat 1, Weert, plaatsen van een puincontainer, een kraan en bouwmaterialen, 11 juli 2013 (75)
Breijbaan 30, Weert, bouwen van een ligboxenstal, 17 juli 2013 (75)
C
Coenraad Abelstraat 36, Weert, Maatman Zorggroep, melding brandveilig gebruik bouwwerk, 24 juli 2013
(68)
Corneliusplein, Weert, M.M. Wullems, vergunning Standplaatsverordening, 24 juli 2013 (36)
D
Dries (tussem Louis Regoutstraat en Sutjensdwarsstraat), Weert, renovatie riool/verkeersmaatregel, 5
augustus 2013 e/m 10 oktober, 15 juli 2013 (75)
H
Heerspad 2, Weert, uitbreiden van de woning, 18 juli 2013 (75)
I
IJzerenmanweg 5-7, Weert, kappen van 7 bolesdoorns en 1 notenboom alsmede sanering van de bodem,
11 juli 2013 (72)
K
Kasteelsingel 40, Weert, maken van een sparing in de betonwand van het appartement, 16 juli 2013 (72)
L
Louis Regoutstraat (tussen Dries en Blekerstraat), Weert, renovatie riool/verkeersmaatregel, 5 augustus
2013 e/m 10 oktober, 15 juli 2013 (75)
M
Maaseikerweg 188, Weert, bouwen van een woning, 9 juli 2013 (72)
Maaseikerweg 200, Weert, bouwen van een monumentaal bakhuisje, 11 juli 2013 (72)
Maaseikerweg 224, Weert, het wijzigen van de garagedeur en kozijn, 18 juli 2013 (75)
Markt 9 en 11 Weert, renovatie van de gemeenschappelijke gevel, 10 juli 2013 (72)
O
Oranjeplein 245, Weert, vervangen van de winkelpui, 15 juli 2013 (72)
R
Rietstraat 2, Weert, Stichting Land van Horne, omgevingsvergunning, activiteit brandveilig gebruik
bouwwerk, 24 juli 2013 (77)
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Ringbaan Noord mastnummer 11601, Weert, plaatsen van een lichtbak aan een lantaarnmast, 18 juli
2013 (75)
S
Sint Luciastraat 15, Weert, plaatsen van een overkapping, 18 juli 2013 (75)
Sint Odastraat 24, Weert, verbouwen van het Groene Kruisgebouw tot kleinschalig Uitvaartcentrum, 12
juli 2013 (72)
T
Trumpertweg ongenummerd Weert, slopen van de oude bebouwing en het realiseren van een nieuwe
bebouwing, 2 juli 2013 (72)
W
Wetering 21, Weert, uitbreiden van het bedrijfspand, 17 juli 2013 (75)
Wilhelminasingel 175A, Weert, plaatsen van handelsreclame, 18 juli 2013 (75)
Z
Zoomweg, Weert, M.M. Wullems, vergunning Standplaatsverordening, 24 juli 2013 (36)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
(36) Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Het besluit 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 na de dag van deze bekendmaking kunt u op grond van
hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken,
gedurende zes weken bezwaar indienen.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: uw naam en adres, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt en de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kunt u 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.
(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.
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(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).
Gebiedsontzeggingen
De burgemeester van Weert maakt bekend dat hij op 18 juli 2013 mandaat heeft verleend aan de
hulpofficieren van justitie bij het Basisteam Weert van de politie-eenheid Limburg voor het opleggen van
zgn. kortdurende gebiedsontzeggingen.
De bijbehorende instructie is eveneens op 18 juli 2013 vastgesteld.
Beide besluiten liggen vanaf heden gedurende 1 maand ter inzage bij de balie Ruimtelijke Zaken in het
stadhuis (openingsuren 9.00 tot 12.15 uur)
De besluiten treden in werking op de dag na die van bekendmaking, dus op 25 juli 2013.
Weert, 24 juli 2013
Aangifte en registratie van gevonden zieke, gewonde of zwervende dieren in Weert
De burgemeester van Weert maakt bekend dat hij op 17 juli 2013 heeft besloten om de Stichting
Dierenambulance Midden Limburg, in persoon van twee bestuursleden, aan te wijzen c.q. mandaat te
verlenen om namens de gemeente Weert aangiften in ontvangst te nemen en registratie te voeren van
gevonden zieke, gewonde of zwervende dieren.
Het besluit is voor u bijgevoegd en ligt met ingang van vandaag ook voor de duur van 12 weken voor u
ter inzage bij de balie Ruimtelijke zaken in het stadhuis, Beekstraat 54 te Weert. Het besluit treedt in
werking op de dag na deze bekendmaking.
Weert, 24 juli 2013
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