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 4 september 2013
A
Altweerterkapelstraat 12, Weert, kappen van 6 bomen, 22 augustus 2013 (72)
B
Bassin ongenummerd, Weert, kappen van bomen, 19 augustus 2013 (72)
D
Dr. Anton Philipsweg(tussen tunnel onder A2 en viaduct Eindhovensweg), Weert, aanleg
Ecoduct/verkeersmaatregel, 23 september t/m 4 oktober 2013 (75)
E
Edisonlaan 1, Weert, aanpassen en verbouwen volkswagen garage, 20 augustus 2013 (72)
I
Ittervoorterweg ongenummerd (bij nr. 104), Weert, restaureren van de woning, 22 augustus 2013 (72)
K
Kaaskampweg ongenummerd, Weert, bouwen van een voetbalaccommodatie (73)
Kaaskampweg ongenummerd, Weert, bouwen van een voetbalaccommodatie, 27 augustus 2013 (75)
L
Laarveld kavelnummer 70, Weert, maken van een dakoverstek (wijziging verleende vergunning), 23
augustus 2013 (72)
Langstraat 11, Weert, veranderen van de reclame, 20 augustus 2013 (72)
M
Maaspoort 38, Shawki Ahmed Elsaid Mohamed, nieuwe exploitant horeca inrichting, 4 september 2013
(25)
Markt 9 en 11, Weert, renovatie van de gemeenschappelijke gevel, 26 augustus 2013 (75)
Moesdijk 23, Weert, plaatsen van 6 vlaggenmasten, 28 augustus 2013 (75)
O
Oelemarkt 14, Stultiens, P., nieuwe exploitant horeca inrichting, 4 september 2013 (25)
Oelemarkt 5A, Ayman Ahmed El-Sayed, Walid Ahmed El-Sayed Eissawy, nieuwe exploitant inrichting, 4
september 2013 (25)
Oogststraat 3, Weert, plaatsen van een container, bouwmaterialen en een kraan, 27 augustus 2013 (72)
Oogststraat 3, Weert, plaatsen van een container, bouwmaterialen en een kraan, 27 augustus 2013 (75)
V
Van Goghlaan 10, Weert, kappen van een naaldboom, 23 augustus 2013 (75)
VERKLARING SOORT BESLISSING EN WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN OM TE REAGEREN:
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(25) Aanvraag Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning
De burgemeester maakt en/of burgemeester en wethouders maken bekend, elk voor zover het hun
bevoegdheden betreft, dat een aanvraag voor een exploitatievergunning is binnengekomen of een
aanvraag voor een drank- en horecavergunning.
Deze aanvragen en ontwerpbesluiten liggen vanaf genoemde datum gedurende twee weken ter inzage in
kamer 318 van het stadhuis. Binnen de inzagetermijn kunnen door belanghebbenden zienswijzen tegen
het voorgenomen besluit kenbaar worden gemaakt. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als
schriftelijk worden ingediend.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de burgemeester (bij een exploitatievergunning) of aan het
college van Burgemeester en wethouders (bij een aanvraag voor een drank- en horecavergunning).
Mondelinge zienswijzen kunt u melden in kamer 318 van het stadhuis op werkdagen van 9.00 tot 12.30
uur.
(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.
Artikel 7.17, lid 4 van de Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Weert maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid, van de Wet milieubeheer
bekend dat de volgende beslissing is genomen.
Op grond van categorie 14 van onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 geldt bij het
oprichten/uitbreiden/wijzigen van een inrichting met 2.000 of meer plaatsen voor vleesvarkens en 3.750
of meer plaatsen voor gespeende biggende de mer-beoordelingsplicht. Er dient dan te worden nagegaan
of er zich bijzondere omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken dat een milieueffectrapportage wordt opgesteld.
Varkensbedrijf Verhagen Heesch B.V., Venhofstraat 9, 5384 SZ te Heesch is voornemens op het perceel
Groothulsterweg 3 te Weert, kadastraal bekend gemeente Weert, sectie X, nummers 280, 305 en 306 een
varkenshouderij uit te breiden c.q. te wijzigen waarbij in totaal 5.984 plaatsen voor vleesvarkens of
15.136 gespeende biggen zullen worden gehuisvest. Er doen zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voor
die het opstellen van een milieu-effectrapportage vragen. Op 27 augustus 2013 is besloten dat er voor de
voorgenomen uitbreiding/wijziging geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld.
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De beslissing kan met ingang van 5 september 2013 worden ingezien in het gemeentehuis van Weert bij
het loket van de afdeling Ruimte, in het infocentrum, elke werkdag van 9.00 tot 12.15 uur. ’s Middags of
’s avonds is inzage uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. (0495) 575 000.
Weert, 4 september 2013
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