(Ver)bouwplannen? Informeer tijdig uw buren. Dat kan veel
misverstanden voorkomen.

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.

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 13 november 2013
A
Aldenheerd 10, Weert, aanpassen van een speellokaal voor kinderopvang, 14 november 2013 (77)
B
Breugellaan 13, Weert, kappen van een zomereik, 3 november 2013 (72)
C
Coolenstraat 6, Weert, plaatsen van een carport, berging, tuinmuur, luifel en poort, 4 november 2013
(72)
D
Demerstraat 34, Stramproy, plaatsen van een erfafscheiding, 4 november 2013 (72)
H
Houtsnip 6, Weert, plaatsen van een carport, 31 oktober 2013 (72)
K
Klein Leuken 15, Weert, bouwen van een woonhuis, 6 november 2013 (75)
L
Louis Regoutstraat (tussen Kazernelaan en Landsteinerstraat), Weert, renovatie riool/verkeersmaatregel,
4 november 2013 t/m 1 februari 2014, 30 oktober 2013 (75)
O
Oelemarkt 17, Weert, vernieuwen van de inrichting en verbeteren van het exterieur van Café de Brouwer
(73)
Oelemarkt 2, Weert, Aziatisch restaurant Tancho, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor een
restaurant, 13 november 2013 (20)
Oud Boshoven ongenummerd, Weert, bouwen van een woonhuis met berg- en stallingsruimte (tussen
Oud Boshoven nr. 5 en 7, kadastraal bekend gemeente Weert sectie L nr. 2012), 4 november 2013 (72)
P
Pastoor Schippersstraat 1, Weert, plaatsen van een tuinhuis, 6 november 2013 (75)
S
Sutjenstraat ongenummerd 1, Weert, oprichten van een woning, 31 oktober 2013 (72)
W
Weijerkesweg 5, Weert, bouwen van een africhtings- en trainingshal voor paarden, 5 november 2013 (75)
Wilhelminasingel/Driesveldlaan ongenummerd, Weert nieuwbouw van het stadhuis met een tweelaagse
ondergrondse parkeergarage (wijziging verleende vergunning met betrekking tot de plattegronden en
brandveiligheid), 4 november 2013 (75)
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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.
(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.
(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).
Ontwerp bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, integrale herziening’, Weert.
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Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 14 november 2013
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 25 december 2013, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het
stadhuis, Beekstraat 54, ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Kloosterstraat, integrale
herziening’ met bijbehorende toelichting. 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.
Het plan heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige onderwijslocatie aan de
Kloosterstraat/Graafschap Hornelaan tot woningbouw, waarbij enkele bouwblokken zijn verschoven ten
opzichte van de bouwblokken zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Kloosterstraat’.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan kunnen
door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 950 te
6000 AZ Weert. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via
telefoonnummer (0495) 575 221.
Weert, 13 november 2013
Ontwerp-besluit collectieve festiviteiten horeca 2014
In het Besluit algemene regels voor inrichtingen (Activiteitenbesluit) zijn inrichtingen aangewezen
waarvoor de vergunningplicht ingevolge de Wet milieubeheer is opgeheven. Deze bedrijven dienen echter
te voldoen aan de voorschriften uit voornoemd besluit. Ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) kunnen burgemeester en wethouders per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijzen waarop ten
behoeve van collectieve festiviteiten de geluidnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van
het Activiteitenbesluit niet gelden. Onder een collectieve festiviteit wordt verstaan een festiviteit die niet
specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden, zoals bijvoorbeeld carnaval en kermis.
Voor 2014 zijn de volgende dagen aangewezen.
Hele Gemeente Weert
Nieuwjaarsdag (1 januari tot 04.00 uur)
Carnaval vrijdag t/m dinsdag
Koningsnacht/-dag
Paas- en pinksterzondag
Tweede Kerstdag
Stad Weert
Weert Swingt
Kermis vrijdag t/m woensdag
Tungelroy
Kermis zaterdag t/m maandag
Altweerterheide
Kermis zaterdag t/m maandag
Swartbroek
Kermis zaterdag t/m maandag
Stramproy
Kermis zaterdag t/m maandag
De aanwijzing geldt tot de aangegeven tijd dan wel tot 01.00 uur.
Het ontwerp-besluit tot aanwijzing en andere relevante stukken liggen vanaf vandaag gedurende zes
weken ter inzage tijdens kantooruren bij de balie Ruimtelijke Zaken in de hal van het stadhuis, Beekstraat
54 te Weert. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen tegen dit ontwerp-besluit
kenbaar maken. Kopieën van ter inzage liggende stukken zijn tegen vergoeding van de kosten
verkrijgbaar.
Weert, 13 november 2013
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