Nummer
Datum

: 14
: 02-04-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------LEESWIJZER
De gemeente Weert publiceert bekendmakingen op de website van de gemeente Weert.
(www.weert.nl/bekendmakingen). In het pdf-bestand op de website (dit document) staan de volledige
teksten van de bekendmakingen. In weekblad Trompetter – Land van Weert staat een samenvatting met
verwijzing naar dit deel van de website.
Algemeen Verbindende Voorschriften (bijv. verordeningen) die worden vastgesteld, worden
gepubliceerd via een landelijke website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Dat noemen we het
Gemeenteblad. De gemeente is verplicht dat te doen. Wilt u een volledig beeld van alle bekendmakingen,
dan wordt u geadviseerd ook altijd in het Gemeenteblad te kijken.
Op termijn worden meer bekendmakingen via deze landelijke site gedaan. Die vindt u dan niet meer op
de eigen website van de gemeente Weert.
Verklaring
Bij sommige bekendmakingen (zie pagina 2 en verder) staat een cijfer tussen haakjes achter de tekst. Dit
cijfer verwijst naar een toelichting die erbij hoort. Daarin staat beschreven wat voor soort bekendmaking /
beslissing het is (vet gedrukte tekst) en wat de wettelijke mogelijkheden zijn om te reageren (niet-vet
gedrukte tekst).
Bijlagen
Bij sommige bekendmakingen hoort een bijlage. Die zijn helemaal onderaan (dus onder alle
bekendmakingen) te vinden.
Postadres gemeente Weert
Wilt u schriftelijk reageren? Of wilt u een zienswijze, bedenking of bezwaar indienen? U kunt uw reactie
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Weert, tel. 14 0495, (0495) 575 000 of
per e-mail: gemeente@weert.nl.
Bekendmakingen per mail?
Wilt u wekelijks de bekendmakingen per e-mail ontvangen? Aanmelden daarvoor kan via
www.weert.nl/nieuwsbrief.

--------------------------------------------------------------------------------------------BEKENDMAKINGEN
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.
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B
Biest 82, Soeters, M.P., nieuwe exploitant horeca inrichting, 2 april 2014 (25)
D
Dijkerstraat 93, Weert, bouwen van een terras en wijzigen van de entreetrap, 21 maart 2014 (72)
Doskesakker 10, Weert, plaatsen erfafscheiding en berging, 19 maart 2014 (72)
G
Graafschap Hornelaan 144, Weert, Fuenix Ecogy 1, melding Activiteitenbesluit voor het op- en overslaan
van land- en tuinbouwfolie, 2 april 2014 (20)
Graafschap Hornelaan ongenummerd (6e boom vanaf stoplichten Herenstraat, tegenover Philips van
Hornestraat), Weert, kappen van een lindeboom, 21 maart 2014 (75)
Grotesteeg 10, Weert, Fiets-eetcafe de Schuttershoeve, melding Activiteitenbesluit voor een fiets- en
eetcafe, 2 april 2014 (20)
H
Heerweg 17, Weert, kappen van 2 essen, 25 maart 2014 (75)
Heerweg 17, Weert, verplanten van bomen, 25 maart 2014 (75)
L
Langstraat 40, Weert, uitbreiden van de winkelruimte, 21 maart 2014 (75)
Louis Regoutstraat bij het spoorpark, Weert, wijziging verleende vergunning voor het plaatsen van 2
voetgangersbruggen en leuningwerk, 21 maart 2014 (72)
P
Prinses Beatrixstraat 35, Stramproy, uitbreiden van de woonruimte en renovatie van de bestaande
bebouwing, 20 maart 2014 (72)
R
Roermondseweg 83, Weert, plaatsen van reclame, 24 maart 2014 (72)
Z
Zuid-Willemsvaart (rechter oever), Weert, wijzigen verleende vergunning om voldoende kwelstromen te
garanderen voor de poelen, 18 maart 2014 (72)
(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.
575264/263. 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.
(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.
(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 uur. ’s Middags of ’s avonds is inzage
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uitsluitend mogelijk na afspraak via tel. 575264/263. 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.

--------------------------------------------------------------------------------------------OVERIGE BEKENDMAKINGEN
VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT DONDERDAG 22 MEI 2014
REGISTRATIE NEDERLANDSE KIEZERS WOONACHTIG IN HET BUITENLAND
De burgemeester van Weert maakt bekend, dat Nederlandse kiezers die in het buitenland wonen en niet
meer ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente, zich als kiezer kunnen laten registreren bij de
gemeente Den Haag voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op
donderdag 22 mei 2014.
U kunt zich via de website van de gemeente Den Haag:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/verkiezingen/kiezers-buitenland.htm registreren.
Het ingevulde registratieformulier en een kopie van bewijs van Nederlandschap moeten uiterlijk 10 april
2014 binnen zijn bij de gemeente Den Haag of een Nederlandse ambassade of consulaat.
Vragen
Hebt u nog vragen? Kijk op de website van de gemeente Den Haag
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bureau-Verkiezingen.htm. U kunt ook contact opnemen met
telefoon: (070) 353 44 00 (9.00 - 16.00 uur).
Weert, 2 april 2014

GEWIJZIGD VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
‘KERKSTRAAT 99 TM 101’, WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2014 het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 99 tm 101’ gewijzigd
heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op een verlaging van de maximaal toegestane bouw- en
goothoogten. Het plan heeft betrekking op de bouw van vier woningen. Het identificatienummer van het
plan is NL.IMRO.0988.BPKerkstraat 99v101-VA01.
Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de
terinzagelegging van dit besluit. De stukken liggen ter inzage vanaf 3 april 2014 totdat de beroepstermijn
is verstreken in het Infocentrum en 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 de
websites, www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt
ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Weert, 2 april 2014
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ONGEWIJZIGD VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING NOORDKADE 49, WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van het bepaalde in artikel 3.13 Wabo bekend
dat zij op 27 maart 2014 de Omgevingsvergunning (uitgebreid) Noordkade 49 ongewijzigd hebben
verleend. De Omgevingsvergunning ligt ter inzage vanaf 3 april 2014 totdat de beroepstermijn is
verstreken.
De Omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een woning aan de Noordkade 49. Het
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBNoordkade49-VA01. 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.
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 Limburg, 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, 2 april 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN
Er zijn deze week géén bijlagen bij de bekendmakingen.
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