Nummer
Datum

: 26
: 25-06-2014

--------------------------------------------------------------------------------------------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
Om stukken in te zien, hoeft u vooraf géén afspraak te maken. U kunt dan terecht bij de informatie- en
servicebalie in de hal van het stadhuis. Voor de actuele openingstijden, zie www.weert.nl/openingstijden.
Wilt u meer informatie of een toelichting van een vakambtenaar? Maak dan een afspraak via
www.weert.nl/afspraken of neem contact op via tel. 14 0495, (0495) 57 50 00 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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A
Alexanderstraat 1, Weert, bouwen van een aanbouw, 29 mei 2014 (72)
B
Batavierenstraat 23, Weert, oprichten van een bijgebouw, 19 juni 2014 (75)
C
Cornelia Katzstraat 9 (v), Weert, oprichten van een vrijstaande woning, 10 juni 2014 (72)
D
Diesterbaan 13, Weert, kappen van vijf Picea abies en één zomereik, 30 mei 2014 (72)
Driesveldlaan 99, Weert, Wok Weert BV, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van de
afzuiginstallatie, 25 juni 2014 (20)
G
Graafschap Hornelan 184, Weert, Henko A&T BV, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een
bedrijf met gereedschappen en werktuigen voor het installeren van kunstgras en ontwikkelen van lijmen,
25 juni 2014 (20)
Groothulsterweg 5, Weert, bouwen van een werktuigenberging, 13 juni 2014 (75)
H
Heidebeemd 16, Weert, uitbreiden van de woning, 10 juni 2014 (72)
Heltenbosdijk 6b, Weert, Wallenhof B.V., omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu, bouwen en het
gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan voor een pluimveehouderij, 25 juni
2014 (77)
Hooiruiter 10 (v), Weert, bouwen van een vrijstaand woonhuis, 13 juni 2014 (72)
I
Industriekade ongenummerd, Weert, oprichten van een tijdelijke roei-accommodatie, 26 juni 2014 (77)
Ittervoorterweg 27, Weert, bouwen van een stal voor vleesvarkens met luchtwasser, 19 juni 2014 (75)
J
Johanna van Meursstraat 3 t/m 43 en Egmondstraat 18 t/m 24 Weert, het renoveren en veranderen van
52 woningen tot 28 woningen, 18 juni 2014 (80)
O
Oude Graaf 6, Weert, bouwen van een kantoor en opslag, 10 juni 2014 (72)
Overkwartierstraat 24, Weert, bouwen van een erker en luifel, 10 juni 2014 (72)
P
Parallelweg 168, Weert, Perron C, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten van een creatief
collectief, 25 juni 2014 (20)
Penitentenstraat, Weert, (her)plaatsen kollergang Rosmolen, 11 juni 2014 (72)
R
Ringbaan Noord, Weert, aanleggen van een groene golf, 5 juni 2014 (72)
(20) Melding Algemene Maatregel van Bestuur Wet milieubeheer (vergunningvrijstelling)
De melding ligt zes weken ter inzage na genoemde datum in het stadhuis. 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 in het
stadhuis.
(75) Beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
in het stadhuis. 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.

2

(77) Definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (uitgebreide
voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
in het stadhuis. De termijn vangt aan op de eerste dag na de datum van deze publicatie.
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).
(80) Beschikking (gedeeltelijke) intrekking vergunning Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure)
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf genoemde datum gedurende zes weken ter inzage
in het stadhuis. 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 ten minste
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
ONTWERP STRUCTUURVISIE WONEN, ZORG EN WOONOMGEVING
MIDDEN-LIMBURG
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 26 juni 2014 gedurende acht
weken, dat wil zeggen tot en met 20 augustus 2014, ter inzage ligt de ontwerp-Structuurvisie Wonen,
Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg.
In deze structuurvisie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting ten aanzien van het
beleidsveld ‘Wonen’ voor de korte termijn (2014 tot en met 2017) en met een doorkijk naar de lange
termijn (2018 tot en met 2023) vastgelegd.
Grote lijn ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving.
Om de regio Midden-Limburg aantrekkelijk te houden, moet duurzaam worden geïnvesteerd in de
toekomst. Deels betekent dit het behouden van het goede, deels betekent dit inzetten op verandering en
verbetering. De opgave richt zich niet meer volledig op kwantitatieve groei maar meer en meer op
kwalitatieve groei.
De ontwerp Structuurvisie geeft richting aan de kwalitatieve en kwantitatieve opgave waar de gemeenten
woningbouw de komende jaren wenselijk vindt en de wijze waarop het aantal woningbouwplannen wordt
afgestemd op de behoefte. Dit betekent dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de planvoorraad voor
woningen wordt afgebouwd. Niet uit te sluiten is dat binnen de planperiode van de Structuurvisie ook
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directe bouwmogelijkheden moeten komen te vervallen. De ontwerp Structuurvisie heeft overigens geen
directe rechtsgevolgen, bestemmingsplannen hebben dat wel.
Inspraakprocedure

Het plan ligt is digitaal raadpleegbaar via de websites www.weert.nl/structuurvisie en
www.ruimtelijkeplannen.nl en ligt ter inzage in het stadhuis van Weert, Wilhelminasingel 101 te Weert, in
de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.SVWonenZorgWoonomg-ON01.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot de ontwerp Structuurvisie Wonen, Zorg
en Woonomgeving kunnen door eenieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 950 te 6000 AZ Weert. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0495) 575 221.
Weert, 25 juni 2014

NEVENFUNCTIES WETHOUDERS GEMEENTE WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 25 juni 2014 gedurende vier
weken, dat wil zeggen tot en met 23 juli 2014 bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis,
Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de nevenfuncties van de wethouders.
Deze nevenfuncties zijn ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website, www.weert.nl via
Bestuur & Organisatie / College B&W.
Weert, 25 juni 2014

AANWIJZING FUNCTIONARISSEN REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat de burgemeester op 19 juni 2014
functionarissen heeft aangewezen in het kader van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland, de
Wegenverkeerswet 1994, het Reglement rijbewijzen en de Regeling bestelling, transport en beveiliging
rijbewijzen. De aanwijzing van functionarissen treedt in werking op 26 juni 2014.
Het besluit is bijgevoegd en ligt met ingang van vandaag tot 1 augustus 2014 voor u ter inzage bij de
informatie- en servicebalie in de hal van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert.
Weert, 25 juni 2014

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