Nummer
Datum

: 43
: 22 oktober 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.
Stukken inzien
Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via tel. 14 0495 of (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
Altweerterkapelstraat 8, Weert, kappen van 11 dennen, 8 berken en 4 andere bomen, 9 oktober 2014
(72)
B
Biest 43A, Weert, realiseren van een ijsbaan, 14 oktober 2014 (75)
I
Industriekade 44A, Weert, plaatsen van hekwerk met schuifpoorten, plaatsen vlaggenmasten, verharden
oppervlakte en aanleggen in- en uitrit, 16 oktober 2014 (75)
Industrieweg 22, Stramproy, bouwen van een kantoor, 6 oktober 2014 (72)
K
Korenaar 3, 5, 7 en 9 (v), Weert, bouwen van vier halfvrijstaande woningen, 2 oktober 2014 (72)
M
Middelstestraat 45, Weert, plaatsen van een dakkapel, 16 oktober 2014 (80)
P
Pater Kiggenstraat 5, Weert, verbouwen van een loods, 17 oktober 2014 (75)
Peelterbaan 10, Weert, J. de Zwart, melding Activiteitenbesluit voor een motorfietsreparatiebedrijf, 22
oktober 2014 (20)
R
Rietstraat 2c (v), Weert, , oprichten van een woning, 16 oktober 2014 (75)
Roermondseweg 105, Weert, vergroten en gevelrenovatie bedrijfspand, 15 oktober 2014 (75)
T
Tijdigstraat 2, Weert, plaatsen van diverse containers, 16 oktober 2014 (75)
(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.
(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.
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--------------------------------------------------------------------------------------------OVERIGE BEKENDMAKINGEN
ONTWERPBESLUIT COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2015
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 2015 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 dinsdag
De aanwijzing geldt tot de aangegeven tijd dan wel tot 01.00 uur.
Het ontwerpbesluit tot aanwijzing en andere relevante stukken liggen vanaf vandaag gedurende zes
weken ter inzage tijdens kantooruren in de hal van het stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert. Tijdens
deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijzen tegen dit ontwerpbesluit kenbaar maken. Kopieën
van ter inzage liggende stukken zijn tegen vergoeding van de kosten verkrijgbaar.
Weert, 22 oktober 2014

AANWIJZING KETTINGDIJK I.V.M. AANLEG VEEROOSTERS
Vanaf 23 oktober tot en met 19 november 2014 ligt in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage het
concept-besluit tot aanwijzing van de Kettingdijk over een afstand van circa 2,6 km waar wordt
toegelaten tussen aan te leggen veeroosters vee zonder toezicht op de weg los te laten lopen. Zienswijzen
ten aanzien van de voorgenomen aanwijzing kunnen gedurende de genoemde termijn schriftelijk kenbaar
worden gemaakt bij burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Weert, 22 oktober 2014
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VASTSTELLING VAN DE BELEIDSREGEL KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING 2014
Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat zij op 7 oktober 2014 de "beleidsregel
koopkrachttegemoetkoming 2014" hebben vastgesteld.
Met deze beleidsregel wordt invulling gegeven aan de mogelijkheid om regels te stellen ten aanzien van
de wijze van toekenning en aanvragen van een koopkrachttegemoetkoming voor het jaar 2014.
Weert kiest in de beleidsregel ervoor om zoveel als mogelijk de koopkrachttegemoetkoming automatisch
te verstrekken. Deze beleidsregel treedt gelijktijdig in werking met het Besluit
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens. Dit laatste besluit treedt naar verwachting half oktober 2014
in werking. Ten tijde van het opstellen van deze tekst was de exacte datum van inwerkingtreding nog niet
bekend.
Het besluit ligt voor u gedurende 12 weken ter inzage bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis,
Wilhelminasingel 101 te Weert en is ook hieronder te bekijken, zie de pagina’s onderaan.
Weert, 22 oktober 2014

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HEUGTERBROEKDIJK 41’, WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 23 oktober 2014 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 3 december 2014, bij de balie Ruimtelijke Zaken in het stadhuis,
Wilhelminasingel 101 ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Heugterbroekdijk 41’ met bijbehorende
toelichting. Het bestemmingsplan omvat het bouwen van een ruimte-voor-ruimte woning aan de
Heugterbroekdijk 41 tussen de huisnummers 39 en 41 en de herbestemming van het agrarisch bouwkavel
aan de Heugterbroekdijk 41 tot wonen (deels) en agrarisch (deels). Het identificatienummer van het plan
is NL.IMRO.0988.BPHeugterbroekdk41-ON01. 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.
Schriftelijke dan wel mondelinge zienswijzen met betrekking tot het bestemmingsplan kunnen door een
ieder gedurende bovengenoemde termijn worden ingediend bij de gemeenteraad, Postbus 950 te 6000 AZ
Weert. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen kunt u een afspraak maken via tel.
(0495) 575 221.
Weert, 22 oktober 2014

--------------------------------------------------------------------------------------------BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN
Er zijn een of meerdere bijlagen bij de bekendmakingen van deze week:


Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014

Zie de pagina’s hieronder.
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Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2O14
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;
gelet op artikel 36a Wet werk en bijstand en artikel 2, vijfde lid van het Besluit koopkrachttegemoetkoming
lage inkomens;
besluit vast te stellen de Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming 2014.

Artikel L Definities

Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben
dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Artikel 2 Toekenning en aanvraag
1. Bij de beoordeling van het recht op een koopkrachttegemoetkoming wordt geen
vermogenstoets als bedoeld in artikel 34 WWB toegepast.
2. De koopkrachttegemoetkoming wordt ambtshalve, dan wel door middel van een door
negatieve optie verkregen wilsuiting, verstrekt aan belanghebbenden :
a. met een uitkering op grond van de WWB, Wet inkomensvoorziening arbeidsongeschikte
werkloze werknemers of Wet inkomensvoorziening arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen;
b. van wie bij de gemeente bekend is dat zijnaar verwachting een inkomen hebben van ten
hoogste LIOo/o van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, met uitzondering van de
belanghebbenden die algemene bijstand in de vorm van een aanvullende
inkomensvoorziening ouderen ontvangen op grond van aftikel 47a van de wwB.
3. De koopkrachttegemoetkoming dient, voor zover niet op grond van lid 2 verstrekt, te
worden aangevraagd voor 1 januari 2015.
4. De aanvraag dient te geschieden middels een daaftoe bestemd aanvraagformulier.
5. In afwijking van lid 4 wordt een daaftoe door het hoofd van de afdeling Werk, Inkomen
en Zorgverlening aangewezen digitale melding gelijk gesteld met een aanvraag.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze beleidsregel treedt ín werking met ingang van de datum waarop het Besluit
koopkrachttegemoetkoming lage inkomens in werking treedt.
2. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel koopkrachttegemoetkoming

20t4".
3. Deze beleidsregel vervalt per 1 januari 2015.

Burgemeester en wethouders van Weert
De

