Nummer
Datum

: 46
: 12 november 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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B
Breugellaan 1, Weert, kappen van een eik en 2 dennen, 4 november 2014 (75)
G
Graafschap Hornelaan / hoek Vogelsbleek, Weert, bestemmingsplan "Woongebieden 2014”, 13 november
2014 (41)
Graafschap Hornelaan 144, Weert, Fuenix Ecogy I BV, omgevingsvergunning activiteit milieu voor het
oprichten van een productiebedrijf voor synthetische nafta, 12 november 2014 (78)
K
Kerkstraat 94, Weert, wijzigen functie van detailhandel naar maatschappelijk (huisartsenpraktijk), 4
november 2014 (75)
Kraanweg 10, Weert, oprichten van 9 stageverblijven, (73)
L
Leukerstraat 19a, Weert, Steijvers Techniek & Machines, melding Activiteitenbesluit voor het oprichten
van een metaalbewerkingsbedrijf, 12 november 2014 (20)
Limburglaan Weert, ongenummerd, , kappen van een moeraseik, 3 november 2014 (75)
M
Markt 6a, Weert, Eetkamer Het Bruine Paard, melding Activiteitenbesluit voor het veranderen van een
horeca-inrichting (20)
Mastenbroekweg 2, Weert, Isidorus Huis Tuin & Dier BV, melding op grond van het Activiteitenbesluit voor
het veranderen van een winkel, 12 november 2014 (20)
Moesdijk 11A, Weert, uitbreiden van het garagebedrijf, (73)
O
Oude Graaf 6, Weert, New Stairs, stellen van maatwerkvoorschriften , 12 november 2014 (20a)
P
Parallelweg 120, Weert, bestemmingsplan "Woongebieden 2014”, 13 november 2014 (41)
(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.
(20a) Beschikking ambtshalve opleggen maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit
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.
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.
(41) Verzoek om vaststelling van hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder /
Besluit geluidhinder in verband met de vaststelling van een bestemmingsplan
Het ontwerpbesluit om vaststelling van hogere grenswaarden ligt samen met de daarop betrekking
hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit vanaf
genoemde datum gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis.
Bovengenoemde waarden kunnen worden vastgesteld door het college.
Met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage wordt gelegd kan een belanghebbende over het
ontwerpbesluit zienswijzen naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk
worden ingediend. Mondelinge zienswijzen kunnen alleen worden ingediend op afspraak.
(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.
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(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.
(78) 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 ontwerpbeschikking gewijzigd.
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
 Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking.
 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.
 Degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
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).

--------------------------------------------------------------------------------------------OVERIGE BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER: ALGEMENE ONTHEFFING STOKEN SNOEIHOUT,
KAMP- EN VREUGDEVUREN (ST. MAARTEN)
Burgemeester en Wethouders van Weert maken bekend dat zij ingevolge artikel 10.63 van de Wet
milieubeheer voor de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017 hebben besloten een algemene
ontheffing te verlenen van het verbod voor het verbranden van afvalstoffen genoemd in artikel 10.2 van
de Wet milieubeheer. De ontheffing geldt voor het, eenmaal voor een periode van een week in de
maanden februari/maart en eenmaal voor een periode van een week in de maanden oktober/november,
stoken van snoeihout op een terrein gelegen in het buitengebied van Weert. Het te stoken materiaal mag
uitsluitend bestaan uit snoeihout ontstaan als gevolg van het onderhoud van erfbeplantingen of andere
kleine landschapselementen gelegen in het buitengebied van de gemeente Weert. Verder geldt de
ontheffing voor het stoken van kamp- en vreugdevuren (St. Maarten) voor zover hierbij sprake is van het
stoken van snoeihout en/of afvalhout.
De ontheffing ligt ter inzage tijdens kantooruren in het gemeentehuis, Wilhelminasingel 101 te Weert.
Tegen dit besluit kunnen overeenkomstig het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door
belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking hiervan bezwaren worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
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Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:





de naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
de gronden van het bezwaar.

Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Is uw
bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt afwachten, dan kunt u bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ
Roermond, een voorlopige voorziening vragen.
Overigens dient voor het stoken van snoeihout, kamp- en vreugdevuren (St. Maarten) wel steeds een
melding te worden gedaan op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. Een daartoe strekkend
meldingsformulier kunt u downloaden op onze site en is eveneens verkrijgbaar bij de informatie- en
servicebalie van de gemeente.
Weert, 12 november 2014

NEVENFUNCTIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS GEMEENTE WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 12 november 2014
gedurende 12 weken, dat wil zeggen tot en met 4 februari 2015 bij de publieksbalie in de hal van het
stadhuis, Wilhelminasingel 101, voor een ieder ter inzage ligt de nevenfuncties van de burgemeester en
wethouders.
Deze nevenfuncties zijn ook digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website, www.weert.nl via
Bestuur&Organisatie / College B&W.
Weert, 12 november 2014

AANWIJZINGSBESLUIT MOBIEL CAMERATOEZICHT OELEMARKT WEERT,
JAARWISSELING 2014
De burgemeester van Weert maakt bekend dat hij, mede gelet op het advies en besluit van de lokale
driehoek van 5 november 2014, op 6 november 2014 heeft besloten om tussen woensdag 31 december
2014, 20.00 uur tot donderdag 1 januari 2015, 06.00 uur, mobiel cameratoezicht toe te passen op de
Oelemarkt te Weert.
Het besluit is voor u bijgevoegd en ligt met ingang van vandaag ook zes weken voor u ter inzage bij de
Informatiebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101, te Weert.
Weert, 12 november 2014

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN WOONGEBIEDEN 2014, WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 13 november 2014
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 24 december 2014, bij de informatie- en servicebalie in
het stadhuis Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Woongebieden 2014’ met
bijbehorende toelichting en het ontwerp vaststellingsbesluit. 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 identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPWoongebieden2014-ON01.
Het bestemmingsplan ‘Woongebieden 2014’ betreft een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen
voor de woonwijken Biest, Groenewoud, Leuken, Fatima, Moesel, Keent en Rond de Kazerne. Ook de
Heiligenbuurt maakt deel uit van het plan. Het in de Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid wordt
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verwerkt in dit bestemmingsplan. Zo komen onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen
(binnenplanse afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) in principe te vervallen. Verder wordt op een
aantal plaatsen, waar detailhandel/horeca of dienstverlening is toegestaan binnen de bestemming Wonen,
maar waar geen of andere functies aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd dan wel
omgezet in ‘dienstverlening’, afhankelijk van de feitelijke situatie. Voor ‘horeca’ wordt onderscheid
gemaakt tussen horeca 1 (café) en horeca 2 (restaurant). De bouwvlakken voor grondgebonden woningen
in de Sutjensstraat-Noord (zijde Victor de Stuersstraat), aan de Heuvelweg en ter plaatse van de
hoevelocatie Vrouwenhof worden iets verschoven/de aanduiding ‘bijgebouwen’ wordt toegevoegd, zodat
het bestemmingsplan in overeenstemming is met de voorgenomen bouwplannen. Ter plaatse van de
locatie Schuttebeemd 132 (bestemming Maatschappelijk) wordt de aanduiding ‘sport’ toegevoegd, zodat
het mogelijk wordt er een zelfstandige sportschool te vestigen. Verder zijn ontwikkelingen voorzien aan de
Parallelweg 120 (wijziging kantoor in woningen), hoek Vogelsbleek/Graafschap Hornelaan
(herontwikkeling Van Berlo Heem tot woonzorgcomplex) en Doolhofstraat 14 (uitbreiding Franciscus
hospice). Voor het overige betreft het grotendeels een beheerplan.
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) 575 236.
Weert, 12 november 2014

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


Aanwijzingsbesluit mobiel cameratoezicht Oelemarkt weert, jaarwisseling 2014

Zie de pagina’s hieronder.
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GEMEENTE

vVEERT

AANWIJ ZI NGSBESLUIT CAM ERATOEZTCHT

De burgemeester van Weeft;

gelet op het bepaalde in aftikel 15lc Gemeentewet en (het gewijzigde) artikel 15lc en
(nieuwe) artikel 152 van de Gemeentewet zoals voorgesteld in het wetsvoorstel "Flexibel
cameratoezicht" met publicatiedatum 17 juli 2072;
gelet op het besluit van de gemeenteraad van Weeft van 2 november 2011waarbij hem
de bevoegdheid is verleend om cameratoezicht in het belang van de openbare orde in te
stellen op openbare plaatsen in Weeft. Dit voor zover dit naar oordeel van burgemeester,
politie en justitie gerechtvaardigd is;
gelet op het advies en besluit van de lokale driehoek van 5 november 2014;

besluit:
I. in het belang van de openbare orde, waaronder mede wordt begrepen

de algemene,
bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de
gemeentelijke samenleving, over te gaan tot plaatsing van één mobiele camera ten
behoeve van cameratoezicht op een openbare plaats;

II.

De "Oelemarkt" te Weert aan te wijzen als de openbare plaats waarbinnen het
cameratoezicht op basis van I. wordt toegepast;

III.

de duur van het onder I. en II. bedoelde cameratoezicht te bepalen op één dag, te
starten op woensdag 31 december 2014, 20.00 uur tot donderdag 1 januari 2O!5,
06.00 uur;

IV.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag van bekendmaking aan de
omwonenden en bewoners van de "Oelemarkt" te Weert als direct belanghebbenden.

De algemene bekendmaking op de gemeentelijke website onder "Bekendmakingen" met
ndiging in Trompetter/Land van Weert, plaats te laten vinden bij eerstvolgende

te weten op 12 november 2Ot4
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A.A.

Bijlage: Overzichtskaartje de "de Oelemarkt" te Weert.

Niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan de burgemeester. Het adres is:
Postbus 950

6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van
bekendmaking van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer
kunnen behandelen. Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
> uw naam, adres, datum en handtekening;
> een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur een
kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
Þ de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Spoed
Is uw bezwaar zo spoedeisend dat u de behandeling van uw bezwaarschrift niet kunt
afwachten? Dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg een
voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een voorlopige beslissing om een handeling uit te
stellen of juist door te laten gaan. Een voorlopige voorziening kunt u met een brief of
digitaal aanvragen:
- met een brief:
Stuur uw verzoekschrift naar:
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg
Sector Bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond
digitaal:
Via htto : //loket. rechtspraak. n l/bestu u rsrecht
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De
voorwaarden vindt u op deze website.
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