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--------------------------------------------------------------------------------------------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
Beatrixlaan 1-3, Weert, bestemmingsplan "Beatrixlaan 1-3", 25 december 2014 (41)
C
Christinelaan 25, Weert, Stichting Punt Welzijn, melding brandveilig gebruik bouwwerk, 24-12-2014 (68)
E
Edisonlaan 24, Weert, renoveren van de gevel, 17 december 2014 (75)
H
Hoogveldstraat 12, 14 en 16, Weert, renoveren van de gevel, 5 december 2014 (72)
J
Julianastraat 31, Stramproy, verbouwen van een pand, 6 december 2014 (72)
K
Keentersteeg 11, Weert, wijzigen van kozijnen, 9 december 2014 (72)
Koenderstraat 1B, Weert, verbouwen voor verblijfsruimte grooms, 16 december 2014 (75)
Kraanweg 10, Weert, oprichten van 9 stageverblijven, 18 december 2014 (75)
M
Molenakkerplein 3, Weert, aanpassen van de gevelpui, 17 december 2014 (75)
R
Ringbaan West ongenummerd, Weert, plaatsen van een lichtmastreclame, 1 december 2014 (72)
Roskam 12, Weert (v), bouwen van een woonhuis (73)
S
Scheepsbouwkade 1, Weert (v), bouwen van een woonhuis (73)
T
Tooroplaan 15, Weert, realiseren Bed & Breakfast, 10 december 2014 (72)
V
Valenakkerweg 7, Weert, uitvoeren van gevelrenovatie en aanbouw, 18 december 2014 (75)
Vrakkerveld 6, Weert, gebruiken van het pand als repeteer- en kleedruimte voor muziekbands, 8
december 2014 (72)
W
Weijerkesweg 3, Weert, verbouwing en bouw stageverblijven, 15 december 2014 (75)
Wijffelterbroekdijk 17, Weert, veranderen en vergroten van een woning, 17 december 2014 (75)
(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.
(68) Melding art. 2.12.1 Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
Deze publicatie dient alleen ter kennisname dat er een melding is ingediend. Hierop kan niet formeel
worden gereageerd. Er dient voldaan te worden aan de voorwaarden uit het Gebruiksbesluit.
(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.
(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.

--------------------------------------------------------------------------------------------OVERIGE BEKENDMAKINGEN
MANDAATREGELING CRISISBEHEERSING
Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2014 de Mandaatregeling crisisbeheersing,
onderdeel Bevolkingszorg 2014 vastgesteld.
Het toekennen van een mandaat is noodzakelijk zodat intern medewerkers en medewerkers werkzaam bij de
Midden-Limburgse gemeenten en/of de Veiligheidsregio Limburg-Noord ingeval van een ramp of crisis hun
taken kunnen uitvoeren binnen het grondgebied van de gemeente Weert.
Het opperbevel over de bestrijding van een calamiteit, crisis dan wel een dreiging daarvan berust bij de
burgemeester. Daarom is de voornoemde mandaatregeling op gelijke datum eveneens door de
burgemeester vastgesteld.
De mandaatregeling crisisbeheersing is op 1 december 2014 in werking getreden en vindt u als bijlage
onderaan dit bestand.
Voor vragen kunt u telefonisch of via e-mail terecht bij de heer Ton Lemmen, kabinetschef van de
burgemeester: t.lemmen@weert.nl.
Weert, 24 december 2014

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN BEATRIXLAAN 1-3 TE WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat met ingang van 25 december 2014 gedurende
zes weken, dat wil zeggen tot en met 4 februari 2015, bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis
Wilhelminasingel 101, ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Beatrixlaan 1-3’ 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.BPBeatrixlaan1-ON01.
Het bestemmingsplan ‘Beatrixlaan 1-3’ behelst de realisering van een Kennis- en expertisecentrum aan de
Beatrixlaan 1-3, waarbij de maximum toegestane bouwhoogte deels wordt verhoogd van 7 naar 9 meter.
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, 24 december 2014
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-------------------------------------------------------------------------------------------BIJLAGEN BIJ DE BEKENDMAKINGEN
Er is een bijlage bij de bekendmakingen: Mandaatregeling crisisbeheersing, onderdeel bevolkingszorg
2014.
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Het college van de gemeente weert en de burgemeester van de gemeente weert
ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;
gelezen het voorstel van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg- Noord van
22 november 2013;
gelezen het voorstel nr, B&W-xxx van 25 november 2014.
Gelet op;
artikel 160 lid 1, onder e, van de Gemeentewet,
hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 2.1.3 lid 2 en 2.3.1, onder f en g, van het Besluit veiligheidsregio's,
artikel 2 jo 7 van de Wet veitigheidsregio's
het regionaal crisisplan van de veiligheidsregio Limburg-Noord;

-

Ovenvegende dat:
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 22 novembe r 2013
de regionale organisatiestructuur voor de crisiscommunicatie heeft vastgesteld;
het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 22 november 2013 de
regionale functiestructuur bevolkingszorg heeft vastgesteld;
de regionale functiestructuur bestaat uit bovenlokale functies (invulling door de 15 deelnemende
gemeenten), interlokale functies ( invulling door 7 Midden-Limburgse gemeenten) en lokale
functies (individuele gemeenten);
er samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd over de bemensing, paraatheid, rechtspositie en
aansprakelijkheid in de Uitvoeringsregeling bevolkingszorg 'bovenlokaal'Veiligheidsregio
Limburg-Noord en in het addendum; interlokale uitvoeringõregeling district Midden
de interne medewerkers aangewezen conform het Aanwijzingsbesluit functiestructuur
Bevolkingszorg 2014 en medewerkers die door een ander college, uit de bij de
Veiligheidsregio Limburg-Noord aangesloten gemeenten, zijn aãngewezen om een taak te
vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordttoegestaan om dezelfde functie uit
te oefenen op het grondgebied van de gemeente Wéert met deielfde bevoegdheden en onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Weert
personen die werkzaam zijn binnen de Veiligheidsregio Limburg-Noord en aangewezen zijn door
hun bestuur voor het verrichten van taken in het kadér van een-bovenlokale sleutelfunctie,
wordt toegestaan om deze functie uit te oefenen op het grondgebied van de gemeente Weert en
onder verantwoordelijkheid van de gemeente Weert.
het van belang is, in het kader van de preparatie binnen de crisisbeheersing, een aantal
specifieke bevoegdheden te mandateren;

-

-

BESLUIT:

Vast te stellen het navolgende:
Besluit mandaat, volmacht en machtiging crisisbeheersing onderdeel Bevolkingszorg20l4

Artikel I Alarmering & opschaling

Aan de dienstdoende functionarissen binnen de functiestructuur Bevolkingszorg wordt mandaat,
volmacht en machtiging verleend tot het alarmeren en opschalen van de gehelè gemeentelijke
crisisorganisatie.

Artikel 2 Uitvoering en leidinggeven
Aan de dienstdoende functionarissen binnen de functiestructuur Bevolkingszorg wordt, na alarmering,
mandaat, volmacht en machtiging verleend tot:
het, zonder separate opdracht of instructie, uitvoeren van taken, zoals deze zijn omschreven in
de procesplannen bevolkingszorg dan wel in het regionaal crisisplan.

-

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: "Mandaatregeling crisisorganisatie, onderdeel Bevolkingszorg20l4"

Artikel 4 lnwerkingtreding

Dit besluit treedt 1 dag na bekendmaking in werking en heeft terugwerkende kracht tot 1 decemb er 2014

Aldus besloten op 25 november 2014
Het college van de gemeente Weert,
De secreta

mr. M.H.F, Knaapen

De burgemeester van de gemeente Weert,

A.M.M.M. Heijmans

Heijman

