Nummer
Datum

: 68
: 15-04-2015

--------------------------------------------------------------------------------------------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
Beekstraat 54, Weert, plaatsen van twee puincontainers, 9 april 2015 (75)
Boender 21 (v), Weert, bouwen van een nieuwbouwhuis, 8 april 2015 (75)
Breyvin 6, Stramproy, bouwen van een berging, 31 maart 2015 (72)
G
Groothulsterweg 10, Weert, Schutterij St. Oda, melding Activiteitenbesluit voor het uitbreiden van de
inrichting met 1 schietboom, 15 april 2015 (20)
J
Jan van der Croonstraat 11-109, Weert, plaatsen van een hoogwerker, 9 april 2015 (75)
K
Kazernelaan 101, Weert, tijdelijk plaatsen van een container met een wateronthardingsinstallatie
(verlengen tijdelijke termijn), 7 april 2015 (75)
Kemperveldweg 31, Weert, uitbreiden/nieuw bouwen van opslagruimtes, 7 april 2015 (75)
L
Louis Regoutstraat mastnummer 21020, Weert, plaatsen van 2 lichtmastreclames, 29 maart 2015 (72)
M
Maria Tesselschadehof 7, Weert, bouwen van een berging, 2 april 2015 (72)
Moesdijk, Weert, westelijk deel over lengte van 180 meter, onttrekking aan het openbaar verkeer, 16
april 2015 (34)
O
Oelemarkt 15, B.E.J. Tubée, nieuwe exploitant horeca inrichting, 3 april 2015 (25)
Oudenakkerstraat 49, Weert, realiseren van een aanbouw, 1 april 2015 (72)
P
Penitentenstraat 16, Weert, plaatsen van een puincontainer, 9 april 2015 (75)
Prinsenhof 1, Weert, plaatsen van twee dakkapellen, 2 april 2015 (72)
W
Wetering 21, Weert, Aldor BV, melding Activiteitenbesluit voor de wijziging van het lozen van afvalwater
in de inrichting, 15 april 2015 (20)
Wilhelminasingel 10, Weert, veranderen van een gemeentelijk monument, 30 maart 2015 (72)
Wilhelminastraat 16, Weert, plaatsen van een steiger met bouwlift een puincontainer en een hoogwerker,
9 april 2015 (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.
(25) Verlening Drank- en Horeca vergunning
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 onverwijld
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.
(34) Besluit tot onttrekking aan het openbaar verkeer in het kader van de Wegenwet
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis. Met
ingang van de dag na de dag van terinzagelegging is gedurende zes weken beroep mogelijk bij de
Rechtbank te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) voor:
 Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht;
 Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen als bedoeld in
artikel 3:15 Algemene wet bestuursrecht naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit.
Degene die beroep heeft ingesteld 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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(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.

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