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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 ‘1Weert’ (voorheen Trompetter – Land van Weert
genoemd) 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, Mood, Foods & Goods, melding Activiteitenbesluit voor een horecagelegenheid, 15
juli 2015 (20)
Belle van Zuylenhof 1, Weert, verbouwen en uitbreiden van een tuinhuisje, 6 juli 2015 (75)
Brederostraat 11, Weert, realiseren van een aanbouw (73)
Brederostraat 11, Weert, realiseren van een aanbouw, 9 juli 2015 (75)
D
De Ruyterstraat 29, Weert, bouwen van een erker, 6 juli 2015 (72)
E
Edisonlaan 12, Weert, aanbrengen van reclame en plaatsen van vlaggenmasten, 3 juli 2015 (75)
H
Hofakkerstraat perceelnummer S 364, Weert, kappen van een Lindeboom, 23 juni 2015 (72)
K
Kazernelaan 101, Weert, verlengen instandhoudingstermijn tot 15 jaar van drie in 2002 geplaatste les- en
bureelcontainers, 9 juli 2015 (75)
M
Middelstestraat perceelnummer T 2740, Weert, plaatsen van een tijdelijke unit, 6 juli 2015 (72)
O
Oude Hushoverweg 30, Weert, plaatsen van een geluidsmuur, lichtmasten, vlaggenmasten en
bomenconstructie (73)
Oude Hushoverweg 30, Weert, plaatsen van een geluidsmuur, lichtmasten, vlaggenmasten en
bomenconstructie, 9 juli 2015 (75)
P
Parallelweg 168, Weert, H.H. Smolenaers, melding brandveilig gebruik bouwwerk, 15 juli 2015, (68)
R
Recollectenstraat perceelnummer S 20, Weert, kappen van een Es, 9 juli 2015 (72)
Recollectenstraat perceelnummer S 20, Weert, kappen van een Es, 9 juli 2015 (75)
Recollectenstraat perceelnummer S 5507, Weert, kappen van een Keizersboom, 23 juni 2015 (72)
Rectorijstraat 1, Weert, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de huisvesting van 5
personen, 6 juli 2015 (75)
S
Sint Jozefstraat 7, Stramproy, bouwen van een dakkapel, 6 juli 2015 (75)
Straevenweg 12, Weert, Unicorn Grain Specialties B.V., omgevingsvergunning milieuneutrale verandering
voor een graanverwerkend bedrijf, 15 juli 2015 (72)
W
Walburgisstraat 7, Weert, bouwen van een dakkapel, 7 juli 2015 (75)
Wilhelminasingel 201, Weert, plaatsen van nieuwe kozijnen, 3 juli 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.
(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)
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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.
(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
“ZOMERMANDAAT 2015” VOOR INDIVIDUELE LEDEN VAN HET COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 7 juli 2015 mandaat en volmacht
hebben verleend aan de individuele leden van het college om namens en onder verantwoordelijkheid van
het college besluiten te nemen en de daaraan verbonden procedurele bevoegdheden uit te oefenen. Dit
omdat tijdens de zomervakantie enkele weken geen collegevergaderingen plaatsvinden en besluitvorming
in die periode toch wenselijk kan zijn.
Het “zomermandaat 2015” geldt voor de periode 15 juli 2015 tot en met 17 augustus 2015 en ligt met
ingang van vandaag tot 17 augustus 2015 voor u ter inzage bij de informatiebalie in het stadhuis,
Wilhelminasingel 101, te Weert. Het besluit is ook als bijlage bijgevoegd, zie hieronder.
Weert, 15 juli 2015

VASTGESTELDE BESTEMMINGSPLANNEN
KEENTERSTRAAT 22 – DIJKERAKKERWEG 2, WEERT
MAASEIKERWEG 280, WEERT
Burgemeester en wethouders van Weert maken op grond van artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening
bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2015 de volgende bestemmingsplannen ongewijzigd heeft
vastgesteld.
- Het bestemmingsplan ‘Keenterstraat 22 – Dijkerakkerweg 2’ met bijbehorende toelichting omvat
de beëindiging van de intensieve veehouderijbedrijven aan de Keenterstraat 22 en Dijkerakkerweg
2, de omzetting van de bedrijfswoningen Keenterstraat 22 en Dijkerakkerweg 2 in
burgerwoningen, de bouw van een woning aan de Keenterstraat tussen de huisnummers 20 en 22
en de bouw van een woning aan de Dijkerakkerweg naast de woning Keenterstraat 22. Het
identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.BPKeenterstr22-VA01.
- Het bestemmingsplan ‘Maaseikerweg 280’ omvat het oprichten van een minicamping naast de
horecagelegenheid aan de Maaseikerweg 280. Het identificatienummer van het plan is
NL.IMRO.0988.BPMaaseikerwg280-VA01.
Belanghebbenden kunnen tegen genoemde besluiten beroep instellen. De termijn voor het indienen van
een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de
terinzagelegging van dit besluit. De stukken liggen ter inzage vanaf 16 juli 2015 totdat de beroepstermijn
is verstreken.
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De stukken liggen ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101 en in
de openbare bibliotheek aan de Wilhelminasingel 250 te Weert. De plannen zijn digitaal raadpleegbaar via
de websites, www.weert.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019 te 2500 EA ’s-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt
ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening in werking daags na afloop van de
beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Weert, 15 juli 2015

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


“Zomermandaat 2015” voor individuele leden van het college van burgemeester en wethouders

Zie de pagina’s hieronder.

4

GEMEENTE

vvE E RT

ZOMERMANDAAT 2015
Burgemeester en wethouders van Weert;
Gelet op artikel 168 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb);
Overwegende, dat tijdens de zomervakantie 2015 enkele weken geen
collegevergaderingen plaatsvinden en dat het wenselijk is de besluitvorming in die periode
zo nodig te kunnen continueren;
Onverlet het bepaalde in de vigerende Mandatenregeling;

Besl u iten
A
1

voordeperiode 15 juli 2O15toten met 17 augustus 2015:

aan de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Weeft
mandaat te verlenen tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college
besluiten te nemen ter uitoefening van bestuurs- en beheersbevoegdheden, alsmede
volmacht en machtiging tot het uitoefenen van de daaraan verbonden procedurele

bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders;

2.

dat het onder 1. toegekende mandaat, onverminderd artikel 10:3 Awb, geen
betrekking heeft op:
a. besluiten die leiden tot de vaststelling of wijziging van het algemeen of specifiek
gemeentel¡jk beleid;
b. besluiten tot hetvaststellen van beleidsregels als bedoeld in aftikel 1:3, vierde lid
Awb;
c. besluiten ten aanzien waarvan is bepaald dat zij met versterkte meerderheid
moeten worden genomen of waarvan de aard van de voorgeschreven
besluitvormingsprocedure zich anderszins tegen de mandaatverlening verzet;
d. besluiten op een bezwaarschrift, tenzij:
o het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is
of
o het risico bestaat dat de beslissing op bezwaar niet binnen de geldende
wettelijke termijn kan worden genomen;
e. besluiten op een beroepschrift;
f . besluiten tot het vernietigen van of tot het onthouden van goedkeuring aan een
besluit van een ander bestuursorgaan;
g. besluiten tot het aangaan van convenanten of overeenkomsten;
h. besluiten tot het vaststellen van subsidieplafonds;
i. besluiten tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een subsidie;
j. besluiten naar aanleiding van een klacht in de zin van hoofdstuk 9 Awb.

3.

dat de individuele leden van het college van burgemeester en wethouders van Weert
in spoedeisende gevallen gemachtigd zijn om het college in rechte te
vertegenwoordigen.

4.

dat ingeval van uitoefening van bevoegdheden namens burgemeester en wethouders,
uitgaande stukken als volgt worden ondeftekend:
Namens burgemeester en wethouders,

gevolgd door handtekening, naam en functie van de gemandateerde.

B.

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden gebeuft met inachtneming van
het ter zake geldende recht, beleids- en uitvoeringsregels en slechts voor zover de
benodigde financiële middelen in een vastgestelde begroting, budget of krediet zijn
toegekend.

G. De gemandateerde maakt van de aan hem verleende bevoegdheden geen gebruik
indien, in welke vorm ook, een persoonlijk belang de besluitvorming kan beïnvloeden
dan wel indien de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan waardoor de

integriteit van betrokkene in het gedrang kan komen.

D. Indien meer dan één collegelid aanwezig is, worden de bevoegdheden uitgeoefend in
dezelfde volgorde als het loco-burgemeesterschap, behalve indien het bepaalde onder
C. van toepassing is. In die situatie worden de bevoegdheden uitgeoefend door de
eerstvolgende in rangorde.
E. Het college wordt in haar eerste vergadering na de zomervakantie, middels een op
schrift gestelde mandatenlijst, op de hoogte gebracht van de besluiten die krachtens het
onderhavige mandaat zijn genomen.
De mandatenlijst wordt tezamen met de besluitenlijst(en) van de vergadering openbaar
gemaakt.
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