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Onderwerp: Bezwaar tegen besluit van de gemeente

Bezwaar tegen besluit van de gemeente
Uw referentie: 000000002644
Geachte mevrouw / meneer,
U heeft zojuist via ons digitale loket een bezwaarschrift ingediend.
Wij zullen uw bezwaarschrift in handen stellen van de Commissie bezwaarschriften van de
gemeente Nederweert.
De secretaris van deze Commissie zal u binnen 1 week na de elektronische indiening van uw
bezwaar een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen met daarin nadere informatie over de
verdere procedure.
Tot slot willen we u bedanken voor het gebruiken van ons digitale loket.
Wij zijn u graag van dienst.
Met vriendelijke groet,
Gemeente Nederweert
Medewerk(st)ers Klant Contact Centrum
T: 14 0495 of 0495 677111
E: KCC@Nederweert.nl
I: www.nederweert.nl
A: postbus 2728, 6030 AA Nederweert
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen,
wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit
bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden. De gemeente
Nederweert sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct,
onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.
Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!
Bezwaar
Tekstvlak

Met dit formulier kunt u een bezwaar indienen tegen een besluit van de
gemeente (college van burgemeester en wethouders of de
burgemeester).
Ik maak bezwaar tegen het college van burgemeester en wethouders
het besluit van
Datum besluit
19-01-2017
Betreft (Bezwaar tegen Bezwaar tegen bestemmingsplan Strateris 44 en 44c
besluit van de
NL.IMRO.0946.BPStrateris2016-ON01
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gemeente)
Aanvrager
Voornamen
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Huisletter
Woonplaats
Nederweert
Telefoonnummer
E-mailadres
Bezwaar
Ik teken
bezwaar aan
tegen

Voor de locatie Strateris 44 en 44 C te Nederweert is een partiële herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied Nederweert voor het veranderen van een
intensieve veehouderij naar een loonwerkbedrijf
NL.IMRO.0946.BPStrateris2016-ON01.
Mijn belang bij Direct omwonende, aanwonende aan rijroute
dit besluit
Redenen van Omgeving Strateris/Bloemersstraat/Hoebensstraat is in steeds toenemende
het bezwaar
mate een woonomgeving aan het worden, daarin past geen uitbreiding van een
bedrijf dat veel geluidsoverlast veroorzaakt en met veel grote
voertuigen/machines werkt. - De uitgang van dit bedrijf ligt (nu) aan de
Bloemersstraat, hierdoor rijden er veel grote landbouwvoertuigen over de
daarvoor ongeschikte wegen. Bermen en wegen worden kapot gereden - Deze
voertuigbewegingen zorgen nu al voor geluidsoverlast, beginnend heel vroeg en
ook op zaterdag. Uitbreiding zal veel meer voertuigen en -bewegingen gaan
geven. - Vanwege de afmetingen van de voertuigen zorgt dit voor zeer onveilige
verkeerssituaties voor alle overige verkeer: auto's kunnen niet passeren, voor
fietsers en voetgangers is het ronduit onveilig op de smalle wegen. Hoebensstraat is in toenemende mate een wandelroute geworden, de huidige
verkeerssituatie is al verre van veilig.
Ik wil mijn
Ja
bezwaar
mondeling
toelichten
De bijlage 000000002644.pdf bevat een overzicht van de ingevulde gegevens, deze kunt u
openen met bijvoorbeeld Adobe Reader
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