Officiële bekendmakingen
Officiële publicatiedatum: 16 januari 2020

Omgeving

Bestemmingsplannen

Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)

Ontwerpbestemmingsplan

Molenpad ongenummerd, plaatsen
tijdelijke woonunit (OV 20200002)
(08-01-2020)
Sluiswachter ongenummerd,
bouwen twee levensloopbestendige woningen onder een
kap (OV 20200001) (06-01-2020)
Vennendijk, plaatsen inkoopstation
(OV 20200003) (07-01-2020)
Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Bochtstraat 8, plaatsen koelcel
(OV 20190157) (14-01-2020)
Haver 38, bouwen woning
(OV 20190188) (14-01-2020)
Leerlooier 11, bouwen woning
(OV 20190172) (14-01-2020)
Onze Lieve Vrouwestraat
18A,18B,18C, verbouwen pand
tot 3 appartementen
(OV 20190127) (09-01-2020)
Beoordeling gelijkwaardigheid
maatregel
Brugstraat 44, restaurant,
aanbrengen muurdempers in
plaats van suskasten
(ME 2019002) (09-01-2020)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van verzending
(datum tussen haakjes), op afspraak
bij de centrale klantenbalie. Het
indienen van bezwaarschriften is
tijdens de inzageperiode mogelijk voor
belanghebbenden bij burgemeester
en wethouders. U kunt gelijktijdig
vragen om een voorlopige voorziening
bij de voorzieningenrechter van
Rechtbank Limburg. Dit kan ook
digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).

Paulus Holtenstraat 20. Het plan betreft
een gedeeltelijke herziening van het
bestemmingsplan Centrum Nederweert.
De herziening heeft als doel de tuinbestemming welke nu van toepassing is
op een gedeelte van het perceel Paulus
Holtenstraat 20 om te zetten in een
woonbestemming om zodoende de
realisatie van een levensloopbestendige woning mogelijk te maken.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
17 januari tot en met 28 februari 2020,
bij de centrale klantenbalie, op
afspraak, via www.nederweert.nl >plannen en projecten -> bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0946.
BPPaulHoltenstr20-ON01).
Gedurende de inzageperiode kan
iedereen ten aanzien van het
ontwerpbestemmingsplan schriftelijk
dan wel mondeling gemotiveerde
zienswijzen naar voren brengen bij de
gemeenteraad, Postbus 2728, 6030 AA
Nederweert. Raadpleeg de procedure
op www.nederweert.nl voor meer
informatie. Bellen mag ook met C.
Damoiseaux van het team Samenleving
Fysiek.
Volgens artikel 9:12a van de Algemene
wet bestuursrecht is de gemeente
verplicht om jaarlijks de ingediende
schriftelijke klachten te registreren en te
publiceren. In 2019 heeft de gemeente
Nederweert 12 klachten ontvangen
over gedragingen van medewerkers.
Het betreft de volgende klachten.
1.
Datum: 16 januari 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
De sporthalvloeren van sporthal De
Bengele zijn vuil, stoffig en glad. Dit is
niet bevorderlijk voor de veiligheid.

Afdoening:
De gemeente heeft de vloeren direct
behandeld met een dieptereiniger.
De klacht is afgehandeld per e-mail.
2.
Datum: 20 februari 2019
Klager: Inwoner Nederweert namens
ouders
Klacht:
Volgens betrokkene heeft de
afwikkeling van Wmo-toekenningen
aan diens ouders te wensen
overgelaten. Medewerkers zijn
onpersoonlijk en niet begripvol
geweest tegen ouders.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief.
Uit het dossier is gebleken dat de
klacht onterecht is en dat de
gemeente zorgvuldig heeft
gehandeld. De gemeente betreurt
het feit dat betrokkene een andere
beleving van de situatie heeft gehad.
3.
Datum: 8 maart 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Betrokkene is het niet eens met een
proces-verbaal van de BOA. Ook is
betrokkene van mening dat de
bejegening van de BOA te wensen
over heeft gelaten.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief.
Klacht is besproken met
leidinggevende en desbetreffende
BOA. Geadviseerd om bezwaar aan
te tekenen tegen het proces-verbaal
bij het Centraal Justitieel
Incassobureau.
4.
Datum: 28 maart 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Betrokkene is het niet eens met een
proces-verbaal van de BOA. Ook is
betrokkene van mening dat de
bejegening van de BOA te wensen
over heeft gelaten.

Afdoening: Formeel afgehandeld via
een brief. Klacht is besproken met
leidinggevende en desbetreffende
BOA. Geadviseerd om bezwaar aan
te tekenen tegen het proces-verbaal
bij het Centraal Justitieel
Incassobureau.
5.
Datum: 29 april 2019
Klager: Inwoner Drunen namens
diens moeder te Nederweert
Klacht:
Klacht over een medewerkster van
thuiszorgorganisatie Tzorg die bij de
moeder van betrokkene werkte.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief
waarin is uitgelegd dat de betreffende
medewerkster niet werkzaam is bij de
gemeente Nederweert, maar bij
thuiszorgorganisatie Tzorg te Uden.
De klacht is doorgestuurd naar
thuiszorgorganisatie Tzorg met het
verzoek de klacht verder af te
handelen.
6.
Datum: 21 mei 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht: Klacht over wateroverlast op
perceel. Betrokkene voelt zich
genegeerd door de gemeente.
Afdoening: Formeel afgehandeld via
een brief. Excuses aangeboden voor
het feit dat de afhandeling van de brief
van betrokkene en de telefoonnotitie
te wensen over heeft gelaten.
7.
Datum: 26 juni 2019
Klager: Inwoner Ospel
Klacht:
Klacht met betrekking tot de service
van de gemeente en tevens een
verzoek om correctie van de
verhuisdatum.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief
door de vakafdeling. Klacht is intern
besproken en tevens wordt uitleg
gegeven hoe een schriftelijk
correctieverzoek van de verhuisdatum
moet worden aangeleverd.
8.
Datum: 14 juli 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Klacht over het snoeien van
eikenbomen, overlast
processierupsen, rattenoverlast en
ongerustheid milieustraat.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief.
Uitleg gegeven over de diverse
onderwerpen.

9.
Datum: 12 augustus 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Klacht over bejegening door
medewerker KCC.
Afdoening:
Klacht afgehandeld per e-mail. Excuses
aangeboden voor het feit dat
bejegening te wensen over heeft
gelaten. Daarnaast uitgelegd dat
gemeente sinds kort gebruik maakt van
nieuw telefoniesysteem en dat uitrol
hiervan niet zonder problemen is
verlopen.
10.
Datum: 16 oktober 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Klacht ingekomen via Nationale
Ombudsman inzake duivenoverlast
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief.
Uitgelegd dat de gemeente behoorlijk
wat inspanningen heeft verricht om de
overlast van de eikenbomen tot een
minimum te beperken.
11.
Datum: 18 november 2019
Klager: Inwoner Ospel
Klacht:
Klacht inzake bejegening door
medewerker Wmo naar aanleiding van
een Wmo-aanvraag.
Afdoening:
Formeel afgehandeld via een brief.
Excuses aangeboden voor het feit dat
de bejegening te wensen over heeft
gelaten. Betrokkene komt toch in
aanmerking voor een
maatwerkvoorziening.
12.
Datum: 6 december 2019
Klager: Inwoner Nederweert
Klacht:
Klacht inzake onduidelijke informatie
over het plaatsen van zonnepanelen op
een monumentaal pand en de
legesheffing hieromtrent.
Afdoening:
Afgehandeld door middel van een
bezoek ter plaatse door de wethouder.
Daarnaast heeft de leidinggevende nog
telefonisch contact gezocht en
uitgelegd dat bezwaar kan worden
gemaakt tegen de legesheffing.
Klacht indienen
Een klacht kunt u schriftelijk of via onze
website online indienen. Een
schriftelijke klacht moet voorzien zijn
van uw naam, adres, handtekening en
omschrijving van de gedraging
waartegen u de klacht indient.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de klachtencoördinator van onze gemeente,
Loes Janssen, tel. (0495) 677111,
e-mail: l.janssen@nederweert.nl.

Procedures
Adressen
Gemeente Nederweert
Postbus 2728
6030 AA Nederweert
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Rechtbank Limburg
Postbus 950
6040 AZ Roermond
Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Procedures
Inzageperiode
Alle (ontwerp)besluiten en
bijbehorende stukken liggen
gedurende een bepaalde periode
ter inzage. U kunt deze tijdens
openingstijden van het gemeentehuis bij de centrale klantenbalie
inzien. Soms is dat bij de afdeling
zelf; maakt u daarvoor dan eerst
een afspraak. Tijdens de inzageperiode is het mogelijk om de
genoemde juridische procedure te
volgen. Meestal begint de
procedure op de dag na publicatie,
soms op de dag na verzending
(verzenddatum staat dan tussen
haakjes achter het adres), soms op
een andere dag.
Informatie in bekendmaking
Bij elke bekendmaking staat
beschreven wat de inzageperiode
is, waar de stukken zijn in te zien,
welke procedure u kunt volgen en
tot wie u zich kunt richten. Meestal
zijn dat het college van
burgemeester en wethouders en de
Rechtbank Limburg; soms de
gemeenteraad, Gedeputeerde
Staten van de provincie Limburg of
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Staat er
geen procedure vermeld, dan kunt
u niets doen. De informatie is dan
alleen ter kennisgeving.
Wat kunt u doen?
Onderstaand vindt u de uitleg over
de verschillende procedures die u
kunt volgen.
Aanvragen
U kunt de aanvragen inzien bij de
receptie.

Zienswijze indienen
Tegen de ontwerpbesluiten
(voorgenomen) kunt u tijdens de
vermelde inzageperiode schriftelijk
een zienswijze indienen bij de
genoemde instantie in de bekendmaking, mondeling kan dat bij de
desbetreffende afdeling. Soms
gebeurt dit via een hoorzitting.
Bedenking indienen
Tegen bepaalde besluiten (verleend)
kunt u, als u belanghebbende bent en
eerder een zienswijze heeft ingediend
of wanneer u redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend, tijdens de
vermelde inzageperiode schriftelijk een
bedenking indienen bij de genoemde
instantie in de bekendmaking.
Bezwaar indienen
Tegen bepaalde besluiten (verleend)
kunt u, als u belanghebbende bent,
tijdens de vermelde inzageperiode
bezwaar indienen bij de genoemde
instantie in de bekendmaking.
Gelijktijdig is het mogelijk om, als
onverwijlde spoed dit vereist, een
voorlopige voorziening te vragen bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg.

Beroep instellen
Tegen bepaalde besluiten (verleend)
kunt u, als u belanghebbende bent en
eerder een zienswijze/bedenking/
bezwaar heeft ingediend, beroep
instellen bij de genoemde instantie in
de bekendmaking. Dit kunt u ook doen
als u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
u geen zienswijze/-bedenking/ bezwaar
heeft ingediend.
Gelijktijdig is het mogelijk om, als
onverwijlde spoed dit vereist, een
voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzieningenrechter van de
Rechtbank Limburg. Dat kan in
sommige gevallen ook bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State; onverwijlde
spoed is dan niet altijd vereist. Een
enkele keer is hoger beroep mogelijk
bij bovengenoemde Afdeling.

