Officiële bekendmakingen
Officiële publicatiedatum: 13 februari 2020

Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)
Heijsterstraat 4, bouwen werktuigenberging (OV 20200020)
(06-02-2020)
Hoefsmid ongenummerd, bouwen
woning (OV 20200021)
(09-02-2020)
Kerkstraat 4, plaatsen woonunit
(OV 20200019) (05-02-2020)
Meester Schakenhof 18,
verbouwen woning (OV 20200018)
(03-02-2020)
Meijelsedijk 211, oprichten
levensloopbestendige aanbouw
(OV 20200017) (03-02-2020)
Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid)
Banendijk 5, veranderen
varkenshouderij (UV 20190130)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
14 februari t/m 26 maart 2020 bij de
centrale klantenbalie of op afspraak.
Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzageperiode
mogelijk bij burgemeester en
wethouders, mondeling kan dat op
afspraak bij het team Ruimte en
Wonen. Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer
informatie. Bellen mag ook met een
medewerk(st)er van bovenstaand
team.
Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Meester Schakenhof 18,
verbouwen woning (OV 20200018)
(11-02-2020)
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). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website voor meer
informatie. Bellen mag ook met een
medewerk(st)er van het team Ruimte
en Wonen.
Verleende omgevingsvergunning
(uitgebreid)
Reulisweg 21, pluimveehouderij,
veranderingsvergunning
(U2 20180220)
Geen zienswijzen ingekomen op
ontwerpbesluit. Besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van
ontwerpbesluit.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
14 februari t/m 26 maart 2020 bij de
centrale klantenbalie of op afspraak.
Het instellen van beroep is vanaf de
dag na terinzagelegging t/m 27 maart
2020 mogelijk voor belanghebbenden
bij de Sector Bestuursrecht van Rechtbank Limburg. 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). Raadpleeg deze bekendmaking op onze website. Bellen mag
ook met een medewerk(st)er van het
team Ruimte en Wonen.
Bij Installaties voor de verwerking van
dierlijke mest/installaties voor covergisting: (verlening UV)

Op dit besluit is de Crisis- en
Herstelwet van toepassing. Hierdoor
is het niet toegestaan een zogenaamd pro forma beroepschrift in te
dienen. Het aanvoeren van de
beroepsgronden dient dus binnen de
gestelde beroepstermijn te
gebeuren. Het beroep wordt nietontvankelijk verklaard, indien binnen
de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend.

Kennisgevingen
Karissteeg 12, varkenshouderij,
veranderen (verplaatsen
kadaverkoeling) van een
inrichting waarop het
Activiteitenbesluit van toepassing
is (MM 2020003)
Kreijelmusweg 6, pluimveehouderij, veranderen
(verplaatsen propaantank) van
een inrichting waarop het
Activiteitenbesluit van toepassing
is (MM 2019075)
Zwarteboordweg 4, bouw- en
sloopafval bewerken met mobiele
puinbreker.
Artikel 4, lid 2 van het Besluit
breken bouw- en sloopafval (MM
2020006)
Beoordeling noodzaak Milieu
Effect Rapport
Kreijelmusweg 6, geen MER
nodig voor het veranderen van
een pluimveehouderij (vormvrije
aanmeldingsnotitie MR 2019007)

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan
Ontwerpbestemmingsplan
Appartementen Harrie Carisstraat
Nederweert. Het ontwerpbestemmingsplan betreft een gedeeltelijke
herziening van de beheersverordening ‘Nederweert, Budschop,
Eind en Ospeldijk’. De locatie waar
het plan betrekking op heeft, ligt op
de T-splitsing Harrie Carisstraat en
Mgr. Kreijelmansstraat. Het ontwerpbestemmingsplan heeft als doel om
24 appartementen (2 complexen van
12 woningen) mogelijk te maken.
Sinds het gewijzigde besluit m.e.r.,
dat op 7 juli 2017 in werking is
getreden, moet voor elke activiteit
opgenomen in de D-lijst voorafgaand
aan verdere besluitvorming een
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden. Het
onderhavige plan valt onder deze
activiteiten. De initiatiefnemer heeft
dan ook voorafgaand aan de
bestemmingsplanprocedure een
aanmeldingsnotitie ingediend. Het
college van B&W heeft op 4 februari
2020 besloten dat het opstellen van
een milieueffectrapport niet nodig is.
Verder is er een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de
initiatiefnemer opgesteld. Het IDNnummer van het ontwerpplan is
NL.IMRO.0946.BPAppHarCarstr2020ON01.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
14 februari t/m 26 maart 2020, bij de
infobalie of op afspraak en via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de inzageperiode kan
iedereen ten aanzien van het plan
schriftelijk dan wel mondeling
gemotiveerde zienswijzen naar voren
brengen bij de gemeenteraad,
postbus 2728, 6030 AA in
Nederweert. Raadpleeg de procedure
voor meer informatie. Voor eventuele
vragen kunt u contact opnemen met
Chrit Damoiseaux van het team
Samenleving Fysiek.

Besluiten
Vertrokken naar onbekende
bestemming
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat na
uitvoerig onderzoek is gebleken dat
onderstaande persoon niet meer
woont op het adres waarop deze in de
Basisregistratie Personen (BRP) van
de gemeente Nederweert staat
ingeschreven. Uitschrijving vindt

plaats met als reden dat de verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat de
bijhouding van de persoonslijst van
deze persoon wordt opgeschort en dat
deze formeel niet meer in Nederland
woont.
Het gaat om de volgende persoon:
Onderstal, V., geboren op 14-04-1980.
Staat uw naam hierbij of weet u waar
de vermelde persoon verblijft? Neem
dan contact op met het team
Burgerzaken van de gemeente, tel.
(0495) 677111 of e-mail:
info@nederweert.nl.
Een belanghebbende kan t/m 6 weken
na de dag van publicatie tegen de
uitschrijving bezwaar maken. Het
bezwaarschrift richt u aan burgemeester en wethouders van
Nederweert, Postbus 2728, 6030 AA
Nederweert. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde
voorlopige voorziening te treffen
wanneer een spoedeisende beslissing
op uw bezwaarschrift noodzakelijk is.
Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Limburg. Voor de behandeling van een
dergelijk verzoek zijn griffierechten
verschuldigd.
Aanwijzingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben
op 4 februari 2020 besloten om
mevrouw M.H. de Corti aan te wijzen
als heffingsambtenaar en de overige
juristen werkzaam bij team AJBZ aan te
wijzen als plaatsvervangend
heffingsambtenaar voor gemeentelijke
belastingen. Het aanwijzingsbesluit
heeft betrekking op het heffen, en het
behandelen van bezwaar- en beroepschriften van: leges, rioolaansluitrecht
en lijkbezorgingsrechten. Verder is
besloten om het aanwijzingsbesluit van
25 juni 2018 in te trekken. Het besluit
treedt in werking op de dag na
bekendmaking. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met team
AJBZ.
Mandaatbesluit
De heffingsambtenaar heeft, gelet op
het besluit van burgemeester en
wethouders van 4 februari 2020 om
mevrouw M.H. de Corti aan te wijzen
als heffingsambtenaar voor gemeentelijke belastingen, besloten om mandaat
te verlenen aan de medewerkers van
team Ruimte & Wonen en van team
Inwoners om namens haar besluiten
voor te bereiden, te nemen, in te
trekken of te wijzigen. Het besluit treedt
in werking op de dag na bekendmaking.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met team AJBZ.

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.

