Officiële bekendmakingen
Officiële publicatiedatum: 19 maart 2020

Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)
Casseweg 12, verbouwen woning
(OV 20200032) (09-03-2020)
Kruisstraat 129, veranderen
pluimveehouderij (milieuneutraal)
(OV 20200034) (13-03-2020)
Molenpad ongenummerd, bouwen
woning (OV 20200035)
(17-03-2020)
Platinastraat ong. te Nederweert,
bouwen carwash (OV 20200033)
(10-03-2020)
Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid)
Gebbelsweg 9, bouwen loods
(U1 20190061)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
20 maart t/m 30 april 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 omgevingsvergunningen (regulier)
Eindhovensebaan 15, oprichten
kadaverkoeling (OV 20190197)
(17-03-2020)
Gerst 16, bouwen garage en
erfafscheiding (OV 20190192)
(12-03-2020)
Laurierstraat 51, verhogen garage
(OV 20190205) (17-03-2020)
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.

Kennisgevingen
Casseweg 10, veranderen (kleinschalig motorfietsbedrijf) van een
inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is
(MM 2018040)
Gebbelsweg 17, veranderen van
een inrichting waarop het
Activiteiten-esluit van toepassing is
(MM 2020002)

Besluiten
Aanwijzing invorderingsambtenaar
Burgemeester en wethouders hebben
op 10 maart 2020 besloten om de
functionaris Adviseur en vakspecialist
Financiën I Controller aan te wijzen als
invorderingsambtenaar voor gemeentelijke belastingen. Het aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de
invordering van de gemeentelijke
belastingen die niet zijn overgedragen
aan en worden uitgevoerd door de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW). Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
team Financiën.

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Moulin Blues Festival 2020
Stichting Rhythm en Blues Ospel
organiseert het Moulin Blues
Festival op 1 en 2 mei 2020.
Daarom stellen we de volgende
verkeersmaatregelen in:
 afsluiten voor alle verkeer
behalve voetgangers van een
deel van de Meijelsedijk tussen
Schepengraaf en Reebergweg;
 instellen eenrichtingsverkeer
m.u.v. fietsers en bromfietsers
voor de Plattepeeldijk tussen de
Reebergweg en Meijelsedijk
waarbij inrijden vanaf de Reebergweg is toegestaan;
 instellen van een tweezijdig
parkeerverbod voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en
Meijelsedijk;
 invoeren maximumsnelheid van
50 km/per uur voor de Plattepeeldijk tussen Reebergweg en
Meijelsedijk en een verkeersdrempel 30 km/per uur leggen ter
hoogte van de oversteek aan de
Plattepeeldijk tussen camping en
festivalterrein;
 instellen van een inhaalverbod
voor motorvoertuigen op meer
dan twee wielen voor de
Meijelsedijk, wegvak 100 meter
vóór de wegafsluiting bij Reebergweg en het wegvak 100
meter vóór de wegafsluiting bij
Schepengraaf;
 invoeren van een maximumsnelheid van 50 km per uur voor
de Meijelsedijk tussen portaal
einde bebouwde kom aan de
Lochtstraat en de Schepengraaf,
voor de Schepengraaf, voor de
Meijelsedijk tussen portaal 50 km
nabij Meijelsedijk 95 en de Reebergweg en voor een gedeelte
van de Hofweg;

 organisatie zet op diverse
plaatsen verkeersregelaars in en
wijst bezoekers door middel van
borden naar het festivalterrein.
Het verkeer wordt door middel van
borden omgeleid. Komend vanuit
Nederweert via de Schepengraaf en
Ontginningsdijk naar de Meijelsedijk. Verkeer komend vanuit Meijel
wordt omgeleid via de Reebergweg,
Kruis-vennendijk en Hofweg naar
de Meijelsedijk. Maatregelen duren
van vrijdag 1 mei vanaf 12.00 uur
tot zondag 3 mei 12.00 uur of
zoveel korter of langer als nodig is.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie,
van 20 maart t/m 30 april 2020, bij
de infobalie of op afspraak. Het
indienen van bezwaarschriften is
tijdens de inzageperiode mogelijk
voor belanghebbenden bij het
college van burgemeester en
wethouders, t.a.v. de commissie
bezwaarschriften, postbus 2728,
6030 AA Nederweert. U kunt
gelijktijdig vragen om een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van Rechtbank
Limburg. U kunt dit ook digitaal
doen via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor meer
informatie mag u bellen met de heer
W. Bijlmakers van het team
Samenleving Fysiek.

Pocedures
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.

