Officiële bekendmakingen
Officiële publicatiedatum: 21 mei 2020

Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)
Annastraat 35, plaatsen
overkapping en vervangen
schutting (OV 20200075)
(12-05-2020)
Arishoek 1, bouwen overkapping
(OV 20200077) (18-05-2020)
In buurt van Doctor Anton
Philipsweg (kadastraal AB 715),
gedeeltelijk permanent bebossen
(OV 20200076) (13-05-2020)
Grasdijk 7, plaatsen demontabele
buitenstallen (OV 20200078)
(18-05-2020)
Rosselsweg 0, veranderen
varkenshouderij (beperkte
milieutoets) (O1 20200079)
(18-05-2020)
Venloseweg 1, opslag van AdBlue
(milieuneutraal) (OV 20200080)
(19-05-2020)
Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Gebbelsweg 9, verleggen en
vergroten biobed (OV 20190045)
(19-05-2020)
Meijelsedijk 117 A, bouwen woning
(OV 20200044) (19-05-2020)
Pannenweg 148, starten personal
training (OV 20200062)
(18-05-2020)
Hulsenweg 10, vergroten
bedrijfspand (OV 20200040)
(19-05-2020)
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)
Gebbelsweg 9, bouwen loods
(U1 20190061)
Geen zienswijzen ingekomen op
ontwerpbesluit. Besluit is niet
gewijzigd ten opzichte van
ontwerpbesluit
Gebbelsweg 9, veranderen inrichting
(U2 20190101)
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
22 mei t/m 2 juli 2020 bij de centrale
klantenbalie of op afspraak. Het
instellen van beroep is vanaf de dag na
terinzagelegging t/m 3 juli 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.

Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
Platinastraat ong., bouwen
carwash
De beslistermijn wordt met
maximaal zes weken verlengd.

Kennisgevingen
Hulsenweg 10, veranderen van
een inrichting waarop het
Activiteitenbesluit van toepassing
is (MM 2020021)
Molenpad 9, realiseren van een
gesloten bodemenergiesysteem
voor een woning waarop het
Besluit lozen buiten inrichtingen
van toepassing is (MM 2020027)

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregel
In week 22 vinden in opdracht van
Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden plaats aan de brug
Hulsen in Nederweert-Eind. In
december vorig jaar is er al aan de
brug gewerkt. De aannemer heeft
toen de slijtlaag verwijderd. Deze
laag wordt nu opnieuw aangebracht.
Het materiaal moet ongeveer een
dag uitharden waardoor de brug
tijdelijk niet te gebruiken is.
De afsluiting voor al het verkeer, ook
voor fietsers en voetgangers, duurt
naar verwachting van maandag 25
mei om 07.30 uur tot dinsdag 26 mei
om 14.00 uur of zoveel langer of
korter als nodig is. Als op deze
dagen de werkzaamheden niet
kunnen worden uitgevoerd,
verplaatst Rijkswaterstaat het werk
naar donderdag 28 en vrijdag 29
mei.

Permanente verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders zijn
van plan (volgens besluit BW-2002999 van 19 mei 2020) voor het
zuidelijke gedeelte van de
parkeerplaats bij supermarkt Jumbo
van maandag tot en met zaterdag
tussen 09.00 en 18.00 uur een
blauwe zone in te stellen. Er geldt
hiervoor een verplicht gebruik van
de parkeerschijf voor de duur van
maximaal 120 minuten. Op
bijgevoegde situatietekening is de
blauwe zone op de parkeerplaats
aangegeven. De blauwe zone wordt
ingesteld om de klanten van
supermarkt Jumbo beter te
faciliteren bij het parkeren van hun
auto tijdens het bezoek aan de
winkel.

Pocedures

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt
dat er steeds voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
Met enige regelmaat worden er
langparkeerders waargenomen in
de directe omgeving van de ingang
van de supermarkt. Klanten van de
Jumbo moeten daardoor verder
weg van de ingang parkeren. De
voorgestelde maatregel zorgt
ervoor dat langparkeerders nog
steeds een parkeerplaats hebben,
maar dan iets verder van de ingang
van de winkel. Een aantal bewoners
van de Kerkstraat en Brugstraat is
ook aangewezen op deze
parkeerplaats. Ook zij parkeren op
het gedeelte van de parkeerplaats
waarvoor geen blauwe zone geldt.

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
klanten-balie 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.

U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie,
van 22 mei t/m 2 juli 2020, bij de
infobalie 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 Samenleving
Fysiek van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor
meer informatie kunt u bellen met
de heer W. Bijlmakers van
bovenstaand team.

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

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.

