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Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Meijelsedijk 97, verbouwen woning
(OV 20200082) (29-05-2020)
Opleggen maatwerkvoorschrift
Schoor 7, varkenshouderij,
opleggen maatwerkvoorschrift
geluid (ME 2020001) (02-06-2020)
Verleende omgevingsvergunningen
(regulier)
Budschop 6, bouwen erker, beroep
aan huis in bijgebouw
(OV 20200046) (29-05-2020)
Budschop 32 C, tijdelijk bewonen
bijgebouw (OV 20200053 )
(28-05-2020)
Hagelkruisbaan 2 C, bouwen
tuinhuis (OV 20200054)
(28-05-2020)
Hoebensstraat 6 B, uitbreiden
woonhuis (OV 20200057)
(28-05-2020)
Kruisstraat 129, veranderen
pluimveehouderij (milieuneutraal)
(OV 20200034) (29-05-2020)
Randweg West 9, bouwen hotel
(OV 20190146) (29-05-2020)
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.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
Houtsberg 25, 6091 NA, plaatsen
propaantank buiten bouwvlak
De beslistermijn wordt met maximaal
zes weken verlengd.

Kennisgevingen
Randweg West 9, oprichten (hotel)
van een inrichting waarop het
Activiteitenbesluit van toepassing is
(MM 2020005)

Vergunningen
Ventvergunning voor verkoop van ijs
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om een ventvergunning onder
voorwaarden te verlenen voor de
verkoop van ijs aan Kermisexploitatie
Buwalda VOF, Leukerstraat 37 in
Weert. Belanghebbenden kunnen op
grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het
besluit tot vergunning verzonden is, te
weten 27 mei 2020, een bezwaarschrift
indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van
Nederweert. Het indienen van een
bezwaarschrift betekent niet dat de
werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een
bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid
om een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond
of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Kijk op de
vermelde site voor de precieze

voorwaarden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
mevrouw Loes Janssen van het
team AJBZ.

Besluiten
Vervanging van routinematige
archiefbescheiden
Burgemeester en wethouders
hebben op 10 juli 2017 besloten om
over te gaan tot vervanging door
digitale reproducties van de analoge
archiefbescheiden die op grond van
de Selectielijst 2017 voor bewaring
of vernietiging in aanmerking
komen, waarna deze analoge
archiefbescheiden worden
vernietigd. Het vervangingsproces
betreft routinematige vervanging van
alle inkomende, interne en uitgaande stukken, dynamische
archiefbescheiden. Reproductie
gebeurt op de wijze zoals
omschreven in het geactualiseerde
handboek vervanging, Gemeente
Nederweert 2020, vastgesteld door
het college van burgemeester en
wethouders op 20 mei 2020. Het
besluit treedt in werking op de dag
na bekendmaking. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met de heer Peter Witlox van het
team Informatievoorziening.

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 klanten-balie inzien. Soms
is dat bij de afdeling zelf; maakt u
daarvoor dan eerst een afspraak.
Tijdens de inzage-periode 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.

