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Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)
Hoefsmid ongenummerd (kavel
463A, 463B), bouwen twee onder
een kap woning (OV 20200085)
(05-06-2020)
Kruisstraat 15, verbouwen woning
(OV 20200086) (03-06-2020)
Leerlooier ongenummerd (kavel
457), 6031, bouwen woning
(OV 20200084) (03-06-2020)
Zandstraat 2 en 2a, plaatsen
carport (OV 20200088)
(06-06-2020)
Verleende omgevingsvergunning
(regulier)
Gebbelsweg 17, uitbreiding opslag
(OV 20200004) (04-06-2020)
Sluiswachter 5, bouwen woning
(OV 20200056) (09-06-2020)
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
omgevingsvergunningen
Gerst ongenummerd (kavel 32),
bouwen woning
Karissteeg 4, bouwen loods
De beslistermijn wordt met maximaal
zes weken verlengd.

Kennisgeving
Gebbelsweg 17, veranderen
(uitbreiding opslag) van een
inrichting waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is
(MM 2020034)
Beoordeling noodzaak Milieu Effect
Rapport
Dit besluit is reeds eerder via de
gemeentelijke website gepubliceerd.
Verplichte publicatie (artikel 7.17, lid 5
Wet milieubeheer) in de Staatscourant
is toen achterwege gebleven.
Dit verzuim wordt nu door gelijktijdige
publicatie in de Staatscourant en op de
gemeentelijke website hersteld.
Kreijelmusweg 6, geen MER nodig
voor het veranderen van een
pluimveehouderij (aanmeldingsnotitie MR 2019007)

Beleidsregels
Subsidieregeling jeugdbescherming
en jeugdreclassering gemeente
Nederweert 2019-2022
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 26 mei 2020 de
Subsidieregeling jeugdbescherming en
jeugdreclassering gemeente Nederweert 2019-2022 verlengd voor het
subsidiejaar 2021. Inhoudelijk zijn hier
géén wijzigingen in doorgevoerd. Ook
de Uitgangspuntennotitie ‘Naar een
toekomstbestendige jeugdbescherming

en jeugdreclassering in MiddenLimburg’ blijft bij deze subsidieregeling van toepassing. Wel is de
bijbehorende Bijlage 1 met de
geldende tarieven en prognoses
voor 2021 gewijzigd vastgesteld.
Bijlage 1 die voor 2020 geldt, is per
1 januari 2021 ingetrokken. Voor
meer informatie kunt u terecht bij
mevrouw S. Broekmans van het
team Samenleving Sociaal.

Ter inzage
Inspraak aanpassing nadere
regels jeugdhulp
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat het
concept van de Nadere regels
jeugdhulp gemeente Nederweert
2020, versie 2 ter inzage wordt
gelegd voor inspraak.
De aanpassing van de Nadere
regels jeugdhulp gemeente
Nederweert 2020, versie 2, heeft tot
doel het grijze gebied tussen
passend onderwijs en jeugdhulp te
verduidelijken. Ze zijn tot stand
gekomen in overleg met het
onderwijs (samenwerkingsverbanden). Deze nadere regels
bevatten regels voor de inzet van
jeugdhulp op scholen en kinderopvang. Ook zijn regels toegevoegd
over vervangende dagbesteding
binnen onderwijstijd buiten de
school.
Het concept van de Nadere regels
jeugdhulp gemeente Nederweert
2020, versie 2, ligt van 12 juni t/m 23
juli 2020 ter inzage bij de infobalie
en is ook digitaal raadpleegbaar op
onze website. Wilt u reageren op het
concept van de nadere regels? Dan
kunt u een brief sturen naar het
college van burgemeester en

wethouders, postbus 2728, 6030 AA
Nederweert of een e-mail sturen naar
info@nederweert.nl. Uw reactie moet
uiterlijk 23 juli 2020 aan ons
verzonden zijn.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Sylvia Broekmans van
het team Samenleving Sociaal,
telefoonnummer (0495) 677 111.

Verkeer
Permanente verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om twee parkeervakken voor
het pand Hotel-Eetk’fee De VLiK aan
Onze Lieve Vrouwestraat 34 in Ospel
op te heffen en deze om te vormen
naar groenvakken.
Als gevolg van wijzigingen in het
bedrijfsconcept van Hotel-Eetk’fee
De VLiK, worden op dit moment
voorbereidingen getroffen om het
terras nog intensiever te gaan
gebruiken. In het verleden is
toestemming verleend om tijdens het
terrasseizoen (april-september) de
parkeerplaatsen te mogen gebruiken
om plantenbakken te plaatsen. Hierbij
is het belangrijkste argument het
verbeteren van het straatbeeld en het
verhogen van de verblijfskwaliteit door
het uitzicht voor de klanten te
verbeteren. Beide argumenten gelden
nog steeds, ook buiten het terrasseizoen. In overleg met de gemeente
Nederweert worden beide parkeervakken omgevormd tot groen met
verkeersveiligheid als uitgangspunt.
Hiermee wordt bedoeld dat verkeersdeelnemers voldoende zicht op het
verkeer hebben en dat de obstakelvrije zones in acht worden genomen.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
12 juni t/m 23 juli 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.
Een digitaal bezwaarschrift moet
worden ingediend via het formulier
op www.nederweert.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. Dat
betekent dat het besluit blijft gelden in
de tijd dat uw bezwaarschrift in
behandeling is. Als u dit niet wilt, kunt

u een verzoek om een voorlopige
voorziening indienen. Dit verzoek doet
u schriftelijk bij de voorzieningenrechter
van Rechtbank Limburg, sector
bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ
Roermond of digitaal via www.loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op
vermelde site voor de precieze
voorwaarden.
Voor meer informatie kunt u bellen met
de heer W. Bijlmakers van het team
Samenleving Fysiek, tel. (0495) 677
111.

Milieu-informatie
Beoordeling aanmeldingsnotitie
MER Kreijelmusweg 6, Ospel
Dit besluit is al eerder via de
gemeentelijke website gepubliceerd.
Verplichte publicatie (artikel 7.17, lid 5
Wet milieubeheer) in de Staatscourant
is toen achterwege gebleven. Dit
verzuim wordt door deze publicatie
hersteld.
Volgens categorie 14 van onderdeel D
van het Besluit milieueffectrapportage
geldt de m.e.r.-beoordelingsplicht bij
het oprichten, wijzigen of uitbreiden van
een inrichting bestemd voor het fokken,
mesten of houden van dieren, als het
gaat om 40.000 of meer plaatsen voor
pluimvee, maar minder dan 60.000
plaatsen voor pluimvee. Er moet dan
worden nagegaan of er zich bijzondere
omstandigheden voordoen waardoor
een Milieu Effect Rapport nodig is.
Volgens artikel 7.17 van de Wet
milieubeheer hebben burgemeester en
wethouders van Nederweert besloten
dat voor onderstaande activiteit geen
Milieu Effect Rapport nodig is, omdat er
zich geen ‘bijzondere omstandigheden’
voordoen die om het opstellen van een
Milieu Effect Rapport vragen:
Maatschap Adams, Kreijelmusweg 6,
Ospel voor het voornemen tot het
wijzigen van een pluimveehouderij.
gelegen Kreijelmusweg 6, Ospel.
Het voornemen heeft in hoofdzaak
betrekking op het realiseren van een
nieuwe stal en het aanpassen van de
bestaande stallen.
U kunt het besluit tijdens openingsuren
inzien van 12 juni tot en met 23 juli
2020 bij de klantenbalie van de
gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1
in Nederweert of op onze website
www.nederweert.nl.
Op grond van artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht is

bovengenoemd besluit niet vatbaar
voor bezwaar of beroep, tenzij het
besluit de belanghebbende los van
het voor te bereiden besluit
rechtstreeks in zijn belang treft.

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.

