voorzieningenrechter van Rechtbank
Limburg. D

kwaliteit volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015;
te benoemen

Officiële bekendmakingen
2.

Officiële publicatiedatum: 9 juli 2020

Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunning
(regulier)
Arianestraat 6, realiseren
schoonheidssalon in garage
(OV 20200101) (07-07-2020)
Rosselsweg 0, bouwen
varkensstal (O2 20200096)
(30-06-2020)
hoek Schoolstraat-Lambertushof,
restauratie Heilig Hartbeeld
(OV 20200097) (01-07-2020)
Sluiswachter ongenummerd
(kavel 470), plaatsen tijdelijke
woonunit (OV 20200100)
(01-07-2020)
Tichelveld 11, plaatsen dakkapel
(OV 20200098) (01-07-2020)

Voorzieningenrechter van Rechtbank
Limburg. Dat 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. U kunt ook bellen met
een medewerk(st)er van het team
Ruimte en Wonen.
Op www.nederweert.nl vindt u ter
informatie de aanvraag en het besluit
met bijlagen.
Verlenging beslistermijn
omgevingsvergunning
Arishoek 1, bouwen overkapping

Op www.nederweert.nl vindt u ter
informatie de aanvraag zonder
bijlagen. Wilt u alle stukken inzien,
dan kunt u een afspraak maken via
het Klant Contact Centrum.
Verleende
omgevingsvergunningen (regulier)
Nieuwe baan ongenummerd,
tijdelijk gronddepot
(OV 20200095) (07-07-2020)
Vlut 29 en 31, bouwen twee
woningen (OV 20200005)
(07-07-2020)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van verzending
(datum tussen haakjes), op afspraak
bij de infobalie. 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

De beslistermijn wordt met maximaal
zes weken verlengd.

Kennisgevingen
Platinastraat 2B, oprichten van een
inrichting waarop het
Activiteitenbesluit van toepassing is
(MM 2020022)
Op www.nederweert.nl vindt u ter
informatie het meldingsformulier.

Besluiten
Aanwijzingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben
op 30 juni 2020 besloten (gelet op
artikel 6.1, eerste lid, Wmo 2015 en art.
5:11 e.v. Awb) om mevrouw M.H.G.E.
Wilms:
1. tot het eind van het jaar 2020 aan
te wijzen als toezichthouder
kwaliteit Wmo, belast met het
uitoefenen van het toezicht op de

2.

3.

4.

kwaliteit volgens de Wet
maatschappelijke ondersteuning
2015;
te benoemen als onbezoldigd
ambtenaar uitsluitend voor het
uitoefenen van de functie als
toezichthouder kwaliteit;
een legitimatiebewijs
toezichthouders conform de
regeling model legitimatiebewijs
toezichthouders Awb te
verstrekken;
het aanwijzingsbesluit bekend te
maken volgens het bepaalde in
artikel 3:41 van de Awb.

Dit besluit treedt de dag na
bekendmaking in werking. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
Noud Kessels van het team
Samenleving Sociaal.

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 infobalie 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
infobalie.

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.

