Officiële bekendmakingen
Officiële publicatiedatum: 23 juli 2020

Omgeving
Aanvragen omgevingsvergunningen (regulier)
Bochtstraat 8, oprichten bijgebouw
(OV 20200111) (16-07-2020)
Clausstraat ongenummerd (kavel
K59), bouwen woning
(OV 20200106) (14-07-2020)
Eind 73, realiseren van huisvestiging (OV 20200112)
(16-07-2020)
Hoeven 1, omzetting bestemming
woning (OV 20200113)
(13-07-2020)
Kringgreppel 12, verbouwen
garage en voorzien van schuin dak
(OV 20200109) (15-07-2020)
Meijelsedijk ongenummerd,
plaatsen tijdelijke woonunit
(OV 20200110) (15-07-2020)
Plattepeeldijk 47, verbouwen
woning (OV 20200108)
(14-07-2020)
Strateris 57, plaatsen dakkapellen
aan voor en achterzijde
(OV 20200114) (16-07-2020)
Voorgenomen omgevingsvergunning (uitgebreid)
Rijksweg Zuid 4, brandveilig in
gebruik nemen pand (UV
20200099)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
24 juli t/m 3 september 2020
bij de centrale klantenbalie 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)
In buurt van Doctor Anton
Philipsweg (kadastraal AB 715),
gedeeltelijk permanent bebossen
(OV 20200076) (21-07-2020)
Gerst 5, bouwen woning
(OV 20200059) (21-07-2020)
Juffrouw Joostenhof 1, bouwen
tuinhuis (OV 20200063)
(16-07-2020)
Winnerstraat 22 C, bouwen
bedrijfshal met kantoor (O2
20200041) (16-07-2020)
Sluiswachter 1, plaatsen woonunit
(OV 20200100) (21-07-2020)
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van verzending
(datum tussen haakjes), op afspraak
via het KCC, (0495) 677 111. 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
Kreijelmusweg 5, verbouwen
woning, kamergewijze verhuur en
plaatsen erfafscheiding

Kruisstraat 15, bouwen woning
Paulus Holtenstraat 20, bouwen
woning
De beslistermijn wordt met
maximaal zes weken verlengd.

Verkeer
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Visvijverweg tweede helft
september
De bouw van het windmolenpark
Ospeldijk start in augustus 2020.
Tijdens de bouw wordt gebruik
gemaakt van het openbare
wegennet in het plangebied en bij
sommige werkzaamheden is het
onvermijdelijk om lokale wegen
tijdelijk af te sluiten voor het verkeer.
Over 400 meter in de berm van de
Visvijverweg wordt de bekabeling
van het windpark ingegraven en het
wegdek wordt tijdelijk gebruikt voor
grondopslag. Deze werkzaamheden
vinden in de tweede helft van
september 2020 plaats.
Daarom wordt ter plaatse het
weggedeelte van de Visvijverweg
afgesloten voor alle verkeer behalve
voor voetgangers tussen maandag
14 september 07.30 uur en
woensdag 30 september 2020 om
18.00 uur, of zoveel korter of langer
dan strikt nodig is. De
werkzaamheden zullen in dit tijdvak
plaatsvinden en naar verwachting
niet langer dan één week duren.
Nederweert kermis (onder
voorbehoud)
De gemeente Nederweert is van
plan medewerking te verlenen aan
een aangepaste kermis in Budschop
en Nederweert tussen 28 augustus
en 1 september 2020.

De aanpassingen zijn nodig wegens
de huidige maatregelen door het
coronavirus. Vooruitlopend op de
uitkomst van de gesprekken of de
kermis definitief doorgaat, nemen we
een verkeersbesluit (onder
voorbehoud) voor de tijdelijke
verkeersmaatregelen.
Onder voorbehoud worden de
volgende verkeersmaatregelen
ingesteld:
Van woensdag 26 augustus 2020
om 14.00 uur tot woensdag 2
september 2020 om 12.00 uur
worden de volgende wegen
afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers:
Kerkstraat tussen Paulus Holtenstraat
en de kerk; Lambertushof tussen
Kerkstraat en parkeerplaats achter
Bruna; Het plein aan Lambertushof;
Fiets-/voetpad naast het kerkhof;
Raadhuisplein (de weg) tussen
Geenestraat en Burg. Hobusstraat;
Raadhuisplein; Burg. Hobusstraat
achter de voormalige Rabobank;
De parkeerplaats aan de Burg.
Hobusstraat tussen pand Wijen en
Gemeentehuis.
Vanaf vrijdag 28 augustus 2020 om
8.00 uur tot woensdag 2 september
2020 om 12.00 uur wordt afgesloten
voor alle verkeer behalve voor
voetgangers:
Kerkstraat tussen
Brugstraat/Geenestraat en Burg.
Hobusstraat (Barista);
Geenestraat tussen Staat en het
ovaal Julianastraat t.h.v. café De
Schans.
Opheffen van het
eenrichtingsverkeer in de
Lindanusstraat en de Burg.
Hobusstraat tussen Kerkstraat en
parkeerplaats bij Jan Linders.
U kunt de stukken inzien binnen zes
weken na de dag van publicatie, van
24 juli t/m 3 september 2020, bij de
centrale klantenbalie 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. Op de website
van de gemeente Nederweert leest u
hierover meer. 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
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
Kijk op vermelde site voor de precieze
voorwaarden. Raadpleeg deze
bekendmaking op onze website voor
meer informatie. Bellen mag ook 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 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.

