
omgevingsvergunning/beschikkingen/besluiten

Beslistermijn verlengd

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzendda-

tum besluit

283277kappen van 4 Abies, 4 Cha-

maecyparis en 1 Gleditia tria-

canthos

Uden5406TAKnipperdul 07-8-2017

281678kappen van 3 esdoornsVolkel5408RMLankesstraat 28-8-2017

279139handelen in strijd met regels

ruimtelijke ordening voor het

Volkel5408SMZeelandsedijk 2411-8-2017

vestigen van een bouwbedrijf,

bouwen van een kantoor,

werkplaats en opslagruimte

Procedure 4 is van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een be-

zwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na

verzending van het besluit.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieAanvraag

datum

225437bouwen van een foliekas en

het afwijken van het bestem-

mingsplan

Uden5406NNLage Randweg 1417-10-2014

240760gewijzigd bouwen van een

loods en het milieuneutraal

veranderen van een inrichting

Odiliapeel5409SBNieuwedijk 1518-6-2015

Procedures 1b (6 weken) en 3b (Bouwen en Milieu) van toepassing

(ter inzage van 17 augustus 2017 tot en met 27 september 2017)

Procedure 1b

De stukken en/of ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken kunt u tijdens de in de

bekendmaking genoemde periode inzien op de site van de gemeente Uden.

http://www.uden.nl/bestuur/officiele-bekendmakingen-en-regelgeving/inzagedossiers-ontwerpbesluiten-

omgevingsvergunning/  .

Voor meer informatie over het inzien van de omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met het

secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160.

Procedure 3b

Eenieder kan tijdens de inzageperiode een schriftelijke of online zienswijze (webformulier) indienen bij

het college van B&W van Uden. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op

met de desbetreffende afdeling.

Verleend (reguliere procedure)

ZaaknrOmschrijvingPlaatsPostcodeLocatieVerzendda-

tum besluit
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282198bouwen van een woonhuis

met bijgebouw, het afwijken

Uden5401PDSchepersweg 373-8-2017

van het bestemmingsplan en

het aanleggen van een inrit

283700plaatsen van een dakopbouw

en vervangen van de dakpan-

nen

Uden5402LGOliemolenstraat 317-8-2017

284120gewijzigd uitbreiden van een

restaurant

Uden5401BDKerkstraat 53, 55, 57

en 59

11-8-2017

278536bouwen van een schuur en

het afwijken van het bestem-

mingsplan ( legalisatie )

Uden5401AXKerkakkerstraat 3011-8-2017

284475kappen van een LariksUden5402LEDuizendschoonstraat

40

11-8-2017

284172kappen van 3 berkenOdiliapeel5409AEKoolmeesstraat 011-8-2017

Procedures 4 en 6a zijn van toepassing

Procedure 4

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken een be-

zwaarschrift indienen bij het College van B&W van Uden. De bezwarentermijn begint op de dag na

verzending van het besluit.

Procedure 6a.

Belanghebbenden kunnen gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift bij de Rechtbank

Oost-Brabant, de voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te

treffen.
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