
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 8-2017

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerDatum ontvangstActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-17-0023208-02-2017KappenKappen 10 bomenVeldweg ong.

WV-17-0024209-02-2017Bouwen/uitvoeren

werk-werkzaam- heid

Bouwen hondenkennel/ pensi-

on, plaatsen geluidsscherm en

aanleggen vijver

Kruisbeemdenweg 16

WV-17-0024409-02-2017BouwenBouw tuinhuisHeuveleindseweg 2A

WV-17-0026513-02-2017Bouwen/handelen in

strijd regels RO/inrit-

uitweg

Ombouwen bestaande school-

woningen naar 22 wooneenhe-

den, bouwen 22 bergingen en

Zweefheuvel ong.

een containerruimte en aan-

leggen van inrit/uitweg en par-

keerplaatsen

WV-17-0026413-02-2017KappenKappen van een boomEsdoornstraat ong. (t.h.v.

nr.27)

WV-17-0027514-02-2017BouwenUitbreiden woningAmsterdamsestraat 18

WV-17-0028015-02-2017BouwenVerbouwen woningWingerdstraat 43

WV-17-0027314-02-2017BouwenRenoveren (dak)/intern verbou-

wen gebouw 6

Lage Vleutweg 7

WV-17-0028716-02-2017BouwenBouw erker (vz)Wingerdstraat 28

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep

Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen

deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat

kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit

vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

DossiernummerDatum ontvangstActiviteitOmschrijvingLocatie

HZ_EVM-17-0022714-02-2017ApvLakedance 2 op 12 augustusAquabest

HZ_EVK-17-0028615-02-2017ApvBest Lekker van 22 juni t/m 4 juliKoetshuistuin/Raad-huis-

plein

HZ_EVK-0028916-02-2017ApvOptocht gala Heerbeeck CollegeHoofdstraat

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep

Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen

deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat

kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit

vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

Drank- en Horecavergunning paracommercie

(Drank- en Horecawet, artikel 1)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_DHW_V-17-0026702-02-2017Aanvragen Drank- en HorecavergunningJoe Mannweg 4

HZ_DHW_V-17-0028214-02-2017Aanvragen Drank- en HorecavergunningStationsplein 1

U kunt de aanvragen op het gemeentehuis komen inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep

Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken nemen wij een beslissing op de aanvraag. Wij kunnen

deze termijn één keer verlengen met acht weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat

kan pas wanneer wij onze beslissing op de aanvraag bekendmaken. Bij de publicatie van het besluit

vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerVerzenddatum besluitActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-17-0011713-02-2017Inrit/UitwegAanleg inrit/uitwegKlompenlei ong.

WV-17-0001014-02-2017BouwenBouw erkerKoningin Julianaweg

134

WV-17-0002614-02-2017BouwenUitbreiden/aanpassen woningWillem-Alexanderpark 5

WV-16-0151016-02-2017Handelen in

strijd regels RO

Gebruik schuur/opslagruime als kan-

toor/trainingsruimte

Aarleseweg 6

WV-17-0003116-02-2017BouwenPlaatsen dakkapel (az)Grasheuvel 8

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_COLM-17-0026313-02-2017Maag Lever Darm Stichting van 11 t/m 17 juniCollecte

HZ_TRE-17-0025913-02-2017Plaatsen 20 borden i.v.m. open dag SVO opleidingReclame

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen op het gemeentehuis ter in-

zage vanaf de datum van deze bekendmaking. U kunt de stukken elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur

komen bekijken. Op maandag kan dat ook van 17.00 tot 19.00 uur. Als u buiten deze tijden wilt komen

maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499.

Als u belang hebt bij onze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Dit doet

u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. In een bezwaarschrift moet de volgende infor-

matie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt.

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U

kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-

klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het

behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders

een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlo-

pige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige

voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw

bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

met uw DigiD.

VERLENGING BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 3.9, lid 2)

Voor de hieronder genoemde aanvragen hebben wij de besluitvorming met zes weken uitgesteld.

DossiernummerUiterste besluitdatumActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-16-0174730-03-2017Handelen in

strijd regels RO

Gebruik bijgebouw als mantelzorgwo-

ning

Klaverhoekseweg 19

INGEKOMEN MELDINGEN
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Voor de hieronder genoemde locaties hebben wij meldingen ontvangen. Een melding wordt ingediend

bij nieuwvestiging, bij wijziging of als ten onrechte niet eerder een melding werd ingediend.

Sloopmelding

(Bouwbesluit 2012, artikel 1.26)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_SMLD-17-0024109-02-2017Slopen bijgebouwen en verwijderen asbestKruisbeemdenweg 16

HZ_SMLD-17-0024309-02-2017Slopen schuur en verwijderen asbestHeuveleindseweg 2A

HZ_SMLD-17-0026813-02-2017Verwijderen asbestJan de Rijpstraat 16

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Evenementenmelding

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 5)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_EVEM-17-002458-2-2017Springkussen plaatsen op stoepHoofdstraat 26

HZ_EVEM-17-002579-2-2017BevrijdingsfestivalKoetshuistuin

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken
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