
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 7-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerDatum ontvangstActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-18-0022503-02-2018BouwenVerbouwen van carport tot bijkeukenMunterstraat 20

WV-18-0023005-02-2018BouwenWijzigen voorgevelde Maas 40

WV-18-0023505-02-2018BouwenBouwen berging (vervangen bestaan-

de) met overkapping

Hoefblad 14

WV-18-0023806-02-2018BouwenBouwen berging (vervangen bestaan-

de) met overkapping

Hoefblad 16

WV-18-0023705-02-2018BouwenBouwen woonhuisDijkbeemd ong.

WV-18-0023605-02-2018BouwenBouwen tuinhuisWillem II-straat 52

WV-18-0024808-02-2018BouwenUitbreiden woonhuisDroomheuvel 1

WV-18-0024407-02-2018BouwenPlaatsen overkappingGrensheuvel 19

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.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerVerzenddatum besluitActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-18-0014305-02-2018Handelen in strijd re-

gels RO

Vestigen nagelstudio aan huisJacob van Heemskerk-

str 3

WV-17-0207506-02-2018Bouwen/afwijken be-

stemmingsplan/ inrit-

uitweg

Bouwen woning en aanleggen

inrit/uitweg

Liempdseweg ong. (4)

WV-18-0000506-02-2018BouwenVerbouwen bijgebouwDr P C de Brou-

werstraat 24

WV-170191708-02-2018Bouwen/afwijken be-

stemmingsplan

Verbouwen, uitbreiden, legalise-

ren woning

Oirschotseweg 30A

WV-17-0197808-02-2018BouwenRealiseren verbinding tussen de

bedrijfspanden

De Dieze 17-21

WV-17-0183408-02-2018BouwenVerbouwen woningMarie Ray- makers-

straat 14

WV-17-0219708-02-2018BouwenPlaatsen zonnepanelenBatalaan 2C

WV-17-0206309-02-2018AanlegVervangen gasleiding, realiseren

werkterrein

Oirschotseweg

Vergunning invalideparkeerplaats

(Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 12)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_AIP-18-0024308-02-2018Invalide parkeerplaatsJac. van Heemskerk-

straat 12

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_TRE-18-0022105-02-2018Plaatsen 15 driehoeks- reclameborden van 30

maart t/m 12 april

Reclame
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HZ_INCSF-18-0001007-02-2018Open dubbel toernooi van TV Smashing ’89

van 9 t/m 19 maart

Gildelaan 4

HZ_STP-17-0185508-02-2018Vergunning standplaats 2018 fruithandelKapelplein

HZ_STP-17-0220808-02-2018Vergunning standplaats 2018 vishandelWilhelminaplein/Kapelplein

HZ_STP-17-0208609-02-2018Vergunning standplaats 2018 Vietnamese

loempia’s

Wilhelminaplein

HZ_STP-17-0226409-02-2018Vergunning standplaats 2018 Goudinkoop busWilhelminaplein

HZ_STP-17-0226609-02-2018Vergunning standplaats 2018 vishandelWilhelminaplein

HZ_STP-18-0002409-02-2018Vergunning standplaats 2018 Thaise snacksWilhelminaplein

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze

bekendmaking. Hiervoor 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.

 

VERLEENDE VERGUNNIGEN waartegen geen bezwaar mogelijk is

Verhuurtoestemming

(Leegstandswet, artikel 15)

DossiernummerDatum besluitOmschrijvingLocatie

LGSTND-18-0022705-02-20182e verlenging verhuur woningVeldweg 14

LGSTND-18-0022805-02-20182e verlenging verhuur woningVeldweg 16

Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.

 

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-17-0183422-03-2018BouwenVerbouwen woningMarie Raymakers- straat

14

WV-17-0216520-03-2018Bouwen/inrit- uit-

weg

Bouwen woonhuis en aanleggen

inrit/uitweg

Bomenbeemd ong.

WV-17-0220325-03-2018Handelen in strijd

regels RO

Tijdelijk gebruik bijgebouw als

meergeneratiewoning

Klaverhoekseweg 19B

 

 

 

INGEKOMEN MELDINGEN

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.
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Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_M840-18-0023202-02-2018Oprichten van een bedrijfde Dommel 25

HZ_M840-18-0023405-02-2018Verandering van het bedrijfDe Dieze 21

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Melding wijziging leidinggevende

(Drank- en Horecawet, artikel 30a, lid 3)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_LEI-18-0025007-02-2018Melding wijzigen leidinggevendeEkkersweijer 3

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

 

Nummerbesluit

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 6)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

NR-18-0022306-02-2018Toekennen nummeraanduidingLiempdseweg 4

Bezwaar

U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze

bekendmaking. Hiervoor 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.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven

kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen

om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter

normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.

 

Incidentele ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken

(Drank- en Horecawet, artikel 35)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_DHW_O-18-0021705-02-2018Ontheffing art. 35 DHW op 9 en 10 februariHoofdstraat 26

 

Bezwaar
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U kunt een besluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze

bekendmaking. Hiervoor 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 de burgemeester van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een be-

zwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/be-

zwaar-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 de burgemeester een be-

slissing neemt op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uit-

spraak 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.

 

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven

kunt u vinden op http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen

om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter

normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.
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