
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 18-2018

 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerDatum ontvangstActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-18-0075623-04-2018BouwenPlaatsen dubbele dakkapel een bou-

wen aanbouw

Willem II-straat 42

WV-18-0076924-04-2018MilieuHet op locatie hebben van plofkoffersde Maas 22

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_EVK-18-0075421-04-2018Apv’t pleinfeest 13 meiWilhelminaplein

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.

 

ONTWERPBESLUITEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerDatum ontwerpActiviteitOmschrijvingLocatie

WV_VERG-16-0181926-04-2018Bouwen/MilieuBouw van een bedrijfsgebouwde dieze 2

U kunt een ontwerpbesluit en alle bijbehorende stukken inzien op het gemeentehuis. Hiervoor maakt

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

 

Zienswijze

Burgemeester en wethouders willen de vergunning gaan verlenen. Als u het hier niet eens bent kunt

u ons uw zienswijze geven. Dit doet u binnen zes weken na deze publicatie. Schriftelijke zienswijzen

stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Voor het inbrengen

van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14-0499.

 

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN waartegen bezwaar kan worden gemaakt

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerVerzenddatum besluitActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-18-0041323-04-2018KappenKappen van 4 bomenSchutboomweg ong.

WV-18-0065723-04-2018KappenKappen van een eikSchutboomweg ong.

nabij no. 6

WV-18-0046324-04-2018BouwenBouwen bijgebouwTwijnder 9

WV-18-0014924-04-2018Bouwen/afwijken be-

stemmingsplan/ inrit-

uitweg

Bouwen woonhuis, tijdelijk ge-

bruik (10 jaar) van een gedeelte

van de woning als meergeneratie-
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woning en het aanleggen van een

inrit/uitweg

Vergunning invalideparkeerplaats

(Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, artikel 12)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_AIP-18-0063925-4-2018InvalideparkeerplaatsNazarethstraat 31

Overige vergunningen

(Algemene Plaatselijke Verordening)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_COLM-18-0076124-04-2018Collecte Nederlandse Rode Kruis van 24 tot 30 juniDoor Best

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.

 

Evenementenvergunning

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 1)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_EVK-18-0051723-04-2018Open dag Bestwijzer 27 meiZonnewende 173

HZ_EVK-17-0131024-04-2018Share the Taste op 9 en 10 juniKoetshuistuin

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 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-
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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.

 

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.

Milieumelding

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_M840-18-0074819-04-2018Oprichten van een bedrijfKanaaldijk 29

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

Evenementenmelding

(Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.25, lid 5)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_EVEM-18-0075818-4-2018Molendag 12-5-2018H. Hartstraat 1B

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken

 

OVERIGE BEKENDMAKINGEN

Nummerbesluit

(Wet basisregistratie adressen en gebouwen, artikel 6)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

NR-18-0060624-04-2018Toekennen nummeraanduidingenDe Stek 2 en 2A

NR-17-0035025-04-2018Toekennen nummeraanduidingenZweefheuvel 2 t/m 2K en

4 t/m 4K

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
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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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