
OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 26-2019

 
 

INGEKOMEN AANVRAGEN

Omgevingsvergunning

(Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1)

DossiernummerDatum ontvangstActiviteitOmschrijvingLocatie

WV-19-0087413-06-2019BouwenUitbreiden woning met aanbouw en

overkapping

Salderes 156

WV-19-0087614-06-2019BouwenVerbouwen/uitbreiden woningWillem II-straat 22

WV-19-0087816-06-2019BouwenPlaatsen dakkapellen en uitvoeren

onderhoudswerk- zaamheden

Schietbaanlaan 1

WV-19-0087917-06-2019BouwenBouwen bergingSpinnerstraat 29

WV-19-0088017-06-2019Handelen in

strijd regels RO

het houden van een evenement

(Alaparade) op 16, 17 en 18 augustus

2019

Wilhelminapark

WV-19-0088418-06-2019Inrit/uitwegAanleggen inrit/uitwegKlaverhoekseweg ong.

(achter Sint-

Oedenrodeseweg 22)

WV-19-0090320-06-2019BouwenPlaatsen telecommast en hekwerk

rondom mastlocatie

De Dieze ong.

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.

 

 

ONTWERPBESLUITEN

Hogere grenswaarde geluid

(Wet geluidhinder, artikel 110a)

DossiernummerDatum ontwerpOmschrijvingLocatie

HOWAA-19-0025421-06-2019Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid voor

wegverkeerslawaai

Broekstraat 11

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

u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Alle stukken liggen gedurende zes weken

ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

 

Zienswijze

Burgemeester en wethouders willen de vergunning gaan verlenen. Als u het hier niet mee 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-19-0063818-06-2019BouwenPlaatsen zonnepanelenWelvaartstraat 3

WV-19-0065020-06-2019BouwenBouwen bijgebouwSt Antoniusweg 12
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Overige vergunningen

(Algemene plaatselijke verordening)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HZ_OOW-19-0088218-06-2019Plaatsen kraanwagen op 26 juniRaadhuisstraat 12

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. Alle stukken

liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

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

informatie 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 voorlopige

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 beroep kan worden ingesteld

Hogere grenswaarde geluid

(Wet geluidhinder, artikel 110a)

DossiernummerVerzenddatum besluitOmschrijvingLocatie

HOWAA-18-0146607-05-2019Besluit hogere grenswaarde geluid

“gezondheidscentrum en maatschappelijke

voorzieningen Veldweg”

Veldweg ong.

Beroep

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. Alle stukken

liggen gedurende zes weken ter inzage vanaf de dag volgend op deze publicatie.

 

Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan. Dit kan alleen als u door

dit besluit in uw belangen wordt geraakt. Soms kunt u alleen in beroep als u eerder tegen het

(ontwerp)besluit een zienswijze of bezwaarschrift heeft ingediend.

 

U heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan na de publicatiedatum van dit besluit. In een beroepschrift

moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat

- de reden waarom u in beroep gaat

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

 

Het beroepschrift stuurt u in tweevoud naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit waar u het niet mee eens bent stuurt u als bijlage

mee.

 

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor heeft

u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een beroepschrift 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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Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing

neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak

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

stuurt u naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA ’s-Gravenhage. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw beroepschrift.

U kunt het verzoek ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl 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-19-0046330-07-2019BouwenWijzigen/aanpassen van garage naar

meergeneratiewoning

Sint-Oedenrodeseweg

43

 

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 lozen buiten inrichting

(Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 1.10)

DossiernummerDatum ontvangstOmschrijvingLocatie

HZ_MLOZ-19-0090220-06-2019Melding aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten

inrichtingen

Oirschotseweg 120

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar maken
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